
 

 

น้ําใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ 
จดหมายข่าวของชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ

ปีที ่๖ ฉบบัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๓

 
   

 
 

  
 

ชนะใจคร ู
พานไหวค้รทูีม่แีนวคดิเก๋ไก๋และแอบเอาใจครขูองเหลา่นิสติภาควชิาเคม ีทีม่นิีสติชัน้ปีที ่3 เป็นหวัเรีย่วหวัแรง ไดร้บัรางวลั
ชนะเลศิในพธิไีหวค้รขูองคณะวทิยาศาสตร ์ซึง่จดัขึน้ทีห่อประชุมจุฬาฯในวนัที ่10 มถุินายน 2553   
 

 

วนัแห่งความสาํเรจ็ 
 แลว้ชว่งเวลาทีบ่ณัฑติทุกคนรอคอย
กม็าถงึ “งานวนัรบัพระราชทานปรญิญา
บตัร” สาํหรบัปีการศกึษา 2552  ภาควชิา
เคมมีบีณัฑติจบการศกึษาทัง้สิน้ 113 คน 
(ปรญิญาตร ี 79 คน ปรญิญาโทและเอก 
34 คน) พธิรีบัพระราชทานปรญิญาบตัร
จดัใหม้ขีึน้ในระหวา่งวนัที ่ 8-9 กรกฎาคม 
2553 โดยในปีน้ีมนิีสติหลกัสตูรนานาชาต ิ
สาขาเคมปีระยกุต ์ จบการศกึษาเป็นรุน่ที ่
2 จาํนวน 35 คน รวมบณัฑติเคมทีัง้สิน้ 
148 คน ขอแสดงความยนิดกีบับณัฑติ
ใหมทุ่กคน 
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กาํหนดการประชมุคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ ช่วงเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2553 

 
ครัง้ที ่  8/2553 ศุกร ์24 กนัยายน 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่8/2553 
ครัง้ที ่  9/2553 องัคาร 11 ตุลาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่9/2553 
ครัง้ที ่ 10/2553 องัคาร 9 พฤศจกิายน 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่10/2553 
ครัง้ที ่ 11/2553 องัคาร 7 ธนัวาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมจีุฬาฯ ครัง้ที ่11/2553 
 

สอบถามรายละเอยีด:  ผศ.ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์โทร 02-218-7607 หรอืคุณกาญจนา คลงัเพช็ร โทร 02-218-7605 ต่อ 805 
 โทรสาร 02-218-7598/02-254-1309 

 

 
 

น้ําใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ 
จดหมายขา่วของชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ 
 

วัตถุประสงค  
เพ่ือเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกและภาควิชา 
ในการเผยแพรขาวสารขอมูลของสมาชิก 
ภาควิชาและความเคล่ือนไหวในวงการเคมี 
 

ท่ีปรึกษา  
ประธานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
(คุณประวิทย สันติวัฒนา) 
หัวหนาภาควิชาเคมี  
(ผศ. ดร.วรินทร ชวศิริ) 
 

บรรณาธิการ 
ผศ. ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสด์ิ  
 

กองบรรณาธิการดําเนินการ  
ผศ. ดร.วรวีร โฮเวน 
ผศ. ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย 
ผศ. ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม 
ผศ. ดร.ปาริฉัตร วนลาภวัฒนา 
ศวรรศ 
 

สถานท่ีติดตอ  
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 02-218-7596-7  
โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309  
e-mail: cuchemalumni@gmail.com 
website: www.chemistry@sc.chula.ac.th/ 
alumni 

หนา้ฝน ฝนตกไดฉ้ํา่ใจ บางพื้นทีก่็มฝีนมากเกนิ หวงัวา่สมาชกิทกุท่าน 

คงสบายด ีไมอ่ยู่ในพื้นทีน่ํา้ป่าไหลหลาก นํา้ท่วมแต่อย่างใด 
 

“น้ําใจนอ้งพี ่เคมีจุฬาฯ” พมิพส์ซีเีปียเพือ่ระลกึความหลงัฉบบัน้ี ไมม่ี

คอลมัน ์Chemistry of the month เน่ืองดว้ยผูร้บัผดิชอบตน้ฉบบัมี
ภาระเรื่องงาน “100 ปี เคม ีจฬุาฯ” ก็ 100 ปีมหีนเดยีว เรื่องเด่น

ประจาํเดอืนเลยตอ้งหายไปช ัว่ขณะ ไมว่า่กนั เพราะไดน้อ้งนิสติมาเลา่เรื่อง

งานรบันอ้งดว้ยภาษาวยัรุ่นแทน ทีจ่รงิ บ.ก. พยายามจะเชญิใหค้นมาเลา่

บรรยากาศเคมโีอลมิปิก เผือ่จะตามไปเทีย่วญีปุ่่ นทางตวัหนงัสอื แต่จบีไม่

สาํเร็จ  
 

“งานคนืสูเ่หยา้” กาํหนดวนัลงตวัเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นวนัอาทติยท์ี ่7 

พฤศจกิายน 2553 โดยจะมพีธิสีงฆ ์เลี้ยงพระทาํบญุก่อนในช่วงเชา้  
สลบัคัน่ดว้ย campus tour ดว้ยรถไฟฟ้าภมูปิญัญาจฬุาฯ ก่อนจะถงึพธิี
แสดงมทุติาจติและงานเลี้ยงคนืสู่เหยา้ทีศ่าลาพระเกี้ยวตอน 11.00 น. 

ราคาบตัร 500 บาทเท่านัน้ รายไดค้รึ่งหน่ึงสมทบเขา้กองทนุ 100 ปี เคม ี 
จฬุาฯ (แต่เท่าทีจ่ดังานคนืสู่เหยา้มา ขาดทนุมาตลอดเลยนะเน่ีย) 
 

แต่ก่อนจะถงึวนัคนืสู่เหยา้ ภาควชิาเคมจีะมกีจิกรรมหลายหลากมากมาย

อย่างไมเ่คยมมีาก่อน ไมว่า่จะเป็นการจดัเสวนาเชงิวชิาการและเทคโนโลย ี

ทีม่ผูีใ้หญ่ใจดสีนบัสนุนค่าใชจ่้าย จดัเวริก์ชอ็ปดา้นสมนุไพร เชญิอาจารย์

ดาวเด่นของภาควชิาระดบัคู่แขง่อ.อุ ๊ไปตวิเดก็ๆ จดันิทรรศการ การแสดง

ทางวทิยาศาสตร ์การละเลน่หลากหลาย และ การจดัแขง่ขนั Chemistry 
Sudoku ทีไ่ดแ้บรนดม์าเป็นผูส้นบัสนุน ท ัง้หมดน้ีจะเกดิขึ้นทีจ่ามจรุ ี

สแควร ์ช่วงวนัที ่4 – 6 พฤศจกิายน 2553 ตดิตามรายละเอยีดไดภ้ายใน

เลม่ ภาควชิาเคมถีอืโอกาสขอบคุณจฬุาฯทีใ่หค้วามอนุเคราะหค่์าเช่าพื้นที่

ในจามจรุ ีสแควร ์ใหเ้ราชาํระแต่ค่าไฟเท่านัน้ วา่แลว้ ฉบบัน้ี บ.ก.แอบ

แทรก chemistry Sudoku มาใหส้มาชกิเลน่ชมิลางก่อนดว้ย  
 

หวงัวา่จะไดพ้บกนัในช่วงระหวา่งกจิกรรม 100 เคม ีจฬุาฯ และ  

ในงานคนืสู่เหยา้ บ.ก.ขอตวัไปเลน่ chemistry Sudoku ก่อนละ่ แลว้
พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ 

 บ.ก. บอกกลา่ว 
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สวสัดี พี่ๆ นอ้งๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ทกุท่าน 
     

เรื่องน่ายนิดอีย่างยิง่ในช่วง 

สามเดอืนทีผ่่านมาทีข่อแบง่ปนั 

พี่ๆ  นอ้งๆ ชาวเคม ีจฬุาฯ คอื  

ภาควชิาเคมไีดร้บัเกยีรตบิตัร  

ไดผ้ลการประเมนิระดบั 5  

(ระดบัดเียีย่ม) จากการประเมนิ 

คุณภาพผลงานวจิยัเชงิวชิาการ 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองสถาบนัอดุมศึกษาใน

ประเทศไทย ปี 2552 จากสาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการ

วจิยั นอกจากน้ี บคุลากรทีเ่ป่ียมศกัยภาพ ท ัง้คณาจารย ์

เจา้หนา้ทีส่ายสนบัสนุน และนิสติ ยงัคงสรา้งสรรคผ์ลงาน 

ดยีิง่ ไดร้บัรางวลั ทัง้ระดบัหน่วยงาน ระดบัประเทศ และ

ระดบันานาชาต ิอย่างต่อเน่ือง 
กจิกรรมเฉลมิฉลองในวาระครบรอบรอ้ยปีการเรยีน

การสอนเคมยีงัคงจดัทาํอย่างต่อเน่ือง กจิกรรมถ่ายภาพ 

“ครอบครวัเคม ี100 ปีเคม ีจฬุาฯ” เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 

2553 เป็นภาพหมูท่ีป่ระกอบดว้ยสมาชกิชาวเคม ีจฬุาฯ 

มากทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องภาควชิากวา่ 350 คน 
นอกจากน้ี ภาควชิาฯ ร่วมกบั ชมรมนิสติเก่าเคม ีจฬุาฯ 

และชมรมผูป้กครองและคณาจารย ์BSAC มดีาํรจิดัจดัทาํ 
“โครงการผา้ป่าตารางธาต”ุ เพือ่สถานศึกษาไทยท ัว่ประเทศ 

ขอเรยีนเชญิทกุท่านร่วมเป็นเจา้ภาพกจิกรรมมหากศุล 

ครัง้น้ีดว้ยครบั และมกีจิกรรมอืน่ๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นอกีหลาย

กจิกรรม ทกุท่านสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวไดท้ี ่

www.chemistry.sc.chula.ac.th  
ทีส่าํคญั งาน “คนืสู่เหยา้ชาวเคม”ี ปีน้ีมกีาํหนด 

วนัอาทติยท์ี ่7 พฤศจกิายน 2553 ณ ศาลาพระเกี้ยว  

จฬุาฯ ขอเรยีนเชญิทกุท่านร่วมกจิกรรมต่างๆ ดว้ยครบั 

 
ขอบคุณครบั 

วรนิทร ชวศิร ิ

คยุกบัประธานชมรม สาสนจ์ากหวัหนา้ภาค 

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ชาวเคมี จุฬาฯ  
 

สําหรับจดหมายขาวฉบับน้ี
คงตองขอแสดงความยินดี
อีกครั้งกับบณัฑิตและมหา- 
บัณฑติทีเ่พิ่งรับปริญญาไป
เม่ือชวงตนเดือนกรกฎาคม 
ที่ผานมา  
  เม่ือเดินออกจากรั้วจามจุรี

ไปแลว ขอใหอยาลืมความทรงจําที่ไดรบัจากที่น่ี 
อาจจะมีทั้งความทรงจําที่ดีมีความสุข หรือความ
ทรงจําที่ไมสุขบางปนกันไป แตเม่ือเวลาผานไปลอง
หวนกลับมาคิดถึงเหตกุารณตางๆที่เราไดประสบมา
จากมหาวิทยาลัยแหงน้ี หลายๆ คนคงจะอดอมย้ิม
กับชวงเวลาเหลาน้ีไมได แลวก็อยาลืมกลับมาเยี่ยม
เยียนบานเคมเีราดวยนะครับ รุนพี่เคมีหลายๆ คน
ที่จบไปแลวลืมมาเย่ียมบานเคมีจุฬาฯ เปนเวลานับ 
10 ป พอกลับมาอีกทีจะจําเราแทบไมไดเลย 

สําหรับเหตุการณวุนๆ ในชวงเดือนเมษายน  
ก็ไดผานไปแลว ซึ่งก็มีความสูญเสียตามมาอยางที่
เราทราบกันอยู ยังไงก็ขอใหเราสามัคคีกันไว เรา 
คนไทยก็จะตองอยูที่น่ีรวมกัน ไมมีที่ไหนดีกวา 
บานเราอีกแลว ชวงน้ีเศรษฐกิจก็เริ่มดูดีข้ึน
โดยเฉพาะมีขาววาอัตราเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยก็คอนขางดี หลายๆ คนคงจะ
คลายเครียดลงไดบาง สุดทายน้ีก็เขาหนาฝนแลว 
รักษาสุขภาพกันดวยนะครับ  

    
 ประวิทย สันตวัิฒนา  

    สิงหาคม 2553 
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ศาสตราภิชานบัญชา ชุณหสวัสดิกุล 
สงิหาคม 2553 

 
 

     สมการสรา้งนวตักรรม  

และ ความสามารถแข่งขนั  

                 ยคุ โลกาภิวตัน ์
 
นวัตกรรม (Innovation) กาํลังเป็นที่กล่าวขวัญกนั

อย่างมาก ทั้งในวงการธุรกจิอตุสาหกรรมและแวดวง

วิชาการ นวัตกรรมคืออะไร มีความสาํคัญอย่างไรกบั

ธุรกจิยุคโลกาภิวัฒน์ และเราจะสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง 

(Radical Innovation) ให้เกดิขึ้นในองค์กรได้อย่างไร 
ผู้เขยีนได้สร้างสมการขึ้นมา 4 ข้อ  
C  =  ∑ (I + M)P 

I  =  ∑ (Cr + T + E) 

M  = 
dv
di

 + 
ds
di

 

P  =  3G 

สมการแรก:  ความสามารถแข่งขนัได้ในยุคโลกา- 

ภิวัตน์ขององค์กร (Corporate Competency) คือ 

ผลรวมของความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Inno-

vation) กบัความสามารถในการแข่งขนัการตลาด 

(Marketing Competency) คูณด้วยความสามารถ

ของพนักงานขององค์กร (People of Organization)  
สมการที่สอง: ความสามารถในการสร้างนวัต-

กรรม (Innovation) คือ ผลรวมของความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) กบัความสามารถในการสร้าง
เทคโนโลยีให้เกดิในองค์กร (Technology) และสาํนึก
ความเป็นเจ้าของธุรกจิ (Entrepreneurship) ของ

ผู้นาํองค์กร 
สมการที่สาม: ความสามารถในการแข่งขนัการ 

ตลาด (Marketing Competency) คือ ความสามารถ

ในการสร้างความแตกต่าง (Differentiate) จาก

นวัตกรรม (Innovation Competency) ให้เกดิคุณ

ค่าที่โดดเด่น (Value Creation) และการตอบสนอง

ความต้องการและความพอใจ (Satisfaction) ของ

ลูกค้าและอตุสาหกรรมอื่น ทั้งปัจจุบันและอนาคต  
สมการที่สี่: ตัวแปรเปล่ียนที่สาํคัญของการสร้าง

นวัตกรรม และความสามารถแข่งขนัที่ย่ังยืนขององค์กร

ในโลกาภิวัตน์ น่ันคือพนักงานในองค์กร (P, People) 
สาํหรับองค์กรของกลุ่มบริษัทอนิโนเวช่ัน เราไม่จาํเพาะ

แต่จะสร้างคนเก่งและมีความสามารถ (Great Perfor-

mance) เทา่น้ัน พนักงานขององค์กรต้องเป็นคนดีของ
องค์กรและสงัคม (Good Governance) สามารถ

ทาํงานเป็นทมีและเติบโตไปกบัองค์กร (Growth 

together) ด้วย 

จากสี่สมการข้างต้น จะเหน็ว่าความสามารถการ

แข่งขนัได้ขององค์กรมีปัจจัยสาํคัญ คือบุคลากรซ่ึงเป็น

คนที่สร้างนวัตกรรมให้เกดิขึ้น นาํนวัตกรรมมาสร้าง

ความแตกต่าง ออกมาเป็นคุณค่าสาํหรับลูกค้าและ

ความต้องการของอตุสาหกรรมในอนาคต  
แล้วแรงความคิดดีๆ (Creativity) ที่จะนาํมา

สร้างเป็นนวัตกรรมมาจากไหน อะไรคือตัวผลักดันให้

เกดินวัตกรรม และอะไรคือการสร้างความแตกต่างของ

คุณค่าที่สร้างขึ้น (Value Creation) เพ่ือให้ได้คาํตอบ
เหล่าน้ี ผู้นาํองค์กรจะต้องสร้างดีเอน็เอนวัตกรรมให้

เกดิขึ้นในองค์กร 
 
การเริม่สรา้งดีเอ็นเอนวตักรรมใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 
ผู้บริหารระดับสงูต้องมีส่วนร่วมในการสร้างปัจจัยที่จะ

เอื้อให้เกดินวัตกรรมในองค์กร เป็นผู้กาํหนดทศิทาง

และอาํนวยความสะดวกในการเกดิปฏบิัติการนวัตกรรม 

ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ทาํให้นวัตกรรมเกดิขึ้นใน

องค์กร ต้องมีการบ่มเพาะ (Cultivate) ให้เกดิ

ความคิดแห่งความสร้างสรรค์ (Creativity) จนเกดิ

ปัญญาแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Intelligence)  
ภมูิปัญญาแห่งการสร้างสรรค์น้ีมีอะไรมากกว่าการ

ใช้ความสามารถของสมองซีกขวา นักนวัตกรรมต้องใช้

ทั้งสมองทั้งสองซีกในการค้นคว้าสิ่งใหม่ และสร้าง

ความคิดใหม่ให้เกดิขึ้น นักนวัตกรรมใช่จะเป็นแต่

กาํเนิด (Born to be) แต่มาจากการบ่มเพาะ  

เศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 
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Metaphor ของดีเอน็เอ ซ่ึงประกอบด้วยสาย

เกลียวคู่ (Double helix) ของดีเอน็เอของนัก

นวัตกรรม สร้างขึ้นได้จากพ้ืนฐานหลายขั้นตอน   
1. การเป็นคนช่างซักถาม การสะสมความรู้และ

ประสบการณก์ารทาํงานหลายๆ ด้าน คือปัจจัยหลักใน

การสร้างฐานดเีอน็ดีของนักนวัตกรรม  
 สมองมนุษย์ไม่สามารถบรรจุคาํต่างๆ เหมือน

พจนานุกรม แต่จะบรรจุความรู้และนาํประสบการณ ์

ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการเช่ือมโยงกบัสิ่งต่างๆ ได้ 

(Creativity in connecting thing)  
2.  การมีประสบการณท์าํงานในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่าง ถงึแม้ประสบการณจ์ะไม่ให้คาํตอบที่ถูกต้อง

แก่เราเสมอไป แต่จะทาํให้เราค้นหาคาํถามที่ถูกต้อง 

ในการสร้างนวัตกรรม เราต้องหม่ันต้ังคาํถามว่าจะ

เปล่ียนสถานการณท์ี่เกดิขึ้นได้อย่างไร จะแก้ไขด้วย

วิธกีารที่แตกต่างได้อย่างไร ตัวเราจะทาํให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงอะไรขึ้น  
3. ข้อจาํกดัหรือความจาํกดั (Constraint) เป็น

แรงผลักดันให้เกดิคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น ความจาํกดั

ของเวลา ประสทิธภิาพของคนงาน การเพ่ิมค่าแรง 

ความบกพร่องของกระบวนการผลิต และคุณภาพที่

ด้อย ผู้นาํที่มีประสบการณจ์ะเปล่ียนข้อจาํกดัเหล่าน้ี

เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลง  

การปรับปรุงประสทิธภิาพการจัดการ กระบวนการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิต และการเสริมสร้างประสทิธภิาพ

ของคนงาน และการผลิต  
4. การสงัเกตนาํไปสู่ความคิดที่แตกต่าง ตัวอย่าง 

เช่น นักการตลาดที่เป็นนักสงัเกตจะเหน็ความแตกต่าง

ของพฤติกรรมของผู้บริโภค “ทาํไมเขาทาํเช่นน้ี มัน

น่าจะมีวิธทีี่ตอบสนองความต้องการของคนเหล่าน้ี”  
ราตัน ทาทา เกดิความคิดในการผลิตรถย่ีห้อ 

Tata ให้เป็นรถที่มีราคาถูกและประหยัดที่สดุ สาํหรับ

ครอบครัวที่มีสมาชิกสี่คน เพราะเขาสงัเกตเหน็ว่า

ครอบครัวอนิเดียที่มีสี่ชีวิตมักเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ 

และต้องเปียกฝนหรือตากแดดอยู่ตลอดเวลา เขาถาม

ตัวเองว่า “ทาํไมคนอนิเดียต้องเป็นแบบน้ี มีวิธกีารไหน

ที่จะช่วยให้ครอบครัวอนิเดียเดินทางได้ โดยไม่ตาก

แดดและไม่เปียกฝน แต่มีค่าใช้จ่ายสงูกว่ามอเตอร์ไซค์

ไม่มากนักบ้างไหม”  

5. การวิจัยและทดลอง (Research and 

Development) นักนวัตกรรมต้องทาํตัวให้เหมือน

นักวิทยาศาสตร์ สามารถนาํความคิดสร้างสรรค์มาทาํ

วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ เพ่ือนาํไปสู่การปฏบิัติได้ 
จากประวัติศาสตร์ ศูนย์ประสบการณข์องดูปองต์ 

(Du Pont Experiential Center) เป็นศูนย์บ่มเพาะ
ภมูิปัญญา และบ่อเกดิของนวัตกรรมในการคิดค้น

ผลิตภัณฑใ์หม่ๆ ให้บริษัทดูปองต์ แต่ในประเทศไทย 

ถงึแม้จะมีการพูดถงึนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรม

กนัมาก แต่ตามสถติิ นักธุรกจิและอตุสาหกรรมไทยมี

การลงทุนด้านการค้นคว้าและวิจัยน้อยมาก อาจเพราะ

ไม่กล้าลงทุนหรือไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไร ผู้เขยีนอยาก

บอก ณ ที่น้ีว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนามีความสาํคัญมาก

ในการสร้างภมูปัิญญาให้เกดิในองค์กร และเป็นที่

ทดสอบภมูิปัญญา ให้เกดิความเช่ือมั่นและนวัตกรรม 
จงลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเถอะ น่ีคือสิ่งที่สร้าง

ความแขง็แกร่งให้องค์กร 
6. การสร้างเครือข่าย (Network) นวัตกรรมไม่

อาจเกดิขึ้นได้ ถ้าผู้นาํไม่สามารถสร้างเครือข่ายของ

นวัตกรรมให้ครบวงจร 
นักบริหารที่ไม่หยุดน่ิง พบปะและแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็กบัผู้อื่น เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ งานแสดง

สนิค้าและเทคโนโลยี และไม่เฉพาะแต่งานในประเทศ

ประสบการณใ์นต่างประเทศจะทาํให้ผู้บริหารเหน็ความ

แตกต่างมากมาย สามารถนาํประสบการณเ์หล่าน้ีมา

ก่อให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขณะเดียวกนั ก็

ต้องเป็นผู้สร้างเครือข่ายของนวัตกรรม ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยเช่ือมโยงกบัองค์กรของรัฐ องค์กร

ในอตุสาหกรรมและภาควิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

นวัตกรรมและผลิตภัณฑส์ู่ตลาดได้ 
สรุป ในยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรที่จะสามารถ

แข่งขนัอย่างย่ังยืนได้น้ัน ผู้นาํองค์กรต้องบ่มเพาะดีเอน็

เอของนวัตกรรมให้เกดิขึ้นในองค์กร โดยพนักงาน

องค์กรต้องเลง็เหน็ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต สามารถสร้างฐานความรู้และ

เทคโนโลยีให้เกดิขึ้นในองค์กรได้ สร้างดีเอน็เอของ

นวัตกรรมให้เกดิขึ้นในทุกหน่วยงานขององค์กร เพ่ือให้

องค์กรมีความสามารถแข่งขนัอย่างย่ังยืน (sustaina-

ble growth) ได้       
 

 

อกีหน่ึงเหตผุลดีๆ ในการกนิช็อกโกแลต็: นอกจากช็อกโกแลต็จะมีฟินิลไทลามีนที่ช่วยใหอ้ารมณ์ดีแลว้ งานวจิยั

ของอมิพเิรยีลคอลเลจ ลอนดอน ยงับอกว่าช็อกโกแลต็ช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรงัไดอ้กีดว้ย 
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พธิีไหวค้รู ทาํบญุเลี้ยงพระประจาํปี และมอบรางวลัวจิยัของภาควชิา  
 

ภาควชิาเคมจีดัใหม้พีธิไีหวค้รแูละทาํบุญเลีย้งพระประจาํทุกปี ในวนัที ่ 3 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุม 100 ปี 
ศาสตราจารย ์ ดร.แถบ นีละนิธ ิ อาคารมหามกุฏ โดยจดัใหม้พีธิไีหวค้รใูนชว่งเชา้ และมอบโลร่างวลัเรยีนดแีละความประพฤติ
เรยีบรอ้ยแก่นิสติ จากนัน้ไดนิ้มนตพ์ระสงฆจ์าํนวน  9 รปู มาฉนัเพลและรบัสงัฆทาน พรอ้มใหศ้ลีใหพ้รเพือ่เป็นสริมิงคลแก่นิสติ
และคณาจารยข์องภาควชิา  

นอกจากน้ีทางฝา่ยวจิยั ภาควชิาเคม ี ไดจ้ดักจิกรรมพเิศษเพือ่สง่เสรมิและสรา้งกาํลงัใจใหแ้ก่คณาจารยแ์ละนิสติทีส่รา้ง
ผลงานทางดา้นการวจิยัดเีดน่ ซึง่เป็นหน่ึงในโครงการ Chem-CU Quality Awards โดยในปีน้ีมผีูไ้ดร้บัรางวลัต่างๆดงัน้ี 

1. รางวลัผลงานวจิยัดเีดน่: รศ. ดร.วรวรี ์โฮเวน่ จากผลงานตพีมิพใ์นวารสาร Biosensors and Bioelectronics และ รศ.
ดร.มงคล สขุวฒันาสนิิทธิ ์จากผลงานตพีมิพใ์นวารสาร Organic Letters 

2. รางวลัผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิสงูสดุ: ผศ. ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์
3. รางวลัวทิยานิพนธด์เีดน่สาํหรบันิสติปรญิญาเอก: ดร.จรีภรณ์ อนนัตธ์นวฒัน์ 
4. รางวลัวทิยานิพนธด์เีดน่สาํหรบันิสติปรญิญาโท: นางสาวศริพิร องัคณาศริพิร 
5. รางวลัสง่เสรมิการเป็นนกัวจิยัอสิระ: ผศ. ดร.บุษยรตัน์ ธรรมพฒันกจิ, อ. ดร.พฒัทรา สวสัด,ี อ. ดร.ววิฒัน์ วชริวงศก์วนิ 

และ อ. ดร.สมัฤทธิ ์วชัรสนิธุ ์
โดยรางวลัทีม่อบใหเ้ป็นเกยีรตบิตัร และงบประมาณจากสโตรเ์คมสีาํหรบัอาจารย ์และเป็นเงนิรางวลัสาํหรบันิสติ  

 

   
   
 

ผลงาน 
 

ดอกมะลิทองคาํนาโน: ผลงานกลุ่มวิจยัอาจารยส์นอง  
 สดๆ รอ้นๆ กบัความดงัทีฉุ่ดไวไ้มอ่ยูแ่ลว้ของ รศ. ดร.สนอง เอกสทิธิ ์และ รศ.ชชูาต ิธรรมเจรญิ รวมทัง้ทมีงานจากหน่วย
วจิยัอุปกรณ์รบัรู ้ ทีล่า่สดุเป็นขา่วฮอืฮาในชว่งเทศกาลวนัแมแ่หง่ชาตทิีผ่า่นมา ทัง้ในหน้าหนงัสอืพมิพแ์ละโทรทศัน์จากการ
สงัเคราะห ์ดอกมะลิทองคาํนาโน ทีส่ามารถควบคุมใหอ้อกมาเป็นสวนดอกมะล ิซึง่แต่ละดอกแทบจะแยกไมอ่อกวา่เป็นของจรงิ
หรอืเป็นของทีส่งัเคราะหข์ึน้ โดยทางคณะวทิยาศาสตร ์และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดเ้ตรยีมทลูเกลา้ถวายภาพถ่าย ดอกมะลิ
ทองคาํนาโนแดส่มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพ์รรษาในปีน้ีดว้ย 

 

 อนัทีจ่รงิแลว้ ก่อนหน้าน้ี ทางทมีงานได้
สรา้งความฮอืฮาจากการสง่ กหุลาบทองคาํ   
นาโน ในวนัวาเลนไทนเมือ่ชว่งตน้ปีทีผ่า่นมา 
หลงัจากไดส้รา้งชื่อเสยีงเรือ่ง เปานาโน และ 
รถพยาบาลปลอดเช้ือ ในปีก่อนหน้าน้ีมาแลว้ 
ปีหน้า คงตอ้งมารอดกูนัต่อไปวา่ ทมีงานน้ีจะมี
ผลงานอะไรออกมาใหต้ื่นเตน้กนัอกี 
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รางวลั 

 
รางวลันวตักรรมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ครัง้ท่ี 3 ประจาํปี 2553 

 

ทมีนักวจิยัจากหน่วยปฏบิตักิารวจิยัอุปกรณ์รบัรู ้ภาควชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สร้างชื่อเสยีงให้สถาบนัอีกครัง้ 
ดว้ยการควา้รางวลั รองชนะเลิศ จากการสง่โครงงานวจิยัเขา้รว่มประกวด 
“รางวลันวตักรรมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน ครัง้ท่ี 3: นวตักรรมด้านกระบวนการและผลิตภณัฑเ์คมี” พธิี
มอบรางวลัจดัขึน้ ณ SCG Experience เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2553  

ในการแขง่ขนัมโีครงงานวจิยัทีส่ง่เขา้รว่มการประกวดทัง้หมด 19 ทมี 
มทีมีทีผ่า่นเขา้รอบการนําเสนอทัง้หมด   7  ทมี  ผลการตดัสนิรางวลัในปีน้ี 

มเีพยีงทมีนกัวจิยัจากหน่วยปฏบิตักิารวจิยัอุปกรณ์รบัรูเ้พยีง 2 ทมีเทา่นัน้ทีไ่ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ โดยไมม่กีารตดัสนิใหร้างวลั
ชนะเลศิ (จาํนวน 1 รางวลั) และ รางวลัชมเชย (จาํนวนทัง้หมด 5 รางวลั) ใหก้บัโครงงานวจิยัทีส่ง่เขา้รว่มการประกวดอื่นๆ 
โครงงานวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิผลงานแรก มาจากทมี “นมสตรอเบอรร่ี์” จากผลงานนวตักรรมชื่อ “ชดุทดสอบปริมาณ
โปรตีนในน้ํานมด้วยอนุภาคระดบันาโนเมตรของทองคาํ” ผูว้จิยัคอื นายสรรพล วนัทาศิลป์ โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาคอื  
รศ. ชชูาติ ธรรมเจริญ ผลงานวจิยัอกีชิน้หน่ึงทีไ่ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิเชน่เดยีวกนั มาจากทมี “ลกูแก้ว” จากผลงานนวตักรรม
ชื่อ “การปรบัปรงุและเปล่ียนสีไข่มกุโดยการปลกูอนุภาคระดบันาโนเมตรของโลหะมีค่า” ทมีนกัวจิยัประกอบดว้ยสมาชกิ
ทัง้หมด 4 คนคอื นายเทวารกัษ์ ปานกลาง, นายสพีุระ นุชนารถ, นายประเสริฐ ศรประสิทธ์ิ, และนายสรรพล วนัทาศิลป์ 
อาจารยท์ีป่รกึษาคอื รศ. ดร. สนอง เอกสิทธ์ิ 
 
นิสิตเคมีได้รางวลันักศึกษาทุนผูมี้ผลงานทางวิชาการระดบัยอดเย่ียม ประจาํปี 2553  

 ขอแสดงความยนิดกีบั นายชยัวฒัน์ ผลลกูอินทร ์ นิสติปรญิญาโท ภาควชิาเคม ี 
ทีไ่ดร้บัรางวลันักศึกษาทนุผูมี้ผลงานทางวิชาการระดบัยอดเย่ียม ระดบัปริญญาโท 
ประจาํปี 2553 จากการไดร้บัทุนบณัฑติศกึษา โครงการทุนสถาบนับณัฑติวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ (สวทช) หรอืทุน TGIST โดยม ี 
รศ.ดร.มงคล สขุวฒันาสินิทธ์ิ เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา และ ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ 

นกัวจิยัจากศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิเป็นอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม พธิมีอบรางวลัมขีึน้เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2553 ณ อาคาร
ศนูยป์ระชุม อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย แมเ้ป็นเพยีงนิสติปรญิญาโท แต่ชยัวฒัน์กม็ผีลงานทัง้ทีเ่ป็นบทความทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่คีุณภาพสงูอยา่งน้อย 2 เรือ่ง (เป็นชื่อแรก 1 เรือ่ง) และมสีทิธบิตัรทีย่ ืน่จดอกี 1 เรือ่ง 
 

Highly Cited Author Award 
       ขอแสดงความยนิดกีบั ผศ.ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพฒัน์ไพบลูย ์และ ผศ.ดร.มล.ศิริพสัตร ์ 
ไชยนัต ์ และนิสติปรญิญาเอกภาควชิาเคม ีนางสาวอไุรรตัน์ ก่อสขุวิวฒัน์ ทีไ่ดร้บัรางวลั 
Highly Cited Author Award 2007 -2009 ของผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสาร Journal of 
Chromatography A จากบรษิทั Elsevir รางวลัทีแ่สดงถงึการไดร้บัการอา้งองิจาก
นกัวชิาการอื่นในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งน้ีเป็นอกีดชันีหน่ึงทีช่ีใ้หเ้หน็คุณภาพของงานวจิยั 
 

ภาควิชา 5 ดาว  
 จดหมายขา่วฉบบัทีแ่ลว้บอกขา่วดวีา่ภาควชิาเคมขีองเราไดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประเภทหน่วยงาน จาก
มลูนิธโิทเร เพื่อการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย มาในครัง้น้ีเรากม็ขีา่วใหท้ัง้ศษิยเ์ก่า นิสติปจัจุบนั รวมทัง้คณาจารยทุ์ก
ทา่นของภาควชิาเคมไีดช้ื่นใจอกีครัง้ จากการทีภ่าควชิาไดร้บัรางวลัการประเมินระดบั 5 (ระดบัดีเย่ียม) ในสาขาเคมี จาก
การประเมนิคุณภาพผลงานวจิยัเชงิวชิาการ ประจาํปี 2552 โดยกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว) 
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กจิกรรม “100 ปี เคมี จุฬาฯ” 
4-6 พฤศจกิายน 2553 จตุรัสจามจุรี (Chamchuri square) 

11.00-17.00 น. 
พลาดไมได นานปมหีน! 

 

อยากรูว้า่อตุสาหกรรมจะมุง่หนา้ไปทางไหน 
ตอ้งไมพ่ลาด สมัมนาพเิศษ “นวตักรรมทางเคมี 
เพือ่อตุสาหกรรมแหง่อนาคต”  
 

สองวนัเตม็กบัสมัมนา 4 เรื่อง ฟร ีวนัที่ 4-5 พฤศจกิายน  

2553 หอ้งประชมุหลกัสูตรวชิาธุรกจิเทคโนโลย ี

และการจดัการนวตักรรม ชัน้ 14  
อาคารจามจุรสีแควร ์

การแข่งขนั Brand Chemistry 
Sudoku ชงิรางวลัรวมมลูค่ากวา่ 
30,000 บาท ค่าสมคัรเพยีง 50 บาท

สาํหรบั ระดบัมธัยมศึกษาและ

อดุมศึกษา และ 100 บาทสาํหรบั

บคุคลท ัว่ไป  
เสารท์ี่ 6 พ.ย. ตัง้แต่ 09.00 น.  

สมคัรทางโทรศพัทไ์ดท้ีส่มาคม

สมาคมครอสเวริด์เกม เอแมท็  

คาํคมและซูโดกแุห่งประเทศไทย  

02-681-9971-3 ภายใน 22 ตลุาคม 

http://www.thaicrossword. 

com/home.php 
 
จากพาดหวัขา่ว คนงานโดนพษิหายใจ

ไมอ่อกนบัสบิ โรงงานลาํไยระเบดิ  

มาหาคาํตอบว่า เคมรีอบตวัน่ากลวัไป

หมดจรงิหรอืไม ่กบัเสวนาพเิศษเรื่อง 

“อบุตัภิยัจากสารเคมี”  

เสาร ์6 พ.ย. 11.30 – 12.30 น.  

ชัน้ 1 จตรุสัจามจุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
เคลบ็(ไม)่ลบัของการเรยีนการสอบเคม ี

โดยอาจารยบ์ิก๊  

ดร.ธนพงษ ์กรธีาดาํรงเดช 
พฤหสับดีที่ 4 พ.ย. 17.00-19.00 น. 

ชัน้ 1 จตรุสัจามจุร ี

ฝึกทาํสบู่ น้ํามนัหอมอโรมาเธอราปี  
ใน workshop เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์
และการบรกิารสุขภาพจากสมนุไพร  

โดยทมีคลนีกิเทคโนโลยขีอง 
ศาสตราจารย ์ดร.โสภณ เรงิสาํราญ 

ยกสปามาบรกิารถงึที ่ 
ศกุรท์ี่ 5 พ.ย. 13.00-16.00 น. 
 
เคลบ็(ไม)่ลบัของการเรยีนการสอบเคม ี

โดยอาจารยเ์ต ้ 

ดร.โรจนฤ์ทธิ์ โรจนธเนศ  
ศกุรท์ี่ 5 พย. 17.00-19.00 น. 
ชัน้ 1 จตรุสัจามจุร ี

 
 

พิเศษสุด ชมไดทุกวัน 
 ชมประวตัแิละผลงานเด่นของภาควชิาเคม ีจฬุาฯ ใน นิทรรศการ “100 ปี เคมี จฬุาฯ”  
 คัน่รายการดว้ย การแสดงดนตรโีดยนิสติเคมี ฝีมือระดบัสมาชิกวง CU Band การแสดงโชวแ์ละมายากล  

 เกมสส์นุกๆ บงิโกตารางธาต ุท ัง้สนุก ไดค้วามรู ้และลุน้รบัของทีร่ะลกึตลอดท ัง้ 3 วนั 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่วบ็ไซตข์องภาควชิาฯ www.chemistry.sc.chula.ac.th หรอื  

Facebook Page ของงาน “100 ปี เคม ีจฬุาฯ” (http://www.facebook.com/pages/100-pi-khemi-cula/122189871155358)  
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กจิกรรม 
 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ 
 ภาควชิาเคมรีว่มกบัชมรมนิสติเก่าเคม ี จุฬาฯ จดังาน
เลีย้ง แสดงความยนิดใีหก้บับณัฑติใหม ่ ภาควชิาเคม ี ขึน้ที ่
หอ้งประชุม 100 ปี ศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธ ิ ในวนัที ่
1 กรกฎาคม 2553 โดยมหีวัหน้าภาควชิาเคมเีป็นผูแ้ทนของ
คณาจารยใ์นการกลา่วแสดงความยนิด ี และมอบของทีร่ะลกึ
ใหก้บับณัฑติ โดยมทีา่นประธานชมรมฯ คุณประวทิย ์ สนัติ
วฒันา ใหเ้กยีรตมิารว่มงานดว้ย 

     

 

 

 

กิจกรรมเคมีสมัพนัธร์ะหว่างนิสิตบณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2553  

  

 พี่ๆ นิสิตปริญญาโทและเอกก็ไม่น้อยหน้า
น้องๆ ปริญญาตรีในการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์
ระหว่างกนั โดยปีน้ีไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมขึน้ในวนัเสาร์
ที ่3 กรกฎาคม 2553 มทีัง้กจิกรรมที่เป็น Walk 
Rally เกม และฐานต่างๆ ไดข้า่ววา่พี่ๆ  สาขาเคมี
วเิคราะห์ทุ่มเทให้ความร่วมมอืในการทํากิจกรรม
สดุๆ ทมีผูจ้ดังานฝากชมดว้ย 

 
 

โครงการผา้ป่าตารางธาต ุ
ขอเชิญชวนทกุท่านมีสว่นรว่มในการเรยีนรูข้องเยาวชน โดยรว่มสนบัสนุน 

การทาํตารางธาตขุนาดใหญ่สาํหรบัตดิในหอ้งเรยีน 3 ขนาด 3 ราคา  
(60*80 ซม. 1,000 บาท 90*120 ซม. 2,000 บาท 120*160 ซม. 3,000 บาท)  
สามารถระบโุรงเรยีนที่ตอ้งการใหนํ้าตารางธาตไุปสง่ได ้สนใจพมิพใ์บสนบัสนุนไดท้ี่เวบ็ไซตข์องภาควชิาฯ 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิที่เว็บไซตข์องภาควิชาฯ www.chemistry.sc.chula.ac.th หรอื 

Facebook Page ของงาน “100 ปี เคมี จุฬาฯ” (http://www.facebook.com/pages/100-pi-khemi-cula/122189871155358)   
 
 

คนืสูเ่หยา้ ชาวเคมี อาทติย ์7 พฤศจกิายน 2553 
08.00 – 09.30  ทาํบญุเลี้ยงพระ ชัน้ 11 อาคารมหามกฎุ  
09.45 – 10.45  Campus tour  
 จุฬาฯ เปลี่ยนไปถงึไหน ตน้ Cannon ball ยงัอยู่ดีหรอืไม่ ตกึเคมี 3 ทบุไปหรอืยงั ขอเชิญชวนท่านนัง่รถไฟฟ้า 

 ปลอดมลพษิ ชมการเปลี่ยนแปลงในร ัว้จุฬาฯ สาํรองที่นัง่ที่คุณกาญจนา โทร 02-218-7596 ต่อ 805 จาํนวนจาํกดั 
11.00 – 12.00   พธิีแสดงมทุติาจติต่ออาจารยอ์าวโุส ณ ศาลาพระเกี้ยว  
12.00 – 15.00   งานคนืสูเ่หยา้ ณ ศาลาพระเกี้ยว บตัรราคา 500 บาท 
  -  ซุม้อาหารกว่า 10 ซุม้ 
  -  รบัหนงัสอืที่ระลกึซ่ึงจดัทาํข้ึนเป็นพเิศษ พรอ้มชมวดีิทศันเ์ฉลมิฉลอง 100 ปี เคมี จุฬาฯ 
  -  พธิีมอบรางวลัศิษยเ์กา่ดีเด่นและผูช้นะเลศิการออกแบบสญัลกัษณ์ 100 ปี เคมี จุฬาฯ 
  -  การแสดงบนเวทโีดยนิสติเคมี 
   -  พรอ้มลุน้สลากรางวลัอกีเพยีบ 
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กจิกรรม 

   

 

กิจกรรมหลกัสตูรนานาชาติสาขาเคมีประยกุต ์ 
หลายทา่นอาจจะยงัไมท่ราบวา่ภาควชิาเคมขีองเรามหีลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตร ีซึง่ถอืเป็นหลกัสตูรนานาชาตทิาง

เคมหีลกัสตูรแรกของประเทศไทยดว้ย หลกัสตูรน้ีมบีณัฑติสาํเรจ็การศกึษาไปแลว้ 2 รุน่ ปจัจุบนัเปิดสอน 2 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
Industrial Chemistry and Management และ Material Chemistry ขอฝากศษิยเ์ก่าชว่ยประชาสมัพนัธไ์ปยงัลกูๆ หลานๆ ใกล้
ตวัของทา่นและคนรูจ้กัดว้ย  

ขา่วเกบ็ตกทีจ่ะนํามาฝากกนัในคราวน้ีเป็นกจิกรรมไฮไลตข์องหลกัสตูร คอื การเรยีนวชิา Interactive Science and Social 
Project ซึง่ผูม้บีทบาทสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิวชิาดงักลา่วคอื รศ. ดร.ศภุวรรณ ตนัตยานนท ์ผูม้สีว่นผลกัดนัใหม้กีารจดัตัง้หลกัสตูร 
โดยม ีผศ. ดร. มล.ศิริพสัตร ์ไชยนัต ์เป็นอกีหวัแรงใหญ่ทีช่ว่ยในการดาํเนินการและตดิต่อประสานงาน  

เป้าหมายสาํคญัของการเรยีน คอื ใหนิ้สติสามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่รยีนมาไปชว่ยแกป้ญัหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม อาท ิ โครงการสง่เสรมิความรูท้างวทิยาศาสตรใ์หเ้ดก็ในทอ้งถิน่ชนบทผา่นการใชส้ือ่ทีเ่ป็นวทิยุ
ชุมชน ซึง่เป็นโครงการภายใตพ้ระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี โครงการการจดัการของเสยีใน
โรงเรยีน การสรา้งจติสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการใชส้ารเคมขีองอุตสาหกรรมเคมใีนประเทศ การออกแบบเครือ่งเลน่ในสนาม
เดก็เลน่ ณ ชุมชนคลองเตยเพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิพฒันาการในเดก็ การปลกูผกัแบบไฮโดรโพนิกสาํหรบัใชใ้นการปรงุอาหาร
กลางวนัของโรงเรยีน เป็นตน้  

เน่ืองจากโครงการตา่งๆ เหลา่น้ีรเิริม่ขึน้
ภายใตค้วามรว่มมอืกบัสถาบนั Worcester 
Polytechnic Institute (WPI) USA นิสติทีไ่ดเ้ขา้
รว่มกลุม่กบันิสติต่างชาตจิาก WPI นอกจากจะมี
โอกาสพฒันาทกัษะในการใชภ้าษาแลว้ ยงัจะยงัได้
แลกเปลีย่นและเรยีนรูก้ารทาํงานรว่มกบัผูท้ีม่าจาก
ต่างวฒันธรรมดว้ย และหลงัจากทาํงานภาคสนาม

แลว้ นิสติยงัจะไดร้ว่มกนัจดัทาํรายงานและนําเสนอผลงาน ซึง่ในปีการศกึษา 2552 ทีผ่า่นมา นิสติไดจ้ดัการนําเสนอผลงานไป
เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2553 ณ หอ้งประชุม 100 ปี ศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธ ิอาคารมหามกุฏ 
 

ยินดีและเลี้ยงอาํลา 
 ปิดทา้ยขา่วกจิกรรมจากหลกัสตูรนานาชาตดิว้ยงานเลีย้งแสดงความยนิดแีละเลีย้งอาํลา (Bye ’Nior) นิสติชัน้ปีที ่4 ซึง่เป็น
บณัฑติรุน่ที ่ 2 ของหลกัสตูร โดยความรว่มมอืรว่มใจในการจดังานของน้องๆ ตัง้แต่ปี 1 ถงึปี 3 งานเลีย้งจดัขึน้อยา่งประทบัใจ
เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2553 ณ The Chatrium Hotel Bangkok  
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ท่องเที่ยว – ทศันศึกษา   

 
 

คร ัง้หน ึง่ซึง่ลมืไม่ลง 
 
สวสัดพีีน้่องชาวเคมทีุกทา่นคบั ชว่งทีก่รงุเทพฯ ของเราฝนตกกระหน่ํา
อยา่งน้ี ผมอดคดิถงึบรรยากาศการเดนิทางไปรบัน้องของภาควชิาเคม ี
หรอื ChemTrip ทีจ่บไปแลว้ของเราไมไ่ด ้เพราะเราออกจากจุฬาฯ 
พรอ้มกบัสายฝน มพีระพริุณไปสง่กไ็มว่า่ ขากลบัยงัมแีผน่ดนิไหว 
มาสง่อกี จะมทีรปิไหนทีต่ื่นเตน้กวา่น้ีอกีมัย้คบั พีน้่องผูอ้่านคบั 
 ChemTrip ’53 จดัไปเมือ่ตน้เทอมทีผ่า่นมา วนัที ่11–13 
มถุินายน โดยเยน็วนัศุกรท์ี ่11 เราเดนิทางออกจากจุฬาฯ ตาม
ประเพณ ีเมือ่ลอ้หมนุเสยีงบมูกด็งัขึน้ เมือ่เสยีงบมูจบ เสยีงฝนกร็บั
ทนัท ีชา่งเป็นบรรยากาศการเดนิทางทีน่่าเบือ่กระไรเยีย่งน้ี 555+ 
หลงัจากการเดนิทางแสนน่าเบือ่จบลง ทุกคนต่างรบีเขา้นอนเกบ็แรง 
ไปบาํเพญ็ประโยชน์ในวนัรุง่ขึน้ 
 เชา้วนัเสาร ์ ทุกคนตื่นแต่เชา้เพือ่ไปบาํเพญ็ประโยชน์ทีโ่รงเรยีน
วดัทา่น้ําตืน้ (บางคนอาจรบีตื่นเพือ่ไปเลน่กะเดก็ 555) พวกเราบาํเพญ็
ประโยชน์กนัมากมายหลายอยา่งคบั ทัง้จดัป้ายนิเทศ ทาสสีนาม มอบ
หนงัสอืและอุปกรณ์การศกึษาและกฬีาใหโ้รงเรยีน น้องๆ น่ารกัมากคบั 
มาชว่ยพวกเราทาสบีา้ง คอยดแูลเสริฟ์น้ําใหพ้วกเราบา้ง บางคนคอย
กางรม่ให ้ และมอีกีกลุม่คอยแซวเพือ่สรา้งเสยีงหวัเราะเวลาทาํงานให้
พวกเรา เชน่ มเีดก็ๆ ถามอาจารยอ์ภชิาตซิึง่ไปรว่มบาํเพญ็ประโยชน์
กบั “รุน่น้องเคม”ี วา่ “ครแูกะเหน่ือยมัย้” ดว้ยสปิรติ ครแูกะตอบวา่ “ไม่
เหน่ือย” กเ็ลยเขา้ทาง เจอเดก็แซวกลบัมาวา่ “ครแูกะไมเ่หน่ือยกท็าํ
ต่อไป และการทีค่รแูกะไมเ่หน่ือยแปลวา่ครแูกะไมไ่ดท้าํอะไร” ไงละคบั 
ทา่น เดก็โรงเรยีนน้ี บอกไดค้าํเดยีววา่ “แรง้งงง!” คบั 555+  
 หลงัจากพฒันาโรงเรยีนเรยีบรอ้ย เรากก็ลบัทีพ่กั ซึง่รุน่พีแ่ละ
อาจารยต่์างเตรยีมฐานไวร้อรบัน้องๆ มากมายหลายฐาน เชน่ ฐานก่อ
ไฟป้ิงไข ่เพือ่ฝึกทกัษะการเอาตวัรอดเวลาหวิ 555 กอ่นทีน้่องๆ จะเขา้
ฐาน พวกพี่ๆ  ลองป้ิงกนัเองก่อนคบั ปรากฏวา่ไมม่ดีีๆ  อรอ่ยๆ ซกัฟอง 
แต่พอถงึตาน้องๆ สคิบั คุณพระคุณเจา้ ทกุกลุม่ป้ิงออกมาไดส้วยงาม
น่าหมํ่า บา่ยวนันัน้น้องๆ จงึกนิไขป้ิ่งเป็นอาหารวา่งกนัไปคบั 555+  
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 อกีฐานทีส่นุกแบบลมืไมล่งคอืฐานของอาจารยค์บั ขอเรยีกชือ่ฐานน้ีวา่ 
“ฐานดาวลกูไก่” เพราะอาจารยท์ุกคนตอ้งมชีือ่วา่ไก่นําหน้าทัง้สิน้ เชน่ ไก่
พน (อ.พนวสนัต)์ ไก่จุ๋ม (อ.วลัภา) ไก่โอ (อ.พทุธรกัษา) ไก่ฟ้า (อ.เฟ่ืองฟ้า) 
ไก่อ๊อบ (อ.คเณศ อาจารยน้์องใหมข่องภาควชิาฯ) สว่นอ.โรจน์ฤทธิท์าํตวั
กลมกลนืกบันิสติ ไมย่อมเป็นไก่เตค้บั 
 ฐานอาจารยม์กีจิกรรมทุกอยา่งตัง้แต่สากกะเบอืยนัเรอีรบคบั เปิด
ฟลอรม์า อาจารยอ์ภชิาตกิเ็ตน้ราํคูก่บัอาจารยเ์สาวรกัษ์ มอีาจารยป์กรณ์
เป็นนกัรอ้ง ใหนิ้สติเตน้ตาม และไดม้กีารใหนิ้สติชว่ยคดิสโลแกนของ
ภาควชิาเคม ี เชน่ “ครอบครวัเดยีวกนัทาํแลบ็เชา้ยนัคํ่า” (ตื่นมาเรยีนแปด
โมงเชา้ เลกิสีโ่มงเยน็ กนิหมป้ิูงหน้าอุโมงคเ์ป็นอาหารหลกั) หรอืวา่ “เคมเีท่
ชะมดั” เป็นตน้ 
 ตอนกลางคนื มกีารแสดงของแต่ละชัน้ปีในชว่งรบัประทานอาหาร 
และมวีงดนตร ีK–me Band บรรเลงขบักลอ่มใหอ้าหารยอ่ยดยีิง่ขึน้คบั 
 เชา้วนัอาทติย ์ เราแวะไปไหวพ้ระทาํบุญทีว่ดัถํ้าเสอืกนัคบั วดัน้ีตัง้อยู่
บนยอดเขา มทีวิทศัน์สวยงามมาก ทุกคนสะสมบุญเสรจ็เรากม็ุง่หน้ากลบั
กรุงเทพฯ กนัคบั ปรากฏวา่ในวนันัน้ จงัหวดักาญจนบรุเีกดิแผน่ดนิไหว 
3.7 รกิเตอร ์ แต่บญุกุศลทีส่ะสมมาหมาดๆ สง่ผลใหเ้รากลบับา้นโดย
ปลอดภยัคบั เรยีกวา่กจิกรรมตอ้นรบัน้องใหมเ่ขา้สูภ่าควชิาประสบ
ความสาํเรจ็และสรา้งความผกูพนัในหมูพ่ีน้่องนิสติเคมคีา้บบบบบ 

สภุาพบุรุษออกไซด ์
12 สงิหาคม 2553 

 
หมายเหต ุบ.ก. บ.ก.ตดัสนิใจคงการเขยีนทีผู่เ้ขยีนเขยีนไวโ้ดยไมแ่กไ้ข  
(คบั–ครบั, 555 – ฮา่ๆๆ, เครือ่งหมายบวกใน 555+ แสดงวา่หวัเราะนานมาก)  

  

แควนโบราณ 
ดานเจดีย 
มณีเมอืงกาญจน 
สะพานขามแมน้าํแคว 
แหลงแรน้าํตก 

 กาญจนบรุเีป็นจงัหวดัทีใ่หญ่อนัดบั 3 ของ

ประเทศ รองจากนครราชสมีา และเชยีงใหม ่ 
 ตราประจาํจงัหวดัเป็นรูปด่านเจดยีส์ามองค ์

ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัคอืดอกกาญจนิกา  

(ชื่อพื้นเมอืง: ล ัน่ทมเขา แคเขา สะเดาดง) 
ขึ้นเฉพาะทีเ่ขาหนิปูนในประเทศไทย ตน้ไม ้

ประจาํจงัหวดัคอืตน้ขานาง 
 เป็นจงัหวดัทีม่ถี ํา้ทีส่วยงาม แวววาวดว้ย 

แคลไซตม์ากมาย โดยเฉพาะถํา้เสาหนิที ่

อ.สงัขละบรุ ีมเีสาหนิสูงทีสุ่ดในโลก 62.5 

เมตร อยู่ในถํา้ 
 นํา้ตกเอราวณั ซึง่มนีํา้สมีรกตในอทุยาน

แห่งชาตเิอราวณัตดิอนัดบันํา้ตกสวยทีสุ่ด

ของประเทศ 
 งาน “สปัดาหส์ะพานขา้มแมน่ํา้แคว” จดัช่วง

ปลายเดอืนพฤศจกิายนถงึตน้เดอืนธนัวาคม

ของทกุปี เพือ่ระลกึถงึการสรา้งทางรถไฟสาย

มรณะช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 
 กาญจนบรุเีกดิแผ่นดนิไหวบอ่ยครัง้เน่ืองจาก
อยู่ในเขตรอยเลือ่นศรสีวสัดิ์และรอยเลือ่น

เจดยีส์ามองค ์ครัง้รา้ยแรงทีสุ่ดขนาด 5.9 

รคิเตอร ์เกดิเมือ่ปี 2526 
 จงัหวดัน้ีมอีทุยานแห่งชาตถิงึ 7 แห่ง คอื 
อทุยานแห่งชาตเิขาแหลม เขือ่นศรนีครนิทร ์

ทองผาภมู ิเฉลมิรตันโกสนิทร ์ไทรโยค  

ลาํคลองง ูเอราวณั 
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วิธีเลน่ Chemistry Sudoku 

เตมิอกัษร C-H-E-M-I-S-T-R-Y 9 ตวัที่ประกอบเป็นคาํว่า 

chemistry ลงในตารางขนาด 9*9 โดยที่ในแต่ละแถว

แนวตัง้และแนวนอน รวมทัง้ในตารางย่อยขนาด 3*3 (แยก

จากกนัดว้ยสพีื้นที่ต่างกนั) ตอ้งไม่มีตวัอกัษรใดซํ้ากนัเลย 

 หวานรัก สาวคราม พฤกษารัตน พทุธิรัตน  เคมีรุน 74 
ไดปดโอกาสเพื่อนรวมรุนทีอ่ยากเปนคูแตงงานคูแรกของรุนไป
เรียบรอยแลว เพราะเธอชิงแตงงานกับแฟนหนุมโอมที่คบหา
กันมานานไปเม่ือกรกฎาคม 2553 ที่ผานมา ของท่ีระลึกเปน
ชอนคูรูปหัวใจ จะหวานกวาน้ีไดอีกไหมเนี่ย ..งานน้ี ไดยินวา
เพื่อนๆ เอาคืนดวยการแตงตัวแบบไมกลัวสวยเกินหนาเจาสาว
เลยทีเดียว  สมาชิกคนใหม เด๋ียวน้ีเยน็ๆ อยาหวังวาจะ
เจอ วุฒิ ผศ. ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล เคมีรุน 59 เพราะคุณพอ
คนใหมยืดอกสารภาพวากําลังเหอลูกสาว นองชะเอม ที่เพิ่ง
คลอดเม่ือเมษายนที่ผานมาเปนอยางย่ิง ก็ขนาดโพสตรูปเขา
เฟซบุคไมเวนแตละวัน ขอยืนยันวานองชะเอมนาฟดนากอด
มากๆ ยินดีกับพอวุฒิ - แมเมยดวยนะ  สมาชิกคน
ใหมกวา ปลายปทีแ่ลวแจงขาวมงคลสมรสของโจะ ดร.ภัสสร
พล งามอุโฆษ เคมี รุน 63 ชายหนุมทีห่วานขนาดตอนบายบาย
แฟนสาวไปข้ึนเครื่องบินยังนํ้าตาไหลพราก ฉบับน้ีมีขาวสมาชิก
ใหมของครอบครัวงามอุโฆษมาบอก นัยวามีบุตรไดเร็วปาน
กามนิตหนุมทเีดียว นองจินน่ีเพิ่งออกจากทองแมมาดูโลกเม่ือ
ปลายสิงหาคมนี้เอง เลนเอารุนพี่หลายคนอิจฉาอยากมีลูกเร็วๆ 
แบบน้ีบาง ขอแสดงความยินดีกับพอโจะ - แมปุยดวยจา   

ทองเท่ียวไดบุญ วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 53 น้ี ชาวเคมี
รุน 50 ซึ่งนัดเจอกันเปนประจําทุกเดือน จะรวมตัวกันไปไหว
พระ 9 วัดทีอ่ยุธยา เริ่มกันตั้งแตหลวงพอย้ิม วัดทาการอง - 
หลวงปูเทียม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
วัดพระเมรุราชิการาม - วิหารวัดมงคลบพิตร - วัดธรรมิกราช 
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร – วัดสมรโกฐาราม - วัดใหญ
ชัยมงคล - จบทีห่ลวงพอโต ซําปอกง ทีวั่ดพนัญเชิง ชาวเคมี
รุน 50 เลยถือโอกาสเปนชักชวนชาวเคมีทุกรุนไปรวมไหวพระ
ทําบญุ คารถโคชวีไอพี ไกด และบุฟเฟตอาหารกลางวันรวมกัน
เพียง 699 บาท รถออกหนาอาคารมหามกุฎเวลา 7.00 น. 
สนใจติดตอคุณกาญจนา 02-218-7596 ตอ 805 ภายในวันที่ 15 
กย.  สงเร่ืองเลาขาวแซวลงคอลัมน ขาวฝากอยาก
บอก มาทางอีเมล โดยต้ังช่ืออีเมลวา “ขาวฝากอยากบอก” 
มาท่ี  cuchemalumni@gmail.com ท้ังน้ี บ.ก.ขอสงวน
สิทธิ์ในการตัดทอนขอความตามความเหมาะสม   

ข่าวฝากอยากบอก 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่20 สงิหาคม 2553  

(ตวัเลขหลงัชื่อสมาชกิคอืรุน่ของทา่น) 
 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
2 8 229 6 - 245 

 

สมาชิกแบบทอง    
คุณจริาพร ศรพีลากจิ (รุน่ 29) รศ.ดร.อุมาภรณ์ ฐติาภวิฒันกุล (staff) รศ.ดร.สนัต ิทพิยางค ์(staff) ผศ.ดร.อรวรรณ สงวนเรอืง (staff) 
ผศ.ดร.ไพฑรูย ์รชัตสาคร (62) นายเธยีรดนยั เสรมิบุญไพศาล (74) นายชยัวฒัน์ ผลลกูอนิทร ์(72) นายภาคภมู ินวกจิบาํรุง (75) 
นายจารุ เตชะเลศิไพศาล (75) นายชาตนิวตั สขุสาํราญ (75)   
สมาชิกรายปี (แบบเงิน)     
น.อ.หญงิ เพทาย แจง้สนิท(รุน่ 22) นายนคร แจง้สนิท (รุน่ 22) นางไพลนิ ฤกษ์จริสวสัดิ ์(รุน่ 31) นายชยัชจั ชยัณรงค ์(รุน่ 63) 
 
 

 
   

 

  

แสดงเฉพาะช่ือสมาชิกใหม่  
เปลี่ยนหรอืต่อสมาชิกภาพ 
ตรวจรายนามสมาชิกชมรมฯ ไดท้ี่ 

www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 

ตรวจสอบสมาชิกภาพไดท้ี่เว็บไซต ์http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/index.htm ภายใตห้วัขอ้ “รายช่ือสมาชิก”         
โดยสามารถแจง้ปญัหาเกี่ยวกบัสมาชิกภาพไดท้ี่ ผศ. ดร.อภชิาต ิอิม่ยิ้ม ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลนิสติเก่าไดท้ี่หวัขอ้ “ทาํเนียบนิสติ
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ชมรมนิสิตเกา่เคมี จฬุาฯ 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 02-218-7596-7 Fax. 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com      Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 

 

ใบสมคัรสมาชิก 
(ถา้ขอ้มลูทาํเนียบนิสติเก่าของทา่นบนเวบ็ไซต ์http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni ถูกตอ้ง ใหก้รอกเฉพาะขอ้ 1, 6-11) 

1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................... หมายเลขสมาชกิ (ถา้ม)ี ............................ 
2. เขา้ศกึษาเคม ีจุฬาฯ ปีการศกึษา ...................................... ระดบั ..................... เป็นนิสติเคม ีจุฬาฯ รุน่ที ่........................... 
3. ทีอ่ยู ่ เลขที.่............................. หมูบ่า้น .............................................  ซอย ..................................................................... 

ถนน ......................................................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... 
อาํเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... 
โทรศพัท ์..................................................................................  โทรสาร ................................................................. 

4. ทีท่าํงาน ชื่อหน่วยงาน ....................................................................................................................................................... 
เลขที.่............................. ซอย ..................................................  ถนน ..................................................................... 
ตาํบล/แขวง ..............................................................................  อาํเภอ/เขต ............................................................ 
จงัหวดั ....................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................................  
โทรศพัท ์............................................................................. โทรสาร ....................................................................... 

5. E-mail : ............................................................................................................................................................................. 
6. ตาํแหน่งปจัจบุนั ................................................................................................................................................................. 
7. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ .......................................................................... สาขา ........................................................................ 
8. ความเชีย่วชาญพเิศษ ......................................................................................................................................................... 
9. ชอ่งทางรบัขอ้มลูขา่วสาร    ไปรษณียถ์งึทีบ่า้น    ไปรษณียถ์งึทีท่าํงาน    E-mail    ไมต่อ้งการ 
10. การสมคัรสมาชกิชมรมฯ  

 รายปี 300 บาทต่อปี*    ตลอดชพีแบบทอง 3,000 บาท 
 ตลอดชพีแบบเพชร 10,000 บาท    ตลอดชพีแบบแพลทนิมั 20,000 บาท 
 นิสติสมาชกิ 150 บาทต่อปี    สมาชกิสถาบนั 2,000 บาทต่อปี 
* หากชาํระต่อเนือ่งกนั 10 ปี จะไดร้บัการปรบัสถานภาพเป็นสมาชกิตลอดชพีแบบทอง 

11. วธิชีาํระเงนิคา่สมาชกิ (เฉพาะผูส้มคัรสมาชกิ) 
 เงนิสด 
 โอนเงนิเขา้ บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย 

ชื่อบญัช ี“ชมรมนิสติเก่าเคม ีจฬุาฯ” เลขทีบ่ญัช ี045-2-942-48-4 
(กรณุาแฟกซส์าํเนาหลกัฐานการโอนเงนิมาที ่02-218-7598, 02 -254-1309 หรอื cuchemalumni@gmail.com) 

 ธนาณตั ิหรอื เชค็ สัง่จา่ย “ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ” ปณ. จุฬาฯ 

ลงนาม ................................................. 
วนัที ่........./................/.......................... 

 
 

หมายเลขสมาชกิ  

− 
(สาํหรบันายทะเบยีน) 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ไดร้บัเงนิแลว้ ลงชือ่ .............................. ...../......./........  ออกใบเสรจ็รบัเงนิแลว้ เลขที.่................ ลงชือ่ .............................. ...../......./........ 
 สง่ใบเสรจ็และบตัรสมาชกิแลว้ ลงชือ่ .............................. ...../......./........  บนัทกึลงฐานขอ้มลูแลว้ ลงชือ่ ............................. ...../......./........ 

 
(ปรบัปรงุโดย อภชิาต ิวนัที ่1 ก.ค. 52) 



 

16 |  
 

 
 
 
 
 

วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
พธุ 22 กนัยายน 2553 14.00 น. งานเลีย้งเกษยีณอายบุุคลากรของภาควชิา หอ้งประชุม ศ. ดร.แถบ นีละนิธ ิ

ชัน้ 11 อาคารมหามกุฎ 
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

อาทติย ์26 กนัยายน 2553 -- ไหวพ้ระ 9 วดั (รายละเอยีดที ่ขา่วฝากอยาก
บอก หน้า 13) 

อยธุยา 

องัคาร 2 พฤศจกิายน 2553 13.00-16.00 น. เสวนา “ทศิทางและวชิาชพีของชาวเคม”ี ปีที ่6 หอ้ง 308 อาคารมหามกุฏ  
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

พฤหสับด ี4 – เสาร ์6 
พฤศจกิายน 2553 

11.00-19.00 น. 100 ปี เคม ีจุฬาฯ จามจุร ีสแควร ์และ  
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

อาทติย ์7 พฤศจกิายน 2553 11.00-14.00 น. คนืสูเ่หยา้ ชาวเคมจีุฬาฯ ศาลาพระเกีย้ว จุฬาฯ 
 
 

สอบถามเพิม่เตมิ: ผศ. ดร.วลัภา เอือ้งไมตรภีริมย ์โทร. 02-218-7607 หรอืคุณกาญจนา คลงัเพช็ร โทร. 02-218-7605 ต่อ 805 
โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 E-mail: cuchemalumni@gmail.com Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/ 
 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 

 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-218-7596-7, 02-218-7625 โทรสาร 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com 

 
 กรณุาส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ท่านสมคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ แลว้หรอืยงั One spirit…One vision 
 

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลยั ภาควิชาเคมี และชมรมนิสิตเก่าเคมี 


