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ฉบับน้ี Science CMU Focus จะพาท่านผู้อ่านมารู้จักกับ
อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จาก 2 ภาควิชา คือ
ชีววิทยา กับเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ไม่เพียง

แตร่บัผดิชอบงานดา้นการเรียนการสอนเทา่นัน้ แตยั่งมีความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้น และมผีลงานวจิยัทีน่่าสนใจอกีหลากหลายผลงาน และนอกจากนี ้
เรายังมีกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะ
เวลา 3 เดือนท่ีผ่านมารวบรวมให้ทุกท่านได้อ่านอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมทางด้านการวิจัยหรือการเรียนการสอน. 

อย่ามัวรอช้า! ไปติดตามกันเลย

Science CMU focus

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดอกทองกวาว

 
ต้นทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8–15 เมตร  
เปลือกสีเทาคล�า้แตกเป็นร่องตื้น ๆ ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนก มีใบย่อย 3 ใบออกสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง
ก้านและที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองถึงแดงแสด ออกดอกช่วง
เดือนธันวาคม-มีนาคม ผลเป็นฝกัรูปขอบขนานแบน มีเมล็ด
ที่ปลายฝกั

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



New Faces of Science, CMU :
นักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



“เทคนิคในการสื่อสารกับ
นักศึกษาของผมก็คือ ท�าให้

นักศึกษารู้สึกว่าเราเป็น
ครอบครัวเดียวกัน หรือท�าให้

รู้สึกว่าอาจารย์คือเพ่ือน”

“สวัสดีครับทุกคน ผม ดร.โยธิน ฉิมอุปละ จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ผมสอนท่ีคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2559 
รวมแล้วก็ประมาน 5-6 ปี ผมเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากภาควิชาเคมี
ที่นี่ครับ ส่วนระดับปริญญาเอก ผมจบจาก School of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering, University of Leeds สหราชอาณาจักร

ตลอดเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสสอนหลากหลายรายวิชา ทั้ง General 
chemical industry และ Silicate science and technology เช่น Chemical 
stoichiometry for industry และ Material characterization ส�าหรับเทคนิค
หรือวิธีการในการสื่อสารกับนักศึกษาตามสไตล์ของผม ผมก็พยายามท่ีจะท�าให้นักศึกษา
รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ท�าให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเพ่ือนกับผม และเมื่อนักศึกษา
รู้สึกคุ้นเคย สนิทสนมกัน พวกเขาก็จะกล้าเข้ามาพูดคุยหรือขอค�าปรึกษามากขึ้นครับ

ส่วนในด้านการวิจัย ผมสนใจงานวิจัย 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือ การบ�าบัดมลพิษ 
โดยเฉพาะการบ�าบัดน�้าเสียแบบแห้ง และอีกเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะห์แอโนด (anode) 
เพ่ือใช้เป็นวัสดุส�าหรับแบตเตอรี่ Lithium-anode 

ความประทับใจในการท�างานท่ีคณะวิทยาศาสตร์ของผมก็คือ “ความเป็นครอบครัว
ของชาววิทยาศาสตร์” ที่ผมเรียกว่าครอบครัวชาววิทยาศาสตร์ก็เพราะบุคลากร
ทุกคนท�างานร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ส่ิงแวดล้อมในที่ท�างานก็มีบรรยากาศ
เหมือนอยู่บ้าน และบุคลากรทุก ๆ  คน ที่ภาควิชาก็พยายามสนับสนุนผมในทุก ๆ  อย่าง 
และทุก ๆ ทางท่ีผมร้องขอ

ถ้าถามผมว่าการเรียนวิทยาศาสตร์มันส�าคัญยังไง ในมุมมองของผม ผมเชื่อว่า
การเรียนวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของเราให้ก้าวไกลมากขึ้นได้ และความ
สามารถนี้ก็จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปด้วย

แล้วท�าไมต้องเป็นที่คณะวิทยาศาสตร์ มช.? นั่นก็เพราะพวกบุคลากรทุกคนท่ีนี่
พร้อมที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสูงสุดให้กับนักศึกษาของเราครับ”

อาจารย์ตูน อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
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นักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

“ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
จะสามารถท�าให้เราอยู่ในระดับ

แถวหน้าได้ในสังคม”

“สวัสดีครับ ผมช่ือ วาทิต โคกทอง ผมสอนอยู่ท่ีภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ผมเริ่มท�างานที่นี่ต้ังแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 โดยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในวิชาชีววิทยาและวิชาสิ่งแวดล้อม และผมยังได้มีโอกาสสอนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาอีกด้วย ซึ่งผมได้
บูรณาการความรู้ด้าน Remote sensing ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญเข้าไปในวิชาที่ผมสอน

ผมจบปริญญาเอกจากประเทศเยอรมนี และมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน Remote sensing 
platform โดยสามารถใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือประเมินการใช้ท่ีดินในสเกลขนาดใหญ่ และท�าการประเมิน
ด้วยโดรนได้ นอกจากนี้ผมยังสามารถจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มดาวเทียม 
เพ่ือที่จะติดตามตรวจสอบการใช้ที่ดินในสเกลขนาดใหญ่ 

ผมเชือ่วา่การศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตรม์คีวามส�าคญัมากตอ่ชวีติของคนในปจัจบุนั เพราะวทิยาศาสตร์
มักจะมีอะไรใหม่ ๆ  มากมายท่ีท้าทายให้เราค้นหา และที่ส�าคัญคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถท�าให้
เรายืนอยู่ในระดับแถวหน้าได้ในสังคมได้

ผมเรียนจบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากที่นี่ ผมคิดว่าเอกลักษณ์เฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ 
มช. คือบุคลากรมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยก็มีความ
สวยงาม พวกเรามีตัวอย่างในการเรียนการสอนอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือป่าไม้ที่อยู่ติด
กับมหาวิทยาลัย

ผมมองว่าการเรียนวิทยาศาสตร์สมัยนี้มีความสนุกสนานมากขึ้น เพราะเรามีเทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มต่าง ๆ  ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างระหว่างการเรียนการสอน ในการสอนของผมใช้เทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับภาพถ่ายดาวเทียมผ่านฐานข้อมูล ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และดาวน์โหลดมาใช้งานได้จริง 
และตัวข้อมูลก็มีความน่าสนใจมาก จึงท�าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ

อาจารย์เต้ อ.ดร.วาทิต โคกทอง
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ภายในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือ 
คณะแพทย์ มช. ฯลฯ  

ผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเพ่ือเปิดตัว
โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี) ด�าเนินการแถลงข่าว โดย 
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. และผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
และส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. 
โดยคณะและหน่วยงานดังกล่าวจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) เพ่ือให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถน�า
องค์ความรู้ทั้งด้านแพทยศาสตร์ และทักษะทางด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล มาประยุกต์
ใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือสังเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึกได้
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อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร ์
ที่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล 

นักวิ จัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2563 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขส�าราญ อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนทุน พสวท. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจ�าปี 2563 สาขาคณิตศาสตร์ 
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยรางวัลดังกล่าวมอบเพ่ือเป็นการ
เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรส�าหรับผู้ได้รับรางวัล“นักวิจัย พสวท. 
รุ่นใหม่” ประจ�าปี 2563 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจ�าปี 2564 
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
BEST PRACTICE AWARD ในงาน CMU 
21ST CENTURY LEARNING DAY 2020

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ และรองหัวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Practice 
Award ในงาน CMU 21st Century Learning Day 2020 เม่ือวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้ 
แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ กับ 10 อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active 
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Learning Flipped Classroom Innovation Learning 
Integrated Learning CMU MOOC ในโครงการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2020) 
ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีในการน�าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเป็นการกระตุ้นอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบใหม่ รวมทั้งเพ่ือน�าเสนอบริการและเครื่องมือดิจิตัลท่ี
บริการผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ โดย 
อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ

เกียรติให้เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าว 
อีกทั้งยังได้ร่วมบรรยายเคล็ดลับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  ใ น ร า ย วิ ช า 
“เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน” โดยมี 
ผศ.ดร.ธนะศักด์ิ หมวกทองหลาง หวัหนา้
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความ
ยินดีด้วย ณ ห้องประชุมส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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นักศึกษา DATA SCIENCE  
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม เข้าร่วม
ประกวดแผนธุรกิจ RESEARCH TO 

MARKET : R2M 2020 ระดับภูมิภาค

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีม Blood of Success สมาชิกทีม ได้แก่ นางสาว 
รัตนา ก๋องต๊ะ ศึกษาด้านโลหิตและมนุษยพันธุศาสตร์ นายเมธา อุดมกิตติกุล ศึกษาด้านการตลาด 
นางสาวปทิตตา สุยะผัน ศึกษาด้านจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก นางสาวปพิชญา เดชมี ศึกษา
ด้านจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก และนางสาวอารียา ศิริค�า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขา Data Science 
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม ตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัยของโครงการประกวด
แผนธุรกิจท่ีเริ่มต้นจากงานวิจัย Research to Market : R2M 2020 ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค ซึ่งจัดโดย Innovative Startup CMU อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่: STeP 

โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพ (เลือดเทียม) 
โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ประจ�าแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพ
ทางด้านโลหิตวิทยา เป็นอาจารย์เจ้าของงานวิจัย และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
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ศูนย์วิ จัยวัสดุศาสตร์
เป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวัสดุขั้นสูง
ส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ได้และเซนเซอร์ 

ICAMPS 2020

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Advanced Materials for Printed 
Electronics and Sensors (iCAMPS 2020) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รองศาสตราจารย์ 
ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ โครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุข้ันสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ 
กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัย
วัสดุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 
ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และได้ทราบถึงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ในระดับสากล ซึ่งจะก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์
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การประชุมประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก ที่ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยด้านวัสดุ ดังนี้

