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เมื่อ
โควิด-19 มา 

วิถีชาววิทยาฯ  
ก็เปลี่ยนไป

	 “ชีวติคือการวางแผน”	 เลขานุการคณะวทิยาศาสตร์ คุณพร พรมมหาราช หรอืพี่พร 
เล่าให้เราฟังว่า “ตอนแรกท่ีรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโควดิ-19 ก็คิดว่าเป็นเร ื่องไกลตัว เพราะเช้ืออยู่
ไกลถึงประเทศจีน คงไม่น่ามากระทบกับเราได้ แต่พอโควดิ-19 เกดิระบาดขึน้ในประเทศไทยจรงิ ๆ  
และเร ิ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการให้เราตระหนักถึงสถานการณ์ ตนเอง
ก็เร ิ่มรู้สึกวติกกังวลมากขึ้น กลัวว่าเราจะติดโรค เป็นห่วงคนรอบตัว กังวลไปทุก ๆ  อย่าง เรยีกได้ว่า 
ค่อนข้างตื่นตระหนก จากนั้นจึงเร ิ่มวางแผนส�ารองอาหารบางส่วนไว้ในบ้าน เช่น มาม่า ปลากระป๋อง 
คิดเผื่อไว้ว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถเอาไปท�าบุญได้
 ส่วนการท�างาน ในฐานะผู้บรหิารก็ต้องท�าหน้าที่วางแผนร่วมกับทีมผู้บรหิาร ทั้งวางแผน
การท�างานของบุคลากร การเรยีนการสอนออนไลน์ ยอมรับว่าช่วงแรกค่อนข้างเครยีด เพราะ
ว่าการตัดสินใจของเราจะไปกระทบกับคนหมู่มาก จึงพยายามวางระบบงานต่าง ๆ ให้ผ่อนคลาย
มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ภายใต้ความวติกของทุกคน เพราะเราไม่สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
สัปดาห์ถัดไปได้ ในสถานการณ์นั้นต้องวางแผนวันต่อวันให้ดีที่สุด การตัดสินใจทุกอย่างต้องรอ
ความชัดเจนทางกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กระทรวง อว. (กระทรวง
การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม) รวมถึงแนวนโยบายของ มช. และลงมาสู่คณะฯ 
เมื่อวางแนวทางมาตรการต่าง ๆ เสร็จเรยีบร้อยแล้วก็เร ิ่มผ่อนคลายตัวเองในเร ื่องการท�างานลง 
เพราะสร้างระบบที่รัดกุมแล้ว แต่ก็ยังติดตามสถานการณ์ หาข้อมูลจากเครอืข่ายต่าง ๆ ประเมิน
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา”
 “WFH	เร ิ่มต้นด้วยความเหงา”	คุณพรบอกเล่าเพิ่มเติมว่า “ช่วงแรกที่คณะฯ ประกาศ
ใช้มาตรการ Work from home ก็รู้สึกเหงา ๆ ไม่คุ้นชิน เพราะเราในฐานะผู้บรหิารยังต้องมา
ท�างานทุกวัน แต่น้อง ๆ  ในหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องสลับกันมาท�างาน ท�าให้เหลือจ�านวนคนมาท�างาน

 COVID-19	 ค�าใหม่ค�านี้	 ที่จะเปลี่ยนชีวติของพวกเราไปอีกนาน
แสนนาน ในสถานการณ์วกิฤตเช่นนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
หลายสิ่งหลายอย่างในองค์กรทั้งน้อยใหญ่ ที่พยายามจะปรับตัวและสร้าง
พฤติกรรมใหม่ให้กับคนในองค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้โควดิ-19 เข้ามาท�าลาย
สุขภาพคนท�างาน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปอีกหลายส่วน เพราะหากมีคน 1 คน 
ในส�านักงานป่วยด้วยโควดิ-19 ทุกอย่างจะต้องชะงักลง ส่งผลทั้งต่อการ
บรกิารประชาชน และผลสัมฤทธิ์ของการท�างานในระยะยาว
 สถานการณ์น้ีได้แสดงให้เห็นว่าชาววทิยาศาสตร์ มช. ท้ังผู้บรหิาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
อย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา เราสวมหน้ากากอนามัยออกจาก
บ้านและในท่ีท�างาน เราล้างมือบ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้ เราวัดไข้ทุกคนก่อน
เข้าอาคารส�านักงาน และเรายังสลับวันกันมาท�างานเพื่อลดความแออัด 
ในองค์กรด้วยการ WORK FROM HOME และที่ส�าคัญเราหันมาจัดการ

