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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
การแข่งขันคณิ ตศาสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56
(The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015)
งานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
คอนเสิ ร์ตการกุศล “ปฏิกิริยามันส์”
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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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. 2558 ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสรุ ปผลการดาเนิ นการตามพันธกิจต่างๆ ที่
ได้กล่าวมา รวมถึงกิจกรรมสาคัญที่ได้ดาเนินการในรอบปี งบประมาณ 2558
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 2558

หน้า 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”

หน้า 2
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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 การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพเฉลิมพระเกียรติฯ และสานักงานคณะฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ 1) งานบริ หารทัว่ ไป 2) งานบริ การการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพนักศึ กษา 3) งานการเงิ น
การคลังและพัสดุ 4) งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 5) งานบริ หารงานวิจยั บริ การวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
สถานที่ต้งั : 239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5322-2180 โทรสาร: 0-5322-2268
http://www.science.cmu.ac.th
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หน้า 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

หน้า 4

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

หน้า 5

โครงสร้ างองค์ กร

หน้า 6
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คณะกรรมการอานวยการประจาคณะ

ศ. คลินิก 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
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หน้า 7

คณะกรรมการบริหารประจาคณะ

หน้า 8

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

ผศ. ดร. เสมอแข สมหอม

นายพร พรมมหาราช

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2558
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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

หน้า 10
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หัวหน้ างาน

น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์

นายประธาน สั นทิศ

นางอัมพร ทัพบุรี

หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป

รักษาการหัวหน้างานบริ การการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานประจาปี 2558

น.ส. เรณู ศรีเผือก

น.ส. จิราวรรณ อุปนันท์

หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานบริ หารงานวิจยั
บริ การวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน้า 11

บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 544 คน จาแนกเป็ นบุคลากรสายวิชาการ 312 คน โดยเป็ นข้าราชการ
55 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 251 คน ผูม้ ีความรู ้ความสามารถ (งบประมาณแผ่นดิน) 1 คน
ผูเ้ กษียณอายุราชการ (ศาสตราจารย์) 3 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 2 คน และเป็ นบุคลากรสายสนับสนุน 201 คน โดยเป็ น
ข้าราชการ 26 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 121 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว 54 คน และ
ลูกจ้างประจา 31 คน

นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มีนกั ศึกษาจานวน 3,311 คน โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2,279 คน ปริ ญญา
โท 670 คน และปริ ญญาเอก 362 คน

งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ มีงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 454,592,700 บาท โดยจาแนกเป็ นงบประมาณแผ่นดิน
343,717,300 บาท และงบประมาณรายได้ 110,875,400 บาท

หน้า 12
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บุคลากร (จาแนกตามประเภท)
ปี

ข้ าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(งบประมาณ
แผ่ นดิน)

56
55

244
251

2557
2558

สายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ผู้มคี วามรู้ฯ
ผู้เกษียณฯ
(งบประมาณ
ผู้เชี่ยวชาญ
(ศ.)
แผ่ นดิน)

1
1

2
3

2
2

สายสนับสนุน
ข้ าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(งบประมาณ
แผ่ นดิน)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว

ลูกจ้ าง
ประจา

รวม

26
26

111
121

58
54

33
31

533
544

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

สายวิชาการ
300

สายสนับสนุน
244 251

250

2557

2558

200
150
100

56 55

50
0

รายงานประจาปี 2558

1 1

2 3

2 2

140
120
100
80
60
40
20
0

111

121

2557

2558

58 54
26 26

33 31
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คณาจารย์ (จาแนกตามภาควิชา)
ตารางที่ 1 จานวนคณาจารย์ จาแนกตามคุณวุฒิ
ภาควิชา
ชีววิทยา
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
ธรณี วิทยา
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม (คน)

ตรี
1
0
0
0
0
0
0
0
1

ปี งบประมาณ 2557
โท
เอก
3
47
5
61
1
13
0
17
8
54
3
43
10
9
11
17
41
261

รวม
51
66
14
17
62
46
19
28
303

ตรี
1
0
0
0
0
0
1
0
2

ปี งบประมาณ 2558
โท
เอก
2
50
5
63
1
12
1
17
8
53
2
46
9
12
11
17
39
272

รวม
53
68
13
18
61
48
22
28
311

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558
ปริญญาตรี
0.33%

ปริญญาโท
13.53%

ปริญญาเอก
86.14%

หน้า 14
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ตารางที่ 2 จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ
ภาควิชา
ชีววิทยา
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
ธรณี วิทยา
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม (คน)

