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สารคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้ดาเนิ นการตามพันธกิ จหลักในทุก
ด้ า นที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม่ คื อ จั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและวิชาชี พชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นความเป็ น
เลิ ศทางวิ ชาการและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากลมี การผลิ ต ผลงานวิจัย ที่ มีคุณ ภาพทั้ง
ระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถ
นาไปแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ อีกทั้งมี การให้บริ การวิชาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ สังคมเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและท้อ งถิ่ นภาคเหนื อ การท านุ บารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม เพื่ อรั กษาความเป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่ น และอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ ดี นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการในทุกๆ ด้านโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
รายงานประจาปี พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสรุ ปผลการดาเนิ นการตามพันธกิจต่างๆ ที่
ได้กล่าวมา รวมถึงกิจกรรมสาคัญที่ได้ดาเนินการในรอบปี งบประมาณ 2557
ภารกิจทั้งหลายที่สาเร็ จลุล่วงมาด้วยดีในรอบปี ที่ผ่านมา เป็ นผลเนื่ องมาจากความร่ วมแรงร่ วมใจของผูบ้ ริ หาร
คณาจารย์ และบุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ผมจึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านด้วยความจริ งใจมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิ งหราชวราพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานประจาปี ๒๕๕๗ 1

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ยดึ ถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็ นกรอบในการดาเนินงาน ดังนี้
“มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ เ ป็ นมหาวิ ทยาลัย แห่ งแรกในส่ วนภู มิภ าค จัด ตั้งขึ้ นตามนโยบายของรั ฐบาลและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็ นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออานวยประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่น
ภาคเหนือและประเทศชาติโดยรวม
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็ นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจยั และถ่ายทอดความรู ้ ตามหลักเสรี ภาพทางวิชาการ โดยยึดมัน่
ในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
บัณฑิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พึ งฝั กใฝ่ ในการฝึ กตนเป็ นผูท้ ี่ รู้จริ ง คิ ดเป็ น ปฏิ บตั ิ ได้ สามารถครองตน
ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสานึกต่อสังคม”
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ลักษณะองค์ กร
คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นส่ วนงานวิชาการที่จดั ตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2507 ตามแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เพื่ อตอบสนองนโยบายของรั ฐบาลและเจตนารมณ์ ของประชาชนในภาคเหนื อที่ คาดหวังจะให้เป็ นศูนย์กลางทาง
วิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ 1) ชี ววิทยา 2) เคมี
3) เคมี อุต สาหกรรม 4) ธรณี วิ ทยา 5) ฟิ สิ กส์ แ ละวัส ดุ ศ าสตร์ 6) คณิ ตศาสตร์ 7) สถิ ติ 8) วิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์
2 ศู นย์ วิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์วิจยั วิทยาศาสตร์ พหุ วิทยาการ 2) ศูนย์วิจยั วัสดุ ศาสตร์ และ 2 ศู นย์ บริ การวิชาการ ได้แก่
1) ศูนย์บริ การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2) ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพ เฉลิมพระเกียรติฯ และสานักงานคณะฯ
ซึ่ งประกอบด้ ว ย 5 งาน ได้ แ ก่ 1) งานบริ หารทั่ ว ไป 2) งานบริ การการศึ ก ษาและพัฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา
3) งานการเงิน การคลังและพัสดุ 4) งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 5) งานบริ หารงานวิจยั บริ การ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ต้งั : 239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5322-2180 โทรสาร: 0-5322-2268
http://www.science.cmu.ac.th

รายงานประจาปี ๒๕๕๗ 3

สภาพแวดล้อมขององค์ กร
ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ดาเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริ งอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจยั เพื่อนามาซึ่ ง
องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบ ปรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชัว่ อายุคน คณะ
วิทยาศาสตร์ ในฐานะที่ เป็ นองค์กรการศึ กษา จักต้องใช้องค์ความรู ้ท้ งั ที่ มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่เพื่อเพิ่มพูนและ
เสริ มสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ต้ งั มัน่ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นวิทยาศาสตร์ รู ้จกั ใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุ
และผล เพื่อสร้างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศต่อไป

ตราประจาคณะ
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สี ประจาคณะ

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2554-2559)
“คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจยั ในระดับสากล”

พันธกิจ
1) จัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล
2) ทาการวิจยั ที่ มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3) ให้การบริ การวิชาการแก่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภาคเหนือ ประเทศและภูมิภาค
4) ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน

ค่ านิยม: “SCI-CMU”
Success
Competitiveness
Innovativeness
Collaboration
Morality
Unity

การมุ่งมัน่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
การขยายความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
การยึดมัน่ ในศีลธรรมความดี
การรู ้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

รายงานประจาปี ๒๕๕๗ 5

โครงสร้ างองค์ กร
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คณะกรรมการอานวยการประจาคณะ

รศ. นพ. นิเวศน์ นันทจิต
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
กิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการ

รศ. ประทีป จันทร์ คง
กรรมการ

นายปรีชา โกวิทยา
กรรมการ

นายธรรมรักษ์ พิชญกุล
กรรมการ

รศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

รศ. ปรีชา ล่ามช้ าง
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายงานประจาปี ๒๕๕๗ 7

คณะกรรมการบริหารประจาคณะ

รศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

รศ. ปรีชา ล่ามช้ าง

รศ. ดร. ปิ ยะพงศ์ เนียมทรัพย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. สุ ภาพ ชู พนั ธ์

รศ. ดร. สุ พล อนันตา

ผศ. ดร. อภินนท์ นันทิยา

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ

ผศ. ดร. สมพร จันทระ

ผศ. ดร. วินิตา บุณโยดม

ผูอ้ านวยการศูนย์บริ การวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หัวหน้าศูนย์วิจยั วิทยาศาสตร์พหุ วิทยาการ

หัวหน้าศูนย์วิจยั วัสดุศาสตร์
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ผศ. ดร. ชิตชล ผลารักษ์

ผศ. ดร. สิ ทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

ผศ. ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

หัวหน้าภาควิชาเคมี

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร. บูรพา แพจุ้ย

รศ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ ใจ

ผศ. ดร. อรรถพล แก้วขาว

หัวหน้าภาควิชาธรณี วิทยา

หัวหน้าภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์

ผศ. ดร. มานัดถุ์ คากอง

รศ. ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

นายพร พรมมหาราช

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
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ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรี

อ. ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

อ. ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

ผศ. ดร. สิ ริวดี ชมเดช

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิ จการนักศึกษา

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิ จการพิเศษ
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หัวหน้ างาน

น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์

นายพร พรมมหาราช

นางอัมพร ทัพบุรี

หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป

รักษาการหัวหน้างานบริ การการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางรสลิน วงค์ ไชย

น.ส. จิราวรรณ อุปนันท์

หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานบริ หารงานวิจยั บริ การวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
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บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 533 คน จาแนกเป็ นบุคลากรสายวิชาการ 300 คน โดยเป็ นข้าราชการ
56 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 244 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 2 คน คณาจารย์ 60 ปี 3 คน และเป็ น
บุคลากรสายสนับสนุน 137 คน โดยเป็ นข้าราชการ 26 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 111 คน
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว 58 คน และลูกจ้างประจา 33 คน

นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มีนกั ศึกษาจานวน 2,816 คน โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 1,950 คน ปริ ญญา
โท 515 คน และปริ ญญาเอก 351 คน

งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ มีงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 411,660,000 บาท โดยจาแนกเป็ นงบประมาณแผ่นดิน
298,160,000 บาท และงบประมาณรายได้ 113,500,000 บาท
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บุคลากร (จาแนกตามประเภท)
ปี

ข้ าราชการ

2556
2557

59
56

สายวิชาการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญ
(งบประมาณ
แผ่นดิน)
233
2
244
2

คณาจารย์
60 ปี

ข้ าราชการ

2
3

26
26

สายสนับสนุน
พนักงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
(งบประมาณ
ชั่วคราว
แผ่นดิน)
112
50
111
58

ลูกจ้ าง
ประจา

รวม

38
33

522
533

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

สายสนับสนุน

สายวิชาการ
300
250
200
150
100
50
0

233 244

2556

2557

59 56

2

2

2

3

120
100
80
60
40
20
0

112 111

2556
50

26 26

2557

58
38 33
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คณาจารย์ (จาแนกตามภาควิชา)
ตารางที่ 1 จานวนคณาจารย์ จาแนกตามคุณวุฒิ
ภาควิชา

ตรี
1
1

ชีววิทยา
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
ธรณี วิทยา
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม (คน)

ปี งบประมาณ 2556
โท
เอก
4
43
5
66
1
13
16
8
53
2
39
10
8
11
14
41
252

รวม
48
71
14
16
61
41
18
25
294

ตรี
1
1

ปี งบประมาณ 2557
โท
เอก
3
47
5
61
1
13
17
8
54
3
43
10
9
11
17
41
261

รวม
51
66
14
17
62
46
19
28
303

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2557
ปริญญาตรี
0.33%

ปริญญาเอก
86.14%
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ปริญญาโท
13.53%

ตารางที่ 2 จานวนอาจารย์ จาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ
ภาควิชา
ชีววิทยา
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
ธรณี วิทยา
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม (คน)

ศ.
1
1
2
2
6

ปี งบประมาณ 2556
รศ.
ผศ.
อ.
4
20
23
8
18
44
1
4
9
4
4
8
6
14
39
3
8
28
4
7
7
3
7
15
33
82
173

รวม
48
71
14
16
61
41
18
25
294

ศ.
1
2
3
6

ปี งบประมาณ 2557
รศ.
ผศ.
อ.
3
21
26
5
20
41
1
5
8
4
5
8
6
17
37
3
8
32
4
8
7
3
7
18
29
91
177