เรยีนการสอนแบบออนไลน์เกือบจะทันทีที่การแพร่ระบาด
เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเร ิ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงชีวติการท�างานของพวกเรา ให้กลายเป็น 
New Normal หรอืชีวติวถีิใหม่ต่อเนื่องไปอีกยาวนาน
 ผู้บรหิาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
คณะวทิยาศาสตร์ได้แบ่งปันความรู้สึกและมุมมอง 
ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควดิ-19 รวมถึง
สิ่งที่พวกเขาอยากท�าเป็นอย่างแรกเมื่อสถานการณ์ 
เร ิ่มดีขึ้น 
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ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นในแต่ละวัน ส�านักงานที่เคยครกึคร ื้นก็เงียบเหงาลงไปมาก พอผ่านไปสัก 1 เดือน จึงเร ิ่มปรับตัวได้”
	 “สิ่งที่กลายเป็น	New	Normal	ของเรา” “พอตื่นเช้าปุ๊บ ต้องรบีท�าอาหาร พกมารับประทานในช่วงเที่ยง เตรยีมช้อนส้อม น�้าดื่ม
ส่วนตัวให้เรยีบร้อย ไม่ใช้ถ้วยชามร่วมกับใคร ส่วนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือก็พกติดตัวไว้แทบตลอดเวลา ระมัดระวังการสัมผัสลิฟต์ 
รวมถึงการใช้ห้องน�้าสาธารณะ เรยีกได้ว่ากลายเป็นคนรักความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว
 ส�าหรับตอนนี้ ก็คลายความกังวลลง สบายใจขึ้นมาก ส่วนตัวโดยปกติแล้วเป็นคนชอบเข้าสังคม มีเพื่อนเยอะ ก็หันมามาติดต่อกันทาง
ออนไลน์แทน หรอืไม่ก็นัดกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แทน อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครยีดได้ดีก็คือ หลังเลิกงานพยายามจะใช้ชีวติปกติ 
คือการออกก�าลังกาย แต่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้น ไม่ไปที่แออัด เมื่อกลับถึงบ้านก็รบีล้างมือ อาบน�้าทันที”
	 “เร ิ่มติดใจการประชุมแบบออนไลน์”	“มาถึงตอนนี้ก็พยายามปรับตัวตามค�าแนะน�าเคร่งครัด ที่ท�างานต้องเรยีนรู้ระบบการประชุม
ออนไลน์ที่ไม่คุ้นเคย พอใช้ไปสักพักรู้สึกคุ้นชิน รู้สึกดีมากที่ไม่ต้องเดินทางไปประชุมไกล ๆ  อากาศร้อน ๆ  คิดว่าแนวทางการจัดประชุมแบบนี้
มีประสิทธิภาพ ควรใช้ต่อไปในอนาคต เพราะต้นทุนการจัดประชุมลดลง แต่เรายังได้คุณภาพงานเหมือนเดิมหรอืเพิ่มขึ้น ท�าให้ไม่ต้องเสีย
เวลาเดินทาง สามารถท�างานไปด้วยประชุมไปด้วยก็ได้ การประชุมแบบออนไลน์จึงเป็นวถิีชีวติใหม่ในการท�างานอยากคงไว้ ทั้งการประชุม
ภายใน-ภายนอกองค์กร 
 สุดท้ายเมื่อถามว่าอะไรที่จะท�าเป็นอย่างแรก หลังจากสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ คุณพรบอกว่า ด้านชีวติส่วนตัว คงอยากไปกินข้าวกับ
เพื่อนสนิทและครอบครัว กลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง ส่วนเร ื่องงานก็อยากให้ทุกคนกลับมาท�างานเต็มประสิทธิภาพ เพราะการท�างานของเราจะ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคมให้ฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึน และอยากฝากไว้ว่าช่วงนี้มีกระแสตู้ปันสุข ก็อยากให้ทุกคนแบ่งปันกัน เล็ก ๆ น้อย ๆ 
อะไรช่วยได้ก็อยากให้ช่วยกัน เพื่อท�าให้สังคมน่าอยู่”

“โควดิท�าให้ได้ใกล้ชิดแม่มากขึ้น”	“ปอย ภรดิา โพสลี พนักงานใหม่ของคณะวทิยาศาสตร์
เล่าให้ฟังว่า ตัวเองเข้ามาท�างานใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับช่วงที่ช่วงโควดิ-19 
ก�าลังเข้ามาพอดี ก็มีอุปสรรคในการเร ิ่มต้นงานพอสมควร เพราะก�าลังอยู่ในช่วงเรยีนรู้งาน เมื่อ
เกิดโควดิ-19 ขึ้นก็ท�าให้การประสานงาน การติดต่อสื่อสารเร ื่องต่าง ๆ  ชะงักลง แผนการท่ีวางไว้
ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ท�าให้งานยากขึ้นเป็น 2 เท่า แต่ก็สามารถเรยีนรู้และผ่านพ้นมาได้
จนเข้าสู่เดือนที่ 4 เรยีกได้ว่าเป็น 4 เดือนของการท�างานใหม่ ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควดิ-19 
ไปพร้อม ๆ กัน
 ปอยกล่าวเสรมิอีกว่า “โควดิ-19 ไม่ได้มีผลกระทบกับชีวติส่วนตัวมากนัก เพราะปกติ
ก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน แต่อาจจะกระทบกับการไปซื้อของนอกบ้านบ้าง เพราะช่วงแรกร้านค้า
ปิดเยอะมาก และโดยส่วนตัวกลับมองอีกมุมหนึ่งว่าสถานการณ์โควดิ-19 ก็มีข้อดีหลายอย่าง 
ในวกิฤตนี้ท�าให้ตัวเองได้มีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้น ได้ใกล้ชิดกันกว่าที่เคย เพราะปกติเราออกไป
ท�างานท้ังวัน ไปเท่ียว ไปท�ากิจกรรมกับเพื่อน ๆ แต่พอเจอสถานการณ์โควดิ-19 หลังเลิกงาน
ก็รบีกลับบ้านทันที วันหยุดก็อยู่กับบ้านตลอด ท�าให้มีเวลาอยู่กับครอบครัว อีกเร ื่องหน่ึงก็คือ 
ตัวเองกลายเป็นคนที่ดูแลความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น ไปไหนมาไหนก็ล้างมือตลอด เมื่อก่อนไม่ค่อย
คิดมาก กินอยู่แบบง่าย ๆ แต่ตอนนี้กินข้าวกับเพื่อนต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง ที่ส�าคัญคือ ช่วยให้
ประหยัดเงินได้มาก เพราะออกนอกบ้านน้อยลง ท�ากับข้าวกินเองกับแม่ที่บ้าน แล้วยังห่อข้าวกล่อง
มากินที่ท�างานอีกด้วย”
 ถ้ามหาลัยเปิดเรยีนสมบูรณ์แบบแล้ว สิ่งแรกที่จะท�า คือท�างานตามแผนที่วางไว้ ชดเชยส่วน
ที่ล่าช้าออกไป ช่วงนี้ก็พยายามเตรยีมข้อมูลให้พร้อมมากที่สุด เมื่อมหาวทิยาลัยเปิดท�าการ
เป็นปกติทุกอย่าง ก็คาดว่าจะสามารถท�างานที่ค้างไว้ให้ส�าเร็จได้รวดเร็วขึ้น ส่วนส่ิงที่จะท�าต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควดิ-19 จะจบลง ก็คือเร ื่องของการดูแลความสะอาดส่วนบุคคล โดยเฉพาะ
การล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกบ้าน”

“ในวกิฤตท�าให้เกิดโอกาสในการเรยีนการสอนออนไลน์”
 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการระบาด
ของโควดิ-19 ว่า “เมื่อโควดิ-19 มาจากที่เราเคยเดินทางไปไหนต่อไหนได้ตามใจ ก็ต้องมีการ
วางแผนการออกจากบ้านและการเดินทางมากข้ึน ตอนนั้นก็เร ิ่มมีการซื้ออาหารตุนไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ 
 ส่วนเร ื่องของการเรยีนการสอน อาจารย์ทุกคนต้องปรับวธิีการสอนมาเป็นการสอนออนไลน์ 
ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเตรยีมสื่อการสอน และสรรหาวธิีการที่จะช่วยให้ให้นักศึกษาสามารถ
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 สถานการณ์ Covid-19 ที่พวกเรา
เผชิญอยู่ด้วยกันในตอนนี้ คงไม่มีใครตอบ
ได้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ แล้วมันจะทิ้ง
ร่องรอยอะไรไว้บ้าง แต่อย่างน้อยระยะเวลา
ทีผ่า่นไปก็จะช่วยใหพ้วกเราทกุคนไดเ้รยีนรู้
พฤติกรรมใหม่ในการใช้ชีวติ เรยีนรู้ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหม่ในทุก ๆ  ด้าน 
ทั้งเร ื่องของสุขอนามัย สุขภาพกาย-ใจ การ
ท�างานที่บ้าน รวมไปถึงการเรยีนออนไลน์ 
ตลอดจนการเข้าสังคม และการท่องเที่ยว 
ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะค่อย ๆ กลายมา
เป็นชีวติวถิีใหม่ หรอื New Normal ของพวกเราและของคนทั้งโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ และ
เช่ือว่าตอนน้ีทุกคนคงมีความหวังเดียวกันว่าเราจะสามารถฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากล�าบาก
นี้ไปได้ในเร็ววัน เพื่อกลับมาใช้ชีวติแบบใหม่ในโลกใบเดิม...

เข้าเรยีนออนไลน์ได้ ส่งการบ้านออนไลน์ได้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้สอนต้องเตรยีมการสอนมากข้ึนกว่าปกติ ตรงนี้มองว่าเป็นโอกาสที่ส�าคัญ 
ที่ท�าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรยีนได้ปรับตัว พัฒนาตัวเอง ท�าให้มีผลงานการสอนเป็นชิ้นเป็นอัน นักศึกษาสามารถเข้ามาดูการสอนย้อนหลัง
ได้ทุกเวลา ดีกว่าการเรยีนในห้องเรยีนที่เมื่อนักศึกษาไม่เข้าเรยีน 1 ครั้ง ก็จะพลาดเนื้อหาทั้งหมดในครั้งนั้นไป แต่การเรยีนออนไลน์ท�าให้
สามารถมาเรยีนย้อนหลังได้ หรอืเรยีนซ�้าได้เองถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาในครั้งแรก แต่ก็พบปัญหาบางส่วน คืออาจจะมีนักศึกษาบางคนที่ยังไม่
ปรับตัว หรอืปรับตัวไม่ทันกับการเรยีนแบบใหม่ รวมถึงบางคนที่ยังขาดอุปกรณ์ในการเรยีนออนไลน์ ทางภาควชิาก็พยายามช่วยเหลือ 
สนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ 
 ส่วนตัวมองว่า New normal ในเร ื่องของการเรยีนการสอนออนไลน์ เป็นเร ื่องที่ดีและน่าสนใจมาก เพราะแนวโน้มการเรยีนทั่วโลก
ก็เป็นไปในทิศทางนี้ การสอนออนไลน์ท�าให้เราสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายการเรยีนได้มากขึ้น ท�าให้คนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น และไม่ใช่
แค่นักศึกษาเท่านั้น อาจจะขยายไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหาความรู้เพิ่มเติม ก็สามารถเลือกเรยีนหลักสูตรระยะสั้น และได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองหลังจบคอร์ส ผู้สอนจึงควรสร้างสื่อการสอนที่ดี เพราะจะสามารถน�าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่แค่สอนในห้องเรยีน
อย่างเดียวเท่านั้น
 หลังจากเปิดเรยีนแล้ว ไม่ว่าจะเรยีนออนไลน์ หรอืเข้าเรยีนปกติ ส่วนตัวคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมาก เพราะเชื่อว่านักศึกษาสามารถ
ปรับตัวได้ดี และส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี 
 หากจะมองอีกด้านหนึ่ง โควดิ-19 ก็ไม่ใช่วกิฤตเพียงอย่างเดียว เพราะมันได้สร้างโอกาสหลายอย่าง และอาจสร้างพฤติกรรมดี ๆ ให้
กับนักศึกษาในอนาคตได้”

“เราควรตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนก” พัฒนพงค์ กรรเชียง พี่ต๋อง เจ้าหน้าที่หน่วย
บรหิารทรัพยากรบุคคล บอกเล่าถึงมุมมองอีกด้านหนึ่งต่อสถานการณ์โควดิ-19 ว่า “เมื่อโควดิ
-19 เข้ามาระบาดในประเทศ ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกวติกกังวลมากนัก อยู่ในระดับปานกลางถึงเฉย ๆ 
แต่ก็พยายามปรับตัว ปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย
ในที่ชุมชน และระมัดระวังการหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะ ส่วนการท�างานแบบ Work from 
home ก็อาจท�าให้ไม่สามารถท�างานได้ 100 เปอร์เซ็น เพราะลักษณะเฉพาะของงานบางอย่างท่ี
ไม่สามารถน�าเอากลับไปท�าที่บ้านไปได้ เช่น ต้องใช้เอกสาร แฟ้มข้อมูล แฟ้มประวัติจ�านวนมาก 
ส่วนตัวแล้วการท�างานอยู่บ้านจึงเลือกท�าบางส่วนที่ท�าได้ เช่น ระบบฐานข้อมูล การให้ค�าปรกึษา 
และประสานงาน เป็นต้น
 คิดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้น สิ่งแรกที่จะท�าหลังจากเร ื่องของการท�างาน คือการออกไปท่องเที่ยว 
เพราะรู้สึกโหยหาการท่องเที่ยวมาก เชื่อว่าหลังจากนี้สภาพแวดล้อมจะกลับมาสวยงามกว่าเดิมมาก 
เพราะธรรมชาติได้ฟ้ืนฟูเต็มที่ และอยากให้กิจการทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ อยากให้ให้เศรษฐกิจ
กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง เพราะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้”
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R.I.C.H.
Learning : นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข
ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันมีเด็กจ�านวนมากไม่มีความสุขกับการไปโรงเรยีน (หรอืมหาวทิยาลัย) เรยีนไปวัน ๆ  อย่างไร้จุดหมาย ขาดแรงจูงใจในการเรยีน 
ไม่รู้วธีิมองชีวติในแง่ดี ไม่รู้วธิีถอดแบบความส�าเร็จของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ตนประสบความส�าเร็จง่ายและเร็วขึ้น 

ถ้าหากเรามีวธีิที่ให้เด็กแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ มันจะเป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนให้เกิดเป็นอย่างยิ่งใช่ไหม?
ในวันนี้ได้มีการออกแบบโมเดลการเรยีนรู้แบบใหม่ที่ชื่อว่า R.I.C.H. Model เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน การพัฒนา

