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สารคณบดี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดำเนินการตามพันธกิจหลัก

ในทุกดานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนน
ความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิจัย
ทีม่คีณุภาพทัง้ระดบัพืน้ฐานและประยกุตในสาขาตางๆ ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถนำไปแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ อีกทั้งมีการใหบริการวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ
และทองถิ่นภาคเหนือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกๆ ดานโดยอาศัย
หลกัธรรมาภบิาลและการพึง่พาตนเองอยางยัง่ยนื

รายงานประจำป พ.ศ. 2555 ฉบบันี ้ประกอบดวยขอมลูทีไ่ดจากการสรปุผลการดำเนนิการตามพนัธกจิ
ตางๆ ทีไ่ดกลาวมา รวมถงึกจิกรรมสำคญัทีไ่ดจดัในรอบปงบประมาณ 2555

ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุลวงมาดวยดีในรอบปที่ผานมา เปนผลเนื่องมาจากความรวมมือรวมใจ
ของคณาจารย บคุลากรทกุสายงาน นกัศกึษา และผบูรหิารทกุระดบั ในนามคณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม จงึขอแสดงความขอบคณุทกุทานดวยความจรงิใจมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ
คณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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ปณธิาน

คณะวทิยาศาสตรไดยดึถอืปณธิานของมหาวทิยาลยัเปนกรอบในการดำเนนิงาน ดงันี้
“มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนอื ใหเปนศนูยกลางทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู เพือ่อำนวยประโยชน
แกทองถิน่ภาคเหนอืและประเทศชาตโิดยรวม

มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทำนุบำรุง
ศลิปวฒันธรรม

บณัฑติแหงมหาวทิยาลยัเชยีงใหม พงึฝกใฝในการฝกตนเปนผทูีร่จูรงิ คดิเปน ปฏบิตัไิด สามารถครองตน
ครองคน และครองงานดวยมโนธรรมและจติสำนกึตอสงัคม”
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ลกัษณะองคกร

คณะวทิยาศาสตรเปนสวนงานวชิาการทีจ่ดัตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2507 ตามแผนการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือที่คาดหวังจะใหเปนศูนยกลาง
ทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู โดยในป พ.ศ. 2555 คณะวทิยาศาสตรประกอบดวย 8 ภาควชิา ไดแก  1) ชวีวทิยา
2) เคม ี 3) เคมอีตุสาหกรรม   4) ธรณวีทิยา   5) ฟสกิสและวสัดศุาสตร  6) คณติศาสตร   7) สถติ ิ  8) วทิยาการคอมพวิเตอร
2 ศนูยวจิยั ไดแก 1) ศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ 2) ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร และ 2 ศนูยบรกิารวชิาการ ไดแก
1) ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2) ศนูยธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ และสำนกังานคณะฯ
ซึง่ประกอบดวย 5 งาน ไดแก 1) งานบรหิารทัว่ไป  2) งานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา  3) งาน
การเงิน การคลังและพัสดุ  4) งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ  5) งานบริหารงานวิจัย
บรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ

สถานทีต่ัง้: 239 ถนนหวยแกว ตำบลสเุทพ อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม 50200
โทรศพัท:  0-5394-3308 โทรสาร:  0-5322-2268
http:// www.science.cmu.ac.th
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สภาพแวดลอมขององคกร

ปรชัญา
วิทยาศาสตรดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุผล ผานกระบวนการวิจัย เพื่อ

นำมาซึ่งองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ผานการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถายทอดมาหลาย
ชัว่อายคุน คณะวทิยาศาสตรในฐานะทีเ่ปนองคกรการศกึษา จกัตองใชองคความรทูัง้ทีม่อียแูลวและพงึแสวงหาใหม
เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสรางภูมิปญญาของบุคคลใหตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใช
กระบวนการคิด การใชเหตุและผล เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศตอไป

ตราประจำคณะ สปีระจำคณะ
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วสัิยทัศน (พ.ศ. 2554-2559)
“คณะวทิยาศาสตรมคีวามเปนเลศิในการผลติบณัฑติและงานวจิยัในระดบัสากล”

พนัธกจิ
1) จดัการเรยีนการสอนเพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพในระดบัสากล

2) ทำการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขนัของประเทศ

3) ใหการบรกิารวชิาการแกชมุชน เพือ่ตอบสนองความตองการของทองถิน่ภาคเหนอื ประเทศและภมูภิาค

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคเหนือ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน

คานยิม: “SCI-CMU”
Success การมงุมัน่ความสำเรจ็ตามเปาหมาย

Competitiveness การขยายความสามารถในการแขงขนั

Innovativeness การสรางสรรคภมูปิญญานวตักรรม

Collaboration      การทำงานรวมกนัเปนทมี

Morality การยดึมัน่ในศลีธรรมความดี

Unity การรรูกัสามคัคเีพือ่องคกร
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โครงสรางองคกร
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คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ
(1 ตลุาคม 2554-30 เมษายน 2555)

ผศ. ดร. ณัฐ  วรยศ ศาสตราจารยเกียรติคุณ กิตติชัย  วัฒนานิกร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ถิรพัฒน  วิลัยทอง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทวีศักดิ์  ระมิงควงศ
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นายปรีชา  โกวิทยา ดร. วีระชัย  ณ นคร รศ. ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ รศ. ปรีชา  ลามชาง
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ
(1 พฤษภาคม-30 กนัยายน 2555)

ผศ. ดร. ณัฐ  วรยศ ศาสตราจารยเกียรติคุณ กิตติชัย  วัฒนานิกร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทวีศักดิ์  ระมิงควงศ รศ. ประทีป  จันทรคง
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นายปรีชา  โกวิทยา นายธรรมรักษ  พิชญกุล รศ. ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ รศ. ปรีชา  ลามชาง
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบรหิารประจำคณะ

รศ. ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ
คณบดคีณะวทิยาศาสตร

รศ. ปรีชา  ลามชาง
รองคณบดีฝายบริหาร

รศ. ดร. ปยะพงศ  เนียมทรัพย
รองคณบดีฝายวิชาการ

รศ. ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผศ. ดร. อภินนท  นันทิยา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

รศ. ดร. สุพล  อนันตา
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

นายทองสขุ  ตยิะชยัพานชิ
เลขานกุารคณะวทิยาศาสตร

รศ. ดร. นริทธิ์  สีตะสุวรรณ
หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

รศ. ดร. จินตนา  สิริพิทยานานนท
หัวหนาภาควิชาเคมี



10

        รายงานประจำปคณะวิทยาศาสตร ประจำป 2555

รศ. ดร. นวลศรี  รักอริยะธรรม ศ. ดร. เกตุ  กรุดพันธ ผศ. ดร. วินิตา  บุณโยดม
ผูอำนวยการศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวหนาศูนยวิจัยวิทยาศาสตรพหุวิทยาการ หวัหนาศนูยวจิยัวสัดศุาสตร

–

รศ. ดร. ธรณินทร  ไชยเรืองศรี รศ. ดร. พิษณุ  วงศพรชัย รศ. ดร. พิสิษฐ  สิงหใจ
หัวหนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา หวัหนาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร

รศ. ทศพร  จันทรคง รศ. สุรินทร  ขนาบศักดิ์ รศ. ดร. เอกรัฐ  บุญเชียง
หวัหนาภาควชิาคณติศาสตร หวัหนาภาควชิาสถติิ หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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ผชูวยคณบดี

ผศ. ดร. ยิ่งมณี  ตระกูลพัว ผศ. ดร. เพ็ญศิริ  ศรีบุรี
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผศ. ดร. บูรพา  แพจุย ผศ. ดร. ชิตชล  ผลารักษ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
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หวัหนางาน

