
กิจกรรมในรอบป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กับความภาคภูมิใจในการเปนเจาภาพ

“คายทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ”คร้ังท่ี 1
เมื่อวันที่ 12 – 13  พฤศจิกายน  2548

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชาวคณะวิทยาศาสตร
รวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ดวยการ

จัดกิจกรรม
“ โคมลอยกับประเพณียี่เปง”   

เมื่อ วันที่  16  พ.ย  48
ณ หองโถงชั้น 1 อาคาร 40 ป



สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (สวท.-มช.)

ไดรับความไววางใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญจากกรมสรรพ
สามิตเห็นชอบใหเปน

“หนวยงานตรวจวิเคราะหคุณภาพสุรา
ท่ีไดรับแตงตั้งจากกรมสรรพสามิต”
โดยไดจัดใหมีพิธีรับมอบปายฯ

เมื่อวันที่  22  พ.ย. 48

ผศ. ดร.มงคล  รายะนาคร และคณะผูบริหาร
คณะวิทยาศาสตร รวมใหการตอนรับ
Prof. Dr. Asmet Koecak  และภรรยา จากมหาวิทยาลัย
ประเทศตุรกี

คณะอาจารยจากมหาวิทยาลัย ประเทศลาว

ในโอกาสเดินทางมาเพื่อพบปะหารือความรวมมือทางวิชา
การ เมื่อวันที่  14   15  ธันวาคม  2548
ณ  หองรับรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร

เจาหนาที่ในสวนของสํานักงานวิทยาศาสตร จากประเทศ
เวียดนาม



Prof. Dr. Toshihiko Toida
จาก Chiba University  ประเทศญี่ปุน

ในโอกาสเดินทางมาเพื่อพบปะหารือความรวมมือทางวิชา
การ เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2548
ณ  หองรับรองคณบดี

คณาจารย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร
ใสใจสุขภาพ เขารวมงาน

Sport Day & Sport  Night
เมื่อวันเสารที่ 17 ธันวาคม  2548

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม

บรรยากาศความสนุกสนานของคณาจารย
และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

ในงานวัด เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2548
ณ อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มช.

คณะวิทยาศาสตร
จัดใหมีพิธีทําบุญ และงานลี้ยงสังสรรคประจําป 2548

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2548
ณ บริเวณโถงอาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มช.



คณะวิทยาศาสตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง Interfaces of Analytical Sciences:

Workshop of  U.S. and Thai Analytical Scientists
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549
ณ   โรงแรมอมารีรินคํา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ลงนามบันทึกความรวมมือกับ
ร องศาสตราจารยบุญรักษา       สุนทรธรรม

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ          เมื่อวันที่
16 ม.ค. 49

ณ หองพยอม  โรงแรมอารีรินคํา  จ. เชียงใหม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร
ใหความสนใจในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ดวยการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง

การจัดการความรูเพื่อพัฒนา (KM)
คณะวิทยาศาสตร มช.   
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 49

ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล จังหวัดเชียงใหม



คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีแสดงความยินดีแด
ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี  ตันฆศิริ  ในโอกาสไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป 2548

ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในโอกาสไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2548

และ ผศ.ดร.ธรณินทร  ไชยเรืองศรี ในโอกาสไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่ 21  ก.พ. 2549 ณ หองสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มช.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ใหการตอนรับ แพทยหญิง     คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท  รองผู
อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร  รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมารวม
เสวนาทางวิชาการ เร่ือง การจัดตั้งศูนยนิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549

คณะวิทยาศาสตร จัดการประชุมเชิงวิชาการ โครงการศูนยวิจัยนาโน
วิทยาและนาโนเทคโนโลยี   คณะวิทยาศาสตร คร้ังที่ 1 ป 2549 โดย
ไดรับเกียรติจาก Prof. Tord จาก Chalmers University of 
Technology บรรยายพิเศษ เร่ือง Single electron transistor with a 
single conjugated molecule : influence of differently charged states 
of the conjugate molecule and of image  charge in electrodes 
spaced 2 nm apart เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2549  
เวลา  09.20 - 10.40 น. ณ หองประชุม 2 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มช.



คณะวิทยาศาสตร รวมอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรม
เนียมประเพณี ดวยการทํากิจกรรมรวมกัน อันแสดงถึงความรัก

ความสามัคคี
ตลอดจนเพื่อเปนการอนุรักษ

และสงเสริมการแตงกายพื้นเมือง
ในงานพิธีดําหัวผูอาวุโสของคณะวิทยาศาสตร ประจําป  2549

ในวันศุกรที่  21  เมษายน  2549

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา      มาตรฐานวิทยา
ศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ

วัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.)

ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยคณะวิทยาศาสตร

เปนเจาภาพจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปก สอวน. คร้ังที่ 5 ระหวาง
วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2549

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร จัด
“ พิธีไหวครู  คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2549” เมื่อวันที่ 15

มิถุนายน 2549
 ณ บริเวณโถง อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มช.

ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร

รวม พิธีทําบุญเมือง ประจําป 2549
เมื่อวันที่  8  มิ.ย.  2549

ณ ประตูสวนดอก จ.เชียงใหม



บุคลากรคณะวิทยาศาสตร
พรอมใจกันเขารวม

พิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป 2549
เมื่อวันที่ 28  มิ.ย.  2549
ณ บริเวณดานหนา

อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มช.

คณะวิทยาศาสตร
จัดอบรมสัญญาณเตือนภัยและอุบัติภัยอาคารสูงและกฎหมายตรวจสอบอาคาร

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2549  ณ คณะวิทยาศาสตร มช.
คณะวิทยาศาสตร จัดการสัมมนา
เร่ือง “ การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานนิวเคลียร”   
เมื่อวันที่ 24  ก.ค.  2549
ณ หองสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว

คณะวิทยาศาสตร
ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงการจัดตั้งพัฒนาศูนย
เครือขายดานศูนยความเปนเลิศดานวัสดุนาโน
เฉพาะทางระหวางศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2549

ณ หองประชุม งานวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม



คณะวิทยาศาสตร
ไดมี “พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางคณะวิทยาศาสตรกับ
Intel Corporation”

เมื่อวันที่  1  กันยายน  2549
ณ หองประชุม 2 อาคาร 40 ป  คณะวิทยาศาสตร

มช.