องค์กร และการพัฒนาตนเอง โดยได้น�าไปพัฒนาเป็นวธิีการเรยีนรู้ที่เฉพาะจงที่เรยีกว่า R.I.C.H. Learning ที่สามารถน�าไปใช้ในการเรยีน
การสอนได้เป็นอย่างดี โดยจะเน้นกระบวนการที่เข้าใจง่าย ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง

ปัญหาของเด็กไทย
นักวชิาการไทยได้ท�าการศึกษาวจัิยเก่ียวกับความสุขในการเรยีน 

ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการที่สอดคล้องกัน โดยจะขอยก
ตัวอย่างให้ดูบางส่วน ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2552 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
กรมสุขภาพจิต สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพคนไทย ได้ส�ารวจ
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจ�านวน 35,700 คน พบว่าคนไทย
ที่มีอายุ 15-24 ปี มีสุขภาพจิตต�่ากว่ากลุ่มอายุอื่น และนักเรยีนจ�านวน
ไม่น้อยมีความเครยีดจากการเรยีน

ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส�ารวจ
เด็กที่มาอายุต�่ากว่า 18 ปี พบว่า การเรยีนเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ความตึงเครยีดมากถึง 67% การรู้สึกซึมเศร้าเบื่อหน่ายต่อเนื่องทุกวัน
จนต้องหยุดท�ากิจกรรมที่เคยท�าเป็นประจ�า 29% การหนีเรยีน 23% 
และการคิดฆ่าตัวตาย 10% โดยอธิบายว่าสาเหตุที่เด็กไม่มีความสุข
มาจาก เบื่อการเรยีน เบื่อการบ้าน เบื่อครู และอยากลาออก

เราคงเห็นแล้วว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรยีนการสอน เพ่ือ
ท�าให้เด็กมีความสุขในการเรยีนมากยิ่งข้ึน โดยต้องเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
และน�าไปใช้ได้ทันที

อะไรคือ	R.I.C.H.	Model
R.I.C.H. Model ได้ถูกพัฒนาโดย ผศ.ดร.อติชาต 

เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ศิรวิรรณ เกตตะพันธุ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบัน HIGH10 ซึ่งได้แนวคิดมาจากประสบการณ์
การสอน การท�าวจิัย และการฝึกอบรมให้กับครูอาจารย์ นักเรยีน
นักศึกษา องค์กร รวมถึงบุคคลทั่วไปนานกว่า 10 ปี จนเห็น
ความจ�าเป็นที่เราต้องพัฒนาการเรยีนรู้ที่ท�าให้ “เด็กเรยีนรู้
อย่างมีความสุข”	และ	“ดึงศักยภาพเด็กออกมาอย่างเต็มที่”	
พร้อมกันไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทั้งความสุขและประสบความ
ส�าเร็จ (Success) โดยแนวคิดนี้ยังสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา
องค์กร และพัฒนาตนเองได้อีกด้วย

R.I.C.H. Model มาจากตัวย่อ 4 ตัว นั่นคือ Review 
(การทบทวน) Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจ) Coaching 
(การโค้ช) และ Happiness (ความสุข) โดย R+I+C จะน�าไปสู่ 
H ในที่สุด 
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Review	 (การทบทวน) คือ การได้ถอด
บทเรยีนเพื่อพัฒนาตนเอง หลักการส�าคัญคือ 
ไม่ว่าเราท�ากิจกรรมอะไร หรอืเรยีนรู้อะไร เราจะ
มีวธีิถอดบทเรยีนหาสิ่งที่ตนเองท�ายอดเยี่ยมได้
อย่างไร เพื่อน�าบทเรยีนน้ันไปใช้งานในโอกาสอื่น ๆ  
ได้อีก และเราจะถอดบทเรยีนจากผู้อื่นที่ประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างไร เพ่ือน�าบทเรยีนนั้นมาพัฒนา
ตนเองต่อไป

Inspiration	 (การสร้างแรงบันดาลใจ) 
คือ การได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
เพราะนี่คือจุดส�าคัญที่สุดเร ื่องหนึ่งที่จะท�าให้เรา
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

Coaching (การโค้ช) คือ การได้รับการ
โค้ชให้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นวธิีที่จะ
สร้างพลังในการเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึง 
เพราะการที่ถูกโค้ชจะรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้ท�า และ
ได้เป็นผู้เลือกค�าตอบด้วยตนเอง ท�าให้มีพลัง
ในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าปกติ

Happiness (ความสุข) คือ การได้มาซึ่ง
ความสุข ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการ
ทั้งสามข้างต้น รวมถึงหลักการส�าคัญเกี่ยวกับ
ความสุขที่ท�าให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น 

ก�าเนิด	R.I.C.H.	Learning
ผู้ก่อตั้ง R.I.C.H. Model ได้น�าโมเดลนี้มาพัฒนาต่อ ในชื่อ R.I.C.H.	

Learning	นวัตกรรมการเรยีนรู้คู่ความสุข	และได้เปิดตัว R.I.C.H. Learning 
อย่างเป็นทางการครั้งแรกอย่าง ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู 
EDUCA 2019 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ IMPACT เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้า
รับฟังเป็นครู อาจารย์ และนักการศึกษาจากทั่วประเทศประมาณ 250 คน โดยได้
ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของความสุขในการเรยีนการสอน

ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ก่อตั้งทั้งสองได้ตระหนักว่าคนส่วนใหญ่พอจะทราบความ
ส�าคัญของ Review Inpiration Coaching และ Happiness ในด้านการเรยีน
การสอนกันพอสมควร นั่นคือ ครูอาจารย์รู้ดีว่า ถ้าครูสามารถช่วยให้เด็ก
ถอดบทเรยีนความส�าเร็จต่าง ๆ ของตนเอง และของเพ่ือนนั้น จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้
เด็กประสบความส�าเร็จในชีวติได้มาก แต่ครูจ�านวนมากก็ไม่รู้ว่าจะสอนเด็ก
ถอดบทเรยีนได้อย่างไร ครูทุกคนก็รู้ว่าการให้แรงบันดาลใจกับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ครู
ทุกคนควรท�า แต่ครูหลายคนก็ไม่รู้วธีิการที่ชัดเจนที่ท�าง่ายและท�าซ�้าได้เสมอ 
การโค้ชนั้นเป็นเร ื่องที่ดีแต่ครูจ�านวนมากไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันต่างจากการสอน
หรอืการแนะน�ามากไหม แล้วยังไม่ตระหนักว่าการโค้ชนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวติคนได้
อย่างรวดเร็วและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงมาก ส่วนเร ื่องความสุขนั้น ครูทุกคนนั้น
รู้ว่าส�าคัญกับเด็ก แต่ครูจ�านวนมากก็ไม่รู้ว่าจะสอนเด็กอย่างไรให้มีความสุข

อาจารย์สองท่านจึงได้พัฒนา R.I.C.H. Learning โดยได้ลงรายละเอียด
ในแต่ละตัวให้ชัดเจน จนครูอาจารย์สามารถน�าเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้งานได้ง่าย และ
เกิดการเปล่ียนแปลงทันที และต่อมาได้น�าไปสู่การอบรมหลักสูตร “R.I.C.H.	
Learning	นวัตกรรมการเรยีนรู้คู่ความสุข” ซึ่งจัดครั้งแรกในวันที่ 13-14 
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มิถุนายน 2563 ให้กับครูอาจารย์ และบุคคลท่ัวไปที่สนใจ จากนั้นก็เปิดรุ่นที่ 2 และ
รุ่นที่ 3 ภายในเดือนเดียวกัน ให้กับโรงเรยีนจ�ารัสวทิยา จังหวัดสระบุร ีและมหาวทิยาลัย
ราชภัฎยะลา (จัดให้แก่คุณครูมุสลิมส�าหรับโรงเรยีนเอกชนในจังหวัดยะลา) 
ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้ง 3 ครั้งมากกว่า 100 คน

ในการอบรมที่ผ่านมา ก็ได้ผลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจ คือมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจน อาทิ ครูจงกลณี ภักดีเจรญิ โรงเรยีนล�าปางกัลยาณี ได้กล่าวว่า “ได้แนวทาง
การสร้าง Happiness & Success ครูควรท�าอย่างไรให้นักเรยีนมีความสุขในการเรยีน 
ตลอดถึงตัวครูเอง ผู้ปกครอง ผู้บรหิาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” และ รศ.ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยางกูร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีได้กล่าวว่า “Review + Inspiration 
+ Coaching น�าไปสู่การเห็นศักยภาพและเป้าหมายของผู้เรยีน และผู้สอน ท�าให้
การเรยีนรู้มีชีวติชีวาและมีความสุข” 

ก้าวต่อไปของ	R.I.C.H.	Learning
จากการเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูอาจารย์

ที่เข้ารับการอบรม รวมถึงการน�าไปพัฒนาการเรยีน
การสอนในโรงเรยีน จึงได้มีการวางแผนที่ชัดเจน
หลายอย่าง ดังนี้ (1) การจัดอบรมการสอนให้กับ
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรยีน
การสอนที่ท�าให้เด็กมีความสุขในการเรยีนมากขึ้น 
(2) การท�าวจิัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับครูอาจารย์และนักการศึกษามากขึ้น (3) 
การพัฒนางาน R.I.C.H Model และ R.I.C.H. 
Learning ให้เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาในระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ ร่วมกับอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์หรอืคุรุศาสตร์ (4) การพัฒนา
แนวคิดไปปรับใช้กับองค์กร และการพัฒนาตนเอง
รายบุคคลที่ชัดเจน จนน�าไปสู่หลักสูตรการอบรม
ส�าหรับคนเหล่านั้น 

ส�าหรับท่านใดสนใจที่จะเรยีนรู้หรอืพัฒนา 
R.I.C.H. Learning ไปด้วยกัน สามารถติดต่อ 
ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้ท่ี www.atichart.
com หรอื kettapun@gmail.com
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SCI News & Events
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ 
โล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย ์ดร.เกต ุกรดุพันธ ์อาจารยอ์าวโุส ประจาํ
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ไดร้บัพระราชทานเกียรติบตัร 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 
2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ 
คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหมด่เีดน่ สาขาบรหิารธรุกจิ ตาํแหนง่ปัจจุบนั 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท ชายนน์ิง่โกลด์ 
และคณุสมหมาย เตชวาล นักศึกษาเก่ามหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ตําแหน่ง
ปัจจุบัน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ได้เข้ารับโล่
ประกาศเกยีรตคิณุนกัศึกษาเกา่ดเีดน่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจําปี 2562 ในวันซ้อมใหญ่ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของ
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ในวนัท่ี 26 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วนัที ่24 มกราคม 2563 ผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
และบคุลากรคณะวทิยาศาสตรเ์ขา้รบัการเชดิชเูกยีรติ 
เน่ืองในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจําปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายก
สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธานในพิธ ีและ
ศาสตราจารย ์ดร.ธรณนิทร ์ไชยเรอืงศร ีคณบดี
คณะวทิยาศาสตร ์พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
และบคุลากร รว่มแสดงความยนิดี ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2020 ที่สิงคโปร์

นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2562 "ด้านบริหารดีเด่น" จากที่ประชุม
สภาขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งมหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
(ปขมท.) โดยเข้ารับรางวัลเข็ม ปขมท. ทองคํา โล่เชิดชูเกียรติ 
และเกียรติบัตร จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายก
สภามหาวิทยาลยัขอนแกน่ ในงานประชมุวชิาการ ปขมท. ประจาํปี 
2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น

อาจารย ์ดร.ศุภณฐั ชยัด ีอาจารยป์ระจาํภาควชิาคณติศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2020 หรือ Global 
Young Scientists Summit ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-17 
มกราคม 2563

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเฝ้าทูลละอองพระบาท 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ช้างทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร อาจารย์ประจําภาควิชา
ฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ช้างทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2562 ประเภท นักวิจัยดีเด่น สาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กอ้งเกยีรติ 
ไตรสุวรรณ อาจารย์ประจาํภาควิชาเคม ีไดร้บัรางวลัมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ช้างทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2562 ประเภท นักวิจัย
รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ ยังมีอดีตผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับ
กติตบิตัรในโอกาสทีด่าํรงตาํแหนง่ครบวาระ ไดแ้ก ่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
ดร.เสมอแข สมหอม อดตีหวัหนา้ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เข้าร่วมรับรางวัลด้วย
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SCI News & Events
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซ ีประจําปี 2563 ณ เยอรมนี

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST
เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม MOA ร่วมกับ ม.มาลายา มาเลเซีย 
พร้อมนํานักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัย

นางสาวพรรณทิพย์ ใจแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาควชิาฟสิิกส์และวสัดศุาสตร์ ไดรั้บคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผูแ้ทน
ประเทศไทย เขา้รว่มโครงการนกัศึกษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจาํปี 
2563 (รุ่นที่ 18) เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 
– 10 กันยายน 2563 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมือง
ซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

โครงการนกัศึกษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีดําเนนิการโดย สํานกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้คัดเลือก
นักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น และได้
ประสานงานกบัคณะทํางานสถาบนัเดซ ีพิจารณากลัน่กรองและ
สรุปความเห็นกลับมา เพ่ือนําความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกผู้เหมาะสมในขั้นตอนสุดท้าย

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ 
จํานวน 6 คน ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JST ภายใต้โครงการ 
Sakura Science Program 2020 เข้ารว่มกิจกรรมทางวชิาการ
ทางดา้นวสัดศุาสตร์ และแลกเปล่ียนวฒันธรรมรว่มกบันกัศึกษา
บณัฑติศึกษาจาก Hanoi University of Technology ประเทศ
เวยีดนาม และมหาวทิยาลยัเจา้ภาพ คณะวศิวกรรมวสัดศุาสตร์ 
Toyama University โดยได้เข้าพบท่านอธิการบดี ร่วมทํา
กิจกรรมการฟงับรรยาย สาธิต ปฏิบัติการ และการแข่งขัน
ทกัษะทางดา้นวสัดศุาสตร ์และศึกษาดงูานโรงงานอตุสาหกรรม 
ระหวา่งวนัที ่26 มกราคม– 5 กมุภาพันธ ์2563 ทีเ่มอืง Toyama 
ประเทศญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับ 
Prof.Dr.ISMAIL YUSOFF คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซีย เพ่ือ
ส่งเสรมิความรว่มมอืในการแลกเปลีย่นนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น 
ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied 
Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry

นักศึกษาสาขา Data Science คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท A-Math รุ่น Open ระดับภาคเหนือ

นายตะวนัวษิทร ์เหลอืงวนัทา นายจาํรสั 
เลิศศรี และนายชนนท์ สุยะหมุด นักศึกษา
ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ใน
งานประชมุ The 1st International Symposium 
on Applied Plasma Science and 
Engineering for Agro and Bio Industry  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขา Data Science 
คณะวิทยาศาสตร์ นายจักรินทร์ ฉิมพุฒ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท A-Math รุ่น Open ระดับภาคเหนือ ในงาน
แมก็ซ์พลอยส์ ครอสเวร์ิดเกม เอแมท็ คาํคม และซโูดก ุชงิแชมป์
ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563

ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนวิทยากรบรรยายพิเศษระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา

นอกจากนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ นําโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คณุภาพนกัศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ ์ยงัไดน้าํนกัศึกษา จาํนวน 
8 คน เข้าร่วมโครงการ CMU-UM Short Term Mobility 
Program: Phase II Outbound Mobility UM ณ มหาวทิยาลัย
มาลายา ระหวา่งวนัที ่6-13 ธันวาคม 2562 เพ่ือพัฒนานกัศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ในด้านทักษะการเป็นพลเมืองโลก และเพ่ือ
เสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้บบนานาชาต ิตลอดจนสรา้ง
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานวิจัยที่มีความ
เชีย่วชาญของอาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่กบัมหาวิทยาลยั
มาลายา

 โดยในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เอซีเอส-ยูเอ็ม โปรแกรม
ทางเคม:ี การแขง่ขนัเคมใีนการปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 (ACS-UM Chemistry Programme : Chemistry in Industry Revolution 
Competition 4.0) ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา รวมทั้งได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมี
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมาลายา และยังได้ปฏิบัติงานวิจัยระยะส้ันพร้อมเสนอผลการวิจัย ซ่ึงช่วยส่งเสริม
ประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละการวจิยัในระดบันานาชาตขิองนกัศึกษา และยงัเป็นการประชาสัมพันธม์หาวทิยาลยั เพ่ือขยายผลสู่ความ
ร่วมมือทางด้านงานวิจัยระดับนานาชาติต่อไป
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SCI News & Events
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล Outstanding 
Poster Presentation Awards ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ PACCON 2020

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
First Place Poster Presentation Award: 
Physical Science ในงาน MST37

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือ 4 หน่วยงาน วิจัยเพ่ือสร้าง Superconducting 
Quantum Computer

น.ส.ณัชชา แก้ววงล้อม น.ส.สุภาพร ธรรมขัน น.ส.ทิพวรรณ คุณยศยิ่ง และ น.ส.สุธาษิณีย์ มีฤกษ์ใหญ่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล "Outstanding Poster Presentation 
Awards" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 
2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

นายธนภัทร อัฐวงค์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี ได้รับรางวัล “First Place 
Poster Presentation Award: Physical Science” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 
37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37)
: Brilliant Synchrotron Light Towards Microscopic World ระหว่างวันที่ 25-28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร มช. ศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมสภาพนํายวดยิ่ง (Superconducting Quantum 
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คณะวิทยาศาสตร์ มช. รวมพลังศิษย์เก่าฯ 
สร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือนักศึกษาวิทยา มช.

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณชาลี ตั้งจีระวงษ์ ประธานกองทุน 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่น 155 รวมทั้ง
ผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินสมทบกองทุน 60 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่น 155 ได้บริจาคเงินสบทบกองทุนฯ 
จํานวน 200,155 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบเงินรายได้จากการ
จัดคอนเสิร์ตการกุศล “คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข” จํานวน 
419,706 บาท รายได้จากการจัดงาน Science CMU Run 2020 จํานวน 
331,989 บาท ร่วมสมทบกองทุนฯ รวมเป็นยอดเงินทั้งส้ิน 951,850 บาท

กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณะอาคารฟสิิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชาได้ใช้ประโยชน์ในการเรียน การทํา
กิจกรรม ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

Computer) และระบบซอฟต์แวร์ โดยมี 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต 
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น
ประธาน ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563
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The 1st International Symposium on Applied Plasma Science 
and Engineering for Agro and Bio-industry

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ Thai-Korean 
Research Collaboration Center (TKRCC) และอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จัดการประชุมวิชาการ The 1st International 
Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for 
Agro and Bio-industry : CMU-SKKU Joint Workshop on Nano 
and Bio Materials and Devices ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
โดยพิธีเปิดการประชุมได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 โดยมี รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ 
รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(STeP) กล่าวรายงานและเปิดการประชุม 