น.ส. ปทมา  จักษุรัตน นายพร  พรมมหาราช นางอัมพร  ทัพบุรี
หัวหนางานบริหารทั่วไป หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางรสลิน  วงคไชย น.ส.จิราวรรณ  อุปนันท
หัวหนางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
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บคุลากร

นกัศกึษา

งบประมาณ
คณะวทิยาศาสตร มงีบประมาณดำเนนิการทัง้หมด 376,140,000 บาท โดยจำแนกเปนงบประมาณแผนดนิ

272,980,000 บาท และงบประมาณรายได 103,160,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรทั้งหมด 529 คน จำแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 296 คน โดยเปน
ขาราชการ 63 คน พนกังานมหาวทิยาลยั (งบประมาณแผนดนิ) 229 คน ผเูชีย่วชาญ 2 คน คณาจารย 60 ป 2 คน
และเปนบคุลากรสายสนบัสนนุ 233 คน โดยเปนขาราชการ 26 คน พนกังานมหาวทิยาลยั (งบประมาณแผนดนิ)
106 คน พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว 60 คน และลกูจางประจำ 41 คน

คณะวิทยาศาสตร มีนักศึกษาจำนวน 3,985 คน โดยแบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,003 คน
ปรญิญาโท 607 คน และปรญิญาเอก 375 คน

บคุลากร (จำแนกตามประเภท)

ขอมลู ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2555

2554 70 241 2 2 28 108 54 44 549
2555 63 229 2 2 26 106 60 41 529

สายวิชาการ สายสนบัสนนุ
ลกูจาง

ป
ประจำ

รวม
ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย คณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบประมาณแผนดิน)

ผูเชี่ยวชาญ
60 ป

ขาราชการ
(งบประมาณแผนดิน)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ชัว่คราว
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คณาจารย
ตารางที ่1  จำนวนคณาจารยจำแนกตามคณุวฒุิ

ขอมลู ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2555

ปริญญาตรี
0.7%

ปริญญาโท
16%

ปริญญาเอก
83.3%

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
ชีววิทยา 2 9 42 53 2 5 43 50
เคมี - 7 69 76 - 5 65 70
เคมอีตุสาหกรรม - 1 13 14 - 1 13 14
ธรณวีทิยา - 1 18 19 - - 16 16
ฟสกิสและวสัดศุาสตร - 11 49 60 - 9 51 60
คณติศาสตร 1 14 31 46 - 3 39 42
สถติิ - 14 7 21 - 11 8 19
วิทยาการคอมพิวเตอร - 15 7 22 - 13 10 23

รวม (คน) 3 72 236 311 2 47 245 294

ภาควชิา
ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555

คณุวฒุขิองคณาจารยคณะวทิยาศาสตร ป 2555
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ตารางที ่2   จำนวนคณาจารยจำแนกตามตำแหนงทางวชิาการ

ขอมลู ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2555

ผูชวยศาสตราจารย
27%

ศาสตราจารย
2%

รองศาสตราจารย
12%

อาจารย
59%

ชีววิทยา 1 9 21 22 53 1 6 19 24 50

เคมี 1 9 23 43 76 1 7 19 43 70

เคมอีตุสาหกรรม - 2 4 8 14 - 1 4 9 14

ธรณวีทิยา - 4 6 9 19 - 3 6 7 16

ฟสกิสและวสัดศุาสตร 1 9 14 36 60 2 5 13 40 60

คณติศาสตร 3 8 8 27 46 2 5 6 29 42

สถติิ - 5 8 8 21 - 5 6 8 19

วิทยาการคอมพิวเตอร - 4 8 10 22 - 3 7 13 23

รวม (คน) 6 50 92 163 311 6 35 80 173 294

ภาควชิา
ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม

ตำแหนงทางวชิาการของคณาจารยคณะวทิยาศาสตร ป 2555
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ขอมลูชาวตางประเทศทีป่ฏบิตังิาน ณ คณะวทิยาศาสตร

  ขอมลู ณ วนัที ่19 กนัยายน 2555

1 Mr. Stephen David Elliott องักฤษ นกัวทิยาศาสตร ภาควชิาชวีวทิยา 3 ก.ค. 2555-
2 ก.ค. 2556

2 Mr. James Franklin Maxwell อเมริกัน อาจารยพิเศษ ภาควชิาชวีวทิยา 1 ต.ค. 2554-
30 ก.ย. 2555

3 Mr. Robert  Molloy องักฤษ ผเูชีย่วชาญ ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร 1 ต.ค. 2554-
30 ก.ย. 2555

4 Mr. Denis Russell Sweatman ออสเตรเลียน นักวิจัย เครือขายความเปนเลิศ 16 ส.ค. 2554-
ดานวสัดนุาโนเฉพาะทาง 15 ส.ค. 2555

5 Mr. Gregory Seth Roberts องักฤษ นักวิจัย ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร 1 ต.ค. 2554-
หลงัปรญิญาเอก 30 ก.ย. 2556

6 Mr. Munetsugu Kawashima ญี่ปุน อาจารยพิเศษ สาขาวชิาวทิยาศาสตร 1 ม.ิย. 2554-
สิง่แวดลอม 31 พ.ค. 2555

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหนง สงักดัหนวยงาน
ระยะเวลา
ปฏบิตังิาน
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จำนวนนกัศกึษา
ตาราง  จำนวนนกัศกึษาจำแนกตามปการศกึษา

* จำนวนนกัศกึษาในป 2555 ใชขอมลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2555

ปริญญาตรี
75%

ปริญญาโท
15%

ปริญญาเอก
10%

ป 2554 ป 2555*

ปรญิญาตรี 3,055 3,003
ปรญิญาโท 710 607
ปรญิญาเอก 398 375

รวม 4,163 3,985

ระดบั
จำนวน (คน)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ป 2555
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งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร ป 2554-2555
ประเภทงบประมาณ ป 2554 ป 2555

งบประมาณแผนดนิ (ลานบาท) 267.81 272.98
งบประมาณเงนิรายได (ลานบาท) 109.01 103.16
สดัสวนงบประมาณแผนดนิ:รายได 71:29 73:27
งบบคุลากร (ลานบาท) 225.59 231.98
งบดำเนนิการ (ลานบาท) 134.09 130.42
งบลงทนุ (ลานบาท) 17.14 13.74

รวม 376.82 376.14
สดัสวนงบบคุลากร (%) 59.87 61.67
สดัสวนงบดำเนนิการ (%) 35.58 34.68
สดัสวนงบลงทนุ (%) 4.55 3.65

59.87 61.67

35.58 34.68

4.55 3.65

2554
2555

70
60
50
40
30
20
10
0

สัดส
วน
งบบ

ุคลา
กร

สัดส
วน
งบด

ำเน
ินก

าร

สัดส
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งบล

งทุน
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อาคาร 30 ป อาคาร 40 ป อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(SCB 1) (SCB 2) (SCB 3) สถติ-ิคณติศาสตร   (SCB 4)

ภาควิชาชีววิทยา (BB) ภาควิชาเคมี (CB) ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IMB) ภาควิชาธรณีวิทยา (GB)

ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร (PB) ภาควชิาคณติศาสตร (MB) ภาควิชาสถิติ (STB) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (CSB)

ศูนยบริการวิทยาศาสตร ศูนยธรรมชาติวิทยา ศนูยวจิยัวทิยาศาสตร ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร
และเทคโนโลยี ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ พหุวิทยาการ

อาคารสถานที่
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หนานีว้างครบั
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ผลการดำเนนิงาน
ตามพนัธกจิของคณะ



22

        รายงานประจำปคณะวิทยาศาสตร ประจำป 2555

หนานีว้างครบั
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พนัธกจิที ่ 1
การผลติบณัฑติ
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หนานีว้างครบั
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หลกัสตูร
ปจจบุนัคณะวทิยาศาสตรเปดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี13 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท 22 หลกัสตูร