A : Gas sensors and Biosensors for Sustainable Life

B : Printed Electronics and Devices for Sustainable Energy

C : Advanced materials for Biomedical Applications

การประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยภายใต้ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ได้และเซนเซอร์ (CoE CMU-NECTEC) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัยที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบก่ึงออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วย วิทยากรจากต่าง
ประเทศ ท้ังในเอเชีย ยุโรป เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และไต้หวัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบ
การน�าเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในรูปแบบการประชุมทางไกล เนื่องด้วยข้อจ�ากัดเรื่องการเดินทาง
ภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19

นอกจากน้ีผลงานท่ีผ่านการ Peer Review จะได้น�าไปตีพิมพ์ในวารสารในระดับสากล ดังนี้ • Chiang 
Mai Journal of Science • Surface Review and Letters (special issue) • Journal of Materials 
Science and Applied Energy • iCAMPS2020’s E-Proceedings

16

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



News&EVENTS
กิจกรรมความเคลื่อนไหว 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ผลิตบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ 
สร้างก�าลังคนสมรรถนะสูงส�าหรับ

อุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE 
แบบ NON-DEGREE

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมมนารายงานผลการวิจัยใน
โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้างก�าลังคนสมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine แบบ Non-degree เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ Kantary Hills Hotel เชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
และการสัมมนาเพ่ือรายงานผลการวิจัย ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก�าลังคนที่มี
สมรรถนะสูง ส�าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูป
การอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) เม่ือวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ Kantary 
Hills Hotel เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค�าประกอบ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพองค์กร และยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะ
การเปน็พลเมอืงโลก มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปน็ประธานในพิธ ีและผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชรุ ีเตชะวฒุ ิหวัหน้า
ภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจ�าปีการศึกษา 2562 Thailand 4.0 หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก�าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
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วัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทยที่มี 
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชว่งชวิีต ปฏริปูการเรยีนรู้แบบพลกิโฉม (Transformation 
of Learning) รวมท้ังการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
(Talents) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดหลักส�าคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลกัการจดัการศึกษาเพ่ือความเทา่เทยีมและทัว่ถงึ (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลัก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีก
ทั้งวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ด้วย Thailand 4.0 เพ่ือให้
ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง และสามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอีกด้านหน่ึงท่ีต้องการการปฏิรูป 
นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงต้องมีการ
พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) 
สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพ่ือให้บุคลากรใน
วิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสาขาท่ีขาดแคลน หรือมีความส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในระดับสากล ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยจัดการเรียนการสอน
ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่เพ่ือสร้างก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 

18

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภท
ประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีหน้าที่ด�าเนินงานจัดการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรการวเิคราะห์ขอ้มูลอจัฉรยิะ (Intelligent 
data analysis) โดยเป็นหลักสูตรระยะส้ันที่จัด 
การเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียนรู้ (Module) 
ประกอบด้วยการศึกษากระบวนวิชาบรรยาย 6 
หน่วยกิต (90 ช่ัวโมงทฤษฎี) และกระบวนวิชาเรียนรู้ 
ณ สถานประกอบการ 270 ชั่วโมงปฏิบัติ รวมเป็น 
360 ชั่วโมง โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ หัวหน้า
ภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า "ปัจจุบันมี
จ�านวนผู้เรียนในหลักสูตรกังกล่าว รวมทั้งสิ้น 25 คน 
โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ 
(Intelligent data analysis) ซึ่งผ่านทั้งกระบวน
วิชาบรรยาย และกระบวนวิชาเรียนรู้ จ�านวน 22 คน 
ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนกระบวนวิชา การวิเคราะห์
ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง (Data Analytics 
and Machine Learning) จ�านวน 22 คน และ
ผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนกระบวนวิชา การจดัด�าเนนิการ 
ข้อมูล (Data Manipulation) จ�านวน 23 คน 
โดยตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร ผู้เรียน
ทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในการท�าวิจัย และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเป็น
อย่างดี ท�าให้ภาควิชาฯ เช่ือม่ันว่า ผู้เรียนจะสามารถ
น�าองค์ความรู้ และเทคนิคท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 
สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรและสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.
cs.science.cmu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-
3412-16
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พ ิธ ีลงนามบันท ึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 
ทางว ิชาการ ระหว ่างมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ 

ก ับ บร ิษ ัท อ ินเตอร ์เน ็ตประเทศไทย 
จ �าก ัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่กบั บรษัิท อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ใหก้ารตอ้นรบัคณุมรกต กลุธรรมโยธนิ กรรมการผูจ้ดัการบรษัิท บรษัิท อนิเตอร์เนต็
ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ส�านักงานมหาวิทยาลัย

บนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่ง มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นการท�าบันทึกข้อตกลงเพ่ือการสร้างหลักสูตรและด�าเนินการ
สอนร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือให้
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามปรัชญาของหลักสูตร มีการร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคคลากร
เพ่ือเสรมิสร้างทกัษะความเชีย่วชาญทางวชิาชีพ และการเสรมิสร้าง
ทกัษะวชิาชพีในขณะศึกษาสหกิจศึกษา และการฝกึงานของนักศึกษา 
มรีะยะเวลา 60 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตวั่นที ่20 สิงหาคม 2563 จนถงึ
วันที่ 19 สิงหาคม 2568
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อาจารย์คณะว ิทยาศาสตร์ได ้ร ับการสนับสนุน
ในโครงการว ิจ ัยการว ิเคราะห ์ทางเคมีสม ัยใหม่ 

ร ่วมกับมหาว ิทยาล ัยระด ับโลก

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้การสนับสนุนโครงการวิจัยทางการวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ฯ 
ร่วมกับนักวิจัยจาก University of Malaya มาเลเชีย และ Universitas Airlangga อินโดนีเชีย 
ภายใต้โครงการ 2020 SATU JRS 

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยทาง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (Center of Excellence for Innovation in 
Analytical Science and Technology (I-ANALY-S-T)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุน
ในโครงการวิจัย “Realization of Flexible Paper-Based Sensor Utilizing 2D-Transition Metal 
Chalcogenide” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยทางการวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการลดขนาดในระดับ
นาโนสเกล และเทคโนโลยีสะอาด โดยท�างานร่วมกับ Prof. Dr. Pei Meng Woi แห่ง University of 
Malaya ประเทศมาเลเซีย และ Prof. Dr. Satya Candra Wibawa Sakti แห่ง Universitas Airlangga 
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนผ่าน Southeast and South Asia 
and Taiwan University Joint Research Scheme (SATU JRS) 

ทั้งน้ี ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านโครงการทุน
ศาสตราจารย์วจิยัดเีดน่ ของส�านกังานสนบัสนนุการวิจยั (สกว. เดมิ ปจัจุบนัคอื สกสว.) ที ่ศาสตราจารย์ 
ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยดังกล่าวนับเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านเคมีวิเคราะห์ระดับชั้นน�าจากนานาชาติ ซึ่งจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
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 คณะว ิทยาศาสตร  ์
มอบทุนการศึกษากว ่า 3 ล ้านบาท

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2563 
รวมกว่า 251 ทุน เป็นเงินกว่า 3,255,800 บาท เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2563 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี ผู้แทนผู้มี
อุปการคุณกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. หทัยชนก เนยีมทรพัย ์รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวขอบคุณ ทั้งนี้ 
ไดร้บัเกยีรตจิากผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร ์ตลอดจน
ผู้มีอุปการคุณที่ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา เข้า
ร่วมพิธีมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ 
หอ้งบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ป ีคณะวทิยาศาสตร์ 

ส�าหรับปีการศึกษา 2563 น้ี คณะกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นผู้แทนอาจารยข์องแตล่ะภาควชิา ไดด้�าเนินการ
พิจารณาคดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัทนุอดุหนนุการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และทุนท�างานพิเศษ อีกทั้งยังมีทุน
ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัย
หรอืหน่วยงานอืน่อกีจ�านวนหนึง่ โดยในปนีี้มผีูส้มควร
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 
181 คน และทุนท�างานพิเศษ จ�านวน 70 คน เป็น
จ�านวนเงินจัดสรรทั้งหมด 3,255,800 บาท 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีต 
ผูบ้รหิาร ศิษยเ์กา่ คณาจารย ์และบรษัิทหา้งรา้นตา่ง ๆ  
ท่ีร่วมบริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะวทิยาศาสตร ์เพ่ือใหส้ามารถศึกษาเลา่เรยีนไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ 
บคุลากรและนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตรท์กุคนรู้สึกซาบซึง้
ในน�า้ใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 
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พิธี ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์
ประจ�าป ี2563 

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2563 
เพ่ือให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ได้แสดงความเคารพ
นอบน้อมต่อครู อาจารย์ โดยผู้แทนนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชาได้น�าพานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้
มาไหว้ครู อาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นเกียรติใน
พิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอด
สดผา่น Facebook Fanpage : Faculty of Science, 
Chiang Mai University