รวม
51
66
14
17
62
46
19
28
303

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2557
ศาสตราจารย์
2%

อาจารย์
58%

รองศาสตราจารย์
10%

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
30%
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ข้ อมูลชาวต่ างประเทศทีป่ ฏิบัตงิ าน ณ คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
Dr. Robert Molloy
Dr. Jaydeep Ghosh
Dr. Diako Hariri Naghadeh
Mr. James Franklin Maxwell
Dr. Stephen David Elliott

สั ญชาติ
อังกฤษ
อินเดีย
อิหร่ าน
อเมริ กนั
อังกฤษ

ตาแหน่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยสอน
ผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยสอน
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์

สั งกัดหน่ วยงาน
ศูนย์วิจยั วัสดุศาสตร์
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

จานวนนักศึกษา
ตาราง จานวนนักศึกษาจาแนกตามปี การศึกษา
จานวน (คน)
ระดับ
ปี 2556
ปี 2557*
ปริ ญญาตรี
2,772
1,950
ปริ ญญาโท
544
515
ปริ ญญาเอก
352
351
รวม
3,668
2,816
*จานวนนักศึกษาในปี 2557 ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2556-2557
3,000
2,000

2,772
1,950

1,000

544 515

352 351

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

0
ปริ ญญาตรี

2556
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2557

งบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร ปี 2556-2557
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน (ล้านบาท)
งบประมาณเงินรายได้ (ล้านบาท)
สัดส่ วนงบประมาณแผ่นดิน:รายได้
งบบุคลากร (ล้านบาท)
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น (ล้านบาท)
งบลงทุน (ล้านบาท)
รวม
สัดส่ วนงบบุคลากร (%)
สัดส่ วนงบดาเนิ นงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น (%)
สัดส่ วนงบลงทุน (%)
80.00

63.80

ปี 2556
264.26
104.81
72:28
236.49
119.03
13.55
366.26
63.80
32.50
3.70

ปี 2557
298.16
113.50
72:28
260.49
122.52
28.65
411.66
63.30
29.80
6.90

63.30

60.00
32.50

40.00

29.80

20.00

3.70

6.90

0.00
สัดส่ วนงบบุคลากร

สัดส่ วนงบดาเนินงาน
2556

สัดส่ วนงบลงทุน

2557
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อาคารสถานที่

อาคาร 30 ปี
(SCB 1)

อาคาร 40 ปี
(SCB 2)

อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม
(SCB 3)

อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม
สถิต-ิ คณิตศาสตร์ (SCB 4)

ภาควิชาชีววิทยา (BB)

ภาควิชาเคมี (CB)

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IMB)

ภาควิชาธรณีวทิ ยา (GB)

ภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุศาสตร์ (PB)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ (MB)

ภาควิชาสถิติ (STB)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB)

ศูนย์ วิจยั วิทยาศาสตร์
พหุวิทยาการ

ศูนย์ วิจยั วัสดุศาสตร์

ศูนย์ บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศูนย์ ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุ เทพ เฉลิมพระเกียรติฯ
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ผลการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ
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พันธกิจที่ 1
การผลิตบัณฑิต
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หลักสู ตร
ปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์เปิ ดสอนหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับปริ ญญาโท 22 หลักสู ตร
และระดับปริ ญญาเอก 15 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
 คณิ ตศาสตร์*

 สถิติ**
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ **
 ฟิ สิ กส์
 วัสดุศาสตร์**

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

ระดับปริญญาโท
 คณิ ตศาสตร์
 การสอนคณิ ตศาสตร์
 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
 สถิติประยุกต์
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 ฟิ สิ กส์
 การสอนฟิ สิ กส์
 ฟิ สิ กส์ประยุกต์
 วัสดุศาสตร์
 ดาราศาสตร์***
 เคมีอุตสาหกรรม
 เคมี

ระดับปริญญาเอก
 คณิ ตศาสตร์

 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ฟิ สิ กส์
 ฟิ สิ กส์ (นานาชาติ)
 ฟิ สิ กส์ประยุกต์
 วัสดุศาสตร์
 วัสดุศาสตร์ (นานาชาติ)
 เคมีอุตสาหกรรม
 เคมี
 เคมี (นานาชาติ)
(ต่อ)
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ระดับปริญญาตรี
 ชีววิทยา
 จุลชีววิทยา
 สัตววิทยา
 ธรณี วิทยา
 อัญมณี วิทยา**

หมายเหตุ:

ระดับปริญญาโท
 ชีววิทยา
 การสอนชีววิทยา (ภาคพิเศษ)
 จุลชีววิทยาประยุกต์
 ธรณี วิทยา
 ธรณี ฟิสิ กส์ประยุกต์
 ธรณี ฟิสิ กส์ปิโตรเลียม (นานาชาติ)***
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
 วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์บูรณาการ
 ชีวสารสนเทศศาสตร์

1. * มีแผนก้าวหน้า (Honors program)
2. ** มีแผนสหกิจศึกษา
3. *** เปิ ดใหม่
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ระดับปริญญาเอก
 ชีววิทยา
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนั ธุ์
 จุลชีววิทยาประยุกต์
 ธรณี วิทยา

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การปรับปรุ งหลักสู ตรและกระบวนวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
(Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF: HEd) โดยปรับปรุ งเนื้ อหากระบวนวิชาต่างๆ ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปั จจุบนั และสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามกรอบ TQF อย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ทกั ษะทางปั ญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ซึ่ ง ขณะนี้ ทุ ก หลักสู ต รในระดับปริ ญ ญาตรี ไ ด้ผ่า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามกรอบ TQF แล้ว ส่ ว น
หลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาก าลัง อยู่ใ นระหว่ า งกระบวนการปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้อ งกับ กรอบ TQF โดยมี
รายละเอียดของสถานภาพหลักสูตรแสดงดังตารางต่อไปนี้
หลักสู ตร/ขั้นตอน
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สกอ. รับทราบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สถิติประยุกต์
เคมีอุตสาหกรรม
ฟิ สิ กส์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
การสอนคณิ ตศาสตร์
ชีววิทยา
การสอนฟิ สิ กส์
ฟิ สิ กส์ประยุกต์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฟิ สิ กส์
เคมีอุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิ สิ กส์ประยุกต์
ธรณี วทิ ยา
เคมี (นานาชาติ)
เคมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนั ธุ์

(ต่อ)
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หลักสู ตร/ขั้นตอน
สกอ. รับทราบ

เสนอ สกอ.
หลักสู ตรทีจ่ ะปิ ดในอนาคต

รวมทั้งหมด
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ปริญญาโท
10. ธรณี ฟิสิ กส์ประยุกต์
11. ธรณี วทิ ยา
12. การสอนชีววิทยา
13. เคมี
14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(นานาชาติ)
16. จุลชีววิทยาประยุกต์
17. วัสดุศาสตร์
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์บูรณาการ
-คงค้างนักศึกษา 1 คน
2. ชีวสารสนเทศศาสตร์
-คงค้างนักศึกษา 4 คน
20

ปริญญาเอก
10. จุลชีววิทยาประยุกต์
11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
12. วัสดุศาสตร์
13. ฟิ สิ กส์ (นานาชาติ)
14. วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. วัสดุศาสตร์ (นานาชาติ)

15

ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวชี้วดั
ร้อยละของการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
จานวนหลักสู ตรสหกิจศึกษา
จานวนหลักสู ตรนานาชาติ (international course)
จานวนทุนการศึกษาสาหรับหลักสู ตรนานาชาติ
จานวนนักศึกษาต่างชาติท้ งั หมดในแต่ละปี
จานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (visiting professor)
ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส่ วนงาน
จานวนหลักสู ตร/กระบวนวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนสอดคล้องกับ
ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงาน
93.75
7
120
4
19
20
4.30*
181
* หมายเหตุ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วดั
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (คน)
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (คน)
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก (คน)

ผลการดาเนินงาน
678
125
49

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก
11%
ระดับปริ ญญาโท
25%
ระดับปริ ญญาตรี
64%
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ทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา จานวน 807 ทุน เป็ นเงิน 28,188,285 บาท จาแนกเป็ นระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 648 ทุ น เป็ นเงิ น 16,058,455 บาท ระดับปริ ญญาโท จานวน 92 ทุน เป็ นเงิ น 6,710,250 บาท
ระดับปริ ญญาเอก จานวน 67 ทุน เป็ นเงิน 5,419,580 บาท
โดยจาแนกทุนการศึกษาเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ภายในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย)
2. ทุนการศึ กษาจากงบประมาณเงิ นรายได้คณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนทางานพิเศษ ทุนโครงการเพชรทองกวาว ทุนเรี ยนดีมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ทุน
โครงการโอลิมปิ กวิชาการ ทุนโครงการฟิ สิ กส์สปั ประยุทธ์ และทุนโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทุนสมเด็จพระบรมโอรสสาธิ
ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทุนจากศิ ษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 20 ทุนจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส
125 ทุนจากกองทุนศิษย์เก่าเคมี ทุนวิจิตรพงศ์พนั ธุ์เพื่อศาสนา การศึกษาและสังคม ทุนมูลนิ ธินายริ้ ว-นางหล้า-นาง
คาง้อ ศักดาทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนโครงการเยาวชนรักษ์พลังงานสู่ลูกช้าง มช. ทุนโครงการกรุ งไทยสานฝัน
สู่ บณ
ั ฑิต ทุนมูลนิ ธิร่วมจิ ตต์น้อมเกล้าฯ เพื่ อเยาวชนในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ ทุนหอการค้าญี่ ปุ่น กรุ งเทพฯ ทุ น
เฉลิมราชกุมารี ทุนบริ ษทั ไทยปาร์ กเกอร์ ไรซิ่ ง จากัด ทุนนิ วตั ิไกรฤกษ์ ทุนมูลนิ ธิชิน โสภณพนิ ช ทุนมูลนิ ธิทาคา
ฮาชิ ทุนไทยบริ ดจสโตน ทุนมูลนิ ธิทิสโก้ ทุนมูลนิ ธิซิเมนต์ไทยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุนมูลนิ ธิพฒั นา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนมูลนิธิบริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ทุนมูลนิ ธิโยโร
โกบิ ทุนมูลนิ ธิดารงชัยธรรม ทุนมูลนิ ธิ 50 ปี ธนาคารแห่ งประเทศไทย ทุนโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระ
เกียรติ ทุนบุญรอดพัฒนา ทุนบริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ทุนบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
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ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ทุนบริ ษทั ลาพูนซิ งเดนเก็น จากัด ทุนบริ ษทั มิตซุ ยออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จากัด ทุน
บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน) ทุนคลองยาง ทุนกองทุนศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา นุ ตาลัย ทุนจากศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร. ทวีศกั ดิ์-รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ทุนจากอาจารย์ ดร. อติชาต-อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ เกตตะ
พันธุ์ ทุนกองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนจากรองศาสตราจารย์จีรพรรณ ธเนศพิพฒั ทุนคลองยาง ทุนจากกองทุน
ดรุ ณี โตสมภาค ทุนจากผูก้ องมะขาม-พันเอก ศิวชั ศรี อุปโย ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจันทร์ -วรพจน์ คานี เยาว์ ทุ น
จากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนจากทุนจิราพร ผิดน้อย และทุนจากคุณสมศักดิ์ ตัณฑชน
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จานวนนักศึกษาที่ได้ รับทุนการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา
1000

734

800

2555

2556

2557

845

842

807

671 648

600
400
65

200

99

92

46

72

67

0
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

รวมทุกระดับ

จานวนทุนการศึกษาจาแนกตามประเภท
350
300
250
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150
100
50
0

325
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126
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124 112
49 47 34

0 6 10

0 1 1

121

120 120 120
25 18 21 35 27

0

146
28 35 30

0

2555
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2557
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ชื่อทุน
ทุนโครงการ พสวท. (ตรี )
ทุนโครงการ พสวท. (โท)
ทุนโครงการ พสวท. (เอก)
ทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ตรี )
ทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (โท)
ทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (เอก)
ทุนโครงการเพชรทองกวาว
ทุนโครงการโอลิมปิ กวิชาการ
ทุนโครงการฟิ สิ กส์สปั ประยุทธ์
ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ทุนเรี ยนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนทางานพิเศษ
ทุนระดับปริ ญญาตรี ศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาจาก
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ทุนจากหน่วยงานภายนอก
อื่นๆ
รวม
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จานวนทุน
76
40
14
98
52
53
34
10
1
112
21
120
6

จานวนเงินรวม
4,403,380
3,489,300
1,566,600
3,846,295
3,220,950
3,852,980
1,020,000
400,000
40,000
1,785,000
210,000
720,000
180,000

146
24
807

3,213,780
240,000
28,188,285

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วันที่ 9 พฤศจิ กายน 2556 นักศึ กษา
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมกิจกรรม Sport Day
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุ ค ลากรและนัก ศึ กษาชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เ ข้า
ร่ วมงานปั จฉิ มนิ เทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นกั ศึ กษา เพื่อแสดงความยินดี และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั
นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556 ณ สนามหญ้าด้านข้างอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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วันที่ 21 มี นาคม 2557 สโมสรนักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้จัด สั ม มนาสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นา
แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณ ตลอดจนวางแผนการจั ด กิ จกรรมนั ก ศึ กษา
ในปี การศึกษา 2557 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผู ้ บ ริ หาร คณาจารย์
บุ ค ลากร ศิ ษ ย์เก่ า คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมโครงการปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่
ประจาปี การศึกษา 2557 ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี และ
ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 5 สิ งหาคม 2557 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่ วมโครงการสร้างและส่ งเสริ มวินยั นักศึ กษา เพื่อให้มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ว่าด้วยวินัย
และการดาเนินการทางวินยั นักศึกษา รวมถึงกฎระเบียบวินยั จราจร
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี และห้อง SCB 1100 อาคาร
30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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วันที่ 6 สิ งหาคม 2557 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เข้ า ร่ วมโครงการพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะการใช้
ภาษาอั ง กฤษแก่ นั ก ศึ กษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ โดย
อาจารย์ อดัม แบรดชอว์ ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี
และห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 6 สิ งหาคม 2557 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่ วมโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งจัดขึ้ นเพื่ อให้
นักศึ กษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการลงทะเบี ยนเรี ยน
รวมทั้ งระบบสารสนเทศห้ อ งสมุ ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ ณ
ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี และห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 6 สิ งหาคม 2557 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เข้ า ร่ วมโครงการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมแก่
นัก ศึ ก ษา หั ว ข้อ “ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและความกตัญ ญู
ของนักศึ กษา” โดย พ. อ. นพ. พงศ์ ศัก ดิ์ ตั้งคณา ณ ห้อง
SCB 2100 อาคาร 40 ปี และห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
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วันที่ 21 สิ งหาคม 2557 ผูบ้ ริ หาร บุคลากรและ
นัก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ เข้า ร่ ว มพิ ธี ไ หว้ค รู ค ณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี การศึ ก ษา 2557 และพิ ธี ม อบ
รางวัล เรี ยนดี กิ จ กรรมดี ประจ าปี การศึ ก ษา 2556
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 13 กันยายน 2557 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่ วมกิจกรรมนานักศึ กษาใหม่ข้ ึนไปนมัสการพระบรม
ธาตุ ด อยสุ เ ทพ ณ ศาลาอ่ า งแก้ว มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่
และวัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร

วันที่ 17 กันยายน 2557 ผูบ้ ริ หาร บุคลากรและ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมพิธีบายศรี สู่ ขวัญและ
งานขันโตก ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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สมาคมศิษย์เก่ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จัดกิ จกรรม เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบนั อาทิ
 เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
น าโดย นายสมพงษ์ หริ จั น ทร์ วงศ์ นายกสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า คณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยศิษย์เก่ารหัส 22 ได้เข้าพบผูบ้ ริ หารและร่ วม
แชร์ประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษาปัจจุบนั ในหัวข้อ “การเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการฝึ กงาน และการได้งานทาของนักศึกษา” ณ ห้อง SCB
2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร. ชนั น ท์
อังศุ ธนสมบัติ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ ายวิชาการพร้ อมด้วยคณะ
กรรมการบริ หารสมาคมฯ ได้เข้าพบผูบ้ ริ หารคณะและหัวหน้า
ภาควิ ช า เพื่ อ ปรึ กษาหารื อเกี่ ย วกับ การท าข้อ ตกลงร่ ว มกัน
ระหว่ า งสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า ฯ และคณะฯ ว่ า ด้ว ยงานวิ จัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งร่ วมกันจัดทาแผนกิจกรรมต่างๆ และแลก
เปลี่ ย นทัศ นคติ มุ ม มองของกระบวนการท างานต่ อ ไปในอนาคต
ณ ห้องประชุมบัวเรศ คาทอง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยัง
ได้ ร่ วมประเพณี รดน้ าด าหั ว ผู ้ อ าวุ โ ส คณบดี และอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เนื่ องในประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ซึ่ งเป็ นกิ จกรรม
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 เมื่ อ วัน ที่ 25-26 มี นาคม 2557 สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า ฯ ร่ ว มกับ กับ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จัด โครงการเยี่ ย มสถาน
ประกอบการและพบปะศิ ษย์เก่ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2557 ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ทาต่ อเนื่ องกันมาทุ กปี เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านคุณภาพบัณฑิตที่ ตลาดแรงงานต้องการ ด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา และเพื่อ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีเพื่อเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมร่ วมกัน โดยได้เข้าพบผูป้ ระกอบการจานวน 4 แห่ ง
ได้แก่ บริ ษทั กรี นพอลิเมอร์ จากัด จ. นนทบุรี โดยมีคุณไพโรจน์ ผดุงศิริพาณิชย์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ศิษย์เก่า
รหัส 29 บริ ษทั นี โอคอสเมด จากัด จ. ปทุมธานี โดยมีคุณบุญชั ย พาณิชการ กรรมการผูจ้ ดั การ ศิ ษย์เก่า รหัส
27 บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด มหาชน จ. ระยอง โดยมีคุณพยม บุญยัง ศิษย์เก่า รหัส 28 และบริ ษทั ไบเออร์ ไทย จากัด
จ. ระยอง โดยมีคุณสุ รัตน์ รุ จริ ะศักดิ์ ศิษย์เก่า รหัส 27 ให้การต้อนรับ

 เมื่ อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นายกสมาคมศิ ษ ย์เก่ า ฯ และ
ตัวแทนศิ ษ ย์เ ก่ า ได้ร่ วมการเสวนากับ ผูป้ กครองของนักศึ กษาใหม่
ปี การศึ ก ษา 2557 เนื่ อ งในวัน ผู ้บ ริ ห ารพบผู ้ป กครองใหม่ ณ ห้ อ ง
แกรนด์ภูคา โรงแรมเชียงใหม่ภูคา
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทน
ศิษย์เก่าได้ร่วมกิ จกรรมวันปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่ ณ ห้อง SCB 2100
อาคาร 40 ปี และห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2557 สมาคมศิ ษย์เก่าฯ
ร่ ว มกับ ศู นย์วิ จัย วัส ดุ ศ าสตร์ ภาควิ ช าเคมี ภาควิช าเคมี
อุตสาหกรรม และภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ จัดงาน
“ปิ โตรเคมี คืนสู่ เหย้า แนะนาน้อง และร่ วมฉลอง 50 ปี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ” ณ ห้อ งประชุ ม ชั้น 2 ส านัก บริ ก าร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้
ผูร้ ่ วมงาน ซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และกระตุน้ ให้เกิ ดความสนใจในการทาวิจยั ศึ กษาต่อ หรื อ
ประกอบอาชี พด้านปิ โตรเคมี อีกทั้งเพื่อให้คณาจารย์ได้พบปะกับศิ ษย์เก่าเพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งด้าน
การเรี ยนการสอน การฝึ กงาน การดูงาน สหกิจศึกษา และการทาวิจยั ร่ วมกันต่อไปในอนาคต
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จดั การ
แข่งขันกอล์ฟ CMUSAA Charity Golf 2014 ณ สนามกอล์ฟ
แหลมฉบั ง อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลคัน ทรี คลับ จ. ชลบุ รี เพื่ อ
ห า ร า ย ไ ด้ ส นั บ ส นุ น เ ป็ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า
คณะวิทยาศาสตร์
 นอกจากนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้จดั กิจกรรมสาธารณกุศล อย่างต่อเนื่ อง อาทิ การบริ จาคเงินและอุปกรณ์
กันหนาวให้แก่นกั เรี ยนและพระสงฆ์ รวมทั้งชาวบ้านใน อ. ปั ว จ. น่าน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 การสนับสนุน
เงินสบทบการจัดซื้ อรถมินิบสั ขนาด 32 ที่นงั่ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
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 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จานวน 2 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ บุ ญรั กษา สุ นทรธรรม นักศึ กษาเก่ า ดี เ ด่ น สาขาบริ หารรั ฐกิ จ ปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง นักศึกษา
เก่าดีเด่น สาขานักวิชาการ ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จะได้จดั งานคืนสู่ เหย้า ภายใต้ชื่องาน
“วิทยา คืนสู่เหย้า ปิ๊ กบ้านเฮากันเต๊อะ” ซึ่ งกาหนดจัดขึ้นบริ เวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นการเฉลิม
ฉลองเนื่ องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และเปิ ดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และ
กลับมาเยี่ยมเยียนสถานศึ กษาที่ เคยหล่อหลอมประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 ที่ ผ่านมา สมาคมศิ ษย์เก่าฯ
ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้จดั งานคืนสู่เหย้า ภายใต้
ชื่องาน “สุ ขสันต์ หรรษา วิทยา มช.” ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://alumni.science.cmu.ac.th/ หรื อ http://www.facebook.com/pages/
สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หรื อสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณสุ จติ จาหมาย) โทรศัพท์ 0-5394-1990
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พันธกิจที่ 2
การวิจัย
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การเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ในปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้นกั วิจยั แผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทาง
สื่ อต่างๆ เช่น เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ดังนี้
 บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 408 ผลงาน
 บทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จานวน 170 ผลงาน
 ในปี งบประมาณ 2557 มีการนาเสนอผลงานวิจยั ภายในประเทศ จานวน 64 ผลงาน และนาเสนอผลงานวิจยั
ณ ต่างประเทศ จานวน 73 ผลงาน
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หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้น รายงานตามปี ปฏิทิน (พ.ศ.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
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แหล่ งเงินทุนวิจัย
ในปี งบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้ น 89,174,406 บาท ซึ่ งแบ่ งเป็ นแหล่ งทุ นจากภายในมหาวิ ทยาลัย จานวน
14,375,680 บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 74,798,726 บาท
ภายในมหาวิทยาลัย
16%

ภายนอกมหาวิทยาลัย
84%
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สิ ทธิบัตร
ในปี งบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการวิจยั ที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
อนุสิทธิ บตั ร จานวน 1 เรื่ อง ดังนี้
ที่
1

ชื่อโครงการ
กรรมวิธีผลิตฉนวนความร้อนทนไฟจาก
ฟางข้าวผสมกับเยือ่ สาและฉนวนความ
ร้อนทนไฟที่ได้จากกรรมวิธีน้ ี

ผู้ประดิษฐ์

เลขที่
จดทะเบียน

วันที่
จดทะเบียน

ประเภท

อ. ดร. มาโนช
นาคสาทา และ
อ. ดร. วิมล
นาคสาทา

8653

21 ก.พ. 2557

อนุสิทธิบตั ร

ผูป้ ระดิษฐ์
รศ. ดร. นิกร มังกรทอง
นายมีชยั เทพนุรักษ์ และ
น.ส. สุชาดา นันทจริ ยา

วันที่ยนื่ เรื่ อง
8 ต.ค. 2556

ประเภท
สิ ทธิบตั ร

ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสงี่ยม
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด และ
นายพิศณ
ั ย์ มูลรัตน์

8 ต.ค. 2556

สิ ทธิบตั ร
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

และขอรับการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร และลิขสิ ทธิ์ จานวน 14 เรื่ อง ดังนี้
ที่
1

2

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กระบวนการเตรี ยมผงไหมขนาดนาโน
ชนิดผนังเดี่ยว โดยใช้เทคนิคการสกัด
ด้วยสารละลายด่างร้อนสลับเย็น
สาหรับทันตกรรมประดิษฐ์
อุปกรณ์ช่วยเดิน

42 ANNUAL REPORT 2014

ที่
3

4

5

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิธีการทากระดูกเทียมไฮดรอกซีอะพาไทต์ผสมไททาเนียมอัลลอยด์
โดยวิธีแมคคานิคอลอัลลอยด์
สูตรอาหารและกระบวนการผลิต
เอนไซม์ยอ่ ยสลายพลาสติกชีวภาพ
ชนิดพอลิแลกติกแอซิด
กรรมวิธีการประดิษฐ์แผ่นแปะสิวผสม
สารสกัดจากใบบัวบก

6

กรรมวิธีการประดิษฐ์แผ่นปิ ดแผลผสม
สารสกัดสาบเสื อ

7

กรรมวิธีการการเตรี ยมเซรามิก
แคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟส
ระหว่างไฮดรอกซีอะพาไทต์และ
เบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตด้วย
วิธีการปฏิกิริยาของแข็ง

ผูป้ ระดิษฐ์
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ และ
อ. ดร. คมสันติ โชคถวาย
ศ. ดร. สายสมร ลายอง
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ
น.ส. วาสนา เป็ นเครื อ
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสงี่ยม
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
น.ส. ศุภลักษณ์ มะโนธรรม และ
นายกฤษ สุจริ ตตั้งธรรม
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสงี่ยม
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
น.ส. ศุภลักษณ์ มะโนธรรม และ
นายกฤษ สุจริ ตตั้งธรรม
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสงี่ยม
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ
อ. ดร. ภาคภูมิ จารุ ภูมิ และ
น.ส. นฤมล เลิศคาฟู

วันที่ยนื่ เรื่ อง
ประเภท
18 ธ.ค. 2556 สิ ทธิบตั ร

12 มี.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร

12 มี.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร

12 มี.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร

12 มี.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร
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ที่
8

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิธีการผลิตสารโมนาโคลิน เค
จากข้าวราแดง

9

กรรมวิธีการประดิษฐ์วสั ดุนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ดว้ ยกระบวนการ
เปอร์ออกไซด์

10

สื่ อวีดีทศั น์นาเสนอองค์ความรู ้ลาไย
แบบง่าย

11

ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู ้ทาง
การเกษตรแบบง่าย: กรณี ศึกษา
ฐานข้อมูลองค์ความรู ้ลาไย

12

ออนโทโลยีองค์ความรู ้ลาไย
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ผูป้ ระดิษฐ์
ศ. ดร. สายสมร ลายอง
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ
น.ส. โปรดปราน เพ็งน้อย
อ. ดร. ชานาญ ราญฎร
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ และ
น.ส. อัจฉราพรรณ กันทะ
ผศ. ดร. รัฐสิ ทธิ์ สุขะหุต
รศ. ดร. จริ ยา วิสิทธิ์พานิช
ผศ. ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ผศ. พาวิน มะโนชัย และ
ผศ. ยุทธนา เขาสุเมรุ
ผศ. ดร. รัฐสิ ทธิ์ สุขะหุต
รศ. ดร. จริ ยา วิสิทธิ์พานิช
ผศ. ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ผศ. พาวิน มะโนชัย และ
ผศ. ยุทธนา เขาสุเมรุ
ผศ. ดร. รัฐสิ ทธิ์ สุขะหุต
รศ. ดร. จริ ยา วิสิทธิ์พานิช
ผศ. ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ผศ. พาวิน มะโนชัย และ
ผศ. ยุทธนา เขาสุเมรุ

วันที่ยนื่ เรื่ อง
ประเภท
12 มี.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร

21 มี.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร

24 มี.ค. 2557 ลิขสิ ทธิ์

24 มี.ค. 2557 ลิขสิ ทธิ์

24 มี.ค. 2557 ลิขสิ ทธิ์

ที่
13

14

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิธีการเตรี ยมอนุภาคนาโนซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์โดยใช้สารสกัด
จากชา
ผงแอคติโนมัยซีทสลายพลาสติก
ชีวภาพ

ผูป้ ระดิษฐ์
รศ. ดร. อภินภัส รุ จิวตั ร์ และ
น.ส. สุพตั รา สมศรี

วันที่ยนื่ เรื่ อง
ประเภท
14 ส.ค. 2557 สิ ทธิบตั ร

อ. ดร. วสุ ปฐมอารี ย ์
ศ. ดร. สายสมร ลายอง
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ
น.ส. วิภาพร นวลตุม้

9 ก.ย. 2557

อนุสิทธิบตั ร
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พันธกิจที่ 3
การบริการวิชาการ
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การบริการวิชาการ
แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่
1. การบริ การวิชาการแก่โรงเรี ยน โดยการจัดค่ายโอลิมปิ กวิชาการให้แก่นกั เรี ยนในเขตภาคเหนื อตอนบน
และการจัดอบรมให้กบั ครู วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรี ยนและบุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ
โดยมีโครงการที่จดั ทั้งสิ้ นจานวน 2 โครงการ
2. การจั ด สั ม มนา อบรม และฝึ กปฏิ บั ติ การให้ แ ก่ บุ ค ลากรในหน่ วยงานภาครั ฐ บาลภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแก่หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ และกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นต้น โดยมีโครงการที่จดั ทั้งสิ้ นจานวน 23 โครงการ
3. การถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีสู่ ชุมชนและภาคเอกชน โดยการจัดกิ จกรรมการประชุ มวิชาการ
สัมมนา อบรม ประชุ มเชิ งวิชาการทั้งระดับคณะ ภาควิชาและศูนย์บริ การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ศวท-มช.) การเป็ นวิทยากรบรรยาย การให้คาปรึ กษาแก่หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน โดยมี
โครงการที่จดั ทั้งสิ้ นจานวน 34 โครงการ
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ความร่ วมมือทางวิชาการ
ในปี งบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการลงนามในบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการ
จานวน 13 ฉบับ ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
หน่ วยงานภายในประเทศ จานวน 4 ฉบับ
ลาดับ
ชื่อหน่ วยงาน
1
PTT Exploration and Production Public Company Limited
2
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่ นที่ 17
3
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการสนับสนุ นการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ใน
โรงเรี ยน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2
4
Chevron Thailand Exploration and Production
หน่ วยงานต่ างประเทศ จานวน 9 ฉบับ
ลาดับ
ชื่อหน่ วยงาน
1
California State University Fullerton
2
Institute for Chemical Research (ICR), Kyoto University
3
University of Bern
4
Bee Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science
5
The University of Waikato
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ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ญี่ปุ่น
สวิสเซอร์แลนด์
จีน
นิวซี แลนด์
(ต่อ)

ลาดับ
6
7
8
9

ชื่อหน่ วยงาน
Graduate School of Science and Engineering for Research, University
of Toyama
Graduate School of Agriculture, Kyoto University
Seoul National University College of Medicine
Faculty of Science, The University of New South Wales

ประเทศ
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย

เมื่ อ นับ รวมกับ ข้อ ตกลงความร่ วมมื อทางวิ ช าการที่ ไ ด้ลงนามไปแล้วในปี ที่ ผ่า นๆ มา ทาให้ปัจจุ บัน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ล งนามในบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ หน่ ว ยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้ น 55 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557)
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การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Asian Conference on
Chemical Sensors (ACCS 2013) :
Chemical Sensors for the Sustainable Society

ศู นย์วิจัย วัส ดุ ศ าสตร์ ร่ ว มกับโครงการศู นย์วิ จัย นาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Asian Conference on Chemical Sensors
(ACCS 2013) : Chemical Sensors for the Sustainable Society โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นิเ วศน์ นันทจิต อธิ การบดี มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เป็ นประธานเปิ ดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สั มพันธ์
สิ งหราชวราพันธ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็ นมาของการจัดงาน ในวันที่ 12 พฤศจิ กายน
2556 ณ โรงแรมดิ เ อ็ ม เพรส จ. เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ ผู ้เ ข้า ร่ วมการสั ม มนา ซึ่ งประกอบด้ว ยอาจารย์ นั ก วิ จัย
นักวิทยาศาสตร์ และนักศึ กษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จี น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซี ย
เวี ย ดนาม และไทย ได้รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี เ ซ็ นเซอร์ ทางเคมี รวมถึ งปั ญ หาด้า น
สิ่ งแวดล้อมของโลก จากผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน และแลกเปลี่ยนความรู ้ ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์
อันจะนาไปสู่ความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับสากล
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การประชุมวิชาการ International Symposia on Research
towards Green Innovation

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาเคมี ศูนย์วิจยั วิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ และศูนย์วิจยั
วัสดุศาสตร์ ร่ วมกับศูนย์ความเป็ นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ศูนย์บริ หารงานวิจยั
สานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และการสนับสนุ น
จาก Kochi University through Center for Regional & International Collaboration (CRIC), Japanese Association
for Flow Injection Analysis ประเทศญี่ปุ่น และ University of Malaya ประเทศมาเลเซี ย จัดการประชุ มวิชาการ
International Symposia on Research towards Green Innovation เพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ และเชื่ อมโยงความรู ้ในสหสาขาวิชาชี พด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ มีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมสี เขียว โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสั มพันธ์
และนักศึ กษาเก่ าสั มพันธ์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เป็ นประธานเปิ ดงาน กล่าวรายงานโดยศาสตราจารย์ ดร. เกตุ
กรุ ดพันธ์ ศูนย์ความเป็ นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และกล่าว
ต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สั มพันธ์ สิ งหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ. เชียงใหม่
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การแข่ งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ ครั้งที่ 11

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น เป็ นประธานในพิ ธี เ ปิ ด
การแข่ งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ ครั้ งที่ 11 (The Eleventh Thai Astronomy Olympiad; 11th TAO)
ณ หอประชุ มมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่ งจัดโดยมูลนิ ธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและ
พัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึ กษา ในพระอุปถัมภ์ส มเด็จพระเจ้า พี่ นางเธอ เจ้า ฟ้ ากัลยาณิ ว ฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ (มูลนิ ธิ สอวน.) สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันวิจยั ดารา
ศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ร่ วมกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวัน ที่ 24-29 เมษายน 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อดาเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมและคัดเลื อก
นักเรี ยนเข้าแข่ งขันโอลิ มปิ กวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่ อยกระดับมาตรฐานการศึ กษาวิช า
ดาราศาสตร์ ให้ ท ั ด เที ย มนานาประเทศ ตลอดจนเป็ นการเฉลิ ม ฉลองการก่ อ ตั้ งคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ครบ 50 ปี และการเฉลิมฉลอง 36 ปี ของการก่อตั้งหอดูดาว
สิ รินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การประชุ มวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer
Congress 2014, The 45th International Symposium on
Macromolecules (MACRO 2014)

สมาคมเคมีแห่ งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร่ วมกับ
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World
Polymer Congress 2014, The 45th International Symposium on Macromolecules (MACRO 2014) ระหว่าง
วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติ เฉลิมพระเกี ยรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Michael Buback, President of Polymer
Division, IUPAC กล่าวถึงที่มาของการจัดประชุม คุณสุ ริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ กล่าว
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุ ภวรรณ ตันตยานนท์ ประธานจัดการประชุม กล่าวรายงานการ
จัดการประชุม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิ การบดี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ กล่าวเปิ ดการ
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ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยมี ร องศาสตราจารย์ ดร. สั ม พั น ธ์ สิ ง หราชวราพั น ธ์ คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้ ริ หารร่ วมเป็ นเกี ยรติในพิธีเปิ ด ซึ่ งมีนกั วิทยาศาสตร์ นักศึกษา นักวิจยั และนักวิชาการ
จากทัว่ โลกกว่า 1,200 คน เข้าร่ วมงาน ภายในงานมีการบรรยายเชิ งวิชาการจากผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับโลก การแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ นิ ทรรศการต่างๆ รวมทั้งการนาเสนอผลงานวิจยั โดยอาจารย์ ดร. ภัทร์ นฤน วรจิตติพล
อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี และคณะผูว้ ิจยั ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจยั Best Poster Award (First Prize)
ของ Session “Environmentally Benign Polymers (ENVIR)” จากผลงานเรื่ อง PLA-PBAT Blends and Their
Composites with Montmorillonite as Biodegradable Material for Packaging Applications: Preparation,
Characterization and Testing คณะผูว้ ิจยั ประกอบด้วยนางสาวกัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์ นางสาวสุ ธินี เกิดเทพ อาจารย์
ดร. โรเบิร์ต มอลลอย ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย อาจารย์ ดร. ภัทร์ นฤน วรจิตติพล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา
บุณโยดม
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งานสั ปดาห์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ ส่ วนภูมภิ าค ประจาปี 2557
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นเจ้าภาพจัด งานสั ปดาห์ วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ส่ วนภูมิภาค ประจาปี 2557 เนื่ องใน
โอกาสเฉลิ มฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยได้รับเกี ยรติ จากคุ ณเจริ ญฤทธิ์
สงวนสั ตย์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุ ดี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบโล่เกี ยรติ คุณแก่ คณาจารย์ บุ คลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ สร้ าง
ชื่อเสี ยงแก่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ นอกจากนี้ ยงั ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. เสริ มเกียรติ จอมจันทร์ ยอง
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงาน และรองศาสตราจารย์
ดร. สั มพันธ์ สิ งหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็ นมาของการจัดงาน โดยมีผแู ้ ทนจาก
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่ วมถวายพานพุ่มสักการะและร่ วมพิธีเปิ ดงาน ณ ห้อง SCB 2100 และบริ เวณ
โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2557
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ในโอกาสที่ ปี 2557 เป็ นปี แห่ งการเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับเกี ยรติ ให้เป็ นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ส่ วนภูมิภาค ประจาปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20
สิ ง หาคม 2557 ภายใต้แนวคิ ด “จุ ด ประกายความคิ ด พัฒ นาชี วิ ตด้วยวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ” โดยเป็ น
หน่ ว ยงานหลักในการจัด งานครอบคลุมพื้ นที่ เ ขตการศึ กษาภาคเหนื อตอนบน รวม 8 จังหวัด ได้แ ก่ เชี ยงราย
เชี ยงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง และลาพูน ซึ่ งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ
อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพื้นที่
การศึ กษา 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน โรงเรี ยนในเขตภาคเหนื อตอนบน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การจัดงานดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรี ชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว พระบิ ด าแห่ งวิ ทยาศาสตร์ ไทย ส่ งเสริ มการค้นคว้าและเผยแพร่
ผลงานวิจยั เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่ งเสริ มให้เกิ ดความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความรู ้ความสามารถ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน และกระตุน้ ให้เกิ ดความสนใจในการเรี ยนรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์
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พันธกิจที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
 ประเพณียเี่ ป็ ง ประจาปี 2556
คณะวิทยาศาสตร์จดั กิจกรรมประเพณี ยี่เป็ ง ประจาปี 2556 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงามของล้านนาไทย ภายใน
งานมีการประกวดประดิ ษฐ์กระทงใบตอง ทั้งประเภทสวยงามและประเภทความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของบุคลากร
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 งานก่ อเจดีย์ SCI (Science for Arts and Culture)
คณะวิทยาศาสตร์ จดั งานก่อเจดี ย ์ SCI (Science for Arts and Culture) ภายในงานประกอบด้วยการแสดง
นิทรรศการงานวิจยั เชิงประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผลงานของอาจารย์ นักวิจยั คณะวิทยาศาสตร์
การแสดงฟ้ อนราล้านนาและโฟล์คซอง การสาธิ ตการตัดตุง และการจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2556 ณ บริ เวณลานด้านหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 งานทาบุญประจาปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสั งสรรค์ ส่งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรับปี ใหม่ 2557
คณะวิ ท ยาศาสตร์ จัด งานท าบุ ญ ประจ าปี ผูบ้ ริ ห ารพบบุ ค ลากรและสั งสรรค์ส่ ง ท้า ยปี เก่ า ต้อ นรั บ ปี ใหม่
2557 ภายในงานมีกิจกรรมการทาบุญตักบาตร การรับฟั งรายงานผลการดาเนิ นงานของคณะฯ พิธีมอบรางวัลแก่
บุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ 2557 เมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง SCB 2100
และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 การบรรยายธรรมะ “ธรรมะกับการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน”
คณะวิทยาศาสตร์ จัด บรรยายธรรมะ “ธรรมะกับการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน” เพื่ อให้
นักศึกษาและบุคลากรได้รับฟั งหลักธรรมและข้อคิดคติเตือนใจที่สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต
และเตรี ยมความพร้อมก้าวสู่ การเป็ นสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน บรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เมื่อวันที่
7 มกราคม 2557 ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 ประเพณีปี๋ใหม่ เมือง ประจาปี 2556
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมขบวนแห่สรงน้ าพระพุทธสิ หิงค์ ในงานประเพณี สงกรานต์ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริ เวณสถานี รถไฟเชี ยงใหม่ จนถึงวัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร
นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีดาหัวคณบดีและผูอ้ าวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
และร่ วมพิธีดาหัวอธิ การบดี และผูอ้ าวุโสมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ณ บริ เวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่
25 เมษายน 2557 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขบวนแห่

 ทาบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้ าป่ าสามัคคี ประจาปี 2557
ผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกชมรมผูเ้ กษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมกันทาบุญถวายเทียนพรรษา ถวาย
ผ้าอาบน้ าฝน ทอดผ้าป่ าสามัคคี สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และแท่นแก้ว เนื่ องในวันเข้าพรรษา ประจาปี 2557 และ
มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรี ยนบ้านสบแปะ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดสบแปะ
(ศรี มงคล) ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
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 งานแสดงธรรม “ธรรมะเปลีย่ นชีวติ ครั้งที่ 11”
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และชมรมสารธรรมล้านนา จัดงานแสดง
ธรรม “ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้ งที่ 11” กรรมเปลี่ยนชี วิต ชี วิตเป็ นธรรมะ ธรรมะเป็ นอนัตตา โดยภายในงานมีการ
แสดงพระธรรมเทศนาจากพระนักเทศน์ชื่อดังและการบรรยายธรรม เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2557 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ผ้ เู กษียณ ประจาปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์จดั พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณ ประจาปี 2557 โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบตั รและของ
ที่ ระลึ กให้แก่ ผูเ้ กษี ยณ การแสดงจากบุ คลากรและบุ ตรบุ คลากรคณะวิทยาศาสตร์ เมื่ อวันที่ 24 กันยายน 2557
ณ ห้อง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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บุคลากรทีไ่ ด้ รับการเชิดชู เกียรติ
กลุ่มข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดารงตาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเคมี การครองตน มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการ
ท างานในหน้า ที่ ประพฤติ แ ละปฏิ บัติ ต นเป็ นตัว อย่า งที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ครอบครัว การครองคน ให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิงานเต็มที่ เช่น งานพิธีการรับ
เสด็ จ งานส่ ว นกลางของคณะ การครองงาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นประธานอนุ ก รรมการบริ หารหลัก สู ต ร
บัณฑิตศึ กษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ งานโครงการบริ การวิชาการต่างๆ ทั้งของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ ภาควิชาและคณะ จุดเด่ น ดารงตาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา ช่วยงานหัวหน้าภาควิชา
3 สมัย ทางานทุ่มเท
สั งกัดภาควิชาเคมี

กลุ่มข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

นายเอกพงษ์ กันทารักษ์
ตาแหน่ ง นักวิทยาศาสตร์
สั งกัดภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุศาสตร์
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การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะในงานที่รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ให้ความสาคัญในการดูแล บารุ งและรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม การครอง
คน เป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิงาน
และกิจกรรมทุกประเภท การครองงาน มีความคิดริ เริ่ ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั โครงการย่อย และ
เป็ นผู ้ช่ ว ยนั ก วิ จัย หลายโครงการ จุ ด เด่ น น าเทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาใช้ใ นการ
ปฏิ บัติ ง าน ผลงานที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ห รื อ สร้ า งขึ้ น สามารถน ามาใช้ไ ด้จ ริ ง อาจน าไปสู่
นวัตกรรมและทาให้องค์กรประหยัดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ราคาแพง

กลุ่มลูกจ้ างประจา

นายมานพ ขันคา
ตาแหน่ ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
สั งกัดสานักงานคณะวิทยาศาสตร์

การครองตน มี ค วามวิ ริ ยะ อุ ต สาหะในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรได้เป็ นอย่างดี รู ้จกั ดูแล บารุ งและรักษา
ทรัพย์สินของส่ วนรวม การครองคน เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่เคารพของผูป้ ฏิบตั ิงานที่อ่อนอาวุโส
กว่า การครองงาน มีความคิ ดริ เริ่ ม หาแนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงาน จุดเด่ น การเป็ นผูอ้ าวุโสที่สุดในหน่วยงาน สามารถเป็ นผูน้ ารุ่ นพี่
ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่ วนงาน)

นายสุ รชัย แก้วพันธ์
ตาแหน่ ง พนักงานบริการฝี มือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ )
สั งกัดสานักงานคณะวิทยาศาสตร์

การครองตน มี ค วามวิ ริ ยะ อุ ต สาหะในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วาม
จงรักภักดีต่อองค์กร รู ้จกั ดูแล บารุ งและรักษาทรัพย์สินของส่ วนรวม เป็ นผูต้ รง
ต่อเวลา มีความสุ ภาพ การครองคน เป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจ ช่ วยเหลื อ
และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน การครองงาน มีความคิดริ เริ่ ม หาแนวทาง
วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน จุดเด่ น สามารถเป็ นผูน้ ารุ่ นพี่ที่
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และสามารถปฏิบตั ิงานในวันหยุดหรื อนอกเวลา
ได้เป็ นอย่างดี
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัญ ปั นมา อาจารย์ประจา
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้รั บ รางวัล เสนอผลงานวิ จัย แบบ
โปสเตอร์ ดีเยี่ยม ในการประชุ ม “นักวิจยั รุ่ นใหม่พบเมธี วิจยั
อาวุโส สกว.” ครั้งที่ 13 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ร่ วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ระหว่ า งวัน ที่ 16-18 ตุ ล าคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ
รี เจ้นท์ ชะอาบีช รี สอร์ท จ. เพชรบุรี
 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจา
ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล 2013 Japan International Award for Young Agricultural Researchers จาก Ministry
of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF, Japan) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ the U Thant
International Conference Hall, United Nation University กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลนี้ เป็ นรางวัลที่มอบ
ให้แก่นกั วิจยั ที่ทางานวิจยั ด้านการเกษตรประมง และป่ าไม้ ที่มีผลงานวิจยั ดีเด่น สามารถก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2007 และการมอบรางวัลในปี นี้นบั เป็ นครั้งที่ 7
ซึ่ งมีผูบ้ ริ หารของ MAFF, Japan ผูบ้ ริ หารของ Japan
International Research Center of Agricultural Science
ผูแ้ ทนจากสถานทูต และนักวิจยั จากองค์กรต่ างๆ ร่ วม
เป็ นเกี ยรติในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ วรรณ
จันทวรรณกูร ยังได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ
“Honey bee pathology and development of beekeeping
in Asia”
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 ศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ สวนใต้ อาจารย์ประจาภาควิชาคณิ ตศาสตร์ ได้รับ
รางวัลศิ ษย์เก่ าดี เด่ น คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร ประจาปี 2556 ด้า น
ความสาเร็ จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ซึ่ งมีพิธีมอบรางวัลในงานคืนสู่ เหย้า “เสื อเหลือง
คื นถิ่ น” เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ. เมือง จ. พิษณุ โลก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรั ตน์ วัฒนกสิ วิชช์ อาจารย์ประจาภาควิชา
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award)
ครั้ งที่ 2 พ.ศ. 2556 ประเภทอาจารย์รุ่ น ใหม่ ดี เ ด่ น สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันการศึ กษาขั้นอุดมแห่ งภูมิภาคเอเซี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ ประจาประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกี ยรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิ ริ อาจารย์
อาวุโสภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุ ศาสตร์ ได้รับพระราชทาน
ปริ ญญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ (สาขาวิ ช าวัส ดุ
ศาสตร์ ) ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 จากสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในพิ ธี พ ระราชทาน
ปริ ญญาบัตร ครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่
23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา อาจารย์ป ระจ าภาควิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ซึ่ งมี พิธีพระราชทานเกี ยรติ บตั รฯ ในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัต ร ครั้ งที่ 48
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิ งห์ ใจ หัวหน้าภาควิชา
ฟิ สิ กส์ และวัส ดุ ศ าสตร์ ได้รั บรางวัลมหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่
“ช้างทองคา” ประเภท นักวิจัยดี เด่ น สาขาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เข้า รั บ มอบรางวัล เมื่ อ วัน ที่ 24 มกราคม 2557
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจา
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา ได้รั บ รางวัล มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
“ช้ า งทองค า” ประเภท นั ก วิ จั ย รุ่ นใหม่ ดี เ ด่ น สาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ารับมอบรางวัล เมื่อวันที่
24 มกราคม 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม อาจารย์ประจา
ภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรี ยญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
กรุ งเทพมหานคร
 ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลายอง อาจารย์
ประจาภาควิชาชีววิทยา เมธี วิจยั อาวุโส สกว. ประจาปี
2555 ได้รั บ พระราชทานโล่ เ กี ย รติ ย ศนักวิ จัย อาวุโ ส
สกว. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิ ตรลดา กรุ งเทพมหานคร โดยทุนส่ งเสริ มกลุ่ม
วิจัย (เมธี วิจัย อาวุ โ ส สกว.) เป็ นทุ น สร้ า งที ม วิ จัย ที่
จัดตั้งโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจยั อาวุโสที่มีความสามารถ มีจริ ยธรรม มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์และเป็ นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ งนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็ นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็ นผูม้ ีพลังที่จะผลิตผล
งานที่ มีคุณภาพสู งต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่ โดยผูไ้ ด้รับทุนจะได้รับการยก
ย่องให้เป็ น “เมธี วิจยั อาวุโส สกว.”
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุ ฒินันท์ มีเ ผ่ าพันธ์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุ ณ โยดม และอาจารย์
ดร. โรเบิร์ต มอลลอย อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลสภาวิจยั แห่ งชาติ : รางวัลผลงานประดิ ษฐ์คิดค้น
ระดับดี ประจาปี 2557 จากผลงานเรื่ อง “กระบวนการผลิตตัวริ เริ่ มทิน (II) อัลคอกไซด์ชนิดของเหลวเพื่อใช้ในการ
สังเคราะห์แลคไทด์และพอลิแลคไทด์สาหรับอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2557 เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom
(ฮอลล์ 9) ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุ มอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี จ. นนทบุรี

 อาจารย์ ดร. ภั ท ร์ นฤน วรจิ ต ติ พ ล อาจารย์ป ระจ า
ภาควิชาเคมี และคณะผูว้ ิจยั ได้รับรางวัล Best Poster Award
(First Prize) ของ Session “Environmentally Benign Polymers
(ENVIR)” จ า ก ผ ล ง า น เ รื่ อ ง PLA-PBAT Blends and Their
Composites with Montmorillonite as Biodegradable Material
for Packaging Applications: Preparation, Characterization and
Testing ในการประชุ มวิ ช าการนานาชาติ IUPAC World
Polymer Congress 2014, The 45th International Symposium on
Macromolecules (MACRO 2014) ซึ่ งจัดขึ้ นระหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุ มและแสดงสิ นค้า
นานาชาติ เ ฉลิ มพระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. เชี ย งใหม่ คณะผูว้ ิจัย ประกอบด้วยนางสาวกัลยาวัส ถ์
วังคะวงษ์ นางสาวสุ ธินี เกิ ดเทพ อาจารย์ ดร. โรเบิ ร์ต มอลลอย ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย อาจารย์ ดร. ภัทร์ นฤน
วรจิตติพล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม
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 รองศาสตราจารย์ บุ ญ รั ก ษา สุ นทรธรรม
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ (รหัส 20) ได้รับ
คัดเลือกให้เป็ นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ดีเด่น
ประจาปี 2556 สาขาบริ หารรัฐกิ จ เข้ารั บโล่ประกาศ
เกี ยรติ คุณ จากอธิ การบดี มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ในพิ ธี
ซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริ ญญาบัตรฯ ครั้งที่ 48 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ หอประชุ มมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และเข้ารับการแสดงความยินดี พร้ อมรับเข็มเชิ ดชู
เกียรติประกาศเกียรติคุณในงานราตรี อ่างแก้ว 2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร นักศึ ก ษาเก่ า คณะ
วิทยาศาสตร์ (รหัส 39) ได้รับคัดเลื อกให้เป็ นนักศึ กษา
เก่ า มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ดี เ ด่ น ประจ าปี 2556 สาขา
นักวิชาการ เข้ารับโล่ประกาศเกี ยรติ คุณจากอธิ การบดี
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ในพิ ธี ซ้อ มใหญ่ ง านพระราช
ทานปริ ญญาบัตรฯ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้ารับการแสดงความยินดี พร้อมรับเข็มเชิ ดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณใน
งานราตรี อ่างแก้ว 2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นักศึกษาทีไ่ ด้ รับการเชิดชู เกียรติ
 นายพิพัฒน์ คามา นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนักศึ กษา
สหกิ จศึ กษาดี เด่ น เครื อข่ ายภาคเหนื อตอนบน ประเภทโครงงานดี เด่ น ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับ
เครื อข่ายจากโครงงานชื่อ “การพัฒนาเครื่ องมือตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูลด้วยมาโคร” สถานประกอบการที่
ปฏิ บตั ิ งาน คื อ บริ ษทั แอคเซนเจอร์ โซลูชนั ส์ ประเทศไทย จากัดในงานมหกรรม
อุดมศึกษาไทย 2557 (Thai Higher Education Expo & Conference 2014: THEC
2014) ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสิ นค้า
และการประชุ ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ

 นายณัฐดนัย ว่ านเครื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนักศึ กษาสหกิ จศึ กษาดี เด่น เครื อข่ายภาคเหนื อตอนบน
ประเภทโครงงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครื อข่าย จากโครงงานชื่ อ
“การค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างเฟรมเวิร์คอาปาเช่ฮาดูพ และ
เฟรมเวิร์คอาปาเช่โซลาร์ ” สถานประกอบการที่ ปฏิบตั ิงานคื อ บริ ษทั จีเอเบิล จากัด
ในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (Thai Higher Education Expo & Conference
2014 : THEC 2014) ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ
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 สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระมหากรุ ณาธิ คุณ โปรดเกล้า ฯ คัด เลื อก
นางสาวอภิชญาพร รัตคธา และนางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวล นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์และ
วัสดุศาสตร์ เป็ นตัวแทนนักศึ กษาไทยเข้าร่ วมโครงการ
นัก ศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นเซิ ร์ น ประจ าปี 2557 เป็ นเวลา
8 สัปดาห์ ณ เซิ ร์น (CERN: The European Organization
for Nuclear Research) สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่
2 มิถุนายน-22 สิ งหาคม 2557 ตามโครงการความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน)
กับเซิ ร์น
 นายอดิลักษณ์ ชู ประทีป นายสมาน วารุ กา นายกิตติกวิน เล่ ห์แสน และนายสิ รวิชญ์ มูลริ นต๊ ะ (ทีม No
Batrider) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันโอลิมปิ กหุ่นยนต์ ประจาปี 2557 สนามชิงแชมป์ ประเทศไทย (World Robot Olympiad 2014 : WRO)
ประเภททัว่ ไป ระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมถ์ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 จัดโดยบริ ษทั แกมมาโก้
ประเทศไทย จากัด โดยได้รับสิ ทธิ์ เป็ นตัวแทนประเทศ
ไทยไปแข่ งขันรอบชิ งแชมป์ โลก ณ เมื องโซชิ ประเทศ
รัสเซี ย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557
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 นางสาวเพ็ ญ พิ ช ชา อมรภั ท รกิ จ นัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาเอก สั ง กัด ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ แ ละวัส ดุ ศ าสตร์ ได้รั บ
รางวัล Best Poster Award ในการประชุ มวิชาการ The 15th
International Symposium on Eco-materials Processing and
Design (ISEPD2014) จากผลงานวิจยั เรื่ อง Phase Formation
and Microstructural Evolution of Perovskite Ferroelectric
PZN-PZT Ceramics Derived from a Novel Zn2Nb34O87 B-site
Precursor โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุ พล อนันตา อาจารย์ประจาภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ Hanoi University of Science and Technology กรุ งฮานอย ประเทศเวียดนาม

 นางสาวนารี มัส เจะและ นักศึ กษาระดับปริ ญญาเอก
สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากหอดู
ดาวแห่ งวาติ กนั (Vatican Observatory) เมือง Castel Gandolfo
กรุ งโรม ประเทศอิตาลี ให้เข้าร่ วมโครงการอบรมนักดาราศาสตร์
รุ่ นเยาว์ Vatican Observatory Summer School 2014 (VOSS2014)
ระหว่างวันที่ 1-27 มิถุนายน 2557
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โครงการพัฒนาบุคลากร
 การอบรมการใช้ โปรแกรมด้ านบริหารจัดการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ จั ด การอบรมการใช้ โ ปรแกรมด้ า นบริ หารจั ด การ
ประกอบด้วยโปรแกรมบริ หารงานบุคคล โปรแกรมด้านการเงินและงบประมาณ และ
โปรแกรมระบบสารสนเทศอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างรวดเร็ ว
และมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น โดยมีอาจารย์ ดร. วิจัก ษณ์ ศรี สัจจะเลิศวาจา ผูช้ ่ วย
คณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุ ณเอกพล คาแสน นักวิชาการคอมพิ วเตอร์
เป็ นวิ ท ยากรในการบรรยาย เมื่ อ วัน ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
คอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 การอบรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั การอบรมการบริ หารงานทรั พยากรบุ คคล
โดยได้รับ เกี ยรติ จาก ดร. ชั ยชาญ เจริ ญสุ ข ผูอ้ านวยการตลาดส่ งออก
บมจ. ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ และคุ ณ อั ม พาวดี เจริ ญสุ ข General
Manager บริ ษทั เบสท์แอนด์ไบร์ ทโพรดักส์ จากัด และที่ ปรึ กษาอิสระ
เป็ นวิ ทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่ า งๆ ประกอบด้วยการวางแผน
อัตรากาลังเพื่อรองรับการเกษียณอายุ จานวนบุคลากรหลักต่ อบุคลากร
สายสนับสนุ น การวิเคราะห์อตั รากาลังที่ พอเพียงต่อการปฏิ บตั ิงานด้วย
วิ ธี วิ เ คราะห์ กิ จกรรม การวางแผนสร้ า งความต่ อ เนื่ องในการ
บริ หารงาน การวางแผนเส้นทางเดินสู่ตาแหน่งบริ หาร แนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาบุ ค ลากร และการประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน เมื่ อ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 โครงการสร้ างสุ ข เสริมสวัสดิการ ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั โครงการสร้างสุ ข เสริ มสวัสดิการ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากรและผูส้ นใจทัว่ ไปได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิ การต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น สวัสดิการเงินกู้ โครงการริ นใจ รวมทั้งได้ใช้บริ การจาก
หน่ ว ยงานสวัส ดิ ก าร สถาบัน การเงิ น ที่ ม าร่ ว มออกบู ธ อาทิ ประกัน ชี วิ ต ประกัน สั ง คม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารต่างๆ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 การสั มมนาอาจารย์ เรื่อง “การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติ (Active Learning)”
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั การสัมมนาอาจารย์ เรื่ อง “การเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 : การเรี ยนรู ้ผ่านการปฏิบตั ิ
(Active Learning)” เพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับกลวิธีการสอนให้น่าสนใจ และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์กบั คณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ อารยะธนิต
กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอมะรั ตต์ จากภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ น
วิทยากรพิเศษ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 การฝึ กอบรมวิธีการดับเพลิงเบื้องต้ น การฝึ กซ้ อมหนีไฟ และแผ่ นดินไหว
ประจาปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์ จดั การฝึ กอบรมวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึ กซ้อมหนี
ไฟ และแผ่นดินไหว ประจาปี 2557 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ภายในอาคาร 40 ปี และอาคารอื่นๆ มีความรู ้ความเข้าใจในวิธีการป้ องกันและ
ระงับเหตุเบื้ องต้น และสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ วิ ท ยากรจากหน่ ว ยฝึ กอบรมและเผยแพร่
วิชาการ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่
20 มิ ถุ น ายน 2557 ณ ห้อ งสั ม มนา และบริ เวณลานด้า นหน้า อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
 การสั มมนาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา (บรรจุใหม่ )
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั การสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา (บรรจุใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้พนักงาน
บรรจุใหม่ท้ งั สายวิชาการและสายสนับสนุนได้ทาความรู ้จกั กัน ได้เรี ยนรู ้ระบบ ระเบียบ สิ ทธิ หน้าที่ และรายละเอียด
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ งาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสะท้อนถึงปั ญหา ตลอดจน
ความคาดหวังต่างๆ ที่มีต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ฮอไรซันวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ. เชียงใหม่
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 การอบรมการเขียน TOR และ JA สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์ จดั การอบรมการเขียน TOR และ JA สาหรับ
บุ ค ลากรสายวิช าการและสายสนับสนุ น เพื่ อให้บุค ลากรมี ค วามรู ้
ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการกรอก TOR และ JA ที่ ถูกต้อง
ครบถ้ว น โดยวิ ท ยากรจากส านัก บริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 การแข่ งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ สัมพันธ์ 50 ปี
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไ ด้ จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
วิทยาศาสตร์ สัมพันธ์ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่ อ
เฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
ครบรอบ 50 ปี และส่ งเสริ มให้บุคลากรจากทุกส่ วน
งานได้ท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน เพื่ อ ความสมัค รสมาน
สามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน ภายในงานมี
การแข่ ง ขัน กี ฬ าฟุ ต ซอล แชร์ บ อล และกี ฬ าฮาเฮ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารพลศึ กษา 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 การสั มมนาผู้บริหาร ประจาปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั การสัมมนาผูบ้ ริ หาร ประจาปี 2557
เพื่อระดมความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารในการจัดทาแผนการบริ หาร
และแผนการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
ผูบ้ ริ หารระดับคณะ ภาควิชา ศูนย์ และหัวหน้างานในสานักงาน
คณะฯ เข้า ร่ ว มการสั มมนา ระหว่ า งวันที่ 1-2 สิ งหาคม 2557
ณ เฮือนจนะ บูทิค รี สอร์ท อ. หางดง จ. เชียงใหม่
 กิจกรรม “CoP Day วันส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพงานด้ วยชุ มชนนักปฏิบัติ ประจาปี 2557”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั กิ จกรรม “CoP Day วันส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพงานด้วยชุ มชนนักปฏิ บตั ิ ประจาปี
2557” เพื่อให้บุคลากรได้นาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงานผ่านชุมชนนักปฏิบตั ิ ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
“กระบวนการทา KM ที่ประสบความสาเร็ จ” โดยคุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นผูแ้ ทนชุมชนนักปฏิบตั ิที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี ชุมชนนักปฏิบตั ิ “การเบิก
จ่ายเงิน” โดยคุณอัมพร ทัพบุรี หัวหน้างานการเงิ น การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ และชุ มชนนักปฏิ บตั ิ
“ผู ้ใ ห้ บ ริ การและดู แ ลรั ก ษาเครื่ องมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ช้ ั นสู ง ภาควิ ช าเคมี ” โดยคุ ณ ชิ น พรรธน์ ศิ ร ะธั ญ โรจน์
นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี พร้อมทีมงาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี ๒๕๕๗ 77

การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 13 ธันวาคม 2556
“การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 คณะ)
- มหาวิทยาลัยพะเยา (1 คณะ)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2 คณะ)
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (15 คณะ)”
วันที่ 3-21 กุมภาพันธ์ 2557
“การตรวจประเมิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประจาปี
2557”

วันที่ 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฎาคม 2557
“การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ประจ าปี 2557” โดยได้ค ะแนนการประเมิ น เท่ า กับ 4.30
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
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กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุ น พัฒ นาคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พัฒ นา
คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. จัด กิ จ กรรมงานศิ ษ ย์เ ก่ า คื น สู่ เ หย้า ร่ วมกับ สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า คณะวิ ทยาศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
2. จัดงานวิ่งมินิมาราธอน (Tour of Science CMU) ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
3. จัดโครงการรณรงค์เพื่อทุนการศึกษาและจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การเรี ยนการสอน (โครงการต่อเนื่ องปี ที่ 4)
เพื่อนาเงินไปสมทบทุนโครงการจัดซื้ อรถบัสขนาด 30 ที่นงั่ จานวน 1 คัน วงเงิน 3,786,000 บาท และ
ได้ส่งมอบรถบัสดังกล่าวให้คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
การศึกษาดูงาน และการออกภาคสนามของนักศึกษา
4. จาหน่ายของที่ระลึกกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ งานครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
5. จัดตั้งกองทุนย่อยและเงินรับฝากกองทุนของภาควิชาต่างๆ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2557 กองทุ น พั ฒ นาคณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด สรรดอกผลจากกองทุ น พัฒ นา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่ จานวน 2,000,000 บาท ส าหรั บ ทุ นการศึ กษาแก่ นักศึ กษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ทุ นพัฒนาอาจารย์และบุ คลากรสายสนับสนุ น และทุ นส่ งเสริ มการค้นคว้า วิจัยทางวิ ทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยงั ได้รับเงินบริ จาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริ จาคผ่านสมาคม
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
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1. การจัดสรรดอกผลจากบัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556 รวม 2,000,000 บาท
การศึกษาสาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
จานวนเงิน 1,000,000 บาท
ทุนสนับสนุนการวิจยั
จานวนเงิน 400,000 บาท
ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
จานวนเงิน 200,000 บาท
สมทบการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
จานวนเงิน 400,000 บาท
2. ยอดรับบริ จาคจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมฯ จานวนเงิน 2,749,000 บาท
3. ยอดบัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ 30 กันยายน 2557 รวม 115,483,232.08 บาท
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 52,640,325.52 บาท
กองทุนย่อยคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 21,414,545.03 บาท
เงินรับฝากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 41,428,361.53 บาท
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