และระดบัปรญิญาเอก 16 หลกัสตูร

ระดบัปรญิญาตรี ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก

คณติศาสตร* คณติศาสตร คณติศาสตร
การสอนคณติศาสตร
คณติศาสตรประยกุต

สถติ*ิ* สถติปิระยกุต -

วทิยาการคอมพวิเตอร** วทิยาการคอมพวิเตอร วทิยาการคอมพวิเตอร
วทิยาการคอมพวิเตอร (ภาคพเิศษ) (ภาษาองักฤษ)

ฟสกิส ฟสกิส ฟสกิส
วสัดศุาสตร** การสอนฟสกิส ฟสกิส (นานาชาต)ิ

ฟสกิสประยกุต ฟสกิสประยกุต
วสัดศุาสตร วสัดศุาสตร

วสัดศุาสตร (นานาชาต)ิ

เคมอีตุสาหกรรม** เคมอีตุสาหกรรม เคมอีตุสาหกรรม ***

เคม*ี, ** เคมี เคมี
ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลย*ี,** เคม ี(นานาชาต)ิ

(ตอ)
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ระดบัปรญิญาตรี ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก

ชวีวทิยา ชวีวทิยา ชวีวทิยา
จลุชวีวทิยา การสอนชวีวทิยา (ภาคพเิศษ) ความหลากหลายทางชวีภาพ
สตัววทิยา จลุชวีวทิยาประยกุต และชวีวทิยาชาตพินัธุ

จลุชวีวทิยาประยกุต

ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา
อญัมณวีทิยา** ธรณฟีสกิสประยกุต ธรณวีทิยา (นานาชาต)ิ

ธรณฟีสกิสประยกุต (นานาชาต)ิ

วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
(นานาชาติ)

วทิยาศาสตรคณติศาสตรบรูณาการ

ชวีสารสนเทศศาสตร

หมายเหตุ: 1. * มแีผนกาวหนา (Honors program)
2. ** มแีผนสหกจิศกึษา
3. *** เปดใหม
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การปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนวชิา
คณะวิทยาศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

(Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF: HEd) โดยปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาตางๆ
ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบัน และสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามกรอบ TQF
อยางนอย 5 ดาน คอื ความร ูทกัษะทางปญญา ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคล
และความรบัผดิชอบ รวมถงึคณุภาพดานคณุธรรมจรยิธรรม

ซึ่งขณะนี้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไดผานกระบวนการปรับปรุงตามกรอบ TQF แลว สวน
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษากำลงัอยใูนระหวางกระบวนการปรบัปรงุใหสอดคลองกบักรอบ TQF โดยมรีายละเอยีด
ของสถานภาพหลกัสตูรแสดงดงัตารางตอไปนี้

สถานภาพ หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก

สกอ. รบัทราบ
สถติปิระยกุต ฟสกิส

 เคมอีตุสาหกรรม 
เสนอ สกอ.  

 เคมอีตุสาหกรรม
เสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สภามหาวทิยาลยั
สภาวชิาการ คณติศาสตรประยกุต
กบม. คณติศาสตร คณติศาสตร

ฟสกิส  
(ตอ)
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สถานภาพ หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก

เสนอบณัฑติวทิยาลยั   
กรรมการวชิาการบณัฑติวทิยาลยั การสอนฟสกิส ธรณวีทิยา
และกรรมการประจำบณัฑติวทิยาลยั การสอนคณติศาสตร ชวีวทิยา

ธรณวีทิยา ฟสกิสประยกุต
 ชวีวทิยา วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
 ฟสกิสประยกุต จลุชวีวทิยาประยกุต
 ธรณฟีสกิสประยกุต ความหลากหลายทางชวีภาพ
 วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม  และชวีวทิยาชาตพินัธุ

เสนอคณะวทิยาศาสตร   
กรรมการบณัฑติศกึษาประจำคณะ

กรรมการประสานงานวชิาการคณะ เคมี เคมี
การสอนชวีวทิยา วสัดศุาสตร
วสัดศุาสตร

หลักสูตรที่คาดวาจะปดในอนาคต  
 วทิยาศาสตรคณติศาสตรบรูณาการ ธรณวีทิยา (นานาชาต)ิ

ธรณฟีสกิสประยกุต (นานาชาต)ิ
ชวีสารสนเทศศาสตร   
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ผลการดำเนนิการตามคำรบัรองการปฏบิตังิานของคณะวทิยาศาสตร
ประจำปงบประมาณ 2555

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน

1. รอยละความพงึพอใจของผใูชบณัฑติ 89.6
2. รอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรบังานทำและประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ป
77.5

3. ระดบัความสำเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสวนงาน 4.30*
4. รอยละของอาจารยทีม่วีฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา 83.45
5. รอยละของอาจารยประจำทีด่ำรงตำแหนงทางวชิาการ

(รองศาสตราจารยและศาสตราจารย)
14.18

6. จำนวนนกัศกึษาตางชาตใินแตละป 22

ระดับปริญญาโท
131 คน

ระดับปริญญาเอก
49 คน

ระดับปริญญาตรี
553 คน

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา

ขอมลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2555

หมายเหต ุ * คะแนนเตม็ 5 คะแนน

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน
จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี

553

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโท

131

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาเอก

49
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สรปุสถานภาพหลกัสตูร
 หลกัสตูรปรญิญาตร ีจำนวน 13 หลกัสตูร

หลักสูตร แผนปกติ แผนกาวหนา แผนสหกจิศกึษา

คณติศาสตร ×
เคมี

เคมอีตุสาหกรรม ×
จลุชวีวทิยา × ×
ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี

ชวีวทิยา × ×
ฟสกิส × ×
วสัดศุาสตร ×
วทิยาการคอมพวิเตอร ×
ธรณวีทิยา × ×
สถติิ ×
สตัววทิยา × ×
อญัมณี ×

หมายเหต:ุ     มกีารเปดสอน    ×  ไมมกีารเปดสอน



31

       รายงานประจำปคณะวิทยาศาสตร ประจำป 2555

หลกัสตูรปรญิญาโท จำนวน 22 หลกัสตูร

ชีววิทยา การสอนชวีวทิยา จุลชีววิทยาประยุกต เคมี เคมอีตุสาหกรรม ธรณีวิทยา
(ภาคพิเศษ)

ธรณฟีสกิสประยกุต ธรณฟีสกิสประยกุต คณติศาสตร การสอน คณติศาสตรประยกุต ฟสกิส
(นานาชาติ) คณติศาสตร

วิทยาศาสตร
การสอนฟสกิส ฟสกิสประยกุต วสัดศุาสตร สถติปิระยกุต วิทยาศาสตร สิง่แวดลอม

สิง่แวดลอม (นานาชาติ)

วทิยาการคอมพวิเตอร วทิยาการคอมพวิเตอร วิทยาศาสตร ชวีสารสนเทศศาสตร
(ภาคพิเศษ) คณติศาสตรบรูณาการ
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หลกัสตูรปรญิญาเอก จำนวน 16 หลกัสตูร

หมายเหต:ุ  * เปดใหม

วทิยาการคอมพวิเตอรคณติศาสตร
(ภาษาองักฤษ)*

ฟสกิส ฟสกิส (นานาชาต)ิ

ฟสกิสประยกุต วสัดศุาสตร วสัดศุาสตร (นานาชาต)ิ เคมี

เคม ี(นานาชาต)ิ เคมอีตุสาหกรรม* ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา (นานาชาต)ิ