ศ.
1
0
0
0
2
3
0
0
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

ศ.
1
1
0
0
2
3
0
0
7

ปี งบประมาณ 2558
รศ.
ผศ.
อ.
3
27
22
7
26
34
1
7
5
4
6
8
5
20
34
4
19
22
4
9
8
3
7
18
31
121 151

รวม
53
68
13
18
61
48
22
28
311

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558
ศาสตราจารย์
2%
อาจารย์
49%

รายงานประจาปี 2558

รองศาสตราจารย์
10%

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
39%

หน้า 15

ข้ อมูลชาวต่ างประเทศทีป่ ฏิบัตงิ าน ณ คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
Dr. Robert Molloy
Dr. Jaydeep Ghosh
Dr. Diako Hariri Naghadeh
Dr. Stephen David Elliott

สั ญชาติ
อังกฤษ
อินเดีย
อิหร่ าน
อังกฤษ

ตาแหน่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยสอน
ผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยสอน
อาจารย์

สั งกัดหน่ วยงาน
ศูนย์วิจยั วัสดุศาสตร์
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาชีววิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

จานวนนักศึกษา
ตาราง จานวนนักศึกษาจาแนกตามปี การศึกษา
จานวน (คน)
ระดับ
ปี 2557
ปี 2558
ปริ ญญาตรี
1,950
2,279
ปริ ญญาโท
515
670
ปริ ญญาเอก
351
362
รวม
2,816
3,311
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

หน้า 16

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2557-2558
2,500
2,000

2,279
1,950

1,500

2557

1,000

515

500

670
351 362

2558

0

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก
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งบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร ปี 2557-2558
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

63.28

ปี 2557
298.16
113.50
72:28
260.49
122.52
28.65
411.66
63.28
29.76
6.96

ปี 2558
343.72
110.88
76:24
293.70
142.45
18.45
454.60
64.61
31.33
4.06

64.61

60.00
40.00

29.76

31.33

20.00

6.96

4.06

0.00
สัดส่ วนงบบุคลากร

สัดส่ วนงบดาเนินงาน
2557

รายงานประจาปี 2558

สัดส่ วนงบลงทุน

2558

หน้า 17

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 ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ

หน้า 18
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ผลการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ

รายงานประจาปี 2558
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พันธกิจที่ 1
การผลิตบัณฑิต

หน้า 20
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หลักสู ตร
ปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์เปิ ดสอนหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับปริ ญญาโท 22 หลักสู ตร
และระดับปริ ญญาเอก 15 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 50 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)

รายงานประจาปี 2558
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ระดับปริญญาตรี
 ชีววิทยา
 จุลชีววิทยา
 สัตววิทยา
 ธรณี วิทยา
 อัญมณี วิทยา**

หมายเหตุ:

หน้า 22

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

ระดับปริญญาเอก
 ชีววิทยา
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนั ธุ์
 จุลชีววิทยาประยุกต์
 ธรณี วิทยา

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. * มีแผนก้าวหน้า (Honors program)
2. ** มีแผนสหกิจศึกษา
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การปรับปรุ งหลักสู ตรและกระบวนวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
โดยปรับปรุ งเนื้อหากระบวนวิชาต่างๆ ให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปั จจุบนั และสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุตามกรอบ TQF อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ทกั ษะทางปั ญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวนหลักสู ตรที่ เป็ นไปตามกรอบ TQF แล้ว จานวน 48 หลักสู ตร สาหรับ
หลักสู ตรที่ ยงั ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว มีจานวน 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตร วท.ม. สาขาวิชาชี วสารสนเทศ
ศาสตร์ และหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์บูรณาการ โดยจะปิ ดหลักสูตรทั้งสองในอนาคตเมื่อ
ไม่มีนกั ศึ กษาคงค้างแล้ว (หลักสู ตร วท.ม. สาขาวิชาชี วสารสนเทศศาสตร์ คงค้างนักศึ กษา จานวน 2 คน และ
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์บูรณาการ คงค้างนักศึกษา จานวน 1 คน)
ในปี การศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ได้ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบ TQF มาเกือบ
ครบระยะเวลา 5 ปี แล้ว ในขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อบังคับใช้กบั นักศึ กษา รหัส 59 เป็ น
ต้นไป ส่ วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หากครบรอบระยะเวลาดังกล่าว คณะฯ จะได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ สกอ. ต่อไป

