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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. 2558 ฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสรุปผลการด าเนินการตามพนัธกิจต่างๆ ท่ี
ไดก้ล่าวมา รวมถึงกิจกรรมส าคญัท่ีไดด้ าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2558  

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) ศูนยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และส านักงานคณะฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 งาน ไดแ้ก่ 1) งานบริหารทัว่ไป 2) งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 3) งานการเงิน  
การคลงัและพสัดุ 4) งานนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 5) งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและ
วิเทศสมัพนัธ์ 

 
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 

    
ศ. คลนิิก 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 

ผศ. ดร. เสมอแข สมหอม 
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 

นายประธาน สันทิศ 
รักษาการหวัหนา้งานบริการการศึกษา 

และพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 

นางอมัพร ทัพบุรี 
หวัหนา้งานการเงิน การคลงัและพสัดุ 

 

 

  

 

 น.ส. เรณู ศรีเผือก 
หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
และประกนัคุณภาพการศึกษา 

น.ส. จิราวรรณ อุปนันท์ 
หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั  

บริการวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 
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บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 544  คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 312 คน โดยเป็นขา้ราชการ   
55 คน พนกังานมหาวิทยาลยั (งบประมาณแผ่นดิน) 251 คน ผูมี้ความรู้ความสามารถ (งบประมาณแผ่นดิน) 1 คน 
ผูเ้กษียณอายุราชการ (ศาสตราจารย)์ 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน และเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน 201 คน โดยเป็น
ขา้ราชการ 26 คน พนกังานมหาวิทยาลยั (งบประมาณแผ่นดิน) 121 คน พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว 54 คน และ
ลกูจา้งประจ า 31 คน  

 
นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีนกัศึกษาจ านวน 3,311 คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2,279 คน ปริญญา
โท 670 คน และปริญญาเอก 362 คน 

 
งบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีงบประมาณด าเนินการทั้งหมด 454,592,700 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
343,717,300 บาท และงบประมาณรายได ้110,875,400 บาท 
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สายสนับสนุน 

บุคลากร (จ าแนกตามประเภท) 

ปี 

สายวชิาการ สายสนับสนุน 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั 
(งบประมาณ
แผ่นดนิ) 

พนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว 

ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั 
(งบประมาณ
แผ่นดนิ) 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั
ช่ัวคราว 

ผู้มคีวามรู้ฯ 
(งบประมาณ 
แผ่นดนิ) 

ผู้เกษียณฯ 
(ศ.) 

ผู้เช่ียวชาญ 

2557 56 244 1 2 2 26 111 58 33 533 
2558 55 251 1 3 2 26 121 54 31 544 

   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 
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คณาจารย์ (จ าแนกตามภาควชิา) 
ตารางที ่1 จ านวนคณาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ชีววิทยา 1 3 47 51 1 2 50 53 

เคมี 0 5 61 66 0 5 63 68 

เคมีอุตสาหกรรม 0 1 13 14 0 1 12 13 

ธรณีวิทยา 0 0 17 17 0 1 17 18 

ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 0 8 54 62 0 8 53 61 

คณิตศาสตร์ 0 3 43 46 0 2 46 48 

สถิติ 0 10 9 19 1 9 12 22 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 11 17 28 0 11 17 28 

รวม (คน) 1 41 261 303 2 39 272 311 
 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี  
0.33% 

ปริญญาโท 
 13.53% 

ปริญญาเอก 
 86.14% 

คุณวุฒิของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2558 
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ตารางที ่2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ชีววิทยา 1 3 21 26 51 1 3 27 22 53 

เคมี 0 5 20 41 66 1 7 26 34 68 

เคมีอุตสาหกรรม 0 1 5 8 14 0 1 7 5 13 
ธรณีวิทยา 0 4 5 8 17 0 4 6 8 18 

ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 2 6 17 37 62 2 5 20 34 61 

คณิตศาสตร์ 3 3 8 32 46 3 4 19 22 48 
สถิติ 0 4 8 7 19 0 4 9 8 22 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 3 7 18 28 0 3 7 18 28 

รวม (คน) 6 29 91 177 303 7 31 121 151 311 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 

 
 

 
 

ศาสตราจารย ์
2% 

รองศาสตราจารย ์
10% 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
39% 

อาจารย ์
49% 

ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2558 
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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 Dr. Stephen David Elliott  องักฤษ อาจารย ์ ภาควิชาชีววิทยา 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

 

จ านวนนักศึกษา 
ตาราง จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษา 

ระดบั 
จ านวน (คน) 

ปี 2557  ปี 2558  

ปริญญาตรี 1,950  2,279  
ปริญญาโท 515  670  
ปริญญาเอก 351  362  

รวม 2,816  3,311  
   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

 
 

 

นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2558 
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63.28 

29.76 

6.96 

64.61 

31.33 

4.06 
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

สัดส่วนงบบุคลากร สัดส่วนงบด าเนินงาน สัดส่วนงบลงทุน 

2557 2558 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ปี 2557-2558 
ประเภทงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 

งบประมาณแผน่ดิน (ลา้นบาท) 298.16 343.72 
งบประมาณเงินรายได ้(ลา้นบาท) 113.50 110.88 
สดัส่วนงบประมาณแผน่ดิน:รายได ้ 72:28 76:24 
งบบุคลากร (ลา้นบาท) 260.49 293.70 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน (ลา้นบาท) 122.52 142.45 
งบลงทุน (ลา้นบาท) 28.65 18.45 

รวม 411.66 454.60 
สดัส่วนงบบุคลากร (%) 63.28 64.61 
สดัส่วนงบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน (%) 29.76 31.33 
สดัส่วนงบลงทุน (%) 6.96 4.06 
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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 ี
ศูนย์ธรรมชาตวิิทยาดอยสุเทพ 

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 รวมทั้งส้ิน 50 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  
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การปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนวชิา 
คณะวิทยาศาสตร์ไดป้รับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

โดยปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาต่างๆ ใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมปัจจุบนั และสามารถผลิต
บณัฑิตให้บรรลุตามกรอบ TQF อย่างนอ้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

ขณะน้ี คณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามกรอบ TQF แลว้ จ านวน 48 หลกัสูตร ส าหรับ
หลกัสูตรท่ียงัไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว มีจ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ และหลกัสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ โดยจะปิดหลกัสูตรทั้งสองในอนาคตเม่ือ
ไม่มีนกัศึกษาคงคา้งแลว้ (หลกัสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ คงคา้งนักศึกษา จ านวน 2 คน และ
หลกัสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ คงคา้งนกัศึกษา จ านวน 1 คน) 

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนตามกรอบ TQF มาเกือบ
ครบระยะเวลา 5 ปีแลว้ ในขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือบงัคบัใชก้บันกัศึกษา รหัส 59 เป็น
ตน้ไป ส่วนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หากครบรอบระยะเวลาดงักล่าว คณะฯ จะไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์สกอ. ต่อไป 
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของคณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 
96.00 

2. จ านวนหลกัสูตรสหกิจศึกษา 7 
3. จ านวนหลกัสูตรนานาชาติ (international course) 120 
4. จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลกัสูตรนานาชาติ 1 
5. จ านวนนกัศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี 25 
6. จ านวนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ (visiting professor) 9 
7. จ านวนหลกัสูตร/กระบวนวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
181 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (คน) 591 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (คน) 128 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (คน) 58 

 
 

      

ระดบัปริญญาตรี 
76.0% 

ระดบัปริญญาโท 
16.5% 

ระดบัปริญญาเอก 
7.5% 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ทุนการศึกษา 
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บทุนการศึกษา จ านวน 709 ทุน เป็นเงิน 30,279,699 บาท จ าแนกเป็นระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 555 ทุน เป็นเงิน 14,380,541 บาท ระดบัปริญญาโท จ านวน 94 ทุน เป็นเงิน 10,294,038 บาท 
ระดบัปริญญาเอก จ านวน 60 ทุน เป็นเงิน 5,605,120 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 ทุนจากสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทุนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุนจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหสั 20 ทุนจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์
รุ่นรหัส 125 ทุนจากศิษยเ์ก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ ทุนจากมูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. บวัเรศ ค าทอง ทุนจากผูก้อง
มะขาม-พนัเอก ศิวชั ศรีอุปโย ทุนจากศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ทวีศกัด์ิ-รองศาสตราจารยเ์กศิณี ระมิงคว์งศ ์ทุน
จากศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. กิตติชยั-รองศาสตราจารย ์พญ. โสภา วฒันานิกร ทุนจากคุณเจนทศัน์ เชวงเศรษฐ
กลุ ทุนจากคุณนพรัตน ์สายอุบล ทุนจากคุณวิภารัตน ์วฒันกิจ ทุนจากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนจากศิษยเ์ก่ารหสั 36 
ทุนจากอาจารย ์ดร. อติชาต-อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ เกตตะพนัธ์ุ ทุนจากคุณหทยัทิพย ์ศรีธนอุดมชยั ทุนจากคุณ 
ชยะพงษ ์ภาษีผล ทุนจากอาจารย ์ดร. กนกอร โพธินนัท ์ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจนัทร์-วรพจน์ คานีเยาว ์ทุนมูลนิธิ
นายร้ิว-นางหลา้-นางคางอ้ ศกัดาทร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนกองทุนศาสตราจารย ์ดร. ปริญญา นุตาลยั ทุน
กองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนจากคุณสมศกัด์ิ ตณัฑชน ทุนจากคุณจิราพร ผิดนอ้ย ทุนจากรองศาสตราจารย์
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จีรพรรณ ธเนศพิพฒั ทุนมลูนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแกว้ ทุนมูลนิธิ ดร. บรูโน แวร์เคลมานน์ ทุนบริษทั ล าพูนซิงเดน
เก็น จ ากัด ทุนส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนอย่างแท้จริง ทุนการศึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งนครนิวยอร์ก 
ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช. ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บณัฑิต ทุนการศึกษาช่วยนกัเรียนท่ี 
ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ์ ทุนหอการคา้ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนบริษทั ไทยปาร์กเกอร์ 
ไรซ่ิง จ ากัด ทุนมูลนิธินิวติัไกรฤกษ์ ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทุนมูลนิธิ 
งานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเ กียรติ  5 รอบ ทุนไทยบริดจสโตน ทุนมูลนิธิ ทิสโก้ ทุนมูลนิ ธิพัฒนา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิซิเมนต์ไทย จ ากดั ทุนพระราชทาน
การศึกษาสงเคราะห์ ทุนโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ทุนบุญรอดพฒันา ทุนคลองยาง ทุนบริษทั
บา้นปู จ ากดั (มหาชน) ทุนบริษทั มิตซุยออยล ์เอก็ซโปลเรชัน่ จ ากดั ทุนบริษทั ปตท.สผ. จ ากดั (มหาชน) และทุน
บริษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากดั  
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จ านวนทุนการศึกษาจ าแนกตามประเภท 
 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 



 

รายงานประจ าปี 2558 หนา้ 29 

 

 
 

ช่ือทุน จ านวนทุน จ านวนเงินรวม 
ทุนโครงการ พสวท. (ตรี) 80  4,625,318  
ทุนโครงการ พสวท. (โท) 42  5,748,388  
ทุนโครงการ พสวท. (เอก) 21  2,013,920  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (ตรี) 64  2,702,223  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (โท) 52  4,545,650  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (เอก) 39  3,591,200  
ทุนโครงการเพชรทองกวาว 36  1,080,000  
ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ 10  400,000  
ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 96  1,248,400  
ทุนเรียนดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 17  170,000  
ทุนท างานพิเศษ 100  700,000  
ทุนจากหน่วยงานภายนอก 148  3,334,600  
ทุนอ่ืนๆ 4  120,000  

รวม 709  30,279,699  
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โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษา 

 วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2558 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรม Sport Day & Spirit Night ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

   
 

 วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2558 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เขา้รับฟังการบรรยาย เร่ือง “ศิลปะการส่ือสารเพ่ือการ
ไดง้านท าและเป็นผูน้ าท่ีดี” โดยอาจารย์ภูวศิษฐ์ วรีะปัญญาวฒัน์ ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 วัน ท่ี  25 กุ มภ าพัน ธ์  2558 นัก ศึ กษ า 
คณะวิทยาศาสตร์ เข้า ร่วมโครงการส่ง เส ริม
คุณธรรมและจ ริยธรรมแ ก่นัก ศึ กษา  หัวข้อ 
“อย่างไรท่ีเรียกว่ารัก” โดยคุณอรพิมพ์ รักษาผล  
ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

 วัน ท่ี  18 มีนาคม 2558 นัก ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ เข้า ร่วมโครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาองักฤษ หัวข้อ 
“ภาษาองักฤษอยา่คิดเยอะ” โดยอาจารย์คณาธิป 
สุนทรรักษ์  ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

  
 

 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผูบ้ริหาร คณาจารย ์
บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์
เขา้ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและงานเล้ียงแสดงความยินดี
แก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพ่ือแสดงความยินดีและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษา ท่ีก าลังจะส า เ ร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ ลานอะตอม 
ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 วนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2558 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรม Pre-College เพ่ือเตรียมความ
พร้อมทางดา้นจิตใจและความคิดก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 ส าหรับกิจกรรมในวนัแรก นกัศึกษา
ไดรั้บฟังบรรยาย หวัขอ้ “การคน้หาและสร้างอจัฉริยภาพในตวัเอง”โดยคุณวนิษา เรช  และหัวขอ้ “บุคลิกภาพแห่ง
ความส าเร็จ เสน้ทางฝัน สู่วนัแห่งอนาคต” โดยอาจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทะสิงห์ ส าหรับกิจกรรมในวนัท่ี 2 นกัศึกษา
ไดรั้บฟังบรรยายเก่ียวกบัโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษา โดยคุณอรพิมพ์ รักษาผล และโครงการสร้าง
และส่งเสริมวินัยนักศึกษา โดยคุณศรีทัย สีทิพย์  พร้อมด้วยกลุ่มงานจราจรต ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ย พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธ์ุ ผูก้  ากบักลุ่มงานจราจร พ.ต.ท. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี สารวตัรกลุ่มงาน
จราจร และ ร.ต.ท. วิทยา ศิริรัตน์ รองสารวตัรกลุ่มงานจราจร ณ หอ้ง SCB 1100 อาคาร 30 ปี และ SCB 2100 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
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 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 ผู ้บริหาร คณาจารย ์
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้า ร่วมพิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2558 และพิธีมอบรางวัลเรียนดี 
กิจกรรมดี ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 วนัท่ี 12 กนัยายน 2558 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เขา้ร่วมกิจกรรมน านกัศึกษาใหม่ข้ึนไปนมสัการพระบรม-
ธาตุดอยสุเทพ ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และวดัพระบรมธาตุดอยสุเทพราช-
วรวิหาร 

 

 วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ผูบ้ริหาร บุคลากรและ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เขา้ร่วมพิธีงานเล้ียงขนัโตก 
ประจ าปี 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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สมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือ

กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า กบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษาปัจจุบนั อาทิ  
 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2557 สมาคมศิษยเ์ก่าคณะ

วิทยาศาสตร์ ไดจ้ดังานฉลองครบรอบ 50 ปีฯ อยา่งยิ่งใหญ่ 
ภายใต้ช่ืองาน “วิทยาฯ คืนสู่เหยา้ ป๊ิกบา้นเฮากนัเต๊อะ”  
ณ บริเวณลานน ้าพุ หนา้ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
เพ่ือใหศิ้ษยเ์ก่าทุกรุ่นรหสั ทุกสาขาวิชา ไดพ้บปะสังสรรค์
และร่วมกิจกรรมศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 
50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี เ พ่ือสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศิษยเ์ก่าฯ และคณะฯ ตลอดจนหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ และหาแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนการหาสถานประกอบการส าหรับฝึกงานของนักศึกษา 
และการประกอบอาชีพของบณัฑิตในอนาคต  
คร้ังที่ 1 โครงการพบปะศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัต่างๆ ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ในระหวา่งวนัท่ี 18-21 กมุภาพนัธ์ 2558 
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คร้ังที่ 2 โครงการพบปะศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ
ทางภาคใต ้ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต และบริษทั ตรัง
น ้ามนัปาลม์ จ ากดั ในระหวา่งวนัท่ี 2-6 มิถุนายน 2558  

 
 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัผูบ้ริหาร
พบผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 และร่วมเสวนาใน
หวัขอ้ “เรียนวิทยาศาสตร์ดีอย่างไร ท าอะไรไดบ้า้ง” ณ หอ้งประชุม
ทองกวาว ส านกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 

 
 

 

 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 และร่วมเสวนาในหัวข้อ 
“ประสบการณ์จากพ่ีสู่นอ้ง เพ่ือการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข” 
ณ หอ้งประชุมแกรนดภ์ูค  า โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ. เชียงใหม่   
 
 
 

 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์จดัสัมมนาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการพบปะนอ้งๆ และแลกเปล่ียนประสบการณ์  เพ่ิมพนูความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคเบ้ืองตน้       
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คร้ังที่ 1  บทบาทลูกชา้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ณ หอ้ง CB 
1320 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
คร้ังที่ 2 บทบาทลูกชา้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  
2558 ณ หอ้ง CB 1320 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
เขา้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น 

ประจ าปี 2558 ไดแ้ก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุมาล ีตั้งประดบักุล นกัศึกษาเก่า
ภาควิชาเคมี รหัส 18 ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นนกัศึกษาเก่า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2557 สาขานกัวิชาการ และ ดร.  
อดิชาติ สุรินทร์ค า นกัศึกษาเก่าภาควิชาธรณีวิทยา รหสั 18 ปัจจุบนัเป็น
ผูอ้  านวยการส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้าน
ธรณีวิทยาระหว่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2557 สาขาบริหารรัฐกิจ ณ 
หอประชุม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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สม า คม ศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ  ร่ ว มกับ คณะ วิท ย า ศ า สต ร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือหารายไดส้มทบการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลของ
สมาคม อาทิ 

 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 ไดจ้ดัการแข่งขนักอลฟ์การ
กศุล ณ สนามกอลฟ์แหลมฉบงัอินเตอร์เนชัน่แนลคนัทรีคลบั  
อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี 

 เ ม่ือวันท่ี  13 มิถุนายน 2558 ได้จัดงานงานเ ล้ียง
สงัสรรคพ์บปะศิษยเ์ก่าฯ ภายใตช่ื้องาน “สังสรรคพ่ี์นอ้งวิดยา 
มช. ภาคตะวนัออก (SCI-CMU EAST 2015)” ณ โรงแรม 
Golden City อ. เมือง จ. ระยอง 

 นอกจากน้ี สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ยงัไดห้าสถานท่ีฝึกประสบการณ์ใหก้บันกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจ า
ทุกปี โดยในปีการศึกษา 2557 ท่ีผา่นมา สมาคมศิษยเ์ก่าฯ สามารถรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได ้ทั้งหมด 
53 อตัรา 

 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://alumni.science.cmu.ac.th/ หรือ http://www.facebook.com/pages/
สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือกิจกรรม 
สาธารณกศุลของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ หรือบริจาคเพ่ือสนบัสนุนเป็นทุนการศึกษาของนกัศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ไดท่ี้หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ (คุณสุจิต  
จ าหมาย) โทรศพัท ์0-5394-1990 
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พนัธกจิที่ 2 
การวจิัย 
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การเผยแพร่ผลงานวจิัย 
ในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ไดส้นบัสนุนใหน้กัวิจยัแผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทาง

ส่ือต่างๆ เช่น เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ วารสารระดบัประเทศ และการประชุมวิชาการระดบัประเทศ ดงัน้ี 
 บทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัสากลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 481  ผลงาน 
 บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จ านวน 326  

ผลงาน 
 

 
 

หมายเหตุ: ขอ้มลูขา้งตน้ รายงานตามปีปฏิทิน (พ.ศ.) เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
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แหล่งเงนิทุนวจิัย 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนวิจยัทั้งจากภายในมหาวิทยาลยัและ
จากภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้งส้ิน 96,243,525 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลยั จ านวน 
38,019,900 บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 58,223,625 บาท 

 

 
 

 
 

ภายใน 
มหาวทิยาลยั 

40% 
ภายนอก

มหาวทิยาลยั 
60% 
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สิทธิบัตร 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ีไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร จ านวน 1 เร่ือง ดงัน้ี 
 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ เลขที่ 
จดทะเบียน 

วันที ่
จดทะเบียน 

ประเภท 

1 กรรมวธีิการปรับสภาพตน้ขา้วโพด 
ส าหรับผลิตเอทานอลโดยวธีิการหมกั 

ผศ. ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง และ 
รศ. ดร. สมบูรณ์ อนนัตลาโภชยั 

9508 6 ก.พ. 58 อนุ
สิทธิบตัร 

 
และมีผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ียื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ จ านวน 11 เร่ือง ดงัน้ี 

ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันท่ียื่นเร่ือง ประเภท 
1 กรรมวิธีการผลิตแผน่พรอพอลิสผสม 

พอลิคาโปร์แลกโตนดว้ยวิธีอิเลก็โตร 
สปินน่ิง 

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตนัฆศิริ  
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
น.ส. ศิริกาญจน์ สันพา และ  
นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม 

10 ต.ค. 57 อนุสิทธิบตัร 

2 เคร่ืองด่ืมเยลล่ีผสมไฟโคบิลิโปรตีน อ. ดร. ชยากร ภูมาศ และ 
ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ  

6 พ.ย. 57 อนุสิทธิบตัร 

3 การประดิษฐเ์ซรามิกในระบบแบเรียม 
แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือ
ดว้ย แอนติโมนี โดยใชผ้ลึกขนาดนาโน
ของสารในระบบเดียวกนัเป็นเมลด็
เหน่ียวน า 

ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ  
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตนัฆศิริ  
อ. ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ 
น.ส. ผวิพรรณ ประจนัทร์ศรี  

25 พ.ย. 57 สิทธิบตัร 
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ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันท่ียื่นเร่ือง ประเภท 
4 กรรมวธีิการผลิตขา้วราแดงดว้ยขา้ว

เหนียวสันป่าตอง 
ศ. ดร. สายสมร  ล  ายอง  
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช 
น.ส. โปรดปราน เพง็นอ้ย  และ 
น.ส. ระพีพรรณ มหาวนั 
 

4 ก.พ. 58 อนุสิทธิบตัร 

5 กระบวนการผลิตผงโปรไบโอติกผสม 
สเตรปโตมยัซีทส าหรับเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

ผศ. ดร. วสุ  ปฐมอารีย ์และ 
น.ส. สุธีรา ศรีสมยั  

9 ก.พ. 58 อนุสิทธิบตัร 

6 กระบวนการเตรียมผงสารท่ีมีความ
ละเอียดระดบัไมโครเมตรดว้ยการบด
ยอ่ยเชิงกลจากการสัน่ของของเหลว 
โดยใชค้ล่ืนความถ่ี 

ผศ. ดร. สุภาพ ชูพนัธ์  
ผศ. ดร. ดวงมณี วอ่งรัตนไพศาล  
อ. ดร. อจัฉราวรรณ  กาศเจริญ  
นายพิชิตชยั ปิมแปง และ 
นายมีชยั เทพนุรัตน์  

19 มี.ค. 58 สิทธิบตัร 

7 กรรมวิธีการแยกส่วนสกดัสารกลุม่ 
สเตียรอยดแ์ละไตรเทอร์พีนอยดท่ี์มีฤทธ์ิ
ตา้นมะเร็งเมด็เลือดขาวจากร าขา้ว 

รศ. ดร. สุกญัญา มหาธีรานนท ์ 
อ. ดร. สุวพร เหลืองขม้ิน 
ศ. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ และ 
น.ส. พนาวลัย ์สุทธิอาภรณ์  

9 มิ.ย. 58 สิทธิบตัร 

8 ระบบและวิธีเพาะเล้ียงแอคติโนมยัซีท
ร่วมกบัสาหร่าย 

อ. ดร. ชยากร ภูมาศ 
ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารีย ์
ศ. ดร. สายสมร ล ายอง และ 
นายบญัชา ข าศิริ  

7 ก.ค. 58 สิทธิบตัร 
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และมีผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ีไดรั้บเลขท่ีค าขอ จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 

ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันท่ีรับค าขอ เลขท่ีค าขอ ประเภท 
1 กรรมวธีิการเตรียมอนุภาคนา

โนคอมโพสิทท่ีประกอบดว้ย
ซิลเวอร์และซิลเวอร์คลอไรด์
โดยใชส้ารสกดัจากชา 

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

15 มิ.ย. 58 1501003338 สิทธิบตัร 

2 หวัจ่ายพลาสมาเยน็ความดนั
บรรยากาศ 
 

รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ 
นพ. ชาญชยั ฉตัรศิริมงคล 
และนายฉนัเพชร กายราช 

5 มี.ค. 58 1503000266 อนุสิทธิบตัร 

3 แม่พิมพอ์ดัมุมช่องเท่ากนัแบบ
ประกบบน-ล่าง 

อ. ดร. ชยัสิทธ์ิ  บรรจงประเสริฐ 
และ น.ส. ชลลดา ด ารงค ์ 

13 ส.ค. 58 1501004568 สิทธิบตัร 

 

ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันท่ียื่นเร่ือง ประเภท 
9 อลัลอยดซิ์ลเวอร์เคลยแ์ละกรรมวิธีการ

ผลิต 
อ. ดร. อโนชา หมัน่ภกัดี 
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพง็พดั  
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตนัฆศิริ และ 
ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากลุ  

27 ก.ค. 58 สิทธิบตัร 

10 ซุปพริกแกงเผด็เจกอ้น รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
รศ. ดร. นิรมล  อุตมอ่าง และ 
น.ส. พชัรินทร์ โพธ์ิเกษม  

3 ส.ค. 58 อนุสิทธิบตัร 

11 โฟลธรูเซลล์ส าหรับวดัค่าทางเคมีไฟฟ้า
ในการวิเคราะห์ดว้ยระบบการไหล 

รศ. ดร. จรูญ จกัรมุณี และ 
น.ส. ปรียาภรณ์ เรียนแพง  

11 ก.ย. 58 สิทธิบตัร 
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ท่ี ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันท่ีรับค าขอ เลขท่ีค าขอ ประเภท 
4 แม่พิมพอ์ดัมุมช่องเท่ากนัแบบ

ประกบขา้งดว้ยสลกัยดึ 
 

อ. ดร. ชยัสิทธ์ิ  บรรจงประเสริฐ 
และ น.ส. ชลลดา ด ารงค ์

13 ส.ค. 58 1501004569 สิทธิบตัร 
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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. การจดัสัมมนา อบรม และฝึกปฏิบติัการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาลภายในมหาวิทยาลยั-
เชียงใหม่และแก่หน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นตน้ โดยมีโครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 38 โครงการ 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคเอกชน โดยการจดักิจกรรมการประชุมวิชาการ 
สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดบัคณะ ภาควิชาและศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศวท-มช.) การเป็นวิทยากรบรรยาย การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
โครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 44 โครงการ 
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ความร่วมมือทางวชิาการ 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบั
หน่วยงานต่างๆ จ านวน 15  ฉบบั ดงัน้ี 
หน่วยงานภายในประเทศ จ านวน 3 ฉบับ 

ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ระดบัการลงนาม 
1 สวทช. (โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ

เดก็และเยาวชน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รุ่นท่ี 17) 
มหาวิทยาลยั 

2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) 

มหาวิทยาลยั 

3 ปตท.สผ. มหาวิทยาลยั 
 
หน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 12 ฉบับ 

ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ประเทศ ระดบัการลงนาม 
1 University of Liverpool องักฤษ มหาวิทยาลยั 
2 University of Maryland สหรัฐฯ มหาวิทยาลยั 
3 Technische Universität Bergakademie Freiberg (TU-BAF), 

Faculty for Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik 
เยอรมนี คณะ 

4 National Chiao Tung University ไตห้วนั มหาวิทยาลยั 
5 Graduate School of Science and Technology, and Faculty of 

Engineering, Niigata University 
ญ่ีปุ่น คณะ 

 (ต่อ) 
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ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ประเทศ ระดบัการลงนาม 
6 Kitasato Institute for Life Science ญ่ีปุ่น คณะ 
7 Shizuoka University ญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยั 
8 Erasmus Mundus (LEADER) EU มหาวิทยาลยั 
9 Niigata University ญ่ีปุ่น คณะ 

10 RIKEN BioResource Center ญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยั 
11 California State University, Fullerton สหรัฐฯ มหาวิทยาลยั 
12 Schlumberger Overseas S.A. ปานามา มหาวิทยาลยั 

  
 เม่ือนบัรวมกบับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการท่ีไดล้งนามไปแลว้ในปีท่ีผ่านๆ มา ท าใหปั้จจุบนั 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 46 ฉบบั (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ) 
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พนัธกจิที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
 
 
 
 



 

หนา้ 50  ANNUAL REPORT 2015 

 

กจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 งานท าบุญประจ าปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558  

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท าบุญประจ าปี ผูบ้ริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
2558 โดยมีกิจกรรมการรับฟังรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ พิธีมอบรางวลัแก่บุคลากร และงานเล้ียง
สงัสรรคส่์งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 2558 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 ณ หอ้ง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 ประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ประจ าปี 2558 
บุคลากรและนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่สรงน ้าพระพุทธสิหิงค ์ในงานประเพณีสงกรานต ์จงัหวดั

เชียงใหม่ ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2558 ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
นอกจากน้ี ยงัมีการจดัพิธีด าหวัคณบดีและผูอ้าวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
และร่วมพิธีด าหวัอธิการบดี และผูอ้าวุโสมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 การประกวดขบวนแห่ 
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 ท าบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามคัคี ประจ าปี 2558 
ผูบ้ริหาร บุคลากร นกัศึกษา และสมาชิกชมรมผูเ้กษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกนัท าบุญถวายเทียนพรรษา ถวาย

ผา้อาบน ้าฝน ทอดผา้ป่าสามคัคีเพ่ือสมทบทุนสร้างหอ้งสมุด และมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษาใหแ้ก่
โรงเรียนประดู่วิทยา เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ณ วดัป่าสหธรรมิการาม และวดัดอยแม่ป๋ัง ต. แม่ป๋ัง อ. พร้าว  
จ. เชียงใหม่  

 
 

 พธีิแสดงมุทิตาจติแด่ผู้เกษยีณ ประจ าปี 2558 
คณะวิทยาศาสตร์จดัพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณ ประจ าปี 2558 โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบตัรและของ

ท่ีระลึกให้แก่ผูเ้กษียณ และการแสดงจากบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558  
ณ หอ้ง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
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บุคลากรทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรต ิ
 
  

 

การครองตน มีความมุ่งมัน่ ขยนัหมัน่เพียร ทุ่มเท อุทิศเวลา ตั้งใจท างาน โดยใชค้วามรู้
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี ประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานทั้งท่ีภาควิชาและงานส่วนกลางของคณะ การครองคน มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ การ
ครองงาน มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการเรียนการสอนและงานวิจยัได้
เป็นอย่างดี มีความสามารถในการพฒันางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จุดเด่น เป็นผูท่ี้มี
ศกัยภาพสูง มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บรางวลัซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

  
 

การครองตน มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท อุทิศเวลา มีความตั้งใจท างานในหน้าท่ีให้ประสบ
ความส าเร็จ การครองคน มีความเป็นผูน้ า ให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานเต็มท่ี มีน ้ าใจ 
ช่วยเหลืองานของภาควิชาและงานส่วนกลาง ให้บริการดว้ยความเต็มใจ รวมทั้งดูแลเอาใจ
ใส่นักศึกษาเป็นอยา่งดี การครองงาน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความมุ่งมัน่ต่องานท่ีท าในทุกๆ ดา้นให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้และเป็นแบบอยา่งท่ีดี จุดเด่น เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวสัดุศาสตร์ ร่วมสร้างทีมงานวิจยั
ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์และเป็นท่ียอมรับของทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

 

บุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2558 

ประเภทงานวชิาการ กลุ่มอายุไม่เกนิ 40 ปี 

ประเภทงานวชิาการ กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลยีวหิรัญ 
สังกดัภาควชิาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิิตา บุณโยดม 
สังกดัภาควชิาเคม ี
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การครองตน มีความตั้งใจ ทุ่มเทให้การท างานในงานหนา้ท่ีความรับผิดชอบ อุทิศเวลา
ต่องานกิจกรรมนกัศึกษา การครองคน เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีอธัยาศยัดี และให้บริการ
ดว้ยความเตม็ใจ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานและกิจกรรมทุกประเภท การครองงาน มี
ความกระตือรือร้นและอุทิศเวลาให้แก่ส่วนงานหรืองานท่ีรับผิดชอบ  จุดเด่น  มี 
อธัยาศยัดี เป็นกนัเอง เป็นก าลงัส าคญัในงานพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

 
 
 
 

  
 

การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตั้งใจท่ีจะท างานให้
ประสบความส าเร็จ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว การครองคน ให้บริการด้วยความ 
เตม็ใจ สามารถปฏิบติังานเต็มท่ีตามความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน 
และกิจกรรมต่างๆ การครองงาน มีความคิดริเร่ิม หาหลกัการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานในภาวะท่ีมีขอ้จ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จุดเด่น ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานอยูเ่สมอ ผลงานท่ีประดิษฐ ์
หรือสร้างข้ึนสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ร 

 
 
 

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ/ส านักงาน) 

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ) 

นางลาวลัย์ ทวผีล 
ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา ช านาญการ 
สังกดัส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ 

นายอรรคเดช ผู้อยู่สุข 
ต าแหน่ง วศิวกร 

สังกดัภาควชิาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 
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การครองตน มีความมุ่งมั่น ตั้ งใจท่ีจะท างานในหน้าท่ี เป็นผูรั้กษาและปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีก าหนด ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา ให้
ความส าคญัต่อการบ ารุงพระพทุธศาสนา การครองคน มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง และสุภาพต่อ
ทุกคน ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานเต็มท่ีในงานท่ีภาควิชาและงานส่วนกลางของคณะ 
การครองงาน มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานเชิง
วชิาการและงานพฒันานกัศึกษา  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาฝ่ายกิจการนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ดูแลงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของภาควิชาและ
คณะ จุดเด่น ช่วยงานดา้นกิจการนกัศึกษาดว้ยใจรักและร่วมท างานในการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนกัศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลยีวหิรัญ สงักดัภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บ

รางวลั “TRF-CHE Scopus Young Researcher Award 2014” สาขา Physical Science จากการ
คดัเลือกของส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านกัพิมพ ์Elsevier (หน่วยงานท่ีจดัท าฐานขอ้มูลวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติ Scopus) ซ่ึงไดเ้ขา้รับรางวลั ในการประชุม “นกัวิจยัรุ่นใหม่พบเมธีวิจยัอาวโุส สกว.” 

 

 
 

 

คร้ังท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี จอมเทียน พทัยา 
จ. ชลบุรี และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นหน่ึงในตวัแทนนกัวิจยั 20 คนของประเทศไทย 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเช่ียวชาญส าหรับนักวิจัยรุ่นกลาง (Professional 
Development Programme-Mid Career Researchers) ซ่ึ ง จัด โดยคว าม ร่ วม มื อ
ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และบริติชเคานซิล (British 
Council) ของประเทศไทยและสหราชอาณาจกัร  

ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. ฐปนีย์ สารครศรี 
สังกดัภาควชิาเคม ี

บุคลากรที่ได้รับรางวลั ประจ าปี 2558 
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 ศาสตราจารย์  ดร.  สุ เทพ สวนใต้  สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน
ส่งเสริมกลุ่มวิจยั เมธีวิจยัอาวโุส สกว. ประจ าปี 2557 
สาขาคณิตศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว
เปิดตวัผูรั้บทุนศาสตราจารยวิ์จยัดีเด่นและเมธีวิจัย
อาวโุส ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557  

 

 
 

 
 

 
 

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และไดรั้บรางวลักองทุนอธิการบดี 
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อีกทั้ง
ย ังได้รับรางวัล  “นักวิจัย ดี เ ด่นแห่งชา ติ  ประจ า ปี  2557”  สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสภาวิจยัแห่งชาติ เน่ืองในวนั
นกัประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 ซ่ึงจดัโดยส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการ
ประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี สังกดัภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
ไดรั้บรางวลันกัโลหะวิทยาดีเด่น (Thailand Metallurgist Award) ในการประชุม
วิชาการโลหะวิทยาแห่งชาติ (The 8th International Conference on Materials Science 
and Technology and The 8th Thailand Metallurgy Conference) เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  
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 ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ หัวหนา้ศูนยค์วามเป็นเลิศ
นวตักรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดภาควิชาเคมี ร่วมกับบุคลากรและ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เสนอผลงานวิจยัของศูนยฯ์ ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ 19th International Conference on Flow 
Injection Analysis and Related Techniques เม่ือวนัท่ี   5  ธนัวาคม 2557 

ณ ACROS Fukuoka เมือง Fukuoka ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัโดย Japanese Association for Flow Injection Analysis 
(JAFIA) ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมกบั Kyushu University ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

รางวัล Best Oral Presentation Award for Young Researcher น าเสนอโดย ดร. วศิน วงศ์วิไล สมาชิกของ
ศูนย์ฯ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าเสนอผลงาน เร่ือง “Analytical 
Chemistry Made Easy with Every Day Modern IT for Flow Based and Downscaling Analysis” ซ่ึงเป็นงานวิจยัร่วม
ระหวา่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย และ Aichi Institute of Technology 
ประเทศญ่ีปุ่น 

รางวัล Best Poster Award for Young Researcher น าเสนอโดย ดร. เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน สมาชิกของ
ศูนย์ฯ ซ่ึงเป็นอดีตนักศึกษาปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ในโปรแกรมของภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  น า เสนอผลงานเ ร่ือง  “Sequential Injection Lab-At-Valve with 
Monosegmentation for the Determination of Protein and Creatinine in Urine Samples” ซ่ึงเป็นงานวิจยัร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ Aichi Institute of Technology ประเทศญ่ีปุ่น 
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 รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ ทองเต็ม สังกดัภาควิชาเคมี ไดรั้บ
รางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ช้างทองค า” ประเภทอาจารยน์ักวิจยั
ยอดเยี่ยมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2558 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ สังกดัภาควิชาฟิสิกส์และ
วสัดุศาสตร์ไดรั้บรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ชา้งทองค า” ประเภทอาจารย์
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2558 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์  ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์  สังกัดภาควิชา
คณิตศาสตร์ไดรั้บรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ชา้งทองค า” ประเภท
นกัวิจยัดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 
2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 อาจารย์ ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว สงักดัภาควิชาเคมี ท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผูไ้ด้รับรางวลัโนเบล ณ เมืองลินเดา 
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าปี 2558 ระหว่างวนัท่ี 28 มิถุนายน- 
3 กรกฎาคม 2558 

 อาจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ สงักดัภาควิชาฟิสิกส์และ
วสัดุศาสตร์ และทีมนกัวิจยัโลหะวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 
ไดรั้บรางวลัจากการประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดบัประเทศ 
คร้ังท่ี 6 ระหวา่งวนัท่ี 31 สิงหาคม-1 กนัยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง  ใน
ระดบัอุดมศึกษาและบุคคลทัว่ไป ประเภทนวตักรรมเชิงพาณิชย ์ดงัน้ี  

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รางวัลชนะเลิศ) จากนวตักรรม  
“การพฒันากระบวนการอดัมุมช่องเท่ากนัเพ่ือผลิตโลหะผสมท่ีมีโครงสร้างจุลภาคในระดบันาโนเมตร” ทีมวิจยั
ประกอบดว้ยอาจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ นางสาวชลลดา ด ารงค์ นางสาวอลิสา จักรา ดร.  อัศสฎาวุฒิ  
ปาทาค า และรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์  ไชยเรืองศรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากนวตักรรม “การใชท่้อนาโนคาร์บอนเพ่ือปรับปรุงสมบติัของผิวพ่นเคลือบดว้ย
ความร้อนส าหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง” ทีมวิจัยประกอบดว้ยอาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ บรรจง
ประเสริฐ นางสาวสุพิชฌา มูลงาม นางสาวสุภาวิณี กล้าจริง นางสาวสุพัตรา น ้าพี้ นายพงศกร ตันจิน๊ะ และนาย
ดลวฒัน์  ดสีม 
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นักศึกษาทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรติ 
 

 
 

 นายอนุรักษ์ บุญน้อย นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ไดรั้บรางวลัวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากผลงานเร่ือง “การสอบ
ศกัยภาพลดระดบัไขมนัในเลือดของสารสกดัจากขา้วเหนียวพนัธ์ุเหนียวสันป่าตอง (Oryza sativa L.) ท่ีหมกัดว้ยรา
โมเนสคสั (Monascus purpureus)” เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 ณ อาคารบณัฑิตวิทยาลยั คณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร และศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล ายอง 

 นายอุดร ปงกาวงศ์ นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ไดรั้บรางวลัการคน้ควา้แบบ
อิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากผลงานเร่ือง 
“ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้าตกแม่เยน็ อ  าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 ณ อาคารบณัฑิตวิทยาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบ
อิสระคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุโณทัย จ าปีทอง 
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โครงการพฒันาบุคลากร 
 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่การพฒันาคุณภาพงาน คร้ังที่ 1 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพฒันาคุณภาพงาน คร้ังท่ี 1 หัวขอ้ “กระบวนการ 
พฒันาแผนงาน : การเขียนโครงการ การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย” เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจใน
การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ซ่ึงกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “ประสบการณ์
ในการท าโครงการของภาควิชา” โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์กานดา สิงขรัตน์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภัทรินี ไตรสถิตย์ เร่ือง “กระบวนการพฒันาแผนงาน : การเขียนโครงการ การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย” โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันา เร่ือง “วิธีสร้างดชันีช้ีวดัความส าเร็จของงาน” 
โดยคุณปัทมา จักษุรัตน์ หัวหน้างานบริหารทัว่ไป และเร่ือง “วิธีการใช้งานระบบจดัการสารสนเทศโครงการ  
e-Project” โดยคุณวรการ จารุภุมมิก นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 ณ หอ้งสัมมนา ชั้น 2 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ เร่ือง “เทคนิคการส่ือสารและประสานงานในการให้บริการอย่าง
มคุีณภาพ”  
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ เร่ือง เทคนิคการส่ือสารและประสานงานในการใหบ้ริการ
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้และมีทกัษะท่ีดีใน
การส่ือสารและการประสานงานกบับุคคลทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพ่ือการบริการท่ีดียิ่งข้ึน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์
ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดั
ขอนแก่น และผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เป็นวิทยากรในการบรรยาย เม่ือวนัท่ี 18-19 ธันวาคม 2557 ณ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนดวิ์ว จ. เชียงใหม่ 

 

 

 
 

 

 งานกฬีาบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วม

เดินขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์  และร่วม
แข่งขันกรีฑา ในงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บรางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ 
และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 
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 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เร่ือง “เทคนิคและขั้นตอนการท าผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน”   
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เร่ือง “เทคนิคและขั้นตอนการท าผลงานของบุคลากรสาย
สนบัสนุน” เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเทคนิควิธีการในการท าผลงานมากยิ่งข้ึน และมี
ก าลังใจในการเร่ิมต้นท าผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ร่วมบรรยายและ
แลก เป ล่ี ยน เ รี ยน รู้  เ ม่ื อวัน ท่ี  27 พฤษภาคม  2558  
ณ หอ้งสมัมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศสตร์ 

  

 โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง “ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและการวิจัย: การร่วมคิดเพื่อ
ร่วมก าหนดอนาคตคณะวทิยาศาสตร์” 

 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการสัมมนา
ผูบ้ริหารคณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง  “ยุทธศาสตร์
การผลิตบณัฑิตและการวิจยั : การร่วมคิดเพ่ือ
ร่วมก าหนดอนาคตคณะวิทยาศาสตร์” โดยมี
ผูบ้ริหารทั้งในระดบัคณะ ภาควิชา ศูนย ์และ
หัวหนา้งาน เขา้ร่วมการสัมมนาดงักล่าว เม่ือ
วัน ท่ี  29-30 พฤษภาคม  2558 ณ  สิบแสน  
รีสอร์ทแอนดส์ปา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
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 โครงการสัมมนาอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ เร่ือง  “การจดัการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom” 
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการสมัมนาอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง  “การจดัการเรียนการสอนแบบ Flipped 

Classroom” โดยไดรั้บเกียรติจากอาจารย์ ดร. กนกอร โพธินันท์ จาก Department of Chemical and Biomolecular 
Engineering, Faculty of Engineering, National University of Singapore ประเทศสิงคโ์ปร์ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาเก่า
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ณ 
หอ้งสมัมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี และหอ้ง SCB 4205 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 โครงการสัมมนาพฒันาบุคลากร หัวข้อ “เทคนิคการสร้างผลงานทางวชิาการ : การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ”  

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการสัมมนาพฒันาบุคลากร หวัขอ้ “เทคนิคการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ : การเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ” เพ่ือใหค้ณาจารยมี์ความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ไดเ้รียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และมีแรงจูงใจในการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการใหท้นัภายในก าหนด โดยไดรั้บเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ศิริ
สันธนะ อดีตอาจารยป์ระจ าคณะแพทยศาสตร์ และผูเ้ช่ียวชาญการท าต าแหน่งทาง
วิชาการ บรรยายหวัขอ้ “เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ : การเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ” และคุณสิทธิพร ชมพู รัตน์ จากกองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บรรยายหวัขอ้ “การเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย”์ 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ณ หอ้งสมัมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 โครงการสัมมนาส านักงานคณะวทิยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดัโครงการสัมมนาส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใตแ้นวคิด  “ร่วมคิดร่วมท า เพ่ือ

สร้างสรรค์พฒันาคณะวิทยาศาสตร์” ซ่ึงมีการน าเสนอผลการด าเนินงานของงานต่างๆ  และได้รับเกียรติจาก 
คุณศรีทัย สีทิพย์  หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเ ฉินและประสานงานส่งต่อ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บรรยาย หัวขอ้ “การให้บริการดว้ยรอยยิ้ม” รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นและทบทวน 
SWOT ของส านกังานคณะฯ เม่ือวนัท่ี 14-15 สิงหาคม 2558 ณ สิบแสน รีสอร์ทแอนดส์ปา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่   

 
 

 โครงการการสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง “การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล” 
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการสัมมนาผูบ้ริหารคณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง  “การพฒันาแผนกลยุทธ์ดา้นการ

บริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล” เพ่ือใหผู้บ้ริหารคณะฯ ไดร่้วมกนัทบทวนและพฒันาแผนกลยุทธ์ดา้นการ
บริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ  โดยมีผูบ้ริหารทั้งระดบัคณะ ภาควิชา ศูนย ์และส านกังาน เขา้
ร่วมการสมัมนา เม่ือวนัท่ี 21-22 สิงหาคม 2558 ณ หอ้งจุมเงิน โรงแรมดาราเทวี จ. เชียงใหม่ 
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 กจิกรรม “CoP Day วนัส่งเสริมการพฒันาคุณภาพงานด้วยชุมชนนักปฏิบัต ิประจ าปี 2558” 
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดักิจกรรม “CoP Day วนัส่งเสริมการพฒันาคุณภาพงานดว้ยชุมชนนกัปฏิบติั ประจ าปี 

2558”  เพ่ือใหบุ้คลากรไดน้ าเสนอผลการพฒันาคุณภาพงานผ่านชุมชนนกัปฏิบติั ภายในงานมีการบรรยาย เร่ือง 
“แนวทางและหลกัการในการจดัตั้งชุมชนนกัปฏิบติั” โดยรองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และมีการน าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีจากผูแ้ทนชุมชนนกัปฏิบติั ไดแ้ก่ ชุมชนนกัปฏิบติั Living Library: Rush Book 4U 
ชุมชนนกัปฏิบติับริการวิชาการ IC ชุมชนนกัปฏิบติังานสารบรรณ  และชุมชนนกัปฏิบติัเขียวสะอาด อีกทั้งยงัมีการ
บรรยายหัวขอ้ “แนวทางการพฒันางานดว้ยการใชเ้ทคนิค 7 Wastes Management” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.  
สุพล  อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี  ชมเดช ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ และการมอบรางวลัแก่ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีไดรั้บคะแนนโหวตสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 เขียว
สะอาด อนัดบัท่ี 2 การปฏิบติังานดา้นการเงิน และอนัดบัท่ี 3 การปฏิบติังานดา้นวิชาการ และ Living Library: Rush 
Book 4U ซ่ึงไดรั้บคะแนนโหวตเท่ากนั เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ณ หอ้งสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ 
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การประกนัคุณภาพการศึกษา  
 วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557 
“การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ

บริหารจดัการองคก์รตามแนวทางเกณฑร์างวลั
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : 
TQA)” 

 
 

 
 

 วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
“การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

หลัก เกณฑ์และแนวทางการประ เ มิน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร” 

 วนัที่ 22 เมษายน 2558 
“กิจกรรม QA สัญจร จดัโดยส านกัพฒันา

คุณภาพการ ศึกษา  และบัณ ฑิตวิทย าลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 
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 วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 
“การซกัซอ้มความเขา้ใจในการเตรียม

ความพร้อม รับการประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557” 

 
 วนัที่ 10-11 กนัยายน 2558 
“รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2557 จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 

 

 

 

 

 วนัที่ 21-21 ตุลาคม 2558 
“รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ

ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 
CMU-EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2557 จาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 
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การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ คร้ังที่ 56 
(The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินมาทรงเปิดการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 56 ใน
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่  

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 56 (The 56th International Mathematical 
Olympiad, IMO 2015) จดัโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวนัท่ี 4-16 กรกฎาคม 2558 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการจดัแข่งขนัคร้ังแรกของ
ประเทศไทย และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเน่ืองในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมาย ุ60 พรรษา   
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การแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขนัคณิตศาสตร์ระดบันานาชาติส าหรับ
นกัเรียนระดบัก่อนมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยจดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2502 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
โรมาเนีย เพ่ือคน้หาเยาวชนผูมี้อจัฉริยภาพดา้นคณิตศาสตร์จากนานาประเทศ โดยในปีน้ีผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน
มากกว่า 1,000 คน จาก 109 ประเทศทัว่โลก ประกอบดว้ยผูเ้ขา้แข่งขนัจาก 104 ประเทศ และผูส้ังเกตการณ์จาก 5 
ประเทศ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดบรรยากาศดา้นวิชาการ ท าใหก้ารเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นท่ีสนใจของ
เยาวชนและนักวิชาการทัว่ไป อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไดแ้สดงความสามารถและพฒันาศกัยภาพให้
สูงข้ึนทดัเทียมกบันานาประเทศ ช่วยส่งเสริมสมัพนัธไมตรีระหวา่งเยาวชน อาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ และนกั
คณิตศาสตร์ของไทยกบันานาชาติ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศ 

 

    
 

ส าหรับการแข่งขนัคร้ังน้ีประเทศไทยไดส่้งผูแ้ทนเขา้ร่วมการแข่งขนั จ านวน 6 คน และไดรั้บเหรียญ
รางวลัทุกคน แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยไดค้ะแนนรวมเป็นอนัดบัท่ี 12 จาก
ทั้งหมด 104 ประเทศ รายช่ือผูแ้ทนประเทศไทยท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั ประกอบดว้ย 

1. นายสุชาญ วิวฒันเ์ศรษฐชยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง 
2. เดก็ชายวิชญพ์ล อคัรเสรีนนท ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง 
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3. นายธีร์ งามแสงรัตน ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 
4. นายศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จงัหวดันครปฐม  เหรียญเงิน 
5. นายพชร เศวตมาลย ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 
6. นายทชัชนก ค าพิทกัษ ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จงัหวดัขอนแก่น เหรียญ

ทองแดง 
ซ่ึงประเทศท่ีได้คะแนนรวมมากท่ีสุด 10 ล  าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สหพนัธรัฐรัสเซีย แคนาดา และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยผูท่ี้
ไดรั้บรางวลั Perfect Score คือ สามารถท าขอ้สอบไดค้ะแนนเต็มทุกขอ้ คือ Zhuo Qun (Alex) Song ผูเ้ขา้แข่งขนั
จากประเทศแคนาดา  
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งานฉลองครบรอบ 50 ปี  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ จดังานฉลองครบรอบ 
50 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2557 โดยในช่วงเชา้ มีการจดัพิธีบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและผูมี้คุณูปการ  
ณ บริเวณอาคารเคมี 1 ซ่ึงเป็นอาคารเรียนหลงัแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือบูชาและ
แสดงความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และผูท่ี้ท าคุณประโยชนใ์หก้บัคณะวิทยาศาสตร์ท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้ จากนั้นมีพิธี
เปิดการใชลิ้ฟท์อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการ โดยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมามีพิธีท าบุญ สืบชะตา และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารยแ์ละ
ศิษยเ์ก่าอาวโุส ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี และในช่วงบ่าย มีการจดักิจกรรมของภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ทั้งการ
บรรยายเชิงวิชาการ และกิจกรรมพบปะศิษยเ์ก่า ส่วนในช่วงเย็น มีการจัดงาน “วิทยาฯ คืนสู่เหยา้ ป๊ิกบา้นเฮา
กนัเต๊อะ” ณ บริเวณลานน ้าพุ หนา้ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยไดรั้บเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ. 
อ านาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พฒันาสังคม ศิลปวฒันธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิดงาน คุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์ นายกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจดังาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวตอ้นรับผูร่้วมงาน  
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ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ีจดัข้ึนเพ่ือให้ศิษยเ์ก่าทุกรุ่นรหัส ทุกสาขาวิชา ได้
พบปะสังสรรค์และร่วมกิจกรรมศิษย์เ ก่าสัมพันธ์ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ยการ
แสดงเชียร์หลีดเดอร์ของศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั การแสดงดนตรี โดย 
วงดนตรี CMU Alumni Band และวงดนตรี DPMT จากภาควิชาฟิสิกส์
และวสัดุศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีการแสดงทางวฒันธรรม Nano Fashion 
Show การประกาศเกียรติคุณศิษยเ์ก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประมูลของ
หารายได ้แข่งขนัเชียร์ทศวรรษ จบัสลากมอบรางวลั และการเล่นเกมส์
ชิงของรางวลัต่างๆ มากมาย ซ่ึงมีศิษยเ์ก่าจากทัว่ประเทศเขา้ร่วมงานอย่าง
คบัคัง่ 
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การแข่งขันวิง่มินิมาราธอน  
ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวทิยาศาสตร์ 

  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบักองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษยเ์ก่าคณะ

วิทยาศาสตร์ จดัการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. “5 Decades Tour of 
Science CMU” เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณถนนดา้นหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ครบ 50 ปี และเพ่ือน ารายไดส้มทบทุนการศึกษา พร้อมทั้งสนบัสนุนการ
จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผูบ้ริหาร คณาจารย ์ศิษยเ์ก่า นกัศึกษาและนกักีฬาร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิด ซ่ึงในปีน้ีไดรั้บความสนใจจากนกัว่ิงทั้งภายในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงสมคัรเขา้
ร่วมการแข่งขันจ านวนมาก ส าหรับเส้นทางในการว่ิงอยู่ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และบริเวณโดยรอบ 
ระยะทางรวมประมาณ 10.5 กิโลเมตร  
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คอนเสิร์ตการกุศล “ปฏิกริิยามันส์” 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัคอนเสิร์ตการกุศล  “ปฏิกิริยามนัส์”  โดยเชิญศิลปินช่ือดงั  เบน    ชลาทิศ ตันติวุฒิ 
และว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ พร้อมดว้ย ณัฐ The Voice Thailand มาสร้างความสุขใหก้บัชาวเชียงใหม่ เพ่ือหา
รายไดส้มทบทุนสร้างศูนยก์ารเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (Learning Center) ซ่ึงจะใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเขา้สู่ยุคของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และเป็นศูนยอ์าหารส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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กองทุนพฒันาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์ มีการจดักิจกรรมเพ่ือหารายไดส้มทบกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ดงัน้ี 

1. จดัการแข่งขนัว่ิงมินิมาราธอน ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. (5 Decades Tour of 
Science CMU) ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2557 
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

2. จดังาน “วิทยาฯ คืนสู่เหยา้ ป๊ิกบา้นเฮากนัเต๊อะ” ร่วมกบัสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ วนัท่ี 6 
ธนัวาคม 2557 ณ บริเวณลานน ้าพ ุหนา้ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

3. จดัคอนเสิร์ตการกศุล  “ปฏิกิริยามนัส์”  เพ่ือหารายไดส้มทบทุนสร้างศูนยก์ารเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (Learning Center) วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

4. จดัการแข่งขนักอลฟ์การกศุลวิทยา 6 ทศวรรษ ร่วมกนัสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือหารายได้
สมทบทุนสร้างศูนยก์ารเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (Learning Center) และหา
รายไดส้นบัสนุนทุนการศึกษา วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 ณ สนามกอลฟ์วินเซอร์ ปาร์ค แอนด ์กอลฟ์
คลบั กรุงเทพมหานคร 

5. จดัโครงการรณรงค์เพ่ือทุนการศึกษาและจดัซ้ือครุภณัฑก์ารเรียนการสอน ร่วมกบักองทุนภาควิชา
ชีววิทยา และกองทุนภาควิชาธรณีวิทยา เพ่ือน าเงินไปสมทบทุนโครงการจัดซ้ือรถยนต์กระบะ
บรรทุก ยี่หอ้โตโยตา้ รุ่น HILUX VIGO CHAMP  จ านวน 1 คนั วงเงิน 860,000 บาท (แปดแสนหก
หม่ืนบาทถว้น) ไดส่้งมอบรถบสัดงักล่าวใหค้ณะวิทยาศาสตร์ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 เพ่ือใชใ้นการ
เรียนการสอนกระบวนวิชาท่ีมีการออกภาคสนาม และกิจกรรมอ่ืนๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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6. จ าหน่ายของท่ีระลึกกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  
7. จดัตั้งกองทุนยอ่ยและกองทุนเงินรับฝากของภาควิชาต่างๆ ภายใตก้องทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  
 
ในปีงบประมาณ 2558 กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดัสรรดอกผลจาก

กองทุนฯ จ านวน 1,770,000 บาท  (หน่ึงลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืนบาทถว้น) ส าหรับเป็นทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน ทุนส่งเสริมการคน้ควา้วิจยัทางวิทยาศาสตร์ และสนบัสนุนการจดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษาและการวิจยั 
นอกจากน้ี ยงัไดรั้บเงินบริจาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริจาคผ่านสมาคม
ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ดงัน้ี 

1. การจดัสรรดอกผลจากบญัชีกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 1,770,000 บาท แบ่งเป็น 
 ทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร    จ านวนเงิน  700,000  บาท 
 ทุนสนบัสนุนการวิจยั     จ านวนเงิน  600,000  บาท 
 สมทบการจดัซ้ือครุภณัฑ ์    จ านวนเงิน  320,000  บาท 
 สนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ ของคณะและกองทุน  จ านวนเงิน  150,000  บาท 

 

2. ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 จากเงินกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเงินกองทุนย่อย
และกองทุนเงินรับฝาก รวมทั้งส้ิน 1,345,500 บาท 

 กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์    จ านวนเงิน  910,000  บาท 
 กองทุนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ทวีศกัด์ิ-   
รองศาสตราจารยเ์กศิณี ระมิงคว์งศ ์   จ านวนเงิน    28,000  บาท 

 กองทุนศิษยเ์ก่า Sc20-CMU    จ านวนเงิน    30,000  บาท 
 กองทุนศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน  377,500  บาท 

 

3. เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมฯ จ านวนเงิน  30,858,357.89 บาท 
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4. บญัชีกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ณ 30 กนัยายน 2558  

 กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  59,911,474.11 บาท 
 กองทุนยอ่ยคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  23,403,569.12 บาท 
 กองทุนเงินรับฝากคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  38,869,901.40 บาท 
รวม  119,184,944.63 บาท  