ความหลากหลายทางชวีภาพชวีวทิยา
และชวีวทิยาชาตพินัธุ

จลุชวีวทิยาประยกุต วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
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ทนุการศกึษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรับทุนการศึกษา จำนวน 845 ทุน เปนเงิน 48,356,706 บาท จำแนกเปน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 734 ทุน เปนเงิน 26,282,426 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 111 ทุน เปนเงิน
22,074,280 บาท จากแหลงตางๆ ประกอบดวยงบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตรและงบประมาณที่
คณะวิทยาศาสตรไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน ทุนทำงานพิเศษ ทุนโครงการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ทุนโครงการเพชรทองกวาว
ทนุสำหรบันกัศกึษาขาดแคลนทนุทรพัยทีม่ผีลการเรยีนด ีทนุเรยีนดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ไดแก กองทุนคณะวิทยาศาสตร สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ทุนการศึกษาจาก
ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรรุนรหัส 125 ทุนจากคุณเอื้อมพร งามอริยะกุล ทุนมาโนช-ดวงจันทร คานีเยาว
กองทุนศาสตราจารย ดร. ปริญญา นุตาลัย  กองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร  ทุนจิราพร  ผิดนอย  ทุนคลองยาง
ทนุศพินัธ  กรีตเิสว ี  ทนุไชยวฒัน  แกวหลา  ทนุบรษิทั บานป ูจำกดั (มหาชน)  ทนุการศกึษาธรณวีทิยารนุ 34
ทนุบรษิทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกดั  ทนุบรษิทั ปตท. สำรวจและผลติปโตรเลยีม จำกดั (มหาชน)  ทนุบรษิทั
มิตซุยออยล เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด  ทุนกนกสินเอกซปอรต อิมปอรต จำกัด ทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ
ทนุสมาคมประกนัชวีติไทย (เรยีนด)ี  ทนุมลูนธิซิเิมนตไทย  ทนุอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต
ทนุโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ55 พรรษา สยามบรมราชกมุาร ี และทนุโครงการโอลมิปกวชิาการ
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จำนวนทนุการศกึษาจำแนกตามประเภท

จำนวนนกัศกึษาทีไ่ดรบัทนุการศกึษา
คณะวทิยาศาสตร  ปการศกึษา 2555
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สมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานสถาปนา

สมาคมฯ  ณ หองรอยลั จบูลิี ่ อมิแพค็อารนีา เมอืงทองธาน ี จ. ปทมุธาน ี ภายใตชือ่งาน “วทิยาเกรยีงไกร”  โดยมี
การเปดตวัคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ และจดัพธิมีทุติาจติแกศษิยเกาอาวโุส พรอมทัง้ประกาศเกยีรตคิณุศษิยเกา
ดเีดนประเภทตางๆ  โดยไดรบัเกยีรตจิากศาสตราจารย ดร. พงษศกัดิ ์ องักสทิธิ ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เปนประธานในพิธี  ในงานดังกลาวสามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนเปนทุนการศึกษาไดทั้งสิ้น 655,600 บาท
ซึง่สมาคมฯ ไดจดัพธิมีอบทนุการศกึษาแกนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมและนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรไปแลว
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท และยังไดสนับสนุนเงินอีก 200,000 บาท
เพือ่สนบัสนนุโครงการจดัซือ้รถบสัขนาดกลางของคณะวทิยาศาสตร

ขอรปูชดุนี ้3 รปู
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นอกจากนัน้ สมาคมฯ ได
จั ดกิ จกรรมจัดหารายได เพื่ อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรม
สาธารณกุศลตางๆ รวมกับคณะ
วิทยาศาสตรอ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง
รายละเอียดตางๆ สามารถตดิตาม
ไดที่ http://alumni.science.cmu.
ac.th/ หรอื http://www.facebook.com/
p a g e s /สมาคมศิ ษ ย เ ก า คณะ
วทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
หรอืสอบถามขอมลูที่

หนวยพฒันาคณุภาพนกัศกึษาและศษิยเกาสมัพนัธ
(คณุสจุติ  จำหมาย)   โทรศพัท: 0-5394-1990
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พนัธกจิที ่ 2
การวจิยั
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หนานีว้างครบั
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การเผยแพรผลงานวจิยั

ในป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ทางสือ่ตางๆ เชน เผยแพรในวารสารระดบันานาชาต ิวารสารระดบัประเทศ และการประชมุวชิาการระดบัประเทศ
ดงันี้

1. บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากลที่อยูในฐานขอมูล Scopus จำนวน
387 ผลงาน

2. บทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (citation) ใน refereed journal ในฐานขอมลูระดบันานาชาต ิจำนวน
163 ผลงาน

3. ในปงบประมาณ 2555 มีการนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ จำนวน 36 ผลงาน และนำเสนอ
ผลงานวจิยั ณ ตางประเทศ จำนวน 52 ผลงาน
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Paper Citation

หมายเหต:ุ  ขอมลูขางตน รายงานตามปปฏทินิ (พ.ศ.) เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2555

จำนวน (ผลงาน)
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แหลงเงนิทนุวจิยั
ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตรไดรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย

และจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 74,820,200 บาท ซึ่งแบงเปนแหลงทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
จำนวน 7,788,435 บาท และจากภายนอกมหาวทิยาลยั จำนวน 67,031,765 บาท

แหลงทนุจากภายนอกมหาวทิยาลยั
90 %

แหลงทนุจากภายในมหาวทิยาลยั
10 %
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ชือ่โครงการ ผปูระดษิฐ ภาควชิา
1 หวัเชือ้ชวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติและควบคมุโรคพชื ศ. ดร. สายสมร  ลำยอง ชวีวทิยา
2 สตูรอาหารสำหรบัการผลติกรดแลคตกิ ศ. ดร. สายสมร  ลำยอง ชวีวทิยา
3 เซลลแสงอาทติยชนดิสยีอมไวแสงแบบอเิลก็โตรไลท ศ. ดร. สมชาย  ทองเตม็ ฟสกิสฯ

สถานะกึง่ของแขง็

4 วสัดผุสมนาโนทีม่อีงคประกอบของแคลเซยีม ศ. ดร. กอบวฒุ ิ รจุจินากลุ ฟสกิสฯ
คอปเปอรไทเทเนยีมออกไซดและอนภุาคนาโน
ของอะลมูเินยีมออกไซดเพือ่ประยกุตใชเปนตวัเกบ็
ประจแุละกรรมวธิกีารประดษิฐ

5 หวัสปารคเคลือ่นทีช่นดิดามจบั รศ. ดร. พศิษิฐ  สงิหใจ ฟสกิสฯ

6 กระบวนการผลติฐานรองชวีภาพจากรงัไหมเพือ่ รศ. ดร. ธรีวรรณ  บญุญวรรณ ฟสกิสฯ
การเลีย้งเซลลตนกำเนดิดวยเทคนคิพลาสมา

7 กรรมวธิสีงัเคราะหรงควตัถอุนนิทรยีกลมุเซอรคอน รศ. ดร. อภนิภสั  รจุวิตัร เคมี
ชนดิอนิคลชูนัดวยวิธไีฮโดรเทอรมอล

8 กรรมวธิกีารเตรยีมสารประกอบเอธลินีไกลโคเลโต รศ. ดร. อภนิภสั  รจุวิตัร เคมี
ทนิ (II) สำหรบัใชเปนสารเรงกลมุทนิ (II) แอลคอก
ไซดเพือ่ใชในกระบวนการพอลเิมอไรเซชนั

9 สตูรอาหารสำหรบัเลีย้งผึง้ รศ. ดร. ภาณวุรรณ   จนัทวรรณกรู ชีววทิยา

สทิธบิตัร
ในปงบประมาณ 2555 คณะวทิยาศาสตรมโีครงการวจิยัทีข่อรบัการจดสทิธบิตัร จำนวน 17 เรือ่ง ดงันี้

(ตอ)
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10 กอนซปุถัว่เหลอืงหมกั รศ. ดร. ภาณวุรรณ  จนัทวรรณกรู ชวีวทิยา
11 สตูรอาหารสำหรบัใชเลีย้งสาหรายขนาดเลก็ รศ. ดร. ยวุด ี พรีพรพศิาล ชวีวทิยา
12 กรรมวธิกีารผลติถัว่เหลอืงหมกั รศ. ดร. ภาณวุรรณ  จนัทวรรณกรู ชวีวทิยา