รายงานประจาปี 2558
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ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2558
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

หน้า 24

ผลการดาเนินงาน
96.00
7
120
1
25
9
181
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วดั
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (คน)
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (คน)
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก (คน)

ผลการดาเนินงาน
591
128
58

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
16.5%

ระดับปริ ญญาเอก
7.5%

ระดับปริ ญญาตรี
76.0%

รายงานประจาปี 2558
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ทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา จานวน 709 ทุน เป็ นเงิน 30,279,699 บาท จาแนกเป็ นระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 555 ทุน เป็ นเงิน 14,380,541 บาท ระดับปริ ญญาโท จานวน 94 ทุน เป็ นเงิน 10,294,038 บาท
ระดับปริ ญญาเอก จานวน 60 ทุน เป็ นเงิน 5,605,120 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. ทุนการศึ กษาจากหน่ วยงานภายนอก ทุ นจากสมาคมศิ ษย์เก่ าคณะวิทยาศาสตร์ ทุ นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุนจากศิ ษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 20 ทุนจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
รุ่ นรหัส 125 ทุ นจากศิ ษย์เก่าภาควิชาคณิ ตศาสตร์ ทุ นจากมูลนิ ธิศาสตราจารย์ ดร. บัวเรศ คาทอง ทุ นจากผูก้ อง
มะขาม-พันเอก ศิวชั ศรี อุปโย ทุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวีศกั ดิ์-รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ทุน
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติชยั -รองศาสตราจารย์ พญ. โสภา วัฒนานิ กร ทุนจากคุณเจนทัศน์ เชวงเศรษฐ
กุล ทุนจากคุณนพรัตน์ สายอุบล ทุนจากคุณวิภารัตน์ วัฒนกิจ ทุนจากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนจากศิษย์เก่ารหัส 36
ทุนจากอาจารย์ ดร. อติ ชาต-อาจารย์ ดร. ศิ ริวรรณ เกตตะพันธุ์ ทุนจากคุ ณหทัยทิ พย์ ศรี ธนอุดมชัย ทุนจากคุ ณ
ชยะพงษ์ ภาษีผล ทุนจากอาจารย์ ดร. กนกอร โพธิ นนั ท์ ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจันทร์ -วรพจน์ คานี เยาว์ ทุนมูลนิ ธิ
นายริ้ ว-นางหล้า -นางคาง้อ ศักดาทร มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ทุนกองทุนศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา นุ ตาลัย ทุ น
กองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนจากคุณสมศักดิ์ ตัณฑชน ทุนจากคุณจิ ราพร ผิดน้อย ทุนจากรองศาสตราจารย์
หน้า 26

ANNUAL REPORT 2015

จีรพรรณ ธเนศพิพฒั ทุนมูลนิธิหมอเสม พริ้ งพวงแก้ว ทุนมูลนิ ธิ ดร. บรู โน แวร์ เคลมานน์ ทุนบริ ษทั ลาพูนซิ งเดน
เก็ น จ ากัด ทุ น ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนอย่ า งแท้จ ริ ง ทุ น การศึ ก ษาสมาคมชาวเหนื อ แห่ ง นครนิ ว ยอร์ ก
ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่ งเสริ ม มช. ทุนโครงการกรุ งไทยสานฝั นสู่ บณ
ั ฑิต ทุนการศึ กษาช่ วยนักเรี ยนที่
ขาดแคลนในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ ทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุ งเทพฯ ทุนเฉลิ มราชกุมารี ทุนบริ ษทั ไทยปาร์ กเกอร์
ไรซิ่ ง จ ากัด ทุ น มู ล นิ ธิ นิ ว ตั ิ ไ กรฤกษ์ ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาท้อ งถิ่ น ทุ น มู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช ทุ น มู ล นิ ธิ
งานสวัส ดิ ก ารสั ง คมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 5 รอบ ทุ น ไทยบริ ดจสโตน ทุ น มู ล นิ ธิ ทิ ส โก้ ทุ น มู ล นิ ธิ พ ั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ทุ นการศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มูลนิ ธิซิเมนต์ไทย จากัด ทุนพระราชทาน
การศึ กษาสงเคราะห์ ทุนