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สารคณบด ี
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการตามพนัธกิจหลกัในทุก
ด้าน ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เ ชี ยงใหม่  คือ  จัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้ความเป็น
เลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพทั้ ง
ระดบัพ้ืนฐานและประยกุตใ์นสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใหส้ามารถ 
น าไปแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ  อีกทั้งมีการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถ่ินภาคเหนือ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาระบบบริหาร
จดัการในทุกๆ ดา้นโดยอาศยัหลกัธรรมาภิบาลและการพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 ฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสรุปผลการด าเนินการตามพนัธกิจต่างๆ ท่ี
ไดก้ล่าวมา รวมถึงกิจกรรมส าคญัท่ีไดด้ าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2557  

ภารกิจทั้งหลายท่ีส าเร็จลุล่วงมาดว้ยดีในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นผลเน่ืองมาจากความร่วมแรงร่วมใจของผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์และบุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนกัศึกษาทุกระดบั ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ผมจึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านดว้ยความจริงใจมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

           รองศาสตราจารย ์ดร. สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 
                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ปณิธาน 
 
คณะวทิยาศาสตร์ได้ยดึถือปณิธานของมหาวทิยาลัยเป็นกรอบในการด าเนินงาน ดงันี้ 
“มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จดัตั้ งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลและ

เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออ านวยประโยชนแ์ก่ทอ้งถ่ิน
ภาคเหนือและประเทศชาติโดยรวม 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยั และถ่ายทอดความรู้ ตามหลกัเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมัน่
ในสจัธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยกุต ์เผยแพร่ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

บณัฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผูท่ี้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบติัได ้สามารถครองตน 
ครองคน และครองงานดว้ยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสงัคม” 
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ลกัษณะองค์กร 
 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการท่ีจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2507 ตามแผนการจดัตั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือท่ีคาดหวงัจะให้เป็นศูนยก์ลางทาง
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย 8 ภาควิชา ไดแ้ก่ 1) ชีววิทยา 2) เคมี  
3) เคมีอุตสาหกรรม 4) ธรณีวิทยา 5) ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 6) คณิตศาสตร์ 7) สถิติ 8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2 ศูนย์วิจัย ไดแ้ก่ 1) ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 2) ศูนยว์ิจยัวสัดุศาสตร์ และ 2 ศูนย์บริการวิชาการ ไดแ้ก่  
1) ศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ศูนยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ และส านักงานคณะฯ 
ซ่ึงประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ 1)  งานบริหารทั่วไป 2)  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
3) งานการเงิน การคลงัและพสัดุ 4) งานนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 5) งานบริหารงานวิจยั บริการ
วิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 

 
สถานที่ตั้ง: 239 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์: 0-5322-2180 โทรสาร: 0-5322-2268  
http://www.science.cmu.ac.th 

 
 
 
 
 
 

http://www.science.cmu.ac.th/
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สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ปรัชญา 

วิทยาศาสตร์ด าเนินไปบนพ้ืนฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจยั เพ่ือน ามาซ่ึง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชัว่อายุคน คณะ
วิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นองค์กรการศึกษา จกัตอ้งใชอ้งค์ความรู้ทั้งท่ีมีอยู่แลว้และพึงแสวงหาใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนและ
เสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมัน่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จกัใชก้ระบวนการคิด การใชเ้หตุ
และผล เพ่ือสร้างสรรคส์งัคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศต่อไป 

 
 

ตราประจ าคณะ สีประจ าคณะ 
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วสัิยทัศน์ (พ.ศ. 2554-2559) 
 “คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตและงานวิจยัในระดบัสากล” 
 

พนัธกจิ 
1) จดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล 
2) ท าการวิจยัท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ 
3) ใหก้ารบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินภาคเหนือ ประเทศและภูมิภาค 
4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินภาคเหนือ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยืน 

 

ค่านิยม: “SCI-CMU” 
Success   การมุ่งมัน่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
Competitiveness  การขยายความสามารถในการแข่งขนั 
Innovativeness  การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญานวตักรรม 
Collaboration        การท างานร่วมกนัเป็นทีม 
Morality   การยึดมัน่ในศีลธรรมความดี 
Unity   การรู้รักสามคัคีเพ่ือองคก์ร 
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โครงสร้างองค์กร 
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 

    
รศ. นพ. นิเวศน์ นันทจิต 

ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ 
ทวศัีกดิ์ ระมิงค์วงศ์ 

กรรมการ 
 

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ  
กติติชัย วฒันานิกร 

กรรมการ 

รศ. ประทีป จันทร์คง 
กรรมการ 

    
นายปรีชา โกวทิยา 

กรรมการ 
นายธรรมรักษ์ พชิญกลุ 

กรรมการ 
รศ. ดร. สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 

กรรมการและเลขานุการ 
รศ. ปรีชา ล่ามช้าง 
ผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

   
รศ. ดร. สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
รศ. ปรีชา ล่ามช้าง 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   
ผศ. ดร. สุภาพ ชูพนัธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
รศ. ดร. สุพล อนันตา 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันา 
ผศ. ดร. อภนินท์ นันทิยา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

   
ผศ. ดร. สกณุณ ีบวรสมบัต ิ

ผูอ้  านวยการศนูยบ์ริการวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

ผศ. ดร. สมพร จันทระ 
หวัหนา้ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 

ผศ. ดร. วนิิตา บุณโยดม 

หวัหนา้ศูนยว์ิจยัวสัดุศาสตร์ 
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ผศ. ดร. ชิตชล ผลารักษ์ 
หวัหนา้ภาควิชาชีววิทยา 

ผศ. ดร. สิทธิชัย วโิรจนุปถัมภ์ 
หวัหนา้ภาควิชาเคมี 

ผศ. ดร. เกศรินทร์ พมิรักษา 
หวัหนา้ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

   
ผศ. ดร. บูรพา แพจุ้ย 

หวัหนา้ภาควิชาธรณีวิทยา 
รศ. ดร. พศิิษฐ์ สิงห์ใจ 

หวัหนา้ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 
ผศ. ดร. อรรถพล แก้วขาว 
หวัหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

   
ผศ. ดร. มานัดถ์ุ ค ากอง 
หวัหนา้ภาควิชาสถิติ 

รศ. ดร. จีรยทุธ ไชยจารุวณชิ 
หวัหนา้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายพร พรมมหาราช 
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
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ผู้ช่วยคณบด ี
 

   
ผศ. ดร. เพญ็ศิริ ศรีบุรี 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

อ. ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

   
อ. ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลศิวาจา 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ผศ. ดร. สิริวด ีชมเดช 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
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หัวหน้างาน 
 

   

น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์ 
หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 

นายพร พรมมหาราช 
รักษาการหวัหนา้งานบริการการศึกษา 

และพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 

นางอมัพร ทัพบุรี 
หวัหนา้งานการเงิน การคลงัและพสัดุ 

 

 

  

 

 นางรสลนิ วงค์ไชย 
หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
และประกนัคุณภาพการศึกษา 

น.ส. จิราวรรณ อุปนันท์ 
หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ 

และวิเทศสมัพนัธ์ 

 

 

 



 

12      ANNUAL REPORT 2014       

 

บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 533 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 300 คน โดยเป็นขา้ราชการ   
56 คน พนกังานมหาวิทยาลยั (งบประมาณแผ่นดิน) 244 คน ผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน คณาจารย ์60 ปี 3 คน และเป็น
บุคลากรสายสนบัสนุน 137 คน โดยเป็นขา้ราชการ 26 คน พนกังานมหาวิทยาลยั (งบประมาณแผ่นดิน) 111 คน 
พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว 58 คน และลกูจา้งประจ า 33 คน  

 
นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีนกัศึกษาจ านวน 2,816 คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1,950 คน ปริญญา
โท 515 คน และปริญญาเอก 351 คน 

 
งบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีงบประมาณด าเนินการทั้งหมด 411,660,000 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
298,160,000 บาท และงบประมาณรายได ้113,500,000 บาท 
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สายสนับสนุน 

บุคลากร (จ าแนกตามประเภท) 

ปี 

สายวชิาการ สายสนับสนุน 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั 
(งบประมาณ
แผ่นดนิ) 

ผู้เช่ียวชาญ 
คณาจารย์ 
60 ปี 

ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั 
(งบประมาณ
แผ่นดนิ) 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั
ช่ัวคราว 

2556 59 233 2 2 26 112 50 38 522 
2557 56 244 2 3 26 111 58 33 533 

   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 
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คณาจารย์ (จ าแนกตามภาควชิา) 
ตารางที ่1 จ านวนคณาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ชีววิทยา 1 4 43 48 1 3 47 51 

เคมี - 5 66 71 - 5 61 66 

เคมีอุตสาหกรรม - 1 13 14 - 1 13 14 

ธรณีวิทยา - - 16 16 - - 17 17 

ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ - 8 53 61 - 8 54 62 

คณิตศาสตร์ - 2 39 41 - 3 43 46 

สถิติ - 10 8 18 - 10 9 19 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 11 14 25 - 11 17 28 

รวม (คน) 1 41 252 294 1 41 261 303 
 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี  
0.33% 

ปริญญาโท 
 13.53% 

ปริญญาเอก 
 86.14% 

คุณวุฒิของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2557 
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ตารางที่ 2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

ชีววิทยา 1 4 20 23 48 1 3 21 26 51 
เคมี 1 8 18 44 71 - 5 20 41 66 

เคมีอุตสาหกรรม - 1 4 9 14 - 1 5 8 14 

ธรณีวิทยา - 4 4 8 16 - 4 5 8 17 
ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 2 6 14 39 61 2 6 17 37 62 

คณิตศาสตร์ 2 3 8 28 41 3 3 8 32 46 

สถิติ - 4 7 7 18 - 4 8 7 19 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 3 7 15 25 - 3 7 18 28 

รวม (คน) 6 33 82 173 294 6 29 91 177 303 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

 
 

 
 

ศาสตราจารย ์
2% 

รองศาสตราจารย ์
10% 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
30% 

อาจารย ์
58% 

ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2557 
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ข้อมูลชาวต่างประเทศทีป่ฏิบัตงิาน ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ สัญชาติ ต าแหน่ง สังกดัหน่วยงาน 

1 Dr. Robert  Molloy องักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญ ศูนยว์ิจยัวสัดุศาสตร์ 
2 Dr. Jaydeep Ghosh อินเดีย ผูป้ฏิบติังานช่วยสอน ภาควิชาธรณีวิทยา 
3 Dr. Diako Hariri Naghadeh อิหร่าน ผูป้ฏิบติังานช่วยสอน ภาควิชาธรณีวิทยา 
4 Mr. James Franklin Maxwell อเมริกนั อาจารยพิ์เศษ ภาควิชาชีววิทยา 
5 Dr. Stephen David Elliott  องักฤษ อาจารย ์ ภาควิชาชีววิทยา 

ขอ้มลู ณ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

จ านวนนักศึกษา 
ตาราง จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษา 

ระดบั 
จ านวน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557* 

ปริญญาตรี 2,772 1,950 
ปริญญาโท 544 515 
ปริญญาเอก 352 351 

รวม 3,668 2,816 
*จ านวนนกัศึกษาในปี 2557 ใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557   

 
 

 

นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557 

2,772 

544 352 

1,950 

515 351 

0

1,000

2,000

3,000

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2556 2557 
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63.80 

32.50 

3.70 

63.30 

29.80 

6.90 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

สัดส่วนงบบุคลากร สัดส่วนงบด าเนินงาน สัดส่วนงบลงทุน 

2556 2557 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ปี 2556-2557 
ประเภทงบประมาณ ปี 2556 ปี 2557 

งบประมาณแผน่ดิน (ลา้นบาท) 264.26 298.16 
งบประมาณเงินรายได ้(ลา้นบาท) 104.81 113.50 
สดัส่วนงบประมาณแผน่ดิน:รายได ้ 72:28 72:28 
งบบุคลากร (ลา้นบาท) 236.49 260.49 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน (ลา้นบาท) 119.03 122.52 
งบลงทุน (ลา้นบาท) 13.55 28.65 

รวม 366.26 411.66 
สดัส่วนงบบุคลากร (%) 63.80 63.30 
สดัส่วนงบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน (%) 32.50 29.80 
สดัส่วนงบลงทุน (%) 3.70 6.90 
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อาคารสถานที ่

    
อาคาร 30 ปี  
(SCB 1) 

อาคาร 40 ปี 
(SCB 2) 

อาคารเรียนและปฏิบตักิารรวม  
(SCB 3) 

อาคารเรียนและปฏิบตักิารรวม 
สถติ-ิคณติศาสตร์ (SCB 4) 

    
ภาควิชาชีววิทยา (BB) ภาควิชาเคม ี(CB) ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IMB) ภาควิชาธรณวีทิยา (GB) 

    
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (PB) ภาควิชาคณติศาสตร์ (MB) ภาควิชาสถติ ิ(STB) ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ (CSB) 

    
ศูนย์วิจยัวิทยาศาสตร์ 

พหุวิทยาการ 
ศูนย์วิจยัวัสดุศาสตร์ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี
ศูนย์ธรรมชาตวิิทยา 

ดอยสุเทพ เฉลมิพระเกยีรตฯิ 
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ผลการด าเนินงาน 
ตามพนัธกจิของคณะ 
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พนัธกจิที่ 1 
การผลติบัณฑิต 
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หลกัสูตร 
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 13 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 22 หลกัสูตร 

และระดบัปริญญาเอก 15 หลกัสูตร 
 
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 

 คณิตศาสตร์*  คณิตศาสตร์ 
 การสอนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 คณิตศาสตร์ 

 สถิติ**  สถิติประยกุต ์ - 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์**  วิทยาการคอมพิวเตอร์  

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์  

 ฟิสิกส์ 
 วสัดุศาสตร์** 

 ฟิสิกส์ 
 การสอนฟิสิกส์ 
 ฟิสิกส์ประยกุต ์
 วสัดุศาสตร์ 
 ดาราศาสตร์*** 

 ฟิสิกส์ 
 ฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
 ฟิสิกส์ประยกุต ์
 วสัดุศาสตร์  
 วสัดุศาสตร์ (นานาชาติ) 

 เคมีอุตสาหกรรม**  เคมีอุตสาหกรรม  เคมีอุตสาหกรรม 
 เคมี*, ** 
 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี*,** 

 เคมี 
 

 เคมี 
 เคมี (นานาชาติ) 

(ต่อ) 
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ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 
 ชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
 สตัววิทยา 

 ชีววิทยา 
 การสอนชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 
 จุลชีววิทยาประยกุต ์

 ชีววิทยา 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนัธ์ุ 

 จุลชีววิทยาประยกุต ์
 ธรณีวิทยา 
 อญัมณีวิทยา** 

 ธรณีวิทยา 
 ธรณีฟิสิกส์ประยกุต ์
 ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (นานาชาติ)*** 

 ธรณีวิทยา  
 

  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (นานาชาติ) 
 วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ 
 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
หมายเหต:ุ  1. * มีแผนกา้วหนา้ (Honors program) 
  2. ** มีแผนสหกิจศึกษา  
  3. *** เปิดใหม่ 
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การปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนวชิา 
คณะวิทยาศาสตร์ไดป้รับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

(Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF: HEd) โดยปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาต่างๆ ให้
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั และสามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุตามกรอบ TQF อย่าง
นอ้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

ซ่ึงขณะน้ีทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงตามกรอบ TQF แลว้ ส่วน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบ TQF โดยมี
รายละเอียดของสถานภาพหลกัสูตรแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

หลกัสูตร/ขั้นตอน ปริญญาโท ปริญญาเอก 
สกอ. รับทราบ 1.  สถิติประยกุต ์ 1.  ฟิสิกส์ 
  2.  เคมีอุตสาหกรรม 2.  เคมีอุตสาหกรรม 
  3.  ฟิสิกส์ 3.  คณิตศาสตร์ 
  4.  คณิตศาสตร์ 4.  ชีววทิยา 
  5.  คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 5.  ฟิสิกส์ประยกุต ์
  6.  การสอนคณิตศาสตร์ 6.  ธรณีวทิยา 
  7.  ชีววทิยา 7.  เคมี (นานาชาติ) 
  8.  การสอนฟิสิกส์ 8.  เคมี  

  
9.  ฟิสิกส์ประยกุต ์ 9.  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 และชีววทิยาชาติพนัธ์ุ 

  (ต่อ) 



 

24      ANNUAL REPORT 2014       

 

หลกัสูตร/ขั้นตอน ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สกอ. รับทราบ  10. ธรณีฟิสิกส์ประยกุต ์ 10. จุลชีววทิยาประยกุต ์

  11. ธรณีวทิยา 11. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
  12. การสอนชีววทิยา 12. วสัดุศาสตร์ 
  13. เคมี 13. ฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
 14. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 14. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
15. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

(นานาชาติ)  
 16. จุลชีววทิยาประยกุต ์  
 17. วสัดุศาสตร์  
เสนอ สกอ. 1. วทิยาการคอมพิวเตอร์  1. วสัดุศาสตร์ (นานาชาติ) 
หลกัสูตรทีจ่ะปิดในอนาคต 1. วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ   

     -คงคา้งนกัศึกษา 1 คน  

  
2. ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

-คงคา้งนกัศึกษา 4 คน   
รวมทั้งหมด 20 15 
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของคณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

93.75 

2. จ านวนหลกัสูตรสหกิจศึกษา 7 
3. จ านวนหลกัสูตรนานาชาติ (international course) 120 
4. จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลกัสูตรนานาชาติ 4 
5. จ านวนนกัศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี 19 
6. จ านวนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ (visiting professor) 20 
7. ผลการตรวจสอบและประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภายในของส่วนงาน 
4.30* 

8. จ านวนหลกัสูตร/กระบวนวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

181 

* หมายเหตุ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (คน) 678 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (คน) 125 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (คน) 49 

 
 

      

ระดบัปริญญาตรี 
64% 

ระดบัปริญญาโท 
25% 

ระดบัปริญญาเอก 
11% 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ทุนการศึกษา 
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บทุนการศึกษา จ านวน 807 ทุน เป็นเงิน 28,188,285 บาท จ าแนกเป็นระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 648 ทุน เป็นเงิน 16,058,455 บาท ระดบัปริญญาโท จ านวน 92 ทุน เป็นเงิน 6,710,250 บาท 
ระดบัปริญญาเอก จ านวน 67 ทุน เป็นเงิน 5,419,580 บาท 

โดยจ าแนกทุนการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่   
1. ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ภายในโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) 

2. ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายไดค้ณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ ไดรั้บ
จดัสรรจากงบประมาณแผน่ดิน ทุนท างานพิเศษ ทุนโครงการเพชรทองกวาว ทุนเรียนดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ทุน
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ทุนโครงการฟิสิกส์สปัประยทุธ์  และทุนโครงการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

3. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทุนสมเด็จพระบรมโอรสสาธิ
ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทุนจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหสั 20 ทุนจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหัส 
125 ทุนจากกองทุนศิษยเ์ก่าเคมี ทุนวิจิตรพงศพ์นัธ์ุเพ่ือศาสนา การศึกษาและสังคม ทุนมูลนิธินายร้ิว-นางหลา้-นาง
คางอ้ ศกัดาทร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนโครงการเยาวชนรักษพ์ลงังานสู่ลูกชา้ง มช. ทุนโครงการกรุงไทยสานฝัน
สู่บณัฑิต ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัภ์ ทุนหอการคา้ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ ทุน
เฉลิมราชกมุารี ทุนบริษทั ไทยปาร์กเกอร์ไรซ่ิง จ ากดั ทุนนิวติัไกรฤกษ ์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทุนมูลนิธิทาคา
ฮาชิ ทุนไทยบริดจสโตน ทุนมูลนิธิทิสโก ้ทุนมูลนิธิซิเมนตไ์ทยดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนมูลนิธิพฒันา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนมลูนิธิบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ทุนมูลนิธิโยโร
โกบิ ทุนมูลนิธิด ารงชยัธรรม ทุนมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระ
เกียรติ ทุนบุญรอดพฒันา ทุนบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ทุนบริษทั ปตท. ส ารวจและผลิต
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ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ทุนบริษทั ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากดั ทุนบริษทั มิตซุยออยล ์เอ็กซโปลเรชัน่ จ ากดั ทุน
บริษทับา้นปู จ ากดั (มหาชน) ทุนคลองยาง ทุนกองทุนศาสตราจารย ์ดร. ปริญญา นุตาลยั ทุนจากศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร. ทวีศกัด์ิ-รองศาสตราจารยเ์กศิณี ระมิงคว์งศ ์ทุนจากอาจารย ์ดร. อติชาต-อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ เกตตะ
พนัธ์ุ ทุนกองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนจากรองศาสตราจารยจี์รพรรณ ธเนศพิพฒั ทุนคลองยาง ทุนจากกองทุน
ดรุณี โตสมภาค ทุนจากผูก้องมะขาม-พนัเอก ศิวชั ศรีอุปโย ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจนัทร์-วรพจน์ คานีเยาว ์ทุน
จากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนจากทุนจิราพร ผิดนอ้ย และทุนจากคุณสมศกัด์ิ ตณัฑชน  
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จ านวนทุนการศึกษาจ าแนกตามประเภท 
 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ช่ือทุน จ านวนทุน จ านวนเงินรวม 
ทุนโครงการ พสวท. (ตรี) 76  4,403,380  
ทุนโครงการ พสวท. (โท) 40  3,489,300  
ทุนโครงการ พสวท. (เอก) 14  1,566,600  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (ตรี) 98  3,846,295  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (โท) 52  3,220,950  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (เอก) 53  3,852,980  
ทุนโครงการเพชรทองกวาว 34  1,020,000  
ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ 10  400,000  
ทุนโครงการฟิสิกส์สปัประยทุธ์ 1  40,000  
ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 112  1,785,000  
ทุนเรียนดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 21  210,000  
ทุนท างานพิเศษ 120  720,000  
ทุนระดบัปริญญาตรีศึกษาต่อบณัฑิตศึกษาจาก 
กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ 

6  180,000  

ทุนจากหน่วยงานภายนอก 146  3,213,780  
อ่ืนๆ 24  240,000  

รวม 807  28,188,285  
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โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรม Sport Day 
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
 

 

 
 

 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 ผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์เข้า
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและงานเล้ียงแสดงความยินดีแก่นกัศึกษา เพ่ือแสดงความยินดี และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั
นกัศึกษาท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ สนามหญา้ดา้นขา้งอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 สโมสรนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  เ พ่ือพัฒนา
แนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนวางแผนการจัด กิจกรรมนัก ศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557 ณ หอ้งสมัมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

 วัน ท่ี  29 กรกฎาคม 2557 ผู ้บ ริหาร  คณาจารย ์
บุคลากร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
คณะวิทยาศาสตร์ เขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ  หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี และ 
หอ้ง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

 

 

 วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์
เขา้ร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมวินยันกัศึกษา เพ่ือให้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยวินัย
และการด าเนินการทางวินยันกัศึกษา รวมถึงกฎระเบียบวินยัจราจร 
ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี และหอ้ง SCB 1100 อาคาร 
30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เข้า ร่ วมโครงการพัฒนาความ รู้และทักษะการใช้
ภ าษาอังกฤษแ ก่นัก ศึกษาคณะ วิทย าศาสต ร์  โดย
อาจารย์อดัม  แบรดชอว์ ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี 
และหอ้ง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 

 

 

 

 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
เขา้ร่วมโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจดัข้ึนเพ่ือให้
นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการลงทะเบียนเรียน 
รวมทั้ ง ระบบสารสนเทศห้องส มุดคณะ วิทยาศาสต ร์  ณ  
หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี และหอ้ง SCB 1100 อาคาร 30 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 

 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เข้า ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา หัวข้อ  “ คุณธรรมจริยธรรมและความกตัญญู 
ของนักศึกษา” โดย พ. อ. นพ. พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา ณ ห้อง 
SCB 2100 อาคาร 40 ปี และหอ้ง SCB 1100 อาคาร 30 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์  
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 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 ผูบ้ริหาร บุคลากรและ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหวค้รูคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 และพิธีมอบ
รางวัลเ รียนดี กิจกรรมดี ประจ าปีการศึกษา 2556  
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 วนัท่ี 13 กนัยายน 2557 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

เขา้ร่วมกิจกรรมน านกัศึกษาใหม่ข้ึนไปนมสัการพระบรม
ธาตุดอยสุเทพ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และวดัพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
 
 
 

 
 

 

 
 วนัท่ี 17 กนัยายน 2557 ผูบ้ริหาร บุคลากรและ

นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เขา้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญัและ
งานขนัโตก ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
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สมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ไดร่้วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดักิจกรรม เพ่ือ

กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า กบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษาปัจจุบนั อาทิ  
 เม่ือวนัท่ี 5-6 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

น าโดย นายสมพงษ์  หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมดว้ยศิษยเ์ก่ารหัส 22 ไดเ้ขา้พบผูบ้ริหารและร่วม
แชร์ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาปัจจุบนั ในหวัขอ้ “การเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกงาน และการไดง้านท าของนกัศึกษา” ณ หอ้ง SCB 
2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์   

 

 
 

 

 เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร. ชนันท์  
อังศุธนสมบัติ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการพร้อมดว้ยคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเ้ขา้พบผูบ้ริหารคณะและหัวหน้า
ภาควิชา เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการท าข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะฯ ว่าด้วยงานวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษา  รวมทั้งร่วมกนัจดัท าแผนกิจกรรมต่างๆ  และแลก 

เปล่ียนทัศนคติมุมมองของกระบวนการท างานต่อไปในอนาคต  
ณ หอ้งประชุมบวัเรศ ค าทอง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยงั
ได้ร่ วมประ เพณีรดน ้ าด าหัวผู ้อาวุโส  คณบดี  และอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เน่ืองในประเพณีป๋ีใหม่เมือง ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 เม่ือวนัท่ี 25-26  มีนาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับกับคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเยี่ยมสถาน
ประกอบการและพบปะศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2557 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีท าต่อเน่ืองกนัมาทุกปี เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในดา้นคุณภาพบณัฑิตท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ ดา้นการสนบัสนุนทุนการศึกษา และเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีเพ่ือเป็นแนวทางการจดักิจกรรมร่วมกนั โดยไดเ้ขา้พบผูป้ระกอบการจ านวน 4 แห่ง 
ไดแ้ก่ บริษทั กรีนพอลิเมอร์ จ ากดั จ. นนทบุรี โดยมีคุณไพโรจน์ ผดุงศิริพาณิชย์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ศิษยเ์ก่า 
รหัส 29 บริษทั นีโอคอสเมด จ ากดั จ. ปทุมธานี โดยมีคุณบุญชัย พาณิชการ กรรมการผูจ้ดัการ ศิษยเ์ก่า รหัส 
27 บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั มหาชน จ. ระยอง โดยมีคุณพยม บุญยงั ศิษยเ์ก่า รหสั 28 และบริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั 
จ. ระยอง โดยมีคุณสุรัตน์ รุจริะศักดิ์ ศิษยเ์ก่า รหสั 27 ใหก้ารตอ้นรับ 
 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2557 นายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ และ
ตัวแทนศิษย์เก่า ได้ร่วมการเสวนากับผูป้กครองของนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2557 เ น่ืองในวันผู ้บริหารพบผู ้ปกครองใหม่ ณ ห้อง 
แกรนดภ์ูค  า โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

 

 

 

 

 
 
 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 นายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ และตวัแทน
ศิษยเ์ก่าไดร่้วมกิจกรรมวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ณ ห้อง SCB 2100 
อาคาร 40 ปี และหอ้ง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 เม่ือวนัท่ี 24-25 กนัยายน 2557 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 
ร่วมกับศูนย์วิจัยวสัดุศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม และภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ จดังาน 
“ปิโตรเคมีคืนสู่เหยา้ แนะน าน้อง และร่วมฉลอง 50 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้
ผูร่้วมงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยคณาจารย ์นกัวิจยั และนกัศึกษา 

 

 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกระตุน้ให้เกิดความสนใจในการท าวิจยั ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพดา้นปิโตรเคมี อีกทั้งเพ่ือใหค้ณาจารยไ์ดพ้บปะกบัศิษยเ์ก่าเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งดา้น
การเรียนการสอน การฝึกงาน การดูงาน สหกิจศึกษา และการท าวิจยัร่วมกนัต่อไปในอนาคต  
 

 
 

 

 เม่ือวนัท่ี 10  ตุลาคม  2557 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ไดจ้ดัการ
แข่งขนักอลฟ์ CMUSAA Charity Golf 2014 ณ สนามกอลฟ์
แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับ จ. ชลบุรี  เ พ่ือ 
หา ร า ย ไ ด้สนับส นุน เ ป็ น ทุนก า ร ศึ กษ า แ ก่นั ก ศึ กษ า 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 นอกจากน้ี สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมสาธารณกุศล อย่างต่อเน่ือง อาทิ การบริจาคเงินและอุปกรณ์
กนัหนาวใหแ้ก่นกัเรียนและพระสงฆ ์รวมทั้งชาวบา้นใน อ. ปัว จ. น่าน เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557 การสนบัสนุน
เงินสบทบการจดัซ้ือรถมินิบสัขนาด 32 ท่ีนัง่ ใหแ้ก่คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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 ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นนกัศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่  รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง นกัศึกษา
เก่าดีเด่น สาขานกัวิชาการ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

  
 

 ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2557 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ จะไดจ้ดังานคืนสู่เหยา้ ภายใตช่ื้องาน 
“วิทยา คืนสู่เหยา้ ป๊ิกบา้นเฮากนัเต๊อะ” ซ่ึงก าหนดจดัข้ึนบริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองเน่ืองในวาระครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าไดก้ลบัมาพบปะสังสรรค์ และ
กลบัมาเยี่ยมเยียนสถานศึกษาท่ีเคยหล่อหลอมประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 

ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดังานคืนสู่เหยา้  ภายใต ้

ช่ืองาน “สุขสนัต ์หรรษา วิทยา มช.” ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ์อ. เมือง จ. เชียงใหม่  
 
 
 

 

 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://alumni.science.cmu.ac.th/ หรือ http://www.facebook.com/pages/
สมาคมศิษยเ์ก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือสอบถามขอ้มูลไดท่ี้หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ (คุณสุจติ จ าหมาย) โทรศพัท ์0-5394-1990 
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พนัธกจิที่ 2 
การวจิัย 
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การเผยแพร่ผลงานวจิัย 
ในปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ไดส้นบัสนุนใหน้กัวิจยัแผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทาง

ส่ือต่างๆ เช่น เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ วารสารระดบัประเทศ และการประชุมวิชาการระดบัประเทศ ดงัน้ี 
 บทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัสากลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 408 ผลงาน 
 บทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ จ านวน 170 ผลงาน 
 ในปีงบประมาณ 2557 มีการน าเสนอผลงานวิจยัภายในประเทศ จ านวน 64 ผลงาน และน าเสนอผลงานวิจยั  

ณ ต่างประเทศ จ านวน 73 ผลงาน 
 

 
 

หมายเหตุ: ขอ้มลูขา้งตน้ รายงานตามปีปฏิทิน (พ.ศ.) เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2557 
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แหล่งเงนิทุนวจิัย 
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนวิจยัทั้งจากภายในมหาวิทยาลยัและ
จากภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้งส้ิน 89,174,406 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลยั จ านวน 
14,375,680 บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 74,798,726 บาท 

 

 
 

 

ภายในมหาวทิยาลยั 
16% 

ภายนอกมหาวทิยาลยั
84% 
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สิทธิบัตร 
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ
อนุสิทธิบตัร จ านวน 1 เร่ือง ดงัน้ี 
 

ที ่ ช่ือโครงการ ผู้ประดษิฐ์ 
 

เลขที ่
จดทะเบียน 

วนัที ่
จดทะเบียน 

ประเภท 

1 กรรมวธีิผลิตฉนวนความร้อนทนไฟจาก
ฟางขา้วผสมกบัเยือ่สาและฉนวนความ
ร้อนทนไฟท่ีไดจ้ากกรรมวธีิน้ี 

อ. ดร. มาโนช 
นาคสาทา และ 
อ. ดร. วมิล  
นาคสาทา 

8653 21 ก.พ. 2557 อนุสิทธิบตัร 

 

และขอรับการจดทะเบียนสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ จ านวน 14 เร่ือง ดงัน้ี 
 

 

ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ ์ ผูป้ระดิษฐ ์ วนัท่ียืน่เร่ือง ประเภท 
1 กระบวนการเตรียมผงไหมขนาดนาโน

ชนิดผนงัเด่ียว โดยใชเ้ทคนิคการสกดั
ดว้ยสารละลายด่างร้อนสลบัเยน็
ส าหรับทนัตกรรมประดิษฐ ์ 

รศ. ดร. นิกร มงักรทอง 
นายมีชยั เทพนุรักษ ์และ 
น.ส. สุชาดา นนัทจริยา 

8 ต.ค. 2556  สิทธิบตัร  
 

2 อุปกรณ์ช่วยเดิน  ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ 
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพง็พดั และ
นายพิศณัย ์มูลรัตน์ 

8 ต.ค. 2556  สิทธิบตัร
ออกแบบ  
ผลิตภณัฑ ์
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ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ ์ ผูป้ระดิษฐ ์ วนัท่ียืน่เร่ือง ประเภท 
3 กรรมวธีิการท ากระดูกเทียมไฮดรอก-

ซีอะพาไทตผ์สมไททาเนียมอลัลอยด์
โดยวธีิแมคคานิคอลอลัลอยด ์ 

ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ 
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตนัฆศิริ และ 
อ. ดร. คมสนัติ โชคถวาย 

18 ธ.ค. 2556  สิทธิบตัร  
 

4 สูตรอาหารและกระบวนการผลิต
เอนไซมย์อ่ยสลายพลาสติกชีวภาพ 
ชนิดพอลิแลกติกแอซิด  

ศ. ดร. สายสมร ล ายอง  
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ 
น.ส. วาสนา เป็นเครือ 

12 มี.ค. 2557  
 

สิทธิบตัร 

5 กรรมวธีิการประดิษฐแ์ผน่แปะสิวผสม
สารสกดัจากใบบวับก  

ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ 
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพง็พดั 
น.ส. ศุภลกัษณ์ มะโนธรรม และ 
นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม 

12 มี.ค. 2557 สิทธิบตัร 

6 กรรมวธีิการประดิษฐแ์ผน่ปิดแผลผสม
สารสกดัสาบเสือ  

ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ 
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพง็พดั 
น.ส. ศุภลกัษณ์ มะโนธรรม และ
นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม 

12 มี.ค. 2557 สิทธิบตัร 

7 กรรมวธีิการการเตรียมเซรามิก
แคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟส
ระหวา่งไฮดรอกซีอะพาไทตแ์ละ 
เบตา้ไตรแคลเซียมฟอสเฟตดว้ย 
วธีิการปฏิกิริยาของแขง็  

ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ 
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพง็พดั 
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตนัฆศิริ 
อ. ดร. ภาคภูมิ จารุภูมิ และ  
น.ส. นฤมล เลิศค าฟ ู

12 มี.ค. 2557 สิทธิบตัร 
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ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ ์ ผูป้ระดิษฐ ์ วนัท่ียืน่เร่ือง ประเภท 
8 กรรมวธีิการผลิตสารโมนาโคลิน เค 

จากขา้วราแดง  
ศ. ดร. สายสมร ล ายอง 
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ 
น.ส. โปรดปราน เพง็นอ้ย 

12 มี.ค. 2557 สิทธิบตัร 

9 กรรมวธีิการประดิษฐว์สัดุนาโนไฮ- 
ดรอกซีอะพาไทตด์ว้ยกระบวนการ
เปอร์ออกไซด ์

อ. ดร. ช านาญ ราญฎร 
ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ 
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตนัฆศิริ และ 
น.ส. อจัฉราพรรณ กนัทะ 

21 มี.ค. 2557 สิทธิบตัร 

10 ส่ือวดีีทศัน์น าเสนอองคค์วามรู้ล าไย
แบบง่าย 

ผศ. ดร. รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต 
รศ. ดร. จริยา วสิิทธ์ิพานิช 
ผศ. ดร. ชุรี เตชะวฒิุ 
ผศ. พาวนิ มะโนชยั และ 
ผศ. ยทุธนา เขาสุเมรุ 

24 มี.ค. 2557 ลิขสิทธ์ิ 

11 ระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ทาง
การเกษตรแบบง่าย: กรณีศึกษา
ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ล าไย 

ผศ. ดร. รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต 
รศ. ดร. จริยา วสิิทธ์ิพานิช 
ผศ. ดร. ชุรี เตชะวฒิุ 
ผศ. พาวนิ มะโนชยั และ 
ผศ. ยทุธนา เขาสุเมรุ 

24 มี.ค. 2557 ลิขสิทธ์ิ 

12 ออนโทโลยอีงคค์วามรู้ล าไย ผศ. ดร. รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต 
รศ. ดร. จริยา วสิิทธ์ิพานิช 
ผศ. ดร. ชุรี เตชะวฒิุ  
ผศ. พาวนิ มะโนชยั และ 
ผศ. ยทุธนา เขาสุเมรุ 

24 มี.ค. 2557 ลิขสิทธ์ิ 
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ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ ์ ผูป้ระดิษฐ ์ วนัท่ียืน่เร่ือง ประเภท 
13 กรรมวธีิการเตรียมอนุภาคนาโนซิล-

เวอร์/ซิลเวอร์คลอไรดโ์ดยใชส้ารสกดั
จากชา  

รศ. ดร. อภินภสั รุจิวตัร์ และ 
น.ส. สุพตัรา สมศรี 

14 ส.ค. 2557 
 

สิทธิบตัร 

14 ผงแอคติโนมยัซีทสลายพลาสติก
ชีวภาพ  

อ. ดร. วสุ ปฐมอารีย ์
ศ. ดร. สายสมร ล ายอง 
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ 
น.ส. วภิาพร นวลตุม้ 

9 ก.ย. 2557  อนุสิทธิบตัร 
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พนัธกจิที่ 3 
การบริการวชิาการ 
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การบริการวชิาการ 
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การบริการวิชาการแก่โรงเรียน โดยการจดัค่ายโอลิมปิกวิชาการใหแ้ก่นกัเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 
และการจดัอบรมใหก้บัครูวิทยาศาสตร์ รวมถึงนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
โดยมีโครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 2 โครงการ 

2. การจัดสัมมนา  อบรม  และ ฝึกปฏิบัติการให้แ ก่ บุคลากรในหน่วยง านภาค รัฐบาลภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และแก่หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นตน้ โดยมีโครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 23 โครงการ 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคเอกชน โดยการจดักิจกรรมการประชุมวิชาการ 
สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดบัคณะ ภาควิชาและศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศวท-มช.) การเป็นวิทยากรบรรยาย การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
โครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 34 โครงการ 
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ความร่วมมือทางวชิาการ 
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
จ านวน 13 ฉบบั ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 
หน่วยงานภายในประเทศ จ านวน 4 ฉบับ 

ล าดบั ช่ือหน่วยงาน 
1 PTT Exploration and Production Public Company Limited 
2 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเดก็และเยาวชน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รุ่นท่ี 17 
3 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียน โดยการก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (โครงการ วมว.) ระยะท่ี 2 
4 Chevron Thailand Exploration and Production 

 
หน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 9 ฉบับ 

ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ประเทศ 
1 California State University Fullerton สหรัฐอเมริกา 
2 Institute for Chemical Research (ICR), Kyoto University ญ่ีปุ่น 
3 University of Bern สวิสเซอร์แลนด ์
4 Bee Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science จีน 
5 The University of Waikato นิวซีแลนด ์

 (ต่อ) 
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ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ประเทศ 
6 Graduate School of Science and Engineering for Research, University 

of Toyama 
ญ่ีปุ่น 

7 Graduate School of Agriculture, Kyoto University ญ่ีปุ่น 
8 Seoul National University College of Medicine เกาหลีใต ้
9 Faculty of Science, The University of New South Wales ออสเตรเลีย 

  
 เม่ือนับรวมกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท่ีได้ลงนามไปแลว้ในปีท่ีผ่านๆ มา ท าให้ปัจจุบัน 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 55 ฉบบั (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557) 
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การประชุมวชิาการนานาชาต ิThe 10th Asian Conference on 
Chemical Sensors (ACCS 2013) :  

Chemical Sensors for the Sustainable Society 

 
 

ศูนย์วิจัยวสัดุศาสตร์ร่วมกับโครงการศูนย์วิจัยนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Asian Conference on Chemical Sensors 
(ACCS 2013) : Chemical Sensors for the Sustainable Society โดยไดรั้บเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  
สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดังาน ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.  เชียงใหม่ เ พ่ือให้ผู ้เข้า ร่วมการสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัย 
นกัวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จีน ไตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น มาเลเซีย 
เวียดนาม และไทย ได้รับความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทางเคมี รวมถึงปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของโลก จากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น และแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีทางดา้นวสัดุศาสตร์ 
อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในระดบัสากล 
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การประชุมวชิาการ International Symposia on Research 
towards Green Innovation 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยภาควิชาเคมี ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ และศูนยว์ิจยั
วสัดุศาสตร์ ร่วมกบัศูนยค์วามเป็นเลิศนวตักรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ศูนยบ์ริหารงานวิจยั 
ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการสนบัสนุน
จาก Kochi University through Center for Regional & International Collaboration (CRIC), Japanese Association 
for Flow Injection Analysis ประเทศญ่ีปุ่น และ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จดัการประชุมวิชาการ 
International Symposia on Research towards Green Innovation เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ และเช่ือมโยงความรู้ในสหสาขาวิชาชีพดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่
เพ่ือน าไปสู่นวตักรรมสีเขียว โดยไดรั้บเกียรติจากรองศาสตราจารย์โรม จริานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดยศาสตราจารย์ ดร. เกตุ 
กรุดพนัธ์ ศูนยค์วามเป็นเลิศนวตักรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และกล่าว
ตอ้นรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวนัท่ี 12 มกราคม 2557 
ณ หอ้งประชุมชา้งกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ. เชียงใหม่ 
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การแข่งขันดาราศาสตร์โอลมิปิกระดบัชาติ คร้ังที่ 11 

   
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในพิธีเปิด 
การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 11 (The Eleventh Thai Astronomy Olympiad; 11th TAO)  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ซ่ึงจดัโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัวิจยัดารา
ศาสตร์แห่งชาติ  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี  24-29 เมษายน 2557  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมและคดัเลือก
นักเรียนเข้าแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการระดบัประเทศและระดบันานาชาติ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการศึกษาวิชา 
ดาราศาสต ร์ให้ทัด เ ทียมนานาประ เทศ  ตลอดจนเ ป็นการ เฉลิมฉลองการ ก่อตั้ งคณะวิทยาศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ครบ 50 ปี และการเฉลิมฉลอง 36 ปี ของการก่อตั้งหอดูดาว 
สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
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การประชุมวชิาการนานาชาติ IUPAC World Polymer 
Congress 2014, The 45th International Symposium on 

Macromolecules (MACRO 2014) 

    
 

 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภข์องศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบั 
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) จดัการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World 
Polymer Congress 2014, The 45th International Symposium on Macromolecules (MACRO 2014) ระหว่าง
วนัท่ี 7-11 กรกฎาคม 2557 ณ Convention Hall ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดรั้บเกียรติจาก Professor Dr. Michael Buback, President of Polymer 
Division, IUPAC กล่าวถึงท่ีมาของการจดัประชุม คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าว
ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ประธานจดัการประชุม กล่าวรายงานการ
จดัการประชุม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กล่าวเปิดการ
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ประชุม เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมดว้ยผูบ้ริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซ่ึงมีนกัวิทยาศาสตร์ นกัศึกษา นกัวิจยั และนกัวิชาการ
จากทัว่โลกกว่า 1,200 คน เขา้ร่วมงาน ภายในงานมีการบรรยายเชิงวิชาการจากผูเ้ช่ียวชาญระดับโลก การแสดง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ นิทรรศการต่างๆ รวมทั้งการน าเสนอผลงานวิจยั โดยอาจารย ์ดร. ภทัร์นฤน วรจิตติพล 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคมี และคณะผูว้ิจยัไดรั้บรางวลัการน าเสนอผลงานวิจยั Best Poster Award (First Prize) 
ของ Session “Environmentally Benign Polymers (ENVIR)” จากผลงานเร่ือง PLA-PBAT Blends and Their 
Composites with Montmorillonite as Biodegradable Material for Packaging Applications: Preparation, 
Characterization and Testing คณะผูว้ิจยัประกอบดว้ยนางสาวกลัยาวสัถ ์วงัคะวงษ ์นางสาวสุธินี เกิดเทพ อาจารย ์
ดร. โรเบิร์ต มอลลอย ดร. ธนาวดี ล้ีจากภยั อาจารย ์ดร. ภทัร์นฤน วรจิตติพล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. วินิตา  
บุณโยดม 
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งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิส่วนภูมภิาค ประจ าปี 2557  
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจา้ภาพจดังานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2557 เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยไดรั้บเกียรติจากคุณเจริญฤทธ์ิ 
สงวนสัตย์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีสร้าง
ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัไดรั้บเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพนัธ์  สิงหราชวราพนัธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดังาน โดยมีผูแ้ทนจาก
องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมถวายพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีเปิดงาน ณ หอ้ง SCB 2100 และบริเวณ
โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557  
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ในโอกาสท่ีปี 2557 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ไดรั้บเกียรติให้เป็นเจา้ภาพจดังานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2557 ระหว่างวนัท่ี 18-20 
สิงหาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยเป็น
หน่วยงานหลกัในการจดังานครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตการศึกษาภาคเหนือตอนบน รวม 8 จังหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย 
เชียงใหม่  น่าน พะเยา แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง และล าพูน ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ 
อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

การจดังานดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมการค้นควา้และเผยแพร่
ผลงานวิจยัเพ่ือน าไปพฒันาต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความรู้ความสามารถ  
ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน และกระตุน้ให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  
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พนัธกจิที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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กจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 ประเพณียีเ่ป็ง ประจ าปี 2556 

คณะวิทยาศาสตร์จดักิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจ าปี 2556 เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีอนัดีงามของลา้นนาไทย ภายใน
งานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ทั้งประเภทสวยงามและประเภทความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องบุคลากร 
และนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 งานก่อเจดย์ี SCI (Science for Arts and Culture) 
คณะวิทยาศาสตร์จดังานก่อเจดีย ์SCI (Science for Arts and Culture) ภายในงานประกอบดว้ยการแสดง

นิทรรศการงานวิจยัเชิงประยกุตท์างวิทยาศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ผลงานของอาจารย ์นกัวิจยัคณะวิทยาศาสตร์ 
การแสดงฟ้อนร าลา้นนาและโฟลค์ซอง การสาธิตการตดัตุง และการจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 
2556 ณ บริเวณลานดา้นหนา้อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 งานท าบุญประจ าปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557  
คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท าบุญประจ าปี ผูบ้ริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

2557 ภายในงานมีกิจกรรมการท าบุญตกับาตร การรับฟังรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ พิธีมอบรางวลัแก่
บุคลากร และงานเล้ียงสังสรรค์ส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 2557 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง SCB 2100 
และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 การบรรยายธรรมะ “ธรรมะกบัการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายธรรมะ “ธรรมะกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพ่ือให้

นกัศึกษาและบุคลากรไดรั้บฟังหลกัธรรมและขอ้คิดคติเตือนใจท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
และเตรียมความพร้อมกา้วสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน บรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เม่ือวนัท่ี 
7 มกราคม 2557 ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 ประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ประจ าปี 2556 
บุคลากรและนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่สรงน ้าพระพุทธสิหิงค ์ในงานประเพณีสงกรานต ์จงัหวดั

เชียงใหม่ ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
นอกจากน้ี ยงัมีการจดัพิธีด าหวัคณบดีและผูอ้าวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
และร่วมพิธีด าหวัอธิการบดี และผูอ้าวุโสมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 
25 เมษายน 2557 โดยคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การประกวดขบวนแห่ 

 
 

 ท าบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามคัคี ประจ าปี 2557 
ผูบ้ริหาร บุคลากร นกัศึกษา และสมาชิกชมรมผูเ้กษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกนัท าบุญถวายเทียนพรรษา ถวาย

ผา้อาบน ้ าฝน ทอดผา้ป่าสามคัคีสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และแท่นแกว้ เน่ืองในวนัเขา้พรรษา ประจ าปี 2557 และ
มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนบา้นสบแปะ เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 ณ วดัสบแปะ 
(ศรีมงคล) ต. บา้นแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่  
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 งานแสดงธรรม “ธรรมะเปลีย่นชีวติ คร้ังที่ 11” 
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกบัคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และชมรมสารธรรมลา้นนา จดังานแสดง

ธรรม “ธรรมะเปลี่ยนชีวิต คร้ังที่ 11” กรรมเปล่ียนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนตัตา โดยภายในงานมีการ
แสดงพระธรรมเทศนาจากพระนกัเทศน์ช่ือดงัและการบรรยายธรรม  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

    
 

 พธีิแสดงมุทิตาจติแด่ผู้เกษยีณ ประจ าปี 2557 
คณะวิทยาศาสตร์จดัพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณ ประจ าปี 2557 โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบตัรและของ

ท่ีระลึกให้แก่ผูเ้กษียณ การแสดงจากบุคลากรและบุตรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2557 
ณ หอ้ง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
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บุคลากรทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรต ิ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ 

สังกัดภาควิชาเคม ี

 
 

ด ารงต าแหน่งรองหวัหนา้ภาควชิาเคมี การครองตน มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการ
ท างานในหน้าท่ี ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว การครองคน ให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานเต็มท่ี เช่น งานพิธีการรับ
เสด็จ งานส่วนกลางของคณะ การครองงาน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประธานอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
บณัฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ งานโครงการบริการวิชาการต่างๆ ทั้งของ
ภาควชิาและคณะ จุดเด่น ด ารงต าแหน่งรองหัวหนา้ภาควิชา ช่วยงานหัวหนา้ภาควิชา 
3 สมยั ท างานทุ่มเท 

 
นายเอกพงษ์ กนัทารักษ์ 
ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

 
 

การครองตน มีความวริิยะ อุตสาหะในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ใหค้วามส าคญัในการดูแล บ ารุงและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม การครอง
คน เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน
และกิจกรรมทุกประเภท การครองงาน มีความคิดริเร่ิม หาหลกัการ แนวทาง วิธีการ
ใหม่ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน เป็นหัวหนา้โครงการวิจยั โครงการยอ่ย และ
เป็นผู ้ช่วยนักวิจัยหลายโครงการ จุดเด่น น าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผลงานท่ีประดิษฐ์หรือสร้างข้ึนสามารถน ามาใช้ได้จริงอาจน าไปสู่
นวตักรรมและท าใหอ้งคก์รประหยดังบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์ราคาแพง 

กลุ่มข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย สายวชิาการ 

กลุ่มข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย สายปฏิบัติการ 
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นายมานพ ขันค า 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดบั ส 2 
สังกัดส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

 การครองตน  มีความวิ ริยะ อุตสาหะในงานท่ีรับผิดชอบ มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและเล้ียงดูบุตรไดเ้ป็นอย่างดี รู้จกัดูแล บ ารุงและรักษา
ทรัพยสิ์นของส่วนรวม การครองคน เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ 
และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน เป็นท่ีเคารพของผูป้ฏิบติังานท่ีอ่อนอาวุโส
กว่า การครองงาน มีความคิดริเร่ิม หาแนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใชป้ระโยชน์ใน
การปฏิบติังาน จุดเด่น การเป็นผูอ้าวโุสท่ีสุดในหน่วยงาน สามารถเป็นผูน้ ารุ่นพ่ี
ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่รุ่นนอ้ง 

 
นายสุรชัย แก้วพนัธ์ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ  
(ด้านเทคนิคและเคร่ืองยนต์) 

สังกัดส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

การครองตน  มีความวิ ริยะ อุตสาหะในงานท่ีรับผิดชอบ มีความ
จงรักภกัดีต่อองค์กร รู้จกัดูแล บ ารุงและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม เป็นผูต้รง
ต่อเวลา มีความสุภาพ การครองคน เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ 
และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน การครองงาน มีความคิดริเร่ิม หาแนวทาง 
วิธีการใหม่ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน จุดเด่น สามารถเป็นผูน้ ารุ่นพ่ีท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่รุ่นนอ้ง และสามารถปฏิบติังานในวนัหยุดหรือนอกเวลา
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

กลุ่มลูกจ้างประจ า 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 
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 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัญ ปันมา อาจารยป์ระจ า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ดีเยี่ยม ในการประชุม “นักวิจยัรุ่นใหม่พบเมธีวิจยั
อาวุโส สกว.” คร้ังท่ี 13  จดัโดยส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) ระหว่างวนัท่ี 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ 
รีเจน้ท ์ชะอ าบีช รีสอร์ท จ. เพชรบุรี 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ และอาจารยป์ระจ า
ภาควิชาชีววิทยา ไดรั้บรางวลั 2013 Japan International Award for Young Agricultural Researchers  จาก Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF, Japan) เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ณ the U Thant 
International Conference Hall, United Nation University กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยรางวลัน้ีเป็นรางวลัท่ีมอบ
ใหแ้ก่นกัวิจยัท่ีท างานวิจยัดา้นการเกษตรประมง และป่าไม ้ ท่ีมีผลงานวิจยัดีเด่น สามารถก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีการจดัพิธีมอบรางวลัคร้ังแรกในปี 2007 และการมอบรางวลัในปีน้ีนบัเป็นคร้ังท่ี 7 
ซ่ึงมีผูบ้ริหารของ MAFF, Japan ผูบ้ริหารของ Japan 
International Research Center of Agricultural Science  
ผูแ้ทนจากสถานทูต และนักวิจยัจากองค์กรต่างๆ ร่วม
เป็นเกียรติในพิธี ทั้งน้ีรองศาสตราจารย ์ดร. ภาณุวรรณ 
จนัทวรรณกูร ยงัไดรั้บเกียรติใหบ้รรยายพิเศษในหวัขอ้
“Honey bee pathology and development of beekeeping 
in Asia”  

 

 
 



 

     รายงานประจ าปี ๒๕๕๗     65 

 

 

 ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ อาจารยป์ระจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ ไดรั้บ
รางวลัศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปี 2556 ด้าน
ความส าเร็จในอาชีพ/หนา้ท่ีการงาน ซ่ึงมีพิธีมอบรางวลัในงานคืนสู่เหยา้ “เสือเหลือง
คืนถ่ิน” เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
อ. เมือง จ. พิษณุโลก   
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ อาจารยป์ระจ าภาควิชา
ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บรางวลัอาจารยดี์เด่น (ASAIHL-Thailand Award) 
คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2556 ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากสมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวนัออก
เฉียงใต ้ประจ าประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2556  
ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
 

 

 
 

 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ อาจารย์
อาวุโสภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 2556 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร คร้ังท่ี 48 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 
23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 ศาสตราจารย์  ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา  อาจารย์ประจ าภาควิชา
คณิตศาสตร์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงมีพิธีพระราชทานเกียรติบตัรฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร คร้ังท่ี 48  
เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 

 

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. พศิิษฐ์  สิงห์ใจ หวัหนา้ภาควิชา
ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ได้รับรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“ช้างทองค า” ประเภท นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เข้ารับมอบรางวลั เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2557 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ และอาจารยป์ระจ า
ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
“ช้างทองค า”  ประเภท นักวิจัย รุ่นใหม่ดี เ ด่น สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขา้รับมอบรางวลั เม่ือวนัท่ี 
24 มกราคม 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม อาจารยป์ระจ า
ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์ 
จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

 ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล ายอง อาจารย์
ประจ าภาควิชาชีววิทยา เมธีวิจยัอาวุโส สกว. ประจ าปี 
2555 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส 
สกว. จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชยัพฒันา 
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยทุนส่งเสริมกลุ่ม
วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เป็นทุนสร้างทีมวิจัยท่ี
จดัตั้งโดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  (สกว.)   

 

 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนนกัวิจยัอาวโุสท่ีมีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นท่ียอมรับ
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ ซ่ึงนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างท่ีดีแลว้ ยงัเป็นผูมี้พลงัท่ีจะผลิตผล
งานท่ีมีคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ โดยผูไ้ดรั้บทุนจะไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็น “เมธีวิจยัอาวโุส สกว.” 
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 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และอาจารย์ 
ดร. โรเบิร์ต มอลลอย อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคมี ไดรั้บรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ : รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดคน้ 
ระดบัดี ประจ าปี 2557 จากผลงานเร่ือง  “กระบวนการผลิตตวัริเร่ิมทิน (II) อลัคอกไซดช์นิดของเหลวเพ่ือใชใ้นการ 
สังเคราะห์แลคไทดแ์ละพอลิแลคไทดส์ าหรับอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ” ในงานวนันกัประดิษฐ ์ประจ าปี 2557 เม่ือ
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 ณ หอ้ง Grand Diamond Ballroom 
(ฮอลล ์9) ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี จ. นนทบุรี 
 
 

 

 
 

 

 

 อาจารย์ ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล  อาจารย์ประจ า
ภาควิชาเคมี และคณะผูว้ิจยั ไดรั้บรางวลั Best Poster Award 
(First Prize) ของ Session “Environmentally Benign Polymers 
(ENVIR)” จ า กผล ง าน เ ร่ื อ ง  PLA-PBAT Blends and Their 
Composites with Montmorillonite as Biodegradable Material 
for Packaging Applications: Preparation, Characterization and 
Testing ในการประ ชุมวิ ช าการนานาชา ติ  IUPAC World 
Polymer Congress 2014, The 45th International Symposium on  

Macromolecules (MACRO 2014) ซ่ึงจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 6-11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่ คณะผูว้ิจัยประกอบด้วยนางสาวกัลยาวสัถ ์ 
วงัคะวงษ ์ นางสาวสุธินี เกิดเทพ อาจารย ์ดร. โรเบิร์ต มอลลอย ดร. ธนาวดี ล้ีจากภยั อาจารย ์ดร. ภทัร์นฤน  
วรจิตติพล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วินิตา บุณโยดม 
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 รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) นกัศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ (รหสั 20) ไดรั้บ
คดัเลือกให้เป็นนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น 
ประจ าปี 2556 สาขาบริหารรัฐกิจ เขา้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในพิธี
ซอ้มใหญ่งานพระราชทานปริญญาบตัรฯ คร้ังท่ี  48  เม่ือ  

 

 
วนัท่ี 22 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเขา้รับการแสดงความยินดี พร้อมรับเข็มเชิดชู
เกียรติประกาศเกียรติคุณในงานราตรีอ่างแกว้ 2557 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 

 

 ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาเก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ (รหัส 39) ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2556 สาขา
นกัวิชาการ เขา้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราช 
ทานปริญญาบตัรฯ คร้ังท่ี 48  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2557  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเขา้รับการแสดงความยินดี  พร้อมรับเข็มเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณใน
งานราตรีอ่างแกว้ 2557 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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นักศึกษาทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรติ 
 นายพิพัฒน์ ค ามา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไดรั้บรางวลันกัศึกษา 

สหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประเภทโครงงานดีเด่น ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดบั
เครือข่ายจากโครงงานช่ือ   “การพฒันาเคร่ืองมือตรวจสอบความผิดพลาดขอ้มลูดว้ยมาโคร”   สถานประกอบการท่ี 
ปฏิบติังาน คือ บริษทั แอคเซนเจอร์ โซลูชนัส์ ประเทศไทย จ ากดัในงานมหกรรม
อุดมศึกษาไทย 2557 (Thai Higher Education Expo & Conference 2014: THEC 
2014) ระหว่างวนัท่ี 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารอิมแพค็ ฟอร่ัม ศูนยแ์สดงสินคา้
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี จดัโดยส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 

 

 นายณัฐดนัย ว่านเครือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ไดรั้บรางวลันกัศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
ประเภทโครงงานดีเด่น ดา้นนวตักรรมสหกิจศึกษา ระดบัเครือข่าย จากโครงงานช่ือ 
“การคน้หาขอ้มลูขนาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหวา่งเฟรมเวิร์คอาปาเช่ฮาดูพ และ
เฟรมเวิร์คอาปาเช่โซลาร์” สถานประกอบการท่ีปฏิบติังานคือ บริษทั จีเอเบิล จ ากดั 
ในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (Thai  Higher  Education  Expo & Conference  

2014 : THEC 2014) ระหว่างวนัท่ี 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารอิมแพค็ ฟอร่ัม ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม 
อิมแพค็ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี จดัโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

     รายงานประจ าปี ๒๕๕๗     71 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ คดัเลือก
นางสาวอภิชญาพร รัตคธา  และนางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวล  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สงักดัภาควิชาฟิสิกส์และ 
 

 

วสัดุศาสตร์ เป็นตวัแทนนกัศึกษาไทยเขา้ร่วมโครงการ
นักศึกษาภาคฤดู ร้อนเซิร์น ประจ าปี 2557 เป็นเวลา  
8 สัปดาห์ ณ เซิร์น (CERN: The European Organization 
for Nuclear Research) สมาพนัธรัฐสวิส ระหว่างวนัท่ี  
2 มิถุนายน-22 สิงหาคม 2557 ตามโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
กบัเซิร์น  
 
 

 นายอดิลักษณ์ ชูประทีป นายสมาน วารุกา นายกิตติกวิน เล่ห์แสน และนายสิรวิชญ์ มูลรินต๊ะ (ทีม No 
Batrider)  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 
การแข่งขนัโอลิมปิกหุ่นยนต ์ประจ าปี 2557 สนามชิงแชมป์ประเทศไทย  (World  Robot  Olympiad 2014 : WRO)  
ประเภททัว่ไป ระดบัมหาวิทยาลยั ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัถ ์จงัหวดัปทุมธานี 
ระหวา่งวนัท่ี 3-5 กนัยายน 2557 จดัโดยบริษทั แกมมาโก ้
ประเทศไทย จ ากดั โดยไดรั้บสิทธ์ิเป็นตวัแทนประเทศ
ไทยไปแข่งขนัรอบชิงแชมป์โลก ณ เมืองโซชิ ประเทศ
รัสเซีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557  
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 นางสาวเพ็ญพิชชา อมรภัทรกิจ  นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ได้รับ 
รางวลั Best Poster Award ในการประชุมวิชาการ The 15th  
International Symposium on Eco-materials Processing and 
Design (ISEPD2014) จากผลงานวิจยัเร่ือง Phase Formation 
and Microstructural Evolution of Perovskite Ferroelectric 
PZN-PZT Ceramics Derived from a Novel Zn2Nb34O87 B-site 

Precursor โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา อาจารยป์ระจ าภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 ณ Hanoi University of Science and Technology กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
 
 

 นางสาวนารีมัส เจะและ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
สงักดัภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บการคดัเลือกจากหอดู
ดาวแห่งวาติกนั (Vatican Observatory) เมือง Castel Gandolfo 
กรุงโรม ประเทศอิตาลี ใหเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมนกัดาราศาสตร์
รุ่นเยาว ์Vatican Observatory Summer School 2014 (VOSS2014) 
ระหวา่งวนัท่ี 1-27 มิถุนายน 2557 
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โครงการพฒันาบุคลากร 
 การอบรมการใช้โปรแกรมด้านบริหารจดัการ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมการใช้โปรแกรมด้านบริหารจัดการ 
ประกอบดว้ยโปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมดา้นการเงินและงบประมาณ และ 
โปรแกรมระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีอาจารย์ ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา ผูช่้วย
คณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณเอกพล ค าแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เป็นวิทยากรในการบรรยาย เ ม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์  

 

 
 

 

 

 การอบรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดัการอบรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร. ชัยชาญ เจริญสุข ผูอ้  านวยการตลาดส่งออก 
บมจ.  ศ รีไทยซุปเปอร์แว ร์  และ คุณอัมพาวดี  เจ ริญสุข  General 
Manager บริษทั เบสท์แอนด์ไบร์ทโพรดกัส์ จ ากดั และท่ีปรึกษาอิสระ 
เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวขอ้ต่างๆ ประกอบด้วยการวางแผน
อตัราก าลงัเพ่ือรองรับการเกษียณอายุ จ านวนบุคลากรหลกัต่อบุคลากร
สายสนบัสนุน การวิเคราะห์อตัราก าลงัท่ีพอเพียงต่อการปฏิบติังานดว้ย
วิ ธี วิ เ คราะ ห์ กิจกรรม  การวางแผนสร้ างความต่อ เ น่ืองในการ
บริหารงาน การวางแผนเสน้ทางเดินสู่ต าแหน่งบริหาร แนวทางการจดัท า
แผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2556 ณ หอ้งสมัมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 โครงการสร้างสุข เสริมสวสัดกิาร คร้ังที่ 2  
 คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการสร้างสุข เสริมสวสัดิการ คร้ังท่ี 2 เพ่ือใหบุ้คลากรและผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น สวสัดิการเงินกู ้โครงการรินใจ รวมทั้งไดใ้ชบ้ริการจาก
หน่วยงานสวสัดิการ สถาบันการเงิน ท่ีมาร่วมออกบูธ อาทิ ประกันชีวิต ประกันสังคม สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และธนาคารต่างๆ เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

 การสัมมนาอาจารย์ เร่ือง “การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัต ิ(Active Learning)” 
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัการสมัมนาอาจารย ์เร่ือง “การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 : การเรียนรู้ผ่านการปฏิบติั 

(Active Learning)” เพ่ือใหอ้าจารยไ์ดเ้พ่ิมพูนความรู้เก่ียวกบักลวิธีการสอนใหน่้าสนใจ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์กบัคณาจารยแ์ละวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ โดยไดรั้บเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ อารยะธนิต
กุล และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอมะรัตต์ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็น
วิทยากรพิเศษ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์  2557 ณ หอ้งสมัมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 การฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ และแผ่นดินไหว 
ประจ าปี 2557 
คณะวิทยาศาสตร์จดัการฝึกอบรมวิธีการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ การฝึกซอ้มหนี

ไฟ และแผ่นดินไหว ประจ าปี 2557 เพ่ือใหบุ้คลากรและนกัศึกษาท่ีปฏิบติังาน
ภายในอาคาร 40 ปี และอาคารอ่ืนๆ มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการป้องกนัและ
ระงบัเหตุเบ้ืองตน้ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกวิธีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่ 
วิชาการ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 
20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสัมมนา และบริเวณลานด้านหน้าอาคาร  40 ปี  
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 
 การสัมมนาพนักงานมหาวทิยาลยัประจ า (บรรจุใหม่) 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัการสัมมนาพนกังานมหาวิทยาลยัประจ า (บรรจุใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือใหพ้นกังาน
บรรจุใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนไดท้ าความรู้จกักนั ไดเ้รียนรู้ระบบ ระเบียบ สิทธิ หนา้ท่ี และรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสะทอ้นถึงปัญหา ตลอดจน
ความคาดหวงัต่างๆ ท่ีมีต่อคณะฯ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระหว่างวนัท่ี 15-16 กรกฎาคม  2557 ณ ฮอไรซนัวิลเลจ
แอนดรี์สอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ. เชียงใหม่ 
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 การอบรมการเขียน TOR และ JA ส าหรับบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์จดัการอบรมการเขียน TOR และ JA ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเขา้ใจในขั้นตอนและวิธีการกรอก TOR และ JA ท่ีถูกตอ้ง
ครบถ้วน โดยวิทยากรจากส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ณ หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

 การแข่งขันกฬีาวทิยาศาสตร์สัมพนัธ์ 50 ปี 
คณะวิ ท ย า ศ าสต ร์ ได้จั ด ก า ร แ ข่ ง ขัน กีฬ า

วิทยาศาสตร์สัมพนัธ์ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
เฉลิมฉลองเ น่ืองในโอกาสท่ีคณะวิทยาศาสตร์  
ครบรอบ 50 ปี และส่งเสริมใหบุ้คลากรจากทุกส่วน
งานได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือความสมัครสมาน
สามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ภายในงานมี 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ  
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา 1 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 การสัมมนาผู้บริหาร ประจ าปี 2557 
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัการสัมมนาผูบ้ริหาร ประจ าปี 2557 

เพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหารในการจดัท าแผนการบริหาร
และแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
ผูบ้ริหารระดบัคณะ ภาควิชา ศูนย ์และหวัหนา้งานในส านกังาน
คณะฯ เข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวนัท่ี 1-2 สิงหาคม 2557 
ณ เฮือนจนะ บูทิค รีสอร์ท อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 

 
 

 กจิกรรม “CoP Day วนัส่งเสริมการพฒันาคุณภาพงานด้วยชุมชนนักปฏิบัต ิประจ าปี 2557” 
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดักิจกรรม “CoP Day วนัส่งเสริมการพฒันาคุณภาพงานดว้ยชุมชนนกัปฏิบติั ประจ าปี 

2557”  เพ่ือใหบุ้คลากรไดน้ าเสนอผลการพฒันาคุณภาพงานผ่านชุมชนนกัปฏิบติั ภายในงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
“กระบวนการท า KM ท่ีประสบความส าเร็จ” โดยคุณสมพร พวงประทุม หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นผูแ้ทนชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี ชุมชนนกัปฏิบติั “การเบิก
จ่ายเงิน” โดยคุณอัมพร ทัพบุรี หัวหนา้งานการเงิน การคลงัและพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ และชุมชนนกัปฏิบติั  
“ผู ้ให้บริการและดูแลรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้ นสูง  ภาควิชาเคมี” โดยคุณชินพรรธน์ ศิระธัญโรจน์ 
นกัวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี พร้อมทีมงาน เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ณ หอ้งสมัมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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การประกนัคุณภาพการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3-21 กมุภาพนัธ์ 2557 
“การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 
2557” 
 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 
“การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นประกนัคุณภาพ

การศึกษาระหวา่ง 4 สถาบนั ไดแ้ก่  
 - มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (1 คณะ)  
 - มหาวิทยาลยัพะเยา (1 คณะ)  
 - มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  (2 คณะ)  
 - มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(15 คณะ)” 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฎาคม 2557 
“การตรวจสอบและประเมินระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2557” โดยได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.30
คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 
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กองทุนพฒันาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการจดักิจกรรมเพ่ือหารายไดส้มทบกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ดงัน้ี 
1. จัดกิจกรรมงานศิษย์เก่าคืนสู่เหยา้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ์
2. จดังานว่ิงมินิมาราธอน (Tour of Science CMU) ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษยเ์ก่าคณะ 

วิทยาศาสตร์ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2557 
3. จดัโครงการรณรงค์เพ่ือทุนการศึกษาและจดัซ้ือครุภณัฑก์ารเรียนการสอน (โครงการต่อเน่ืองปีท่ี 4)

เพ่ือน าเงินไปสมทบทุนโครงการจดัซ้ือรถบสัขนาด 30 ท่ีนัง่ จ านวน 1 คนั วงเงิน 3,786,000 บาท และ
ไดส่้งมอบรถบสัดงักล่าวใหค้ณะวิทยาศาสตร์ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน 
การศึกษาดูงาน และการออกภาคสนามของนกัศึกษา 

4. จ าหน่ายของท่ีระลึกกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ งานครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
5. จดัตั้งกองทุนยอ่ยและเงินรับฝากกองทุนของภาควิชาต่างๆ ภายใตก้องทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  
 
ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรดอกผลจากกองทุนพัฒนา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 2,000,000 บาท ส าหรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ทุนพฒันาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และทุนส่งเสริมการค้นควา้วิจัยทางวิทยาศาสตร์  
นอกจากน้ียงัไดรั้บเงินบริจาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริจาคผ่านสมาคม
ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ดงัน้ี 
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1. การจดัสรรดอกผลจากบญัชีกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 รวม 2,000,000 บาท 

 การศึกษาส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวนเงิน  1,000,000  บาท 
 ทุนสนบัสนุนการวิจยั    จ านวนเงิน     400,000  บาท 
 ทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร   จ านวนเงิน     200,000  บาท 
 สมทบการจดัซ้ือครุภณัฑ ์   จ านวนเงิน     400,000  บาท 

2. ยอดรับบริจาคจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมฯ จ านวนเงิน 2,749,000 บาท 
3. ยอดบญัชีกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ณ 30 กนัยายน 2557 รวม 115,483,232.08 บาท 

 กองทุนคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน  52,640,325.52 บาท 
 กองทุนยอ่ยคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน  21,414,545.03 บาท 
 เงินรับฝากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์             จ านวนเงิน  41,428,361.53 บาท 

 