13 เปปไทดสงัเคราะหสำหรบัยบัยัง้การทำงานของ ผศ. ดร. ปยรัตน  นมิมานพภิกัดิ์ เคมี
เอนไซมเมทลัโลโปรตเิอส

14 แกวเซรามกิรพูรนุสำหรบัใชเปนวสัดชุวีภาพ ผศ. ดร. กมลพรรณ  เพง็พดั ฟสกิสฯ
15 ชดุตรวจสอบปรมิาณกรดไขมนัชนดิทรานสใน ผศ. ดร. สมชยั  ลาภอนนัตนพคณุ เคมี

น้ำมนัพชืแบบพกพา
16 เครือ่งผลติน้ำอเิลก็โทรไลต ผศ. ดร. กานดา  หวงัชยั ชวีวทิยา
17 กระบวนการเลีย้งสเตรปโตมยัชทีโดยใชน้ำ ดร. วส ุ ปฐมอารยี ชวีวทิยา

ลางมนัฝรัง่

ชือ่โครงการ ผปูระดษิฐ ภาควชิา

หมายเหต:ุ ขอมลู ณ วนัที ่19 กนัยายน 2555
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พนัธกจิที ่ 3
การบรกิารวชิาการ
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หนานีว้างครบั
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แบงออกเปน 3 รปูแบบ ไดแก
1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน โดยการจัดคายโอลิมปกวิชาการใหแกนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน และ

การจดัอบรมใหกบัครวูทิยาศาสตร รวมถงึนกัเรยีนและบคุลากรในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาอืน่ๆ โดยมโีครงการ
ทีจ่ดัทัง้สิน้จำนวน 18 โครงการ

2. การจัดสัมมนา อบรม และฝกปฏิบัติการใหแกบุคลากรในหนวยงานของรัฐภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และหนวยงานของรัฐอื่นๆ เชน โรงพยาบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ และกรมสงเสริมการเกษตร เปนตน
โดยมโีครงการทีจ่ดัทัง้สิน้จำนวน 41 โครงการ

3. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนและภาคเอกชน โดยการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ
สมัมนา อบรม ประชมุเชงิวชิาการทัง้ระดบัคณะ ภาควชิาและศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ศวท-มช.)
การเปนวทิยากรบรรยาย การใหคำปรกึษาแกหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมโีครงการทีจ่ดัทัง้สิน้
จำนวน  61 โครงการ

การบรกิารวชิาการ

การถายทอดองคความรแูละ
เทคโนโลยสีชูมุชนและภาคเอกชน

การจดัสมัมนา อบรม และฝกปฏบิตักิาร

 การบรกิารวชิาการแกโรงเรยีน
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Chiang Mai Journal of Science

คณะวทิยาศาสตรไดจดัทำวารสารวชิาการเพือ่เปนเวทใีนการเผยแพรผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรแก
บคุลากรและประชาคมวทิยาศาสตร ในชือ่ Chiang Mai Journal of Science โดยเปนวารสารภาษาองักฤษทีม่กีำหนด
พิมพปละ 4 ฉบับ ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ปจจุบันมีคาดัชนีผลกระทบอางอิง
(impact factor) ประจำป 2011 จากบรษิทั Thomson Reuters ISI เทากบั 0.473 เพิม่ขึน้ 39% จากคาดชันผีลกระทบ
อางองิประจำป 2010 (0.340) จดัอยใูนอนัดบัที ่1 ในสาขาวทิยาศาสตร (Multidisciplinary Sciences) จากวารสาร
ทีจ่ดัพมิพในประเทศไทยทัง้หมด 7 รายชือ่ทีม่คีาดชันผีลกระทบอางองิของบรษิทั Thomson Reuters ISI และได
รบัการบรรจใุนฐานขอมลูสากล ดงันี้

Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch®)
Journal Citation Reports / Science Edition
Scopus
Biological Abstracts
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts
SciFinderScholar
Zentralblatt fu..r Mathematik

การบรกิารวชิาการรปูแบบอืน่
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สำหรับในระดับชาติ วารสาร Chiang Mai
Journal of Science ผานการประเมนิคณุภาพโดยศนูย
ดชันกีารอางองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre, TCI) ใหอยูในกลุม 1 และไดรับการรับรอง
คุณภาพเปนเวลา 3 ป (2555-2557) สวนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ไดใหการรับรอง
วารสาร Chiang Mai Journal of Science เปนวารสาร
ระดบันานาชาต ิตัง้แตเดอืนเมษายน 2554

ทัง้นีผ้สูนใจสามารถเขาชมเวบ็ไซตของวารสาร
ไดที ่  http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/
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ความรวมมอืทางวชิาการ
คณะวิทยาศาสตรไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในระดับตางๆ เพื่อเปน

การสนบัสนนุการดำเนนิงานตามพนัธกจิหลกั ทัง้ยงัเปนการแสวงหาพนัธมติรทางวชิาการรวมกบัหนวยงานตางๆ
โดยแบงเปนการลงนามในบนัทกึขอตกลงฯ กบัหนวยงานภายในประเทศ รวม 14 ฉบบั และหนวยงานตางประเทศ
(11 ประเทศ) รวม 37 ฉบบั ดงันี้
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การประชมุวชิาการนานาชาต ิเรือ่ง
Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON2012)

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2555 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสมาคมเคมี
แหงประเทศไทยไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Pure and Applied Chemistry International
Conference (PACCON2012) โดยมศีาสตราจารย ดร. สมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุารี
ทรงเปนองคประธานเปดและทรงบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “Drug Discovery Research:  A Combination of
Synthetic, Medicinal and Natural Products Chemistry” การประชุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมี
การแลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัยทางเคมีและสรางโอกาสใหผูเขารวมประชุมจากนานาประเทศ
(ประมาณ 1,400 คน) ไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความรวมมือทางวิชาการ นอกจากนี้
ยังเปนการเผยแพรผลงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนที่รูจัก ซึ่งในการประชุมดังกลาว
ประกอบดวยการเสวนาในหัวขอที่สำคัญคือ เรื่อง “Chemistry in Connection with Global Change” และ
“Multidisciplinary Education & Research in Science and Technology” รวมถงึการนำเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปลา
และโปสเตอรในหวัขอตางๆ ทีเ่กีย่วของ อาทิ
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• Chemistry for Health Science & Technology • Synthetic Chemistry
• Chemistry for Global Warming, Green Energy • Chemical Education & Knowledge Management

& Environment • Chemistry for Spa & Cosmetics
• Chemistry for Engineering & Industry • Chemistry for Materials & Nanotechnology
• Biomaterials, Bioplastics & Bionanotechnology • Chemistry in Food & Agricultural Science
• Advances in Flow Analysis & Sensors • Platform Chemistry
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พนัธกจิที ่ 4
การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม
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หนานีว้างครบั
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กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

28 ธนัวาคม 2554 “งานทำบญุประจำป ประชมุบคุลากร
และสงัสรรคสงทายปเกา ตอนรบัปใหม”  ณ หองบรรยาย
SCB2100  และบรเิวณโถงชัน้ 1  อาคาร 40 ป

9 พฤศจกิายน 2554 “กจิกรรมประเพณยีีเ่ปง ประจำป 2554”
มีการประกวดซุมประตูปาและประกวดกระทงใบตอง
ประเภทสวยงามและประเภทความคิดริเริ่มสรางสรรค
ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป
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วันที่ 29 มกราคม 2555  และ 10 มิถุนายน 2555 งาน
แสดงธรรม “ธรรมะเปลีย่นชวีติ” จดัโดยคณะวทิยาศาสตร

รวมกับชมรมสารธรรมลานนา มีการแสดง
พระธรรมเทศนาจากพระนักเทศนชื่อดัง
และเปดโรงทานแจกอาหารและเครื่องดื่ม
ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

วันที่ 27 เมษายน 2555 “พิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและ
ผูอาวุโสคณะวิทยาศาสตร” และรวมพิธีรดน้ำดำหัว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ณ บริเวณโถงชั้น 1
อาคาร 40 ป และบรเิวณศาลาธรรม  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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วนัที ่13 เมษายน 2555  ผบูรหิาร บคุลากร และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร รวมขบวนแหใน
พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค  และขบวนแห
นางสงกรานต “งานประเพณีสงกรานตจังหวัด
เชยีงใหม  ประจำป 2555” เสนทางจากสถานรีถไฟ
เชยีงใหมถงึวดัพระสงิหวรมหาวหิาร

วนัที ่14 มถินุายน 2555  ผบูรหิาร บคุลากร และนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร รวมกจิกรรม “พธิไีหวคร ูประจำป 2555
และพธิมีอบรางวลัเรยีนด ีกจิกรรมด ีประจำปการศกึษา 2554” ณ  บรเิวณโถงชัน้ 1  อาคาร 40 ป
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2555   สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม “พิธีบายศรีสูขวัญและขันโตก
ประจำป 2555”  ณ บรเิวณโถงชัน้ 1  อาคาร 40 ป

วนัที ่17 กรกฎาคม 2555 คณะวทิยาศาสตร จดัการบรรยายในหวัขอ “ธรรมะกบัการพฒันาชวีติในยคุโลกาภวิฒัน”
โดยพระมหาสมปอง ตาลปตุโต  ณ หองบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ป
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วนัที ่1 สงิหาคม 2555 ผบูรหิาร คณาจารย ผเูกษยีณ บคุลากร
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  รวมกันทำบุญถวาย
เทยีนพรรษาและทอดผาปาสามคัคี  ณ วดัจำขีม้ด อ. เมอืง
จ. ลำพนู
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วนัที ่ 26 กนัยายน 2555  คณะวทิยาศาสตรจดั “พธิแีสดงมทุติาจติแดผเูกษยีณ ประจำป 2555”  ณ หองบรรยาย
 SCB2100  และมงีานเลีย้งสงัสรรค  ณ บรเิวณโถงชัน้ 1  อาคาร 40 ป
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บคุลากรทีไ่ดรบัการเชดิชูเกยีรติ

ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร มาเปนเวลา 34 ป เคยดำรงตำแหนง
รองหัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร  มีการครองตน ครองคน และครองงาน สมควร
เปนแบบอยางทีด่ ีโอบออมอาร ีปฏบิตัหินาทีอ่ยางเตม็ความสามารถ เปนแบบอยาง
ดานการสอน มงุมัน่ในการทำวจิยั และประสบความสำเรจ็งานวจิยัทางสาขา Algebra
ทำใหเกิดแรงจูงใจแกเพื่อนรวมงาน เปนที่ยอมรับจากหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ สรางความรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัย ติดตอประสานงานให
บคุลากรและนกัศกึษาไปทำงานวจิยัในตางประเทศ เชญิผเูชีย่วชาญชาวตางประเทศ
มาใหความร ูและสรางองคความรใูหมทีเ่ปนประโยชนตอสวนรวม

ปฏบิตังิานทีค่ณะวทิยาศาสตร มาเปนเวลา 16 ป เปนผมูคีวามวริยิะ อตุสาหะ
ขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหสำเร็จดวยดี บริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชอยางประหยัด  มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การใชวัสดุครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของหนวยงาน  มีทักษะการเรียนรูที่ดี สามารถ
ประดษิฐอปุกรณทีใ่ชในการเรยีนการสอน  ทำใหประหยดังบประมาณ  เชน  อปุกรณ
หาคาความถวงจำเพาะของอัญมณี  อุปกรณตรวจสอบมลทินในพลอยทั่วไป และ
อุปกรณตรวจสอบการเรืองแสงของอัญมณี เปนตน  เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีน้ำใจ ใหการชวยเหลือและรวมมือกับคณาจารย นักศึกษาและเพื่อนรวมงาน
ทกุระดบั อกีทัง้ยงัเปนทมีวจิยัรวมกบัคณาจารย

รองศาสตราจารยจนิตนา  แสนวงศ
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร

นายศวิกร  ฉมินาคพนัธ
ตำแหนงพนักงานปฏิบัติงานชวยสอน

สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา

กลมุขาราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั สายปฏบิตักิาร

กลมุขาราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ
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ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตรมาเปนเวลา 30 ป ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ
วิริยะ  และรับผิดชอบงานเปนอยางดี ไดวางแนวปฏิบัติใหเกิดการทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การเบิกจายอุปกรณเครื่องมืออุปกรณในหองปฏิบัติการ
การเตรียมสารเคมีในหองปฏิบัติการ และการจัดระเบียบในการเก็บวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือในหองปฏิบัติการ เปนตน จนไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนตำแหนงจากพนักงาน
ทั่วไปเปนพนักงานประจำหองทดลอง  และในการทำกิจกรรม 5ส ตามโครงการ
พัฒนางานดวยกิจกรรม 5ส ของบุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายของคณะ
วิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศตอเนื่องติดตอกัน 4 ครั้ง เปนผูมีน้ำใจชวยเหลือ
ผอูืน่ มจีติบรกิาร ใหบรกิารทกุระดบัเปนทีป่ระทบัใจของนกัศกึษา  เสยีสละ  อทุศิเวลา
ในการปฏบิตัหินาทีท่ีต่นรบัผดิชอบทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ  มีมนษุยสมัพนัธ
และประพฤตปิฏบิตัตินอยใูนกฎระเบยีบ  สมควรเปนแบบอยางทีด่ี

ปฏบิตังิานทีค่ณะวทิยาศาสตรมาเปนเวลา 4 ป เปนผมูคีวามขยนัหมัน่เพยีร
มานะอดทน ดูแลและรับผิดชอบตนเองและครอบครัว ประหยัดอดออม มี
ความพยายาม จนสำเร็จการศึกษาและไดรับความกาวหนาในวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ในหนาที่ดวยความรูความสามารถและมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ
ยิ้มแยมแจมใส มีน้ำใจ และมีจิตบริการ โดยใหบริการแกคณาจารยและบุคลากร
ทกุระดบั รวมถงึหนวยงานภายนอกทีม่าตดิตอและขอความรวมมอืเปนอยางด ี ทำงาน
รวมกบัผอูื่นได  ชวยเหลอืและรวมงานของคณะอยางสม่ำเสมอ  มคีวามสามารถพเิศษ
ในการทำหนาทีเ่ปนพธิกีรและการแสดง  สามารถเรยีนรงูานอยางรวดเรว็และมคีวามคดิ
สรางสรรค  จดัทำระบบสบืคนขอมลูบคุลากร เพือ่ใหบรกิารแกผมูาตดิตออยางรวดเรว็
และไดรับการกลาวถึงจากผูมาติดตอในทางที่ดีและเปนที่ประทับใจเสมอ

นายปรญิญา  ปญโญ
ตำแหนงพนักงานประจำหองทดลอง

สังกัดภาควิชาเคมี

นายพัฒนพงศ กรรเชียง
ตำแหนงพนักงานปฏิบัติงาน

สังกัดหนวยบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทั่วไป

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร

กลมุพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว (พนกังานสวนงาน)

กลมุลกูจางประจำ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานนท  ชัยพานิช สังกัดภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร
ไดรับรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award 2011 จากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับ
สำนักพิมพ Elsevier (ผูจัดทำขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus) ใน
การประชุมประจำป “นักวิจัยรุนใหม พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอำ จ. เพชรบุรี
และไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” ประจำป 2555 ประเภท
นกัวจิยัรนุใหมดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร. สมชาย ทองเต็ม สังกัดภาควิชาฟสิกสและ
วัสดุศาสตร ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ”
ประจำป 2554 ประเภทอาจารยนกัวจิยัยอดเยีย่ม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

รองศาสตราจารย ดร. ปยะพงศ เนยีมทรพัย สงักดัภาควชิาคณติศาสตร
ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” ประจำป 2554
ประเภทอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่
24 มกราคม 2555  ณ  ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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ศาสตราจารย ดร. กอบวฒุ ิรจุจินากลุ สงักดัภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบั
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” ประจำป 2554 ประเภท
นกัวจิยัดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเมือ่วนัที ่24 มกราคม 2555 ณ ศาลา
ธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

รองศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร สังกัด
ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบัรางวลัมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม “ชางทองคำ” ประจำป 2554 ประเภทนกัวจิยั
รนุใหมดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเมือ่วนั
ที่ 24 มกราคม 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

นางนงคราญ  ไชยวงค นกัวทิยาศาสตร สงักดัภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม ไดรบั
รางวลัชนะเลศิการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลมุวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากผลงานวจิยั เรือ่ง การพฒันากระดาษสาสำหรบัการกรองฝนุ ในการประชมุ
วิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
“ทองกวาววชิาการ 55” ระหวางวนัที ่2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเชยีงใหมฮลิล
จ. เชยีงใหม จดัโดยคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รวมกบัเครอืขายวจิยั
สำหรบับคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุมศกึษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาพ  ชูพันธ สงักดัภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบัรางวลัมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม “ชางทองคำ” ประจำป 2555 ประเภทนกัวจิยัดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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นางสาวศุภานัน   ภูพานิชเจริญกุล นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ไดรับรางวัลดีเดน
ประเภทบุคคล จากโครงการ “ปลูกผักสวนครัว ฮิมฮั้ว
ปลอดภัย” จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ
2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555  ณ หองประชุม
พระยาศรวีสิารวาจา สำนกังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

นายมนตชยั จติรวเิศษ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสงักดัภาควชิาฟสกิส
และวสัดศุาสตร ไดรบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ในการประกวดโครงงาน
คนควาอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส ครั้งที่ 5 และรับถวย
พระราชทานของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท จาก
โครงงานคนควาอิสระเรื่อง “การศึกษาปรากฏการณการไหลแบบดีน
ในทอสี่เหลี่ยมโคงระดับไมครอน” ในการประชุมวิชาการประจำป
Siam Physics Congress 2012 (SPC 2012) จัดโดยสมาคมฟสิกสไทย
ระหวางวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริ เวอร
จ. พระนครศรอียธุยา โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สมศร สงิขรตัน อาจารยประจำภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร
เปนอาจารยทีป่รกึษา

นกัศกึษาทีไ่ดรบัการเชดิชเูกยีรติ
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นายสหสัชยั  อนิวงศวาร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสงักดัภาควชิาชวีวทิยา ไดรบัการคดัเลอืก
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใหเปนทูตวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ไปศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร ณ นครเซีย่งไฮ สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวางวนัที ่25-29 มถินุายน 2555
และรวมจดัทำโครงการเผยแพรและสรางความตระหนกัถงึความสำคญัของเทคโนโลยชีวีภาพ
ทางการเกษตรแกนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก
นายรฐักร แกวอวม นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสงักดัภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ใหเปน
ตัวแทนประเทศไทยเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน ณ เซิรน สมาพันธรัฐสวิส ในชวง
เดอืนมถินุายน-สงิหาคม 2555 ดำเนนิการโดยสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคการมหาชน)
รวมกบัสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) สถาบนัวจิยัดาราศาสตร
แหงชาต ิ(องคการมหาชน) ศนูยความเปนเลศิดานฟสกิส สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแหงชาติ
(องคการมหาชน) สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและบรษิทั ไออารพซีี
จำกดั (มหาชน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก
นายภมูพิงศ  ไชยวงศคต นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสงักดัภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร
เขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาฟสิกส ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ีประจำป 2555 ระหวางวนัที ่1-6 กรกฎาคม 2555 จดัโดยสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยแีหงชาติ
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นางสาวศรินิาฎ  มสุเิอก นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขา
วิชาจุลชีววิทยาประยุกต ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีมาก
ระดบัปรญิญาโท กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จากผลงานเรือ่ง
“การยบัยัง้ไวรสักอโรคเรมิและเซลลมะเรง็ปากมดลกูโดย
โพรพอลสิ” เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2555 ณ บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ
ประกอบดวยผชูวยศาสตราจารย ดร. ยิง่มณ ี ตระกลูพวั และ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ขจรศกัดิ ์ ตระกลูพวั

นางสาวทพิยสดุา พรมรกัษา นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาวสัดศุาสตร
ไดรบัรางวลั Thai Parkerizing Best Student Runner-up Award จากผลงานเรือ่ง
“Characterization of WC-12Co/MWCNT Powders Synthesized by Chemical
Vapor Deposition” โดยม ีวาที ่ร.ต. อาจารย ดร. ชยัสทิธิ ์ บรรจงประเสรฐิ เปน
อาจารยที่ปรึกษา ในการประชุม 7th International Conference on Materials
Science and Technology จดัโดยศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิ(MTEC)
รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เมือ่วนัที ่7-8 มถินุายน 2555 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok
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นายเฉลมิชยั  ปละพงศ นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาเคมี ไดรบัการคดัเลอืกจากสำนกังาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหเขารวมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 4 ระหวาง
วนัที ่7-11 มนีาคม 2555 ณ ประเทศญีป่นุ

นายพงษพันธ  ลีฬหเกรียงไกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก กลุมสาขาวิชา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จากผลงาน
เรือ่ง “ความหลากหลายของไดอะตอมพืน้ทองน้ำในแมน้ำสายหลกัของประเทศไทย
และการจัดทำดัชนีคุณภาพน้ำ” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร. ยวุด ี  พรีพรพศิาล  ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชติชล  ผลารกัษ
และผชูวยศาสตราจารย ดร. สมพร  จนัทระ

นางสาวจวงจนัทร  จำปาทอง นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาความหลากหลายทางชวีภาพ
และชวีวทิยาชาตพินัธ ุไดรบัรางวลัวทิยานพินธดมีาก ระดบัปรญิญาเอก กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ีจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จากผลงานเรือ่ง “กลยทุธทัว่ไปและ
กลยุทธทางพันธุศาสตรสำหรับการคัดกรองการผลิตสารทุติยภูมิในฟงไจ” เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2555  ณ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ
ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร. สายสมร  ลำยอง  Prof. Dr. John F. Peberdy  และ ผชูวยศาสตราจารย
ดร. พฒุนินัท  มเีผาพนัธ
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นายเกรียงไกร พลหงษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิชาเคมี นักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี
ศาสตราจารย ดร. เกต ุกรดุพนัธ อาจารยประจำภาควชิาเคมี
คณะวิทยาศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับรางวัล
การนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม “Outstanding Poster
Presentation Award” ในกลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพ
จากการประชมุวชิาการโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก
ครัง้ที ่13 โดยสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั  ณ โรงแรม
จอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เมือ่วันที ่6-8 เมษายน 2555 จากผลงานเรือ่ง “Development
of Flow-based Systems for Enzyme and Bio-/Clinical Analysis”

นางสาวสำอางค ศุภฤกษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วชิาเคม ีโดยมีรองศาสตราจารย ดร. จรญู จกัรมณุี อาจารย
ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษา
ไดรบัรางวลั “The First Poster Award” จากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิThe 12th International Conference on Flow
Analysis XII  ณ โรงแรม Grand Hotel Palace เมือง
Thessaloniki ประเทศกรีซ เมื่อวันที่ 23-28 กันยายน 2555
จากผลงานเรื่อง “Microfluidic Devices and Mass
Spectrometry for Studying of Peptide Release in Bag Cell
Neuron of Aplysia californica”
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การประกนัคณุภาพการศกึษา

วันที่ 6-27 กุมภาพันธ 2555  คณะวิทยาศาสตร
จัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/ศูนย/สำนักงาน
ประจำป 2555

วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาศาสตรจัด
กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกัน
คณุภาพการศกึษากบัคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม  และคณะตางๆ ของมหาวทิยาลยั
แมโจ

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตรรับ
การตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2554 จาก
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยไดคะแนน  4.30  (จาก
คะแนนเตม็ 5) ซึง่อยใูนเกณฑระดบัดี
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กองทนุพฒันาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยมีคณุปรชีา โกวทิยา ดำรงตำแหนงประธาน
คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันาคณะวทิยาศาสตร  มกีารจดักจิกรรมเพือ่หารายไดสมทบกองทนุพฒันาคณะ
วทิยาศาสตร ดงันี้

1. จดัการแขงขนัโบวลิง่การกศุลประจำป 2555 เมือ่วนัที ่ 29 กรกฎาคม  2555
2. นำเงนิฝากประจำกบัสถาบนัการเงนิทีใ่หผลตอบแทนสงู
3. จดัโครงการรณรงคเพือ่ทนุการศกึษาและจดัซือ้ครภุณัฑการเรยีน-การสอน  (โครงการตอเนือ่งปที ่2)

โดยใบเสรจ็รบัเงนิจากการบรจิาคดงักลาวสามารถนำไปลดหยอนภาษไีด 2 เทา
4. จำหนายของทีร่ะลกึ
5. จดัตัง้กองทนุยอยและเงนิรบัฝากกองทนุของภาควชิาตางๆ

ในปงบประมาณ 2555 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรดอกผลจากกองทุนพัฒนาคณะ
วทิยาศาสตร เพือ่เปนทนุการศกึษา/ทนุสนบัสนนุพฒันาอาจารยและขาราชการ และทนุสงเสรมิการศกึษาคนควา
วิจัยทางวิทยาศาสตรเปนจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  นอกจากนี้ยังไดรับเงินจากการระดมทุนการศึกษาของศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร
โดยการบรจิาคผานสมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

กองทนุพฒันาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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การสงเสรมิสขุภาพนกัศกึษาและบคุลากร

คณะวทิยาศาสตรเปดใหบรกิารหองออกกำลงักาย (Fitness Room) แกคณาจารย เจาหนาที ่นกัศกึษา ศษิย
เกา และผเูกษยีณของคณะวทิยาศาสตร โดยเริม่เปดใหบรกิารมาตัง้แตวนัที ่7 กนัยายน 2554 เปนตนมา เกบ็คาบรกิาร
คนละ 10 บาทตอครัง้ เปดใหบรกิารทกุวนัทำการ (จนัทร-ศกุร) ในเวลา 16.30-18.30 น. ยกเวนวนัพธุ เปดใหบรกิาร
ตั้งแตเวลา 13.00-18.30 น. ซึ่งหลังจากเปดใหบริการ คณะฯ ไดจัดทำแบบประเมินความคิดเห็นเพื่อสอบถาม
ความพงึพอใจตอคณุภาพดานบรกิาร และความพงึพอใจตอคณุภาพดานสถานที ่โดยผลการประเมนิความพงึพอใจ
ตอคณุภาพดานบรกิารอยใูนเกณฑระดบัดมีาก และความพงึพอใจตอคณุภาพดานสถานทีอ่ยใูนเกณฑระดบัดี

หองออกกำลงักายคณะวทิยาศาสตร
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร และสมาคมศิษยเกา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล “Tour of CMU”  เพื่อนำรายไดสมทบ
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่งไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย
ดร. ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดงาน โดยมี
รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ คณบดคีณะวทิยาศาสตร กลาวรายงานความเปนมาของการจดังาน
และรองศาสตราจารย นายแพทยอำนาจ อยูสุข รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
พรอมดวยนักกีฬา บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรรวมเปนเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554
ณ ศาลาอางแกว  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

การแขงขนัเดนิ-วิง่การกศุล “Tour of CMU”
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร และสมาคมศิษยเกา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ประจำป 2555 เพื่อหารายไดสมทบ
กองทนุพฒันาคณะวทิยาศาสตร และนำดอกผลไปพฒันาคณะวทิยาศาสตร โดยเปนทนุการศกึษาใหแกนกัศกึษา
คณะวิทยาศาสตร และบริจาคเปนสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ โดยไดรับเกียรติจาก
คุณปรีชา โกวิทยา ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดงาน และ
รองศาสตราจารยปรชีา ลามชาง รองคณบดฝีายบรหิาร คณะวทิยาศาสตร กลาวรายงานความเปนมาของการจดังาน
ทัง้นีม้ผีบูรหิาร คณาจารย บคุลากร ผเูกษยีณอายงุาน และศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร ตลอดจนผสูนใจทีส่มคัรเขารวม
การแขงขัน และรวมเปนเกียรติในพิธีเปดการแขงขัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ณ Bully Bowl ชั้น 4
เซน็ทรลักาดสวนแกว จงัหวดัเชยีงใหม

การแขงขนัโบวลิง่การกศุล ประจำป 2555
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คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดักจิกรรมทำกอนจลุนิทรยี EM Ball เพือ่นำไปชวยบำบดัน้ำเสยี
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปน
ประธานเปดงาน และอาจารยฉัตรชัย กิติพรชัย อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับ
การผลติ EM Ball ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2554  ณ ลานดานหนาอาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร หลงัจากนัน้ได
นำไปมอบแกผปูระสบอทุกภยัในจงัหวดัปทมุธาน ีเมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2554

EM Ball เปลีย่นน้ำเสยีเปนน้ำใสจากน้ำใจชาว มช.
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1) คณบดคีณะวทิยาศาสตร ทีป่รกึษา

2) รองคณบดฝีายแผนและพฒันา ประธานกรรมการ

3) รองคณบดฝีายวชิาการ รองประธานกรรมการ

4) ผชูวยคณบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ กรรมการ

5) ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปยรตัน นมิมานพภิกัดิ์ กรรมการ

6) อาจารย ดร. นพกาญจน  จนัทรเดช กรรมการ

7) อาจารย ดร. วส ุ ปฐมอารยี กรรมการ

8) อาจารย ดร. มนพร  มานะบญุ กรรมการ

9) อาจารย ดร. บญุสม  บษุบรรณ กรรมการ

10) อาจารย ดร. จรีพร  เพกเกาะ กรรมการ

11) อาจารย ดร. ละอองนวล ศรสีมบตัิ กรรมการ

12) อาจารย ดร. จอมขวญั  มรีกัษ กรรมการ

13) อาจารยวรลกัษณ องัศวุรางกรู กรรมการ

14) หวัหนางานบรหิารทัว่ไป กรรมการ

15) หวัหนางานการเงนิ การคลงัและพสัดุ กรรมการ

คณะกรรมการจดัทำรายงานประจำป 2555
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16) หวัหนางานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา กรรมการ

17) หวัหนางานบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ กรรมการ

18) หวัหนางานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา กรรมการ

19) นางสาวเรณ ู ศรเีผอืก กรรมการ

20) นายพเิชษฐ  เทพสวุรรณ กรรมการ

21) นายประยทุธ  คณุหลวง กรรมการ

22) นางสาวสริลิกัษณ  ไชยวงศ กรรมการและเลขานกุาร

23) นางสาวสายนท ี ใจหอม กรรมการและผชูวยเลขานกุาร

24) นายณฐัพล  มอญเพชร กรรมการและผชูวยเลขานกุาร
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