พิธไีหวค้รเูปน็กจิกรรมส�าคญัทีค่ณะวทิยาศาสตร์
จดัขึน้เปน็ประจ�าทุกป ีเพ่ือกลอ่มเกลาจิตใจให้นกัศึกษา
เป็นคนดี มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ และเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความ
ออ่นนอ้มถอ่มตน อกีทัง้ยงัชว่ยสบืสานคุณคา่ประเพณีไทย 
ใหค้งอยู่สืบต่อไป แต่ดว้ยสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดสดกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ และจัดนักศึกษาผู้แทนของแต่ละสาขาวิชา
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือลดการรวมกลุ่ม ตามมาตรการ
ควบคมุการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 เพ่ือให้พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์
ได้ร่วมกันสืบทอดกิจกรรมที่ดีงามนี้ต่อไป
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บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ 
โดยมีศาสตราจารย ์ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะน�า
ผู้บริหารคณะฯ เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ดา้นวชิาการและการพัฒนาคณุภาพนกัศึกษากอ่นเข้า
เรียน เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดสด
ผ่านทาง Facebook Fanpage Faculty of Science, 
Chiang Mai UniversityChiang Mai University
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บรรยากาศงานเสวนาดอยสุเทพครั้งที่  6  
รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ”ฟื้ นฟูป่าดอยสุเทพ

หลังไฟไหม้อย่างไร?. . . ให้ยั่งยืน”
ศูนยธ์รรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเสวนาดอยสุเทพครั้งท่ี 6 
รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "ฟื้ นฟูป่าดอยสุเทพ
หลังไฟไหม้อย่างไร?...ให้ย่ังยืน" ต่อเนื่อง 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ภาคประชาชน วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 
ครั้งที่ 2 ภาคประชาสังคม วันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม 
2563 และครั้งที่ 3 ภาคธุรกิจ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 
2563 โดยมีผูร้ว่มเสวนาทัง้จากภาคประชาชน ภาครฐั 
ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ ร่วมกันน�าเสนอข้อมูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจาก
ไฟไหม้ป่าและแนวทางการฟื้ นฟูป่าดอยสุเทพให้ย่ังยืน 
โดยทางศูนย์ฯ จะได้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น 
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเสวนามาจัดท�าแผน
แนวทางการฟื้ นฟูป่าดอยสุเทพ เพ่ือด�าเนินในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์เผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์วจิยัและบรกิารจลุทรรศนศ์าสตรอ์เิล็กตรอน 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
วทิยาศาสตรด้์วยกลอ้งจลุทรรศนอิ์เลก็ตรอนสูห่อ้งเรยีน
วิทยาศาสตร์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
ส�าหรบันกัเรียนโรงเรยีนจกัรค�าคณาทร จังหวดัล�าพูน 
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวจิยัและวเิทศสมัพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์ 
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เป็นประธานเปิดโครงการ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิค
การวเิคราะหแ์ละการใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตรข์ัน้สงู เพ่ือน�า
ไปตอ่ยอดในการใชก้ลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนส�าหรบัท�างาน
วิจัยหรือโครงงานต่าง ๆ ในอนาคต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 ณ หอ้งสัมมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ป ีคณะวทิยาศาสตร์
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พิธีแสดงมุทิตาจิต 
แด่ผู้ เกษียณอายุงาน  

ประจ�าปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต
แดผู่เ้กษียณอายงุาน ประจ�าป ี2563 โดยม ีศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ 
สิริกลุรัตน ์ประธานชมรมผูเ้กษียณ คณะวทิยาศาสตร์ 
กล่าวต้อนรับผู้เกษียณเข้าสู่ชมรมฯ เม่ือวันท่ี 23 
กันยายน 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็น
กิจกรรมส�าคัญท่ีคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจ�า
ทกุป ีเพ่ือแสดงความชืน่ชมยนิดีและยกยอ่งเกยีรติคณุ
คณาจารยแ์ละบคุลากรท่ีปฏบิตัหิน้าท่ีจนครบวาระ และ
ไดอ้ทุศิแรงกายแรงใจ ทุม่เทพัฒนาคณะวทิยาศาสตร์
มายาวนาน อีกทั้งเพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดงีามของไทยใหค้งอยูสื่บตอ่ไป ภายในงาน 
มกีารมอบเกยีรตบัิตรและของท่ีระลึกให้แก่ผูเ้กษียณฯ 
และการแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
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โดยในปี 2563 นี ้มผีูเ้กษียณฯ รวมจ�านวน 10 ทา่น 
ประกอบด้วย Assoc.Prof.Stephen D.Elliott  
ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชา
ชีววิทยา นางพรรณี ภูพันธ์ ภาควิชาฟสิิกส์และ
วัสดุศาสตร์ นายมนัส สันกลกิจ ส�านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ นางลาวัลย์ ทวีผล ส�านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ศรีทอน คุณยศยิ่ง ภาควิชา
สถิติ ผศ.ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา ภาควิชา
ชีววิทยา รศ.ดร.ศิริรัตน์ จันท์จารุณี ภาควิชาเคมี 
รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และ 
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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วันตลาดนัดความรู้
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  2

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวันตลาดนัดความรู ้
“CoP Day of SCI CMU" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
ณ หอ้งบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ป ีคณะวทิยาศาสตร์ 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร ์ไชยเรอืงศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยาย 
หัวข้อ “บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการ
ขบัเคลือ่นแผนกลยทุธ ์คณะวิทยาศาสตร”์ และนายพร 
พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
รายงานความเปน็มาและความส�าคญัการจดัโครงการ 
ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีในการแสดงผลงานจากการ
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พัฒนางานประจ�าสู่นวัตกรรม และเพ่ือร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส�าเร็จ และ
ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อันจะน�าไปสู่การ
พัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ ภายในงาน
มกีารประกวดการน�าเสนอผลงานทัง้แบบโปสเตอร์
และแบบบรรยาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
น�าผลงานมาร่วมน�าเสนอและจัดแสดงด้วย
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คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบล 
มอบรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา 
หรือการแพทย์ ประจ�าปี 2020  

แก่ 3 นักวิทยาศาสตร์ 
ผู้ค้นพบไวรัสตับอักเสบซี  
(HEPATITIS C VIRUS)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่กรุงสตอกโฮล์ม 
สวีเดน คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบล  
ไดป้ระกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล สาขาสรรีวทิยา 
หรือการแพทย์ประจ�าปี 2563 ซึ่งผู้ได้รับรางวัล 
ไดแ้ก่ ฮาร์วยี ์เจ อลัเทอร์ (Harvey J. Alter) แพทย์
ชาวนวิยอรก์ ไมเคลิ ฮฟัตนั (Michael Houghton) 

แพทยช์าวอังกฤษ ปจัจบุนัเปน็ผู้อ�านวยการสถาบัน
ไวรัสวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา และ
ชาร์ลส์ เอ็ม ไรซ์ (Charles M. Rice) ผู้อ�านวยการ
ศูนยศึ์กษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซ ีมหาวทิยาลยัรอ็คกี้ 
เฟลเลอร์ ส�าหรับผู้ได้รับรางวัลโนเบลจะได้รับ
เหรียญทองทีร่ะลึกพร้อมเงินรางวลัราว 35 ล้านบาท
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The Nobel Prize in Physiology ro Medicine 2020

SCI Column
สาระวิทยาศาสตร์
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นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน มีส่วนส�าคัญ
ในการตอ่สูก้บัโรคตบัอกัเสบประเภทซ ีโรครา้ยท่ีกอ่
ให้เกดิโรคตบัแขง็และมะเรง็ตบัในคนทัว่โลก และนับ
เปน็ครัง้แรกทีไ่วรสัตบัอกัเสบประเภทซสีามารถรกัษา
ใหห้ายได ้โดยทัง้ 3 คน สามารถคน้พบสาเหตสุ�าคญั
ของโรคร้ายแรงชนิดนี้ และการค้นพบนี้ช่วยสร้าง
ความเป็นไปได้ส�าหรับการตรวจเลือดและการผลิต
ยารักษาโรคที่ช่วยชีวิตคนนับล้านคนได้ นับจากนี้
เป็นต้นไป 

จากการค้นพบของพวกเขาท�าให้มีการตรวจ
เลือดหาไวรัสที่มีความไวสูงและสามารถก�าจัดไวรัส
ตบัอกัเสบหลงัการถา่ยเลอืด อกีทัง้ยงัชว่ยใหม้กีาร
พัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบประเภทซีได้อย่าง
รวดเร็ว ซึง่ชว่ยหยดุการเปน็โรคตบัอกัเสบจากการ
ถ่ายเลือดในหลายพ้ืนที่ของโลก เป็นผลดีต่อการ
สาธารณสุขทั่วโลก 

ภาวะตับอักเสบ (Hepatitis) เกิดไดจ้ากหลาย
สาเหตุ เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ได้รับสารพิษ การแพ้ภูมิตัวเอง รวมทั้งการติดเชื้อ
ไวรัส ซี่งตับมีหน้าที่ส�าคัญในการสร้างสารควบคุม
การแขง็ตวัของเลอืด สรา้งน�า้ดเีพ่ือชว่ยยอ่ยไขมนั
และดูดซมึวติามนิ ก�าจดัสารพิษ เกบ็สะสมสารอาหาร 
จึงไมต่อ้งแปลกใจวา่หากอวยัวะชิน้นีท้�างานผดิปกติ

จะส่งผลต่อร่างกายของเรามากเพียงใด โดยใน
แต่ละปีทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้กว่า 70 ล้านคน 
เสียชีวิต 400,000 คน 

คณะกรรมการรางวัลโนเบล ได้กล่าวชื่นชม
ทั้ง 3 ท่านว่า “ทั้ง 3 คน มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อ
การต่อสู้กับไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้
เกดิปัญหาดา้นสุขภาพระดบัโลก และเป็นผลให้เกดิ
โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ”

เรียบเรียงข้อมูลจาก 

https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2020/prize-
announcement/

https://www.bbc.com/thai/
international-54418358

https://www.thairath.co.th/news/
foreign/1945980

https://thestandard.co/medicine-nobel-
honors-three-scientists-for-
discoveries-on-hepatitis-c-virus/
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วิทยาศาสตร์กับการนอนหลับ
ในแตล่ะวนัคนเราจะมเีรี่ยวแรงออกไปท�างาน ไปเที่ยว หรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ได้ ต้องมปัีจจัยหลายอยา่ง

มาเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะการมีสขุภาพรา่งกายที่สมบรูณ์แขง็แรง โดยแหลง่พลงังานซึง่เปน็ท่ีมาของพละก�าลงั 
หรอืความสามารถในการด�ารงอยูข่องมนษุยท์ีส่�าคญักค็อือาหารและน�า้ แตอี่กสิง่หนึง่ทีส่�าคญัมากไมแ่พ้กนั คอื
การนอนหลับอย่างเพียงพอ 

ในห้วงเวลา 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน โดยเฉลี่ยแล้วคนเรามักใช้เวลาในการนอนหลับมากถึง 8 ชั่วโมง 
และอาจแตกตา่งกนัไปบา้งในแตล่ะชว่งวยั แตค่งไม่มีมีใครท่ีสามารถใชช้วีติอยูไ่ดโ้ดยไม่ไดน้อนหลบัต่อเนื่องกัน
หลายวัน “การนอนหลับ” ในภาษาชาวบ้านจึงเป็นการฟื้ นฟูและสะสมพลังชีวิตของทุกคนที่ส�าคัญมาก ๆ 
แต่บ้างครั้งเราก็มองข้ามไป 

อาการนอนไมห่ลบัหรอืการอดนอนของคนในปจัจุบนั โดยเฉพาะคนที่ใชชี้วิตในเมอืงบางครัง้เกดิจากการ
ทีเ่ราไมใ่สใ่จความตอ้งการของรา่งกาย หรอืมปีจัจยัหลายอยา่งบบีบงัคบั ท�าใหเ้ราปรับพฤตกิรรมการนอนของ
เราให้เข้ากับวิถีชีวิตอันวุ่นวาย แทนที่จะปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับการนอน จังหวะการนอนของแต่ละคนจึงสับสน
ปนเป เช่น เด็กวัยรุ่นวัยเรียนมักใช้เวลาช่วงกลางคืนท่องราตรี หรืออ่านหนังสือสอบ แล้วหันมานอนกลางวัน
หลังเลิกเรียน หรือแอบหลับในห้องเรียน วัยท�างานบางคนต้องท�างานเป็นกะ สลับหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ หรือ
ผู้สูงวัยที่มักหลับ ๆ  ตื่น ๆ  อยู่ตลอดคืน แล้วงีบตอนกลางวัน เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ 
แต่มันกลับมีผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การนอนหลับไม่ใช่แค่ช่วงเวลาท่ีรา่งกาย Shut Down แตเ่ปน็สภาวะท่ีมกีารเปลีย่นแปลงของระดบักระแส
ไฟฟา้สมอง และมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารเคมีในสมองส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนก�าหนดว่าเราจะนอนหลับ
หรอืตืน่ขึน้เม่ือใด โดยการนอนหลบัน้ันเปน็กระบวนการทางสรีรวิทยาพ้ืนฐานทีซ่บัซอ้นและสอดคลอ้งกับจงัหวะ
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต อวัยวะต่าง ๆ จะมีการผ่อนคลาย ระดับความรู้สึกตัวจะลดลง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
และการเคลื่อนไหวรา่งกายจะนอ้ยลงหรอืไมม่เีลย ซึง่จะแสดงออกในลักษณะสงบนิง่และหลบัตา มกีารหยดุพัก
ของรา่งกาย หวัใจเต้นชา้ลง หายใจชา้ลง เป็นภาวะทีเ่กิดข้ึนเพียงช่ัวคราวเปลีย่นแปลงไดง้า่ย ถูกปลกุใหต้ืน่ได้ 
โดยการกระตุ้นจากสิ่งเร้า โดยโครงสร้างภายในสมองที่มีผลต่อการนอนหลับ หลักๆ มีดังนี้ 

ไฮโปทาลามัส: เปน็กลไกทีม่คีวามส�าคัญอยา่งยิง่ต่อการหลับ ประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์ประสาททีค่วบคมุ
รอบการนอนและสารเคมีที่กระตุ้นการหลับและการตื่น

ทาลามัส: สกัดกั้นสัญญาณจากประสาทสัมผัสเพ่ือให้สมองสามารถจัดการกับข้อมูลที่ได้รับมาตลอด
ทั้งวันอย่างเต็มที่

ตอ่มไพเนยีล: สรา้งสารเมลาโทนินเม่ือนาฬิกาชวีภาพรับรู้ถงึความมืด เพ่ือเตรียมสมองใหพ้รอ้มส�าหรบั
การนอนหลับ

ฮิปโปแคมปัส: เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความทรงจ�า โดยทบทวนความจ�า เพ่ือจัดเก็บระหว่างการ
หลับช่วงเร็ม

พอนส์: เกี่ยวข้องกับทั้งการตื่นและการฝนัโดยพอนส์จะยับยั้งสัญญาณที่ส่งไปยังไขสันหลังในระหว่าง
การหลับช่วงเร็ม ท�า ให้เราไม่ลุก ขึ้นมาท�า ท่าทางเหมือนอย่างที่ฝนั

SCI Column
สาระวิทยาศาสตร์
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เปลอืกสมอง: ไดรั้บสญัญาณกระตุน้จากพอนสข์ณะหลบัชว่งเรม็ การฝนัอาจเป็นภาวะทีเ่ปลอืกสมอง
พยายามสร้าง “เรื่องราว”จากข้อมูลที่รวบรวมไว้ขณะตื่น

เรตินา: มีเซลล์พิเศษที่ส่งสัญญาณการตื่นไปยังสมองเมื่อรับรู้หรือสัมผัสกับแสงสว่าง

ส่วนวงจรการนอนหลับปกติของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 ช่วงคือ

1.  ช่วงหลับธรรมดา Non-rapid eye movement {non- (REM) sleep} การนอนในช่วงนี้มีความ
ส�าคัญมาก เพราะมีส่วนส�าคัญในการท�าให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาการ และมีการหลั่ง
ของฮอร์โมนที่เร่งการเติบโต growth hormone การนอนช่วงนี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะได้แก่โดยการหลับจะ
เริ่มจากระยะที่ 1 ไปจน REM และกลับมาระยะ1ใหม่

Stage 1 (light sleep) ง่วงมาก ระยะนี้ยังหลับไม่สนิทครึ่งหลับครึ่งตื่น ปลุกง่าย ช่วงนี้อาจจะมีอาการ
กระตุกของกล้ามเนื้อ เหมือนตกที่สูง ระยะนี้ตาจะเคลื่อนไหวช้า

Stage 2 (so-called true sleep) หลับตื้น ระยะนี้ตาจะหยุดเคล่ือนไหวคลื่นไฟฟา้สมองเปน็แบบ rapid 
waves เรียก sleep spindles

Stage 3 หลับปานกลาง คลื่นไฟฟา้สมองจะมีลักษณะ delta waves 

Stage 4 หลบัลกึ ระยะนี้เปน็ระยะที่หลับสนทิที่สดุคลื่นไฟฟา้สมองเปน็แบบ delta waves ทัง้หมด ระยะ 
3-4 จะปลุกตื่นยากที่สุดตาจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายจะไม่เคลื่อนไหว เมื่อปลุกตื่นจะงัวเงีย

2. ช่วงหลับฝัน Rapid eye movement (REM) sleep จะเกิดภายใน 90 นาที หลังจากนอน ช่วงนี้ 
เมื่อทดสอบคลื่นสมองจะเหมือนคนตื่น ผู้ป่วยจะหายใจเร็ว ชีพขจรเร็ว กล้ามเนื้อไม่ขยับ เมื่อคนตื่นช่วงนี้จะ
จ�าความฝนัได้
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คนปกติต้องการนอนวันละ 8 ชั่วโมง โดยหลับตั้งแต่กลางคืนจนตื่นในตอนเช้า คนสูงอายุมักจะหลับ
กลางวันเพ่ิมและตื่นกลางคืนบ่อยขึ้น และเด็กจะหลับนานที่สุด โดยจ�านวนชั่วโมงในการนอนหลับแต่ละคนจะ
ไม่เหมือนกัน

จากขอ้มลูข้างตน้จะพบวา่การนอนหลบัเปน็กระบวนการทีล่ะเอยีดออ่นและซบัซอ้นอยา่งมากในรา่งกาย
ของเรา และถ้าคนเราอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอก็จะท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานของร่างกายรวม
ทั้งผิวพรรณด้อยลง โดยมีสาเหตุจากระบบภูมิคุ้มกันลดลง เพราะการอดนอนจะท�าให้ระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายท�างานหนกัขึน้ ความสามารถของรา่งกายในการตา้นทานตอ่เชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ไวรสัเสยีไป นอกจาก
นี้ ระบบจัดเก็บความทรงจ�าหรือระบบประสาทก็จะมีประสิทธิภาพลดลง เราจะสังเกตุได้ว่าคนที่นอนน้อยมักมี
ความเครยีด อารมณ์เปล่ียนแปลงงา่ยโดยไมม่เีหตผุล มอีาการงว่งนอนหรอืรูส้กึไม่สดชื่นตลอดทัง้วนั ระบบ
การย่อยอาหารผดิปกต ิและทีส่�าคญัอกีขอ้หนึง่คือการสูญเสยีโอกาสทีร่่างกายจะหล่ังโกรทฮอรโ์มน (Growth 
hormone) ในขณะหลับ ซึ่งโกรทฮอร์โมนจะช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์ ด้วยการสร้างสมดุลระบบการเผาผลาญ
อาหาร และช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่าง ๆ ดังนั้น หากขาดฮอร์โมนชนิดนี้ผิวหนังก็จะหย่อนคล้อยและเหี่ยวย่นได้ 