 “การสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลี งานวิจัยวัสดุนาโน และวัสดุชีวภาพ (CMU-SKKU Joint Workshop 
on Nano and Bio Materials and Devices)” เป็นโครงการสัมมนา

สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้งร่วมกับ 
มช. COLOSS จัดประชุมวิชาการด้านผึ้ง COLOSS Asia 
conference 2020

สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้ง COLOSS ร่วมกับ 
Franco-Thai, Ricola Foundation, Veto pharma, 
Erasmus+ Programme, สํานักงานปศุสัตว์ เขต 5 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการด้านผึ้ง 
COLOSS Asia conference 2020 โดยความร่วมมือจากสมาคมและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจําภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองประธานสมาคม COLOSS เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานมีการบรรยาย แสดงวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับผึ้ง สุขภาพผึ้ง 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผึ้ง นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สําหรับเกษตรกรและผู้สนใจ เกี่ยวกับการตลาด
และการค้านํ้าผึ้ง รวมถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยในงานจะมีนักวิชาการและนักวิจัย กว่า 30 ท่าน จาก 20 
ประเทศทั่วโลก
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คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
EASTEM 2020

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020 ระหว่าง
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์
ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบรรยาย 
CB1220 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020 
จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีสําคัญในการส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม 
(STEM Education) อีกท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งของ
การเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้ง
มหาวิทยาเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของ
ความร่วมมือในโครงการ ERASMUS+ Euro-Asian 
Collaboration for Enhancing STEM Education 
(EASTEM) โดยมีนักวิชาการจากนานาชาติ ทั้งจาก
ทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าร่วมงานกว่า 40 ท่าน

ที่จัดขึ้นร่วมกับศูนย์ Thai-Korean Research Collaboration Center 
(TKRCC) ภายใต้กิจกรรม The 1st International Symposium on 
Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio-
industry ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ งานวิจัยด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีพลาสมา และงานวิจัยด้านวัสดุนาโนขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
วัสดุนาโน และการพัฒนาวัสดุนาโนสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ อาหาร 
และการเกษตร เพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือทางการวิชาการและงานวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งหน่วยงานวิจัยเครือข่าย และมหาวิทยาลัย 
Sungkyunkwan ประเทศเกาหลี 

โครงการนี้เป็นส่วนสําคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์จากประเทศไทยและประเทศเกาหลี 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างความคิดงานวิจัยใหม่ทางวัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ 
ทั้งความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ นอกจากนี้คณะผู้เข้าร่วม
การสัมมนาทางวิชาการน้ี จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับงานวัสดุศาสตร์แบบบูรณาการ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์ การเกษตร และพลังงาน และการสร้างนวัตกรรมทางด้านวัสดุ 
โดยส่ิงเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในสร้างและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษาในงานวิจัยแบบบูรณาการและสร้างนวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ 
และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ของประเทศ เช่น 
การออกแบบโครงสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเพ่ือการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยทางด้านนี้ของประเทศ
มีความก้าวหน้าและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป 
ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
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ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จัดงาน “MS&T Deep-Tech 

Start Up Forum and Innovation Showcase 2020”
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “MS&T Deep-Tech Start 
Up Forum and Innovation Showcase 2020” เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ Empress Premier Hotel Chiang 
Mai โดยได้รับเกียรติจากนายสรรเสริญ สมะลาภา 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน 
รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผศ. ดร.วินิตา 
บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความ
เป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 
นําโดย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

“MS&T Deep-Tech Start Up Forum and Innovation 
Showcase 2020” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการนวัตกรรมวัสดุ
สู่อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้ง
ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัย 
ระหว่างอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
Venture Capital รวมทั้งแหล่งทุนที่สําคัญ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยในยุค Disruption ได้นํางานวิจัยที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย
รัฐบาล ทราบแนวทางการ transform สู่การเป็นนักวิจัย
สายประกอบการ (Entrepreneurial Researcher) ที่เป็น
ฐานของ Entrepreneurial University รวมทั้งแนวทางการร่วมมือจาก Venture Capital ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้ง
แหล่งทุนที่สําคัญ โดยจัด Talks แชร์ประสบการณ์การจัดตั้ง Deep Tech Startup รวมทั้งจัดบูทโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาตลาดให้ Startups และช่วยสร้าง Ecosystem ของ
ผู้ประกอบการใหม่

 งานดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญในการจุดประกายการนํางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นเวทีเพ่ือนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์
และเทคโนโลยีสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนํางานวิจัยสู่การใช้งานจริง อีกท้ังสามารถนําความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและ
การนํามาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานนี้จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วัสดุศาสตร์แบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะทําให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้งในแง่ของบุคลากรและความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการสร้างและพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานวิจัยแบบบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ของประเทศไทยและสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยทางด้านนี้ของประเทศมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป
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การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มช.

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมลพิษหมอกควัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ 
ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
เปิดการประชุม และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลํายอง 
หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม ในวันท่ี 20 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์
อยา่งยัง่ยนื มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในครัง้น้ี มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์ฯ 
รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยด้านจุลินทรีย์ โดยนักวิจัยช้ันนําของ
ประเทศไทย ทั้งนักวิจัยด้านเห็ดรา โรคพืช จุลินทรีย์เพ่ือเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
นักวิจัย เกษตรกร และผู้สนใจ ในการนําไปเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย รวมทั้งนําไปพัฒนาอาชีพหรือส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยในปี 2563 นี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยังมีเป้าหมาย
ที่จะเดินหน้าทําผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สู่พันธกิจที่ตั้งไว้ คือ "ชุมชนพ่ึงพาได้ นักวิจัยยั่งยืน ตามแผนเศรษฐกิจ
ชีวภาพหมุนเวียนสีเขียว ((Bio-Circular-Green : BCG)"

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
ผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
พร้อมด้วยคณะทํางานร่วมนําเสนอผลการดําเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควัน
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพ่ือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม 
NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โดยโครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
เพ่ือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมนี้ เป็นโครงการซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือมุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน 
การจัดการประชุมในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
เพ่ือนําไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

SCI News & Events องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา 

PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา

โครงการอาสาร่วมใจเพ่ือบ้านหลังใหม่แห่งการเรียนรู้ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เสวนา
วิชาการ เรื่อง PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา 
ซึง่จดัโดย องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยาย 
SCB2100 และลานกจิกรรม ชัน้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ มช. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นควันพิษ 
PM2.5 รู้วิธีในการป้องกันดูแลตัวเองและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
มีความร่วมมือร่วมใจป้องกันหรือลดปัญหาจากฝุ่นควัน ท่ีทําให้
เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพและการดํารงชีวิตประจําวัน เน้นการ
ให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้
เก่ียวกับ PM2.5 พร้อมชมการสาธิตเครื่องฟอกอากาศ 
จากหน่วยงานเครือข่าย การบรรยาย เรื่อง การปลดปล่อย 
PM2.5 จากการเผาชีวมวล โดย ผศ. ดร.สมพร จันทระ หัวหน้า
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เรื่อง พรรณไม้ท่ีมีศักยภาพดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ 
โดย ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย นักวิจัยประจําพิพิธภัณฑ์พืชแห่ง
ภาคตะวันตกและอาจารย์ประจําคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง พืชที่ช่วยดักจับ 
PM2.5 โดย ดร.เจนจิรา หมื่นเร็ว นักวิชาการพฤกษศาสตร์ 
จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการเสวนา ในหัวข้อ PM2.5 
ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นําโดย ผศ. ดร.อภินนท์ นันทิยา 
ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา 
ในโครงการอาสารว่มใจเพ่ือบา้นหลังใหม่
แห่งการเรียนรู้เดือนธันวาคม 2562 
ในการสร้างโรงอาหารให้แก่ ศศช. 
แมฟ่า้หลวง ต.ป่าไหน ่อ.พรา้ว จ.เชียงใหม่ 
ซึง่จดัโดยนกัศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท 
รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2562



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 19

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ
ÀÒÂã¹¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

ประมวลภาพ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ที ่54 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่





จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ 
ตลอดจนเพ่ือน พ่ี น้อง ศิษย์เก่า 
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วม
เป็นส่วนหนึ่ง ในการนําพา
คณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่อนาคต
ที่รุ่งโรจน์ ด้วยการร่วมบริจาค
เงินสมทบกองทุน 60 ปีฯ 
ผ่านระบบ CMU e-DONATION 
>> http://bit.ly/2H14rI1

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชี กองทุน 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ีบัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี 
โทร. 053-943312, 053-943459, 053-943460

#หนึ่งบาทของท่านมีคุณค่า
#ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัย
#ScienceCMU

กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
“ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูการศึกษา พัฒนาการวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในสามคณะ
แรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 
และได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ในปี พ.ศ. 2562 
และจะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิต
บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 4 หมื่นคน โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองชุมชน และพัฒนา
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุน 60 ปีฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนทุนการ
ศึกษา และเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง 







คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการ

ดวยระบบการพิมพ

หน่วยพิมพ์เอกสาร 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Print on Demand

พิมพกระดาษ 
ขนาด A3+

ขนาด 19 x 13 น้ิว

A3+

สะดวก รวดเร็ว
แกไขไฟลพิมพได

ลดข้ันตอนการทําแมพิมพ

สีสวย สดใส
ภาพคมชัด

ดวยความละเอียด
1200 DPI

สีสวย สดใส

เขาเลมเขาเลมเขาเลมเขาเลมเขาเลมเขาเลม ไสสันกาว

เย็บมุงหลังคา

สันกระดูกงู  สันหวงเกลียว

เขาเลมรายงาน

เย็บกี่ปกแข็ง  สันขดลวด

หลังพิมพหลังพิมพหลังพิมพหลังพิมพหลังพิมพหลังพิมพ
เคลือบพลาสติกลามิเนต (เงา, ดาน)

พับ ตัดเจียน ไดคัท ปรุฉีก

พิมพพิมพพิมพพิมพพิมพพิมพ เลมรายงาน หนังสือ วารสาร สมุด  
กระดาษคําตอบ โปสเตอร การด แผนพับ 
เกียรติบัตร นามบัตร ซองตางๆ สติ้กเกอร 
กลองบรรจุภัณฑ ใบเสร็จมี COPY ในตัว
PHOTOBOOK PORTFOLIO สิ่งพิมพทุกชนิด

0864267472

โรงพิมพ์เชียงใหม่ หน่วยพิมพ์เอกสาร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-943317, 086-426-7472

Pusciinfo@gmail.com

https://cmu.to/tOxgX อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

SCIENCE CMU

SCIENCE CMU

https://cmu.to/UT0AE
หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ที่ปรึกษา :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ :  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ :  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
  หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพ์ที่  :  หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
เจ้าของ  :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 15 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ 6. สถิติ 11. จุลชีววิทยา 
2. เคมี 7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12. สัตววิทยา 
3. ชีววิทยา 8. เคมีอุตสาหกรรม 13. อัญมณีวิทยา  
4. ธรณีวิทยา 9. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 14. วิทยาการข้อมูล 
5. ฟสิิกส์ 10. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    
  (นานาชาติ)
ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ 10. การสอนคณิตศาสตร์ 16. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
2. เคมี  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 17. สถิติประยุกต์   
3. ชีววิทยา 11. การสอนชีววิทยา  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
4. ธรณีวิทยา 12. ธรณีฟสิิกส์ประยุกต์ 18. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
 (นานาชาติ)  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
5. ฟสิิกส์ 13. การสอนฟสิิกส์ 19. ดาราศาสตร์
6. ฟสิิกส์ประยุกต์ 14. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
7. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
8. เคมีอุตสาหกรรม  (นานาชาติ)
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)
# นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)
# เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยา
 และเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)

ปริญญาเอก 18 หลักสูตร
1.  คณิตศาสตร์  8. เคมีอุตสาหกรรม 13. จุลชีววิทยาประยุกต์
2. เคมี   (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
3. เคมี  9. วัสดุศาสตร์ 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 (นานาชาติ) 10. วัสดุศาสตร์ 15. ฟสิิกส์ประยุกต์
4. ชีววิทยา  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
 (นานาชาติ) 1 1. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 16. ดาราศาสตร์
5. ธรณีวิทยา  (นานาชาติ) 17.  วิทยาศาสตร์นาโน   

(นานาชาติ) 12. ความหลากหลายทางชีวภาพ  และเทคโนโลยีนาโน
6. ฟสิิกส์   และชีววิทยาชาติพันธุ์  (นานาชาติ / สหสาขาวิชา) 
7. ฟสิิกส์ (นานาชาติ)  (นานาชาติ) 18. สถิติประยุกต์
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)

ชําระฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม


