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ข้อมูลชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์
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ผลการดำเนินงาน 
ตามพันธกิจของคณะ
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พันธกิจที่ 1
การผลิตบัณฑิต
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 ( )
*, **

*,**  ( )
**  ***

( )

หลักสูตร

 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร และ 

ระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด                                                                                           

1. ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ระดับอุดมศึกษา (TQF)

2. จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา

3.  จำนวนหลักสูตรนานาชาติ (international course)

4.  จำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ

5.  จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี

6.  จำนวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (visiting professor)

7. ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

 ภายในของส่วนงาน

8 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

63.26

7

98

1

3

19

4.43*

167

* หมายเหตุ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 

ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
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11

 2556

 ( ) 662
 ( ) 194
 ( ) 69

   12   2556

20.97%

7.46%

71.57%

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

* ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2556
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ทุนการศึกษา

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 842 ทุน เป็นเงิน 36,096,900 บาท จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี  

จำนวน 671 ทุน เป็นเงิน 23,535,300 บาท ระดับปริญญาโท จำนวน 99 ทุน เป็นเงิน 6,844,800 บาท และระดับ 

ปริญญาเอก จำนวน 72 ทุน เป็นเงิน 5,716,800 บาท

โดยจำแนกทุนการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

 1. ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ภายในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

 2. ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรจาก 

งบประมาณแผ่นดิน ทุนทำงานพิเศษ ทุนโครงการเพชรทองกวาว ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการ 

เรียนดี ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ทุนโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์  และทุนโครงการ 

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา 

จากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหัส 125 ทุนสนับสนุนการศึกษาของชมรมศิษย์เก่าคณิตศาสตร์ มช. ทุนการศึกษาธรณ ี

วิทยา รุ่น 45 ทุนบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

ทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ทุนบริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด 

ทุนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ทุนกนกสินเอกซ์พอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ทุนคลองยาง ทุนการศึกษากองทุนศาสตราจารย์ 

ดร. ปริญญา นุตาลัย กองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนการศึกษาจากกองทุนดรุณี โตสมภาค ทุนจากผู้กองมะขาม- 

พันเอกศิวัช ศรีอุปโย ทุนมาโนช-ดวงจันทร์ คานีเยาว์ ทุนจากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนจิราพร ผิดน้อย ทุนศิพันธ์ กีรติเสวี  

ทุนไชยวัฒน์ แก้วหล้า ทุนสมศักดิ์ ตัณฑชน ทุนคุณสมพร ใหม่แก้ว ทุนคุณเจนจิรา ศักดาธร และทุนคุณวรรณดา วังทองคำ
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 ( )
 . ( ) 80 6,920,400
 . ( ) 45 4,698,000
 . ( ) 21 3,024,000

 ( ) 97 9,215,000
 ( ) 49 2,116,800
 ( ) 51 2,692,800

47 1,410,000
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1 40,000
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18 180,000
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120 720,000

 ( ) 5 30,000
121 2,396,900
30 460,000
842 36,096,900



3232

 

 



3333

 

 



3434



353535

35



3636



37

 นอกจากนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้ร่วมกับ 

คณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์กีฬา 

ให้โรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยสัก อ. เมือง จ. เชียงราย 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 และมอบเครื่องกันหนาว  

เครื่องอุปโภค-บริโภคและอุปกรณ์กีฬา ให้กับศูนย์การ 

เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง “บ้านเลอะกรา”  

ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19  มกราคม 

2556

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รุ่นรหัส 16 สาขาวิชาฟิสิกส์) ได้รับพระราชทานปริญญา 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วน ดร. ทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

(รุ่นรหัส 13 สาขาวิชาธรณีวิทยา) และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นรหัส 14 สาขาวิชาเคมี) ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ในสาขาบริหารราชการและสาขาบริหารองค์กรการศึกษา  ตามลำดับ
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 นอกจากนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และชมรมผู้เกษียณอายุราชการจัดมหกรรมคอนเสิร์ต 

การกุศล “วิทยา มช. พาเพลินเพลง”  ณ ห้องประชุมโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อหารายได้

สมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มช.  สนับสนุนโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร ์

“ตึกเคมี 1” โครงการรณรงค์หาทุนสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถิติ และโครงการจัดซื้อรถบัสขนาดกลางของ 

คณะวิทยาศาสตร์

 ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็น 

ทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณสุจิต จำหมาย) โทรศัพท์ 0-5394-1990 หรือที่ http://alumni. 

science.cmu.ac.th หรือ http://alumni.science.cmu.ac.th หรือ http://www.facebook.com/pages/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พันธกิจที่ 2
การวิจัย
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ว่าง
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 ในปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางสื่อต่างๆ เช่น 

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ดังนี้

 1.  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 374 ผลงาน

 2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จำนวน 148 ผลงาน

 3. ในปีงบประมาณ 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ จำนวน 85 ผลงาน และนำเสนอผลงานวิจัย  

  ณ ต่างประเทศ จำนวน 44 ผลงาน

30

 . . 2555 
    

1.  Scopus  374  
2.  (citation)  refereed journal  

148 
3.  2556   85  

      44  

:    ( . .)  19  2556

400
350
300
250
200
150
100
50
0

390

232

387

163

374

148

2553 2554 2555

Papers
Citation

* หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้น รายงานตามปีปฏิทิน (พ.ศ.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
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แหล่งเงินทุนวิจัย

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก 

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 84,293,455 บาท ซึ่งแบ่งเป็นแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4,996,900 บาท และจาก 

ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 79,296,555 บาท

ภายนอกมหาวิทยาลัย 94%

ภายในมหาวิทยาลัย 6%
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พันธกิจที่ 3
การบริการวิชาการ
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ว่าง
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การบริการวิชาการ

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. การบริการวิชาการแก่โรงเรียน  โดยการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการให้แก่นักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน และการ 

จัดอบรมให้กับครูวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ โดยมีโครงการที่จัดทั้งสิ้น 

จำนวน 51 โครงการ

 2. การจัดสัมมนาอบรมและฝึกปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

และแก่หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ โดยมีโครงการที่จัดทั้งสิ้นจำนวน 18 โครงการ

 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคเอกชน โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา อบรม  

ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับคณะ ภาควิชาและศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) การเป็นวิทยากรบรรยาย  

การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงการที่จัดทั้งสิ้นจำนวน  27 โครงการ
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ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ และกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม 

“ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 8”  

ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2555 เพื่อ 

ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงออก 

และได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของประเทศ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน 

และครูที่เป็นผู้แทนจากศูนย์การจัดงานสัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภูมิภาค 6 ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 700 คน มีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ 

จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การแข่งขัน 

กระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวด 

โครงงานวิทยาศาสตร์ และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก 

นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศและของโลก ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน ์

การเรียนรู้โบราณสถาน และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่
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Chiang Mai Journal of Science

 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่บุคลากร 

และประชาคมวิทยาศาสตร์ ในชื่อ Journal of The Science Faculty of Chiang Mai University ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 และ 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Chiang Mai Journal of Science ในปี ค.ศ. 2001 โดยเป็นวารสารภาษาอังกฤษที่มีกำหนดพิมพ์ 

ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้รับการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition นับตั้งแต่ฉบับที่ 35 

ปี ค.ศ. 2008 ปัจจุบันมีค่าดัชนผีลกระทบอ้างอิง (impact factor) ประจำปี ค.ศ. 2012 จาก Thomson Reuters ISI เท่ากับ 

0.516 โดยจัดอยู่ในหมวดวารสารสาขา Multidisciplinary Sciences ในอันดับที่ 32/56 และมีค่า tentative 5-Year 

Impact Factor = 0.622

 สำหรับฐานข้อมูล Scopus วารสาร Chiang Mai Journal of Science ได้รับการบรรจุตั้งแต่ฉบับที่ 35 ปี ค.ศ. 2008 

ปัจจุบันมีค่า SCImago Journal Rank = 0.238 และค่า h-index = 6 จัดอยู่ในควอไทล์ 3 ด้านเคมี ชีวเคมี พันธุศาสตร์ 

ชีววิทยาโมเลกุล และวัสดุศาสตร์ และควอไทล์ 4 ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับการบรรจุ 

ในฐานข้อมูลสากล ดังนี้

Science Citation Index Expanded 

(also known as SciSearch®)

Journal Citation Reports/Science Edition

Scopus 

Biological Abstracts

BIOSIS Previews

Chemical Abstracts 

SciFinder Scholar

Zentralblatt for Mathematik

2008
0
0

2009
0
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2010
0.34
0.16

2011
0.473
0.236

2012
0.516
0.238

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

Impact Factor
SCImago Journal Rank
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 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013 (SPC 2013) The 8th Annual  

Conference of Thai Physics Society หัวข้อ Thai Physics Society : on the Road to ASEAN Community  

ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ  

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013 (SPC 2013)

The 8th Annual Conference of Thai Physics Society
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 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรแขนงวิชาฟิสิกส์ของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และถือเป็นวาระฉลองครบรอบ 100 ปี แบบจำลองอะตอมของบอห์ร อันเป็นรากฐานสำคัญ 

ของความรู้ด้านฟิสิกส์ และเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากร 

ทางฟิสิกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 600 คน มีผลงานนำเสนอ 

แบบปากเปล่า 76 ผลงาน และผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ 518 ผลงาน
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 38 (วทท 38) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่
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 การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ และเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ 

เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติ” โดยมีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน  

มีการอภิปรายกลุ่มการเสนอผลงานวิจัยจำนวน 690 เรื่อง จาก 18 สาขาวิชา การบรรยายของวิทยากรรับเชิญทั้งระดับชาต ิ

และนานาชาติจำนวน 42 ท่าน และการประกวดโครงงานเยาวชนระดับประเทศ ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ชนะเลิศไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป
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 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยายพิเศษจาก Professor Aaron Ciechanover  

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี พ.ศ. 2547 บรรยายหัวข้อ “Drug development in the 21st century 

Are we going to cure all diseases?” Professor Lourdes J. Cruz นักวิทยาศาสตร์รางวัล L’Oreal-UNESCO  

Award for Women ประจำปี พ.ศ 2553 บรรยายหัวข้อ “Biodiversity, bioprospecting and traditional knowledge” 

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 บรรยายหัวข้อ “Melatonin and neurodegenerative  

disease” และศาสตราจารย์ นพ. ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทาง 

ไฟฟ้าของหัวใจ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 

บรรยายหัวข้อ “Fighting sudden cardiac death : A story from the heart” 
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งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า 

อยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะฯ 

พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่สร้าง 

ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นรองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.  สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมา 

ของการจัดงาน ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยอธิการบดี และ 

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน ณ บริเวณโถง 

นิทรรศการชั้น 1 อาคาร 40 ปี ซึ่งภายในงานมีผู้แทนจากองค์กร 

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพานพุ่มและร่วมพิธีเปิดงาน  

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นเจ้าภาพ 

จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 ภายใต้แนวคิด 

“ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” AEC S&T Update โดยมีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมเยาวชน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชา 

สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยส่งเสริม 

การค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ  

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได ้

แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความ 

สนใจในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
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ว่าง



61

พันธกิจที่ 4 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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ว่าง
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กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555 ภายในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ทั้งประเภท 

สวยงามและประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยบุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 งานทำบุญประจำปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556

 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 ภายใน  

งานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากร และงานเลี้ยง  

สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี  

คณะวิทยาศาสตร์

ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555
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 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัด 

เชียงใหม่ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และร่วม 

พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานสัก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556

 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมสารธรรมล้านนา จัดงานแสดงธรรม  

“ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 9”  กรรมเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา โดยภายในงานมีการแสดงพระธรรม 

เทศนาจากพระนักเทศน์ชื่อดัง การบรรยายธรรมะ และการเปิดโรงทานแจกอาหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแสดงธรรม “ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 9”
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 ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาและ 

ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 17  

กรกฎาคม 2556 ณ วัดโป่งงาม ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556

 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายธรรมะ “ความอัศจรรย์ของสติ 

และสมาธิ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การบรรยายธรรมะ “ความอัศจรรย์ของสติและสมาธิ”
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บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

 รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญ จักร์มุณี สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล The TRF-CHE-Scopus Researcher Award 2012  

จากการคัดเลือกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์  ธรรมพงษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล Fellowship Award 2012 รางวัล 

สำหรับผู้มีคุณูปการด้านคณิตศาสตร์ จาก International Academy of Physical Sciences ในการประชุมวิชาการระดับ 

นานาชาติ 15th International Conference of International Academy of Physical Sciences (CONIAPS XV)  ซึ่งจัดโดย 

ร่วมกับ Scopus (หน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับ 

บทความและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ)   

ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโสครั้งที่ 12 

ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  รีสอร์ท รีเจนท์บีช ชะอำ จ. เพชรบุรี 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบัน 

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), Invertis University, India 

และ International Academy of Physical Sciences, India  

ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี  จ. ปทุมธานี
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 รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.  

ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค”  

โดยเข้ารับโล่เกียรติยศจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์ 

 นายศิวกร ฉิมนาคพันธุ์ พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดภาควิชา 

ธรณีวิทยา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2555 

ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ณ ศาลาธรรม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

 ศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ  รุจิจนากุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ 

และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555  

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  

ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุร ี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบ 

บรรยายของซุปราคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม จากผลงานวิจัย เรื่อง “Stretchable and  

Flexible Macro-Strain Sensors Using Carbon Nanotubes  and Graphite  Flakes”  

ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II) โดย 

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย 

แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

9 แห่ง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

กรุงเทพฯ
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 รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์ สังกัด 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (ข้าราชการบำนาญ) ได้รับรางวัล 

ผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

และคณิตศาสตร์ จากผลงานประดิษฐ์ เรื่อง “ลักษณะเฉพาะ 

ทางไฟฟ้าและสมบัติไดอิเล็กทริกของไดโอดชอตกีและไดโอด 

รอยต่อวิวิธพันธ์ที่มีเซรามิกออกไซด์กึ่งตัวนำแบเรียมสทรอน 

เชียมไทเทเนตเจือด้วยพลวงเป็นฐาน” ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  

ประจำปี 2556  ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 

จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

 อาจารย์ ดร. กลยุทธ ปัญญาวุธโธ สังกัดภาควิชาเคมี 

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ระดับดี สาขาวิศวกรรม 

ศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยจากผลงานประดิษฐ์ เรื่อง “เครื่อง 

ต้นแบบเพื่อเคลือบอนุภาคนาโนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี”  

ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค  

ฟอรั่ม เมืองทองธานี  จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

 นายปริญญา ปัญโญ พนักงานประจำห้องทดลอง สังกัด  

ภาควิชาเคมี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจำปีพุทธศักราช 2555 โดยเข้ารับประกาศนียบัตรยกย่อง 

เชิดชูเกียรติและครุฑทองคำ ในงาน “วันข้าราชการพลเรือน” 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
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 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบโล่ 

ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี  

2555 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาเก่าและอดีตอาจารย์ประจำ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 

24 มกราคม 2556

 ดร. ทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี  2555 สาขา 

บริหารราชการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2556 



70

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ สังกัด 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัล  Best Paper Award  

เรื่อง ZnO Nanorod Synthesis via Controlled ZnO Seed Layer  

by Filtered Pulse Cathodic Vacuum Arc Luminescence  

Enhancement  ร่วมกับนายอนุมัติ เดชนะ  นักศึกษาปริญญาเอก 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Paual  

K. Chu แห่ง City University of Hong Kong ในการประชุม  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ  ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิษย์เก่า 

ผู้อุทิศตนทำประโยชน์ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัย” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ในงาน“วันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

International Conference on Engineering Applied Sciences and Technology 2013 (ICEAST 2013) ณ โรงแรม  

The Sukosol กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2556

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  

และผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีมากของซุปราคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม  

จากผลงานวิจัย เรื่อง “Composite Construction Materials” ในการประชุมสุดยอด 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II) โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริม 

การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556  

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
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 ดร. นิยม โฮ่งสิทธิ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอกของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์  

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง “โครงสร้างนาโนซิงก์ 

ออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นาโน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ  

ชูพันธ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในงาน “วันนัก 

ประดิษฐ์” ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุรี  

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

 ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย นักศึกษาเก่าระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล  

วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จาก 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเปลี่ยนวัฏภาคในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติและแบบรีแลกเซอร์” 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เป็น 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 

 เมืองทองธานี จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
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นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรต ิิ

 นายปุณณพิชญ์ จันทร์ย้อย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลโครงงาน 

สหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเครือข่ายจากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ในงานประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการแสดงผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา 

ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ประภา วัฒนคีรี เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ศูนย์ประชุม 

นานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6  

พฤศจิกายน 2555

 นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนายวุฒิพงษ์ ทองภักดี  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ  

ปี 2555 (World Robot Olympiad 2012) ประเภทหุ่นวิบากปฏิบัติภารกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อทีม Aladeen Scratch  

อาจารย์ผู้ดูแลประกอบด้วยอาจารย์วัฒนา จินดาหลวง เป็น 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คุณยศวิญญ์ ฟักพันธ์ เป็นผู้ฝึกสอน 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ยศสมบัติ เป็นที ่

ปรึกษา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 

วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2555
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 นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย นายฌานันตร์ ยศสมบัติ และนายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 

(NSC 2013) ในหมวดโครงการ BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest ชื่อโครงงาน “การรู้จำอักษรภาษาไทย 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

คัดเลือกนางสาวเกศกนก ศิธราชู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ 

และวัสดุศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ 

วิจัยสถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด 

โครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อม 

ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จากโครงงานหัวข้อ “Longitudinal  

Variation of Expected Highest Plasma Density in Jupiter’s Magnetosphere Based  

on the Observation of Io’s Magnetic Footprint Emissions” ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร 

ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013 (SPC 2013) ของสมาคมฟิสิกส์ไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

จ. เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

โดยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน” ในมหกรรมประกวด 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศ 

ไทย ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556
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 นายบุรินทร์ ธัญน้อม นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลดีเด่น หัวข้อ 

เรื่อง Automatic Checking for Multiple Choice Answer Sheet Using Adaptive Template Matching ในการประชุม 

วิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)  

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีอาจารย์ ดร. วาริน เชาวทัต  

และรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556  

 นายกัมปนาท สอาดอาวุธ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลดีเด่น หัวข้อ 

เรื่อง Faculty of Science Chiang Mai University Navigator Program ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์  

ภูมิภาคอาเซียน The ASEAN Undergraduate  Conference in Computing (AUC2) ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556

 นายพงศกร วงค์ใหญ่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชา 

ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ชาญกิจ คันฉ่อง  

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท  

จากโครงงานหัวข้อ “การเคลื่อนที่ของอนุภาคในอวกาศ 1 มิติ ภายใต้ 

แรงคงที่ในพิกัดกรวยแสง” ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics  

Congress 2013 (SPC 2013) ของสมาคมฟิสิกส์ไทย ณ โรงแรม 

เชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
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 นายศตวรรษ พุ่มไทรทอง นางสาวธีรนุช สุรินทร์โท และนางสาว กนกพรรณ เครือทอง นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อทีม ลูกช้างปั่นไฟ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงาน Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012  

ระดับอุดมศึกษา จากโครงการทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า  

70 โครงการ โดยมีอาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

 นางสาวณัฐวดี ปัญญาอินทร นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับ 

รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2555  

 นายสมฤทธิ์ อุ่นอ้าย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013  

(SPC 2013) ของสมาคมฟิสิกส์ไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่  

22 มีนาคม 2556
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 นายกิตติศักดิ์ พุทธชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขา  

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จากผลงานเรื่อง “การสร้างเซลล์เบสรีพอร์เตอรียีนสำหรับการวิเคราะห์การ 

แสดงออกของยีนแมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส-3 ในเซลล์ฮิวแมนคอนโดซาร์โคมา 

(SW1353)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

นสพ. ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

 นางสาวเมธิญา กลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีว 

วิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับ 

ปริญญาโท  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานเรื่อง “การแยกและการคัดเลือกแอกติโน 

มัยซีทที่ย่อยสลายพอลิแลกไทด์” โดยมีอาจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารีย์ และ 

อาจารย์ ดร. อำนาจ เจรีรัตน์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ณ อาคาร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556



77

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา  

Material Technology และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา  

Mathematics and Statistics จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน 

อุดมศึกษาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  

สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2556
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การประกันคุณภาพการศึกษา

 วันที่ 18 มกราคม 2556

 “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน 

คุณภาพการศึกษาระหว่าง 3 สถาบัน” ได้แก่

  -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 คณะ)

  -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2 คณะ)

  -  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (15 คณะ)

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2556

 “การตรวจเยี่ยมและประเมินการประกัน 

คุ ณ ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ภ า ค วิ ช า / ศู น ย์ / 

สำนักงาน ประจำปี 2556 ภายในคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556

 “การตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  

โดยได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ 

ในเกณฑ์ระดับดี
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กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณปรีชา โกวิทยา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

 1. จัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “วิทยา มช. พาเพลินเพลง” เมื่อวันที่  30 เมษายน 2556 

  ได้ยอดเงินบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,229,350 บาท

 2. นำเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง

 3. จัดโครงการรณรงค์เพื่อทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน-การสอน  (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)

  เพื่อนำเงินไปสมทบทุนโครงการจัดซื้อรถบัสขนาดกลาง (ขนาด 30 ที่นั่ง) วงเงิน 3.8 ล้านบาท

 4. จำหน่ายของที่ระลึก

 5. จัดตั้งกองทุนย่อยและเงินรับฝากกองทุนของภาควิชาต่างๆ

 ในปีงบประมาณ 2556 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรดอกผลจากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์และข้าราชการ และทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร ์

เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ 

ยังได้รับเงินบริจาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริจาคผ่านสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      ที่ปรึกษา
  2) รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา     ประธานกรรมการ
  3) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร      รองประธานกรรมการ
  4) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์    กรรมการ
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพร  มานะบุญ    กรรมการ
  7) อาจารย์ ดร. นพกาญจน์  จันทร์เดช     กรรมการ
  8) อาจารย์ ดร. วสุ  ปฐมอารีย์      กรรมการ
  9) อาจารย์ ดร. บุญสม  บุษบรรณ์     กรรมการ
10) อาจารย์ ดร. จีรพร  เพกเกาะ      กรรมการ
11) อาจารย์ ดร. ละอองนวล ศรีสมบัติ     กรรมการ
12) อาจารย์ ดร. จอมขวัญ  มีรักษ์      กรรมการ
13) อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูร     กรรมการ
14) หัวหน้างานบริหารทั่วไป      กรรมการ
15) หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ     กรรมการ
16) หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ
17) หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ
18) หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ
19) นางสาวเรณู  ศรีเผือก      กรรมการ
20) นายพิเชษฐ์  เทพสุวรรณ์      กรรมการ
21) นายประยุทธ์  คุณหลวง      กรรมการ
22) นายพิเชษฐ์  พุทธิรังษี      กรรมการ
23) นางลาวัลย์ ทวีผล       กรรมการ
24) นางกรวรรณ แก้วสม      กรรมการ
25) นางสาวสุจิต จำหมาย      กรรมการ
26) นายนพนัส  กันถา       กรรมการ
27) นางสาวสิริลักษณ์  ไชยวงศ์      กรรมการและเลขานุการ
28) นางสาวสายนที  ใจหอม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2556 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