จะเห็นได้ว่าผลเสียท่ีตามมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นมีมากมายเหลือเกิน ทั้งผลต่อสุขภาพกาย
และใจในระยะสั้นและระยะยาว และบางครั้งก็ยังกระทบต่อการท�างาน การเรียน หรือการท�ากิจกรรมที่มีความ
เสีย่งตา่ง ๆ  เช่น การขับรถ หรือควบคมุเครือ่งจักร เมือ่รูอ้ย่างนีแ้ลว้อยากให้ผูอ่้านทกุท่านตัง้อกตัง้ใจจัดสรร
เวลานอนหลับพักผ่อนให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น Science CMU Focus มีข้อแนะน�าเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือ
การนอนหลับอย่างมีคุณภาพมาฝาก ซึ่งหลายๆ คนอาจจะพอทราบกันบ้างแล้ว แต่อยากจะย�า้กันอีกสักครั้ง
เผื่อบางคนหลงลืมหรือละเลยไป

นอนหลบัและตืน่ใหเ้ป็นเวลาและสม�า่เสมอเป็นกจิวตัร : อยา่ตอ่รองเวลากบัตวัเอง เมือ่ถงึเวลานอน
ต้องนอนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ออ้างที่ไม่จ�าเป็น เช่น ติดละคร ติดมือถือ และเมื่อนาฬิกาปลุกก็ต้องลุก
โดยอัตโนมัติ เพราะนอนนานก็ไปก็มีข้อเสียเหมือนกัน

งดท�ากิจกรรมทุกอย่างบนที่นอน เช่น หอบงานมาท�าบนที่นอน เพราะจะท�าให้สมองคิดว่าเตียงไม่ใช่
ที่นอน แต่ควรท�าร่างกายให้ผ่อนคลายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ฟงัเพลงเบา ๆ อ่านหนังสืออ่านเล่น ไหว้พระ 
นั่งสมาธิ ท�าให้เราคิดเป็นระบบไม่ฟุง้ซ่าน
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หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ เพราะจะท�าให้เกิดความเคยชินกับการใช้ยา

ท�าสภาพห้องนอนให้เหมาะสม เช่น ปิดไฟสนิท ป้องกันเสียงรบกวน ตั้งอุณภูมิให้เหมาะสม จัดชุด
เครื่องนอนให้พอเหมาะพอดีกับสรีระร่างกาย 

ไม่นอนกลางวัน (ถ้าจ�าเป็นไม่ควรนอนเกิน 30 นาที)

ไม่ควรออกก�าลังกายหนักใกล้เวลาใกล้นอน เพราะอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นซึ่งจะกระตุ้นให้ไม่หลับ

ควรหลีกเลี่ยงอาหารหนัก อาหารที่ท�าให้ไม่สบายท้องในมื้อเย็น เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือมี
โปรตีนมาก 

ไม่อ่านหรือการดูหนังสยองขวัญก่อนนอน ร่างกายและสมองของเราเกิดความตื่นเต้น อัตราการ
เต้นของหัวใจสูงขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น จนส่งผลให้เกิดอาการตาค้างหรือนอนไม่หลับก็เป็นได้

และข้อท่ีส�าคัญที่สุดที่ต้องย�้าเตือนกันก็คือ ไม่เล่นโทรศัพท์/คอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอน เพราะ
แสงสฟีา้จากหนา้จอจะสง่ผลตอ่การท�างานของดวงตา ท�าให้ดวงตาท�างานมากขึน้ และมส่ีวนท�าใหส้ารเมลานนิ 
ที่ช่วยให้นอนหลับสบายผลิตและท�างานได้น้อยลง ส่งผลให้สมองตื่นตัวและนอนไม่หลับอีกต่อไป จึงควรงด
ใช้งานก่อนเข้านอน 30 นาที – 1 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย

มาปรับเปลี่ยนนิสัยในการนอนไปพร้อม ๆ กันนะคะ ทุก ๆ วันจะได้เป็นวันที่สดชื่นแจ่มใส 

Have a good dream.

เรียบเรียงข้อมูลจาก

https://ngthai.com/science/6857/brain-while-sleep

http://www.prdmh.com

https://www.scimath.org/article-biology/
item/10980-2019-10-25-07-26-27

http://medicalcenter.kmitl.ac.th

http://www.elnurse.ssru.ac.th/

https://pharmacy.mahidol.ac.th/

https://www.nksleepcare.com/blog/5-things-to-
avoid-before-bed/

https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/
neuro/insomnia/index.htm

ภาพประกอบจาก 

https://pixabay.com
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SCI Column
สาระวิทยาศาสตร์

การสอนด้วยเทคนิค 
“COLLABORATIVE LEARNING” 
ในห้องเรียนทรัพย์สินทางปัญญา

และการควบคุมกระบวนการ 
ของอุตสาหกรรมเคมี 

คงไมม่ใีครปฏเิสธไดว้า่ทักษะทีส่�าคญัของบัณฑติในยคุสมยัปัจจบุนันัน้ไมไ่ดจ้�ากัดอยู่เพียง
ทักษะทางวิชาชีพอย่างเดียวเท่าน้ัน บัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบจะต้องมีทักษะทางด้านสังคม
หลายอย่างเข้ามาเป็นส่วนประกอบ เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยทักษะ
ที่จ�าเป็นหลัก ๆ คือ ทักษะการสื่อสาร การท�างานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการน�าเสนอ การเชื่อมโยง
ข้อมูล ทักษะทางเทคโนโลยี ตลอดจนความเป็นผู้น�าและความกล้าแสดงออก เป็นต้น

ด้วยความส�าคัญของการพัฒนาทักษะต่าง ๆ แก่นักศึกษา ผู้สอนจึงได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ 
การใช้งานจริงของการเรียนรู้รวมพลังของห้องเรียนทรัพย์สินทางปัญญาและการควบคุม
กระบวนการของอุตสาหกรรมเคมี (Implementation of Collaborative on Intellectual 
Properties and Process Control Classes in Chemical Industries) ในรายวิชา 209203 
หัวข้อ สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา การควบคุมอัตโนมัติ และการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา 
มีนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมชั้นปีที่ 2 จ�านวน 51 คน 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทั้ง 3 หัวข้อ ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางดิจิตัล เกิดแนวคิดเชื่อมโยง
จากบทเรียนสู่ระบบจริงของอุตสาหกรรมได้ และสร้างทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้+
ความเข้าใจของนักศึกษาให้กว้างขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ปัญหากับสิ่งรอบตัว สร้างสรรค์ค าตอบที่แตกต่าง และ
เขียนแผนผังความคิดถ่ายทอดออกมาได้ 

จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยในการสอนครั้งนี้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งตอกย้ า
ความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพราะหากผู้สอนหยุดนิ่ง ผู้เรียนก็ย่อมขาดทักษะที่
ก้าวหน้า การปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้เข้ากับเนื้อหาแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมกับยุคสมัย สถานการณ์โลก 
และการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน(disruptive change)ต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมความสนใจของ
นักศึกษาระหว่างเรียน จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาดีขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับในห้องเรียนไปต่อยอดใช้งานได้จริงในการประกอบอาชีพของพวกเขาในอนาคต  

 

  
 

กิจกรรมการบรรยายในห้องเรียน เรื่อง การควบคุมในอุตสาหกรรมเคมี 
 
 

  
 

กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณท์ างานจากศิษย์ภาควิชา(นายชัยฤทธ์ิ โพธิ์ศรี, IC51) 
 

 
ผู้วิจัย ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ [Email: satit.phi@cmu.ac.th] 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

Type A จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้[TLIC], มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ภาคเรียนที่ 2/2562  

กิจกรรมการบรรยายใน
ห้องเรียน เรื่อง การควบคุม

ในอุตสาหกรรมเคมี
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การวิจัยและการสอนครั้งนี้ เน้นการออกแบบการสอนในเชิงรุก(active teaching) และ
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษา Think-Pair-Share เช่น การน�าเสนองานหน้าห้องเรียน การส่ง
ผลงานการเรียนรู้เป็น VDO Clip แทนส่งรายงาน การจ�าลองบทบาทผู้ผลิต+ผู้ซื้อ+ผู้ขาย โดย
ใช้เกณฑ์ Rubric Scoring ในการให้คะแนน ซ่ึงท�าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น ท�างาน
ร่วมกับเพ่ือนได้ และได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมทั้งความกล้าน�าเสนอ ตลอดจนเพ่ิมทักษะ
ดิจิตัลและการเป็นผู้น�า ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จ�าเป็นของศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
เคมีอุตสาหกรรม และเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีพ่ึงประสงค์ของงานในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

หลักการท่ีน�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือหลัก 7C ประกอบด้วย 1. ทักษะการแก้ปัญหา 
2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. ทักษะการท�างานร่วมกัน 4. ทักษะการสื่อสาร 5. ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ 6. ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต และ 7. ทักษะการใช้ชีวิตวัฒนธรรมข้ามชาติ 
ซ่ึงทกัษะทัง้ 7 น้ีไดส้อดแทรกลงไปในการสอนเชงิรกุ ที่มกีารออกแบบการเรยีนรู ้คือ การก�าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ การสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของการเรียนรู้ และการจัดการประสบการณ์
เรียนรู้ให้นักศึกษามีการค้นคว้า น�าเสนอ และสร้างผลงานจากการเรียนรู้แทนการนั่งฟงับรรยาย 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทั้ง 3 หัวข้อ ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางดิจิตัล เกิดแนวคิดเชื่อมโยง
จากบทเรียนสู่ระบบจริงของอุตสาหกรรมได้ และสร้างทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้+
ความเข้าใจของนักศึกษาให้กว้างขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ปัญหากับสิ่งรอบตัว สร้างสรรค์ค าตอบที่แตกต่าง และ
เขียนแผนผังความคิดถ่ายทอดออกมาได้ 

จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยในการสอนครั้งนี้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งตอกย้ า
ความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพราะหากผู้สอนหยุดนิ่ง ผู้เรียนก็ย่อมขาดทักษะที่
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ผู้วิจัย ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ [Email: satit.phi@cmu.ac.th] 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Type A จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้[TLIC], มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ภาคเรียนที่ 2/2562  

กิจกรรมการบรรยายใน
ห้องเรียน เรื่อง การควบคุม
ในอุตสาหกรรมเคมี

ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลังให้นักศึกษามีส่วนร่วม คือใช้สิ่งเร้าและระบุค�าถาม แสวงหา
สารสนเทศ รวมพลังอภิปราย สื่อสารสะท้อนคิด มีการประยุกต์ความรู้และตอบแทนสังคม โดย
ผลงานการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั คอื VDO Clip 1 เรือ่ง/คน และการน�าเสนอทีจ่�าลองผูผ้ลติ+ผูซ้ื้อ 
+ผู้ขาย ซึ่งผลจากการปรับเทคนิคกระบวนการสอนดังกล่าวท�าให้นักศึกษาทั้ง 51 คน ได้เรียนรู้
ร่วมกันและเพ่ิมทักษะการน�าเสนอท่ีจ�าเป็นในการท�างานของนักเคมีอุตสาหกรรม ที่แตกต่าง
จากการสอนแบบดั้งเดิม

การสอนและการวิจัยในรายวิชา 209203 เก่ียวข้องกับ 3 หัวข้อหลัก คือ เรื่องของ
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา การควบคุมอัตโนมัติ และการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาในเคมี
อตุสาหกรรม โดยในหวัขอ้สทิธิบัตรและทรพัยส์นิทางปญัญา ผูส้อนไดเ้ชญิวทิยากรจากโรงงาน
ปโิตรเคม+ีระบบควบคุมการกลัน่ จังหวัดระยอง มาบรรยายใหค้วามรูแ้บบ MS team Online ดว้ย 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทั้ง 3 หัวข้อ ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางดิจิตัล 
เกิดแนวคดิเชือ่มโยงจากบทเรยีนสู่ระบบจรงิของอตุสาหกรรมได ้และสรา้งทกัษะการสือ่สาร 
พรอ้มทัง้ไดข้ยายขอบเขตการเรียนรู+้ความเข้าใจของนกัศึกษาให้กวา้งข้ึน แลว้น�ามาวเิคราะห์
ปัญหากับสิ่งรอบตัว สร้างสรรค์ค�าตอบที่แตกต่าง และเขียนแผนผังความคิดถ่ายทอดออก
มาได้

จงึกลา่วไดว้า่การวจิยัในการสอนครัง้นี ้ท�าใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน 
ซึ่งตอกย�้าความส�าคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพราะหากผู้สอน
หยดุนิง่ ผูเ้รยีนกย็อ่มขาดทกัษะท่ีกา้วหนา้ การปรับเปลีย่นเทคนิควธิกีารสอนใหเ้ขา้กบัเน้ือหา
แต่ละรายวิชาให้เหมาะสมกับยุคสมัย สถานการณ์โลก และการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน 
(disruptive change) ต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษา 
ระหว่างเรียน จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาดีขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษา
น�าความรูท้ีไ่ดร้บัในหอ้งเรยีนไปตอ่ยอดใชง้านไดจ้รงิในการประกอบอาชพีของพวกเขาในอนาคต 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทั้ง 3 หัวข้อ ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางดิจิตัล เกิดแนวคิดเชื่อมโยง
จากบทเรียนสู่ระบบจริงของอุตสาหกรรมได้ และสร้างทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้+
ความเข้าใจของนักศึกษาให้กว้างขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ปัญหากับสิ่งรอบตัว สร้างสรรค์ค าตอบที่แตกต่าง และ
เขียนแผนผังความคิดถ่ายทอดออกมาได้ 

จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยในการสอนครั้งนี้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งตอกย้ า
ความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพราะหากผู้สอนหยุดนิ่ง ผู้เรียนก็ย่อมขาดทักษะที่
ก้าวหน้า การปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้เข้ากับเนื้อหาแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมกับยุคสมัย สถานการณ์โลก 
และการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน(disruptive change)ต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมความสนใจของ
นักศึกษาระหว่างเรียน จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาดีขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับในห้องเรียนไปต่อยอดใช้งานได้จริงในการประกอบอาชีพของพวกเขาในอนาคต  

 

  
 

กิจกรรมการบรรยายในห้องเรียน เรื่อง การควบคุมในอุตสาหกรรมเคมี 
 
 

  
 

กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณท์ างานจากศิษย์ภาควิชา(นายชัยฤทธ์ิ โพธิ์ศรี, IC51) 
 

 
ผู้วิจัย ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ [Email: satit.phi@cmu.ac.th] 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

Type A จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้[TLIC], มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ภาคเรียนที่ 2/2562  

ผู้วิจัย ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ  
[Email: satit.phi@cmu.ac.th]

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รบัการสนบัสนนุทนุวิจัยจาก โครงการสง่เสรมิการจดัการเรยีน
รูแ้บบใหมท่ี่สอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 Type A จากศูนย์นวตักรรม
การสอนและการเรยีนรู ้[TLIC], มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ ภาคเรยีนที่ 
2/2562 

กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ท�างาน
จากศิษย์ภาควิชา 

(นายชัยฤทธิ์ โพธิ์ศรี, IC51)
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ผู้วิจัย ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ [Email: satit.phi@cmu.ac.th] 
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ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล (อ.อู๋ )

“ศิษย์เก่าธรณีวิทยา เจ้าของรางวัลเพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนส�าหรับ

อาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2561 จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”

สวัสดีครับ ผมเป็นศิษย์เก่าจากภาควิชาธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 46 ปัจจุบันท�างาน
เปน็อาจารยป์ระจ�าภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ท�าหนา้ท่ีสอนวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส�ารวจธรณวีทิยา
ภาคสนาม ตะกอนวทิยา และการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของแอ่งตะกอน 
ผมมคีวามสุขกับการสอนและสนกุกบัการพัฒนากิจกรรมทีส่ง่เสรมิ
ใหน้สิตินกัศึกษาเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวชิาไดง้า่ยขึน้ ลา่สดุ
เพ่ิงไดรั้บรางวลัเพ่ือสง่เสรมิความเปน็เลศิในการปฏบิตังิานดา้นการ
เรยีนการสอนส�าหรบัอาจารยรุ่์นใหม ่ประจ�าป ี2561 จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รางวลันี้เปน็ผลจากการสรา้งนวตักรรมการเรยีนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในชั้นเรียน

ความสนใจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการ
ถ่ายทอดความรู้ทางธรณีวิทยาของผมเกิดตั้งแต่สมัยเรียนที่ภาค
วิชาธรณีวิทยา มช. ครับ โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(พ.ศ. 2550) ผมเริ่มสร้างเว็บไซต์วิชาการธรณีไทย GeoThai.net 
โดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือให้เปน็แหลง่ความรูท้างวชิาการดา้นธรณวีทิยา
แบบออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย อย่างไรก็ตามขณะนั้นผมไม่
สามารถท�าได้เอง ผมต้องขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ภาควิชา
ธรณวีทิยา มช. ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ ในชว่งเริม่ตน้นัน้ผมไดรั้บค�าแนะน�า
ด้านเทคนิคจากพ่ีอดุลย์ (อดุลย์ ยาวิชัย, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช�านาญงาน) ซึง่พ่ีอดลุยไ์ดใ้หผ้มทดลองตดิตัง้เวบ็ไซตบ์นเซริฟ์เวอร์
ภาควิชาฯ และให้โอกาสลองผิดลองถูกจนผมเรียนรู้วิธีการสร้าง

SCI Alumni
ข่าวสารจากศิษย์เก่า

รหัส 4605061 ภาควิชาธรณีวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจ�าภาควิชาธรณีวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เวบ็ไซตแ์ละการแกป้ญัหาตา่ง ๆ  ดว้ยตวัเอง ในสว่นของ
ชื่อเว็บไซต์นั้น ผมได้รับค�าแนะน�าที่ดีจากอาจารย์ตี๋ (ผศ.
สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์) ที่แนะน�าให้ใช้ Geo แทนค�าว่า Geol 
เพ่ือความสะดวกในการพิมพ์ชื่อเวบ็ไซตแ์ละการเรยีกชื่อ
ทีง่า่ยขึน้ ในสว่นของเนือ้หานัน้ไดร้บัการสนับสนนุบทความ
จากอาจารย์หนุม่ (ผศ.ดร.ณฐัวุฒ ิวงศ์อนนัต)์ และเพ่ือน ๆ  
พ่ี ๆ ธรณีวิทยาที่ให้สัมภาษณ์ทางอีเมล ซึ่งบางคนยัง
ไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ�้า ส�าหรับอุปกรณ์ส�าคัญอย่าง
โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ได้มาจากอาจารย์มด (ดร.สราวุธ 
จันทรประเสริฐ) ซึ่งตอนท�าโปรเจคปี 4 ผมไม่มีโน้ตบุ๊ก 
อาจารยม์ดกใ็หผ้มยมืโนต้บุก๊เพ่ือชว่ยงานวิจัยของอาจารย์ 
และโนต้บุก๊ตัวนีเ้องกเ็ปน็อปุกรณส์�าคญัทีท่�าใหผ้มไดฝ้กึ
ท�าเว็บไซต์ ฝกึท�ากราฟกิ ควบคู่ไปกับการท�าโปรเจคจน
ส�าเร็จการศึกษา

ท่ีผมเลา่มานี้ก็เพ่ือท่ีจะบอกวา่ผมมคีวามประทบัใจ
ในการช่วยเหลือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้อง
ชาวธรณี มช. เปน็อยา่งมาก สดุทา้ยนีผ้มอยากจะแนะน�า
ให้น้อง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้กล้าท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ิมเติมจากสาขาที่เรียนอยู ่
ผมเชื่อว่าน้อง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความชอบ
สิ่งนั้นด้วย หากเป็นเร่ืองที่ดี ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ 
เหมือนที่ผมเคยได้รับเช่นเดียวกันครับ
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กวินณา ยารัตน์ (โบนัส)

“เราก็เปรียบได้กับโทรศัพท์เครือ่งนึงทีม่ีความเสถียร
และมีแอพพลิเคชั่นให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย  
ผู้ใช้งานหรือนายจ้างก็อยากทีจ่ะเลือกมาใช้งาน”

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาว กวินณา ยารัตน์ ชื่อเล่น 
โบนสั จบการศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคม ีรหสันกัศึกษา 
560510012 สมัยที่เรียนที่ภาควิชาเคมี ถือว่าเป็นเด็กหัวกลาง ๆ 
คนนึงค่ะ เรื่องเรียนเรียกได้ว่าเอาตัวรอดไปเป็นวิชา ๆ ไป เพ่ือน ๆ  
ที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรียกได้ว่าเป็นระดับหัวกะทิทั้งนั้นที่ช่วยลาก ๆ  ดึง ๆ   
ให้เรียนจบมาได้ การได้เรียนเคมี มช. น่ีเรียกว่ามีครบทุกรสชาติ 
ทั้งหวานทั้งขม แต่ก็ฝ่าฟนัมาได้ด้วยความพยายาม รวมถึงการมี
ครอบครวัเคมทีีอ่บอุน่ ทัง้เพ่ือน ๆ  รว่มชัน้เรยีนและคณาจารยท์ีม่าก
ความรู้ความสามารถท่ีพร้อมท่ีจะถ่ายทอดวิชาความรู้ และคอยเป็น
ที่ปรึกษาทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิต

รหัสนักศึกษา 560510012 ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DCS control operator บริษัท Double A (1991)

SCI Alumni
ข่าวสารจากศิษย์เก่า

หลงัจากจบการศึกษาไดเ้ขา้ท�างานในต�าแหนง่ DCS control operator 
ของบริษัท Double A (1991) ลักษณะงานจะเป็นในลักษณะควบคุมการ
ผลิตผ่านระบบ DCS (Distributed control system) ในการเปลี่ยนแปลง
จากนกัศึกษามาเปน็พนักงานมีสิง่ต่าง ๆ  อกีมากมายที่เราจะตอ้งไดเ้รยีนรู้ 
เพ่ิมเตมิ เชน่การท�างานของเครื่องจกัร ความปลอดภยัในการท�างาน หรอื
มาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนท่ีพร้อมส�าหรับโอกาส
ที่มาถึงและขวนขวายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ในปัจจุบัน 
ทุกบริษัทมีความคาดหวังทีจ่ะไดแ้นวคิดจากเดก็รุน่ใหม่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลทีด่ี
ตอ่บรษัิท ท�าให้เราเองต้องพัฒนาศักยภาพอยูเ่สมอ เพ่ือสูก้บัตลาดแรงงาน 
เนื่องจากมีเด็กจบใหม่ทุก ๆ  ปี ซึ่งอันที่จริง สกิลหลายสกิลสามารถฝกึฝน
ไดต้ัง้แตต่อนนีเ้ลยนะคะ เรากเ็ปรยีบไดก้บัโทรศัพท์เครือ่งนงึท่ีมคีวามเสถยีร
และมีแอพพลิเคชั่นให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ผู้ใช้งานหรือนายจ้างก็
อยากที่จะเลือกมาใช้งาน เราเองก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพคนนึงในสังคม 
วันนี้อาจจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ถ้าอดทนและผ่านไปได้ ย้อนกลับมาคิดมันก็
เป็นความทรงจ�าที่ดีจริง ๆ ค่ะ 
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“จุดแข็งทีส่�าคัญทีท่�าให้นักศึกษาของสถาบันแห่งนีเ้ป็น
ทีป่ระทับใจของผู้คน คือสถาบันหล่อหลอมให้นักศึกษา

เติบโตเป็นคนจิตใจดี เป็นมิตร และหนักเอาเบาสู้”

กราบเรียนคณาจารย์และผู้อ่านที่สนใจ ขอใช้พ้ืนที่นี้แบ่งปัน
เรือ่งราวเกีย่วกับประสบการณ์การเรียนและการท�างาน 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นความทรงจ�าที่ดี
ไม่รู้ลืมเลือน เป็นเรื่องจริงไม่เกินเลย เพราะตอนเปิดเทอมใหม่ ๆ  ปี
แรก ผมไดท้า่นอาจารยท์ีป่รกึษาทีภ่าคธรณวีทิยา นามวา่ อ.บณุฑรกิา 
ได้รับความช่วยเหลือแนะน�าแม้ไม่บ่อยมากนัก แต่ก็เป็นเรื่องส�าคัญ
ขาดไม่ได ้ท�าให้ความทรงจ�าท่ีมีตอ่อาจารยนั์น้ไม่อาจลมืเลอืน กระผม
ส�าเรจ็การศึกษามาไดโ้ดยปจัจยัส�าคญัประการหนึง่คอื การไดร้บัทนุ
การศึกษาส�าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในคณะวิทยาศาสตร์และ
ภาควิชาฯ ดังนั้นอยากจะขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทีช่ว่ยอ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิการจนสิง่ตา่ง ๆ  ส�าเรจ็ลุล่วง 
ช่วงชีวิตในการเรียนนั้นในปีแรก ได้ร่วมกิจกรรมทุก ๆ อย่างที่ทาง
คณะจัดขึ้น แต่ในปีที่สองต้องจัดสรรเวลาเลือกเพียงบางกิจกรรม
ทีเ่หน็ประโยชน์เท่านัน้ เพราะผลการเรยีนสว่นตัวไมค่อ่ยดเีกรดเฉลีย่
ลงไปเหลอื 1 กว่า อาจไมใ่ช่ทกุคนที่ประสบความส�าเร็จในการจดัการ
สิง่ต่าง ๆ  จึงต้องพิจารณาเลอืกด�าเนินชวีติโดยค�านึงเปา้หมายเปน็
ส�าคัญ 

ผมจ�าได้แม่นย�าเพราะตอนสิน้สดุปีแรกของการศึกษา ขณะนัน้เขา้
สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว โชคดีได้พบอาจารย์
ที่ปรึกษาที่ดีถูกอัธยาศัย (อ.วัชรี จ�าปามูล) แม้ชีวิตจะดูเหมือน
ล้มเหลวทางการเรียนในช่วงแรก แต่ไม่มีค�าต�าหนิจากอาจารย์
เลยสกัค�ามแีตก่�าลงัใจ ผมจงึมุ่งมัน่พัฒนาตัวเองจนส�าเรจ็การศึกษา 
โดยมีผลการเรียนปานกลาง ค่อนข้างดีในด้านวิชาเก่ียวกับการ
ประมวลผลขอ้มลู อาจารยเ์ปน็ผูแ้นะน�าการเรยีนและการใชช้วีติ และ
ที่ส�าคัญมากคือได้แนะน�าสถานที่ฝึกงานตามรุ่นพ่ีที่ไปได้ดีอยู่ก่อน 
จากเด็กบ้านนอกจึงเข้ามาดูหนทางท�ามาหากินในเมืองหลวง /▶

ศิษย์เก่ารหัส 4605456 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการกลุ่มงานวางระบบคอมพิวเตอร์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
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เลยสกัค�ามแีตก่�าลงัใจ ผมจงึมุ่งมัน่พัฒนาตัวเองจนส�าเรจ็การศึกษา 
โดยมีผลการเรียนปานกลาง ค่อนข้างดีในด้านวิชาเก่ียวกับการ
ประมวลผลขอ้มลู อาจารยเ์ปน็ผูแ้นะน�าการเรยีนและการใชช้วีติ และ
ที่ส�าคัญมากคือได้แนะน�าสถานที่ฝึกงานตามรุ่นพ่ีที่ไปได้ดีอยู่ก่อน 
จากเด็กบ้านนอกจึงเข้ามาดูหนทางท�ามาหากินในเมืองหลวง /▶
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หลงัส�าเรจ็การศึกษาในป ี2007 ไดม้างานท�าทีธ่นาคารไทยพาณชิยส์�านกังานใหญ่ 
รชัโยธนิ อาจเน่ืองจากเคยมโีครงการสัญจรพบปะนักศึกษาของทางองค์กรในชว่งก่อน
เรียนจบ และมรีุน่พ่ีทีเ่ข้าไปท�างานไดส้รา้งวีรกรรมเชดิชสูถาบนั ท�าใหเ้ขาเปิดรบันกัศึกษา
จาก มช. ด้วยความยินดี ภายหลังผมได้พบว่าจุดแข็งที่ส�าคัญที่ท�าให้นักศึกษาของ
สถาบันแห่งน้ีเป็นที่ประทับใจของผู้คน คือสถาบันหล่อหลอมให้นักศึกษาเติบโตเป็นคน
จติใจด ีเปน็มติร และหนกัเอาเบาสู ้จะขอกลา่วถงึงานที่ท�าในธนาคารนัน้ เปน็เทคโนโลยี
ค่อนข้างใหม่ในยุคนั้น คือการท�าคลังข้อมูล (Data warehouse) โดยใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Teradata สมัยนั้นหลักสูตรของภาควิชาฯ ยังไม่มีวิชา Data warehouse 
แต่กระผมได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่อยอดท�ามาหากินได้ เพราะคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิได้วางแนวทางความคิดแก่นักศึกษาไว้เป็นอย่างดี

ในช่วงแรกของชีวิตการท�างาน ผมได้เปลี่ยนงานเพ่ือหาประสบการณ์แปลกใหม่
ในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ  การลาออกจากงานแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานธนาคารซึ่งมี
ความมัน่คงสงูนัน้เปน็เรื่องที่ตดัสนิใจไดย้ากยิง่ มคี�ากลา่วเชงิคตทิี่ฝงัอยูใ่นจติของผม
ประการหนึ่งคือ อตฺตาน� ทมยนฺติ ปณฺฑิตา (บัณฑิตย่อมฝึกตน) ท�าให้ผมมีความ
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง ผมจึงได้
งานใหม่เป็นสมาชิกของทีมย้ายข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าไปไว้ในระบบฐาน
ข้อมลูกลางของบรษัิทรถยนตโ์ตโยตา้ ไดพ้บเหน็การท�างานอยา่งเป็นระบบระเบยีบของ
องค์กรญี่ปุ่น มีการป้องกันปัญหา วางแผนและแก้ไขพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา 
ซึ่งน่าเอาเป็นแบบอย่างในการท�างานอย่างยิ่ง

หลังจากนัน้ ผมได้งานท�าในบริษัทในฝนัของสายงานทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
คือ บริษัทรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีชื่อเสียงในทางให้บริการข่าว และ intelligence 
information เช่น ข่าวเก่าเกี่ยวกับเศรษกิจ ข้อมูลราคาปัจจุบันของหุ้น น�า้มัน ทองค�า 
ผลติภณัฑท์างการเกษตร และค�าพิพากษาเกา่ส�าหรบัระบบกฎหมายในตา่งประเทศ โดย
ท�างานในส่วนงานตรวจสอบประกันคุณภาพในเมืองไทย โปรแกรมของเขาขายให้กับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทน้ีเป็น
องค์กรข้ามชาติ มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับพนักงานชาวไทย 
การสื่อสารและการท�างานเป็นนานาชาติมาก ผมพบว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส�าคัญมาก 
ถึงแม้จะเรียนในมหาวิทยาลัยมาได้แต่เกรด A กับ B ก็ยังไม่พอ จะต้องศึกษาเพ่ิมเติม
อีก และเช่นเคยส�าหรับบุคคลที่ถูกฝงัปรัชญาบัณฑิตย่อมฝกึตนใน DNA บางครั้งชีวิต
คนเรากม็ชีะตากรรมที่ไมอ่าจตา้นทานมาเก่ียวขอ้ง หลังจากท�างานไดป้ระมาณ 1 ป ีเมื่อ
บรษัิทปรบัโครงสรา้ง กส็ง่ผลใหม้กีารลดจ�านวนคนในบางหนว่ยงานทีผู่บ้รหิารประเมนิ
วา่อาจไม่ส�าคญัตอ่ธรุกจิ ทางบรษัิทใหเ้งนิชดเชยการเลกิจา้งไดเ้งินมาประมาณ 10 เทา่
ของเงินเดือน ส�าหรับด�ารงชีพระหว่างหางาน เขาให้กลับบ้านไปอยู่เฉย ๆ  1 เดือน โดย
ให้เงินเดือนสุดท้ายตามปกติ ก่อนที่จะสิ้นสุดสภาพพนักงาน โบราณว่า คนเราชั่วเจ็ดที
ก็จะดีเจ็ดหน ประมาณ 2 สัปดาห์ผมก็ได้งานใหม่ พอสิ้นเดือนพ้นพันธะแล้วผมก็เริ่ม
งานใหม่ทันที ยังจ�าได้ว่าเป็นวันที่ 1/11/2011 บริษัทแห่งใหม่ใจดีมาก ให้เงินเดือนเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 15% ขออนุญาตกล่าวถึงตัวเลขเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นว่า บางครั้ง
เรือ่งท่ีดูเหมอืนจะรา้ย กอ็าจมบีางอยา่งท่ีดตีามมากเ็ป็นไดเ้หมอืนกนั คนเราไมค่วรกังวล
กับเรื่องอะไรมากเกินไป 
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ข้อดีของงานในสายวิชาทางคอมพิวเตอร์คือ สามารถเข้าไปท�างานได้ในธุรกิจ
หลากหลายประเภท เพราะในโลกสมยัน้ีตอ้งพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอรกั์นหมด ผมเลง็เหน็
ความจริงข้อนี้ตั้งแต่ตอนเลือกคณะและสาขาวิชาที่จะเรียน อนึ่ง ต่อจากเนื้อหาข้างต้น 
บรษัิทแหง่ใหมท่ีผ่มไดร้ว่มงานชือ่วา่ บ. Amadeus บริษัทนีไ้มเ่คยรูจ้กัมากอ่นเลย เพราะ
เขาท�าโปรแกรมขายตัว๋เครือ่งบนิ มลีกูคา้เปน็บรษัิทรบัจองตัว๋ ไมไ่ดท้�าขายใหก้บัประชาชน
ทัว่ไป คนทีรู่จ้กับรษัิทน้ีสว่นใหญม่กัได้ยนิชือ่จากการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ บรษัิทแหง่นี้
มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในธุรกิจประเภทเดียวกัน ช่วงที่ผมไปร่วมงาน ส�านักงานใน
ประเทศไทยมีพนักงานหกร้อยกว่าคน ประกอบด้วยคน 24 สัญชาติ เอกสารและการ
ติดต่อทุกชนิดเป็นภาษาอังกฤษหมด ยกเว้นการพูดกับคนไทยด้วยกัน บริษัทนี้เปิด
โลกทัศน์ผมเป็นอย่างมาก เพราะแต่ไหนแต่ไรคือคิดว่า การท่องเที่ยวต่างประเทศนั้น
เป็นความฟุม่เฟอืยอย่างหน่ึง แต่ท่ีจริงแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวให้ประโยชน์ส�าคัญ
โดยเฉพาะการมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ และการพักผ่อนด้วยการชมสถานท่ีสวยงาม
แปลกตา และวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก 

มีความจริงอย่างหนึ่งส�าคัญคือ อาชีพบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มั่นคงอย่างเช่น 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้น เป็นอาชีพที่ท�างานเงินรายได้สูงเป็นอย่างมาก เมื่อ
เพ่ือนร่วมงานในบริษัทเดินทางกลับบ้าน เขามีของฝากติดไม้ติดมือจากบ้านเกิด
เมอืงนอนเขาหรอืของขึน้ชือ่ระหวา่งทาง บางอยา่งยงัไมม่ขีายในประเทศไทย และเพ่ือน
พนกังานชาวตา่งชาติมกัมเีรือ่งเลา่เกีย่วกบัโลกตา่ง ๆ  ท่ีอยูเ่หนอืการรบัรูใ้นชวีติประจ�าวนั 
ท�าให้ผมตัดสินใจเดินทางออกไปดูโลกโดยการเดินทางออกนอกประเทศไทยครั้งแรก 
โดยเดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งประสบการณ์ชีวิตลักษณะนี้ มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
บางคนอาจจะได้พบเห็นส่ิงท่ีเปลี่ยนชีวิตเลยก็เป็นได้ ที่เลือกไปประเทศนี้เพราะด้วย
เหตุผลอีกอย่างคือ เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกในสมัยเรียนเทอมนึง สอบวัด
ระดับภาษาได้ JLPT 4 เป็นคุณสมบัติข้อเล็ก ๆ  ที่ติดตัวมา การเดินทางครั้งนั้นเปิดมุม
มองใหม่ ๆ และวิธีการคิดหลายอย่าง หลังจากนั้นผมจึงพยายามหาโอกาสเดินทางไป
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ส�าหรับชีวิตการงานปัจจุบัน หลังจากผมได้สมัครงานใหม่ที่ธนาคารแห่งโตเกียว 
สาขากรุงเทพฯ และผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางบริษัท
ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิดกิจการสาขากรุงเทพฯ กลายเป็น
ธนาคารกรุงศรีฯ ดังที่เห็นบรรยากาศในปัจจุบัน ตอนน้ีท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการ 
ท�าอยู่ในหน่วยงานวางระบบซึ่งเป็นส่วนงานของแบงค์ออฟโตเกียวเดิม เพ่ิงย้ายมาอยู่
ในตึกธนาคารกรุงศรีเมื่อปีที่ผ่านมา การเดินทางในเส้นทางชีวิตก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว 
มองย้อนกลับไปทีไรก็รู้สึกเหมือนไม่ไกลจากสถาบันการศึกษา ความรู้สึกผูกพันยัง
ตราตรึงอยู่เหมือนเดิม เมื่อไรได้รับทราบข่าวคราวจากมิตรสหาย หรือคณาจารย์ก็จะมี
ความยินดีบังเกิดเสมอ ในอนาคตผมมีความหวังที่จะได้กลับไปท�าหน้าท่ีมอบทุนการ
ศึกษาแบ่งปันโอกาสเพ่ือต่ออนาคตให้กับเด็กที่ยากไร้ อาจจะใช้เวลาเตรียมการอีก
สักหน่อยนะครับ

ขอบกราบขอบพระคณุคณาจารยแ์ละรุน่พ่ีรุน่น้อง รวมถงึเพ่ือน ๆ  ทุกท่านท่ีชว่ย
สง่เสรมิให้ชวีติของผมด�าเนนิมาจนถงึวนันี ้หวงัว่าทกุทา่นจะประสบความส�าเรจ็กา้วหนา้
สมความหวังทุกประการครับ

ขอบกราบขอบพระคณุคณาจารยแ์ละรุน่พ่ีรุน่น้อง รวมถงึเพ่ือน ๆ  ทุกท่านท่ีชว่ย
สง่เสรมิให้ชวีติของผมด�าเนนิมาจนถงึวนันี ้หวงัว่าทกุทา่นจะประสบความส�าเรจ็กา้วหนา้
สมความหวังทุกประการครับ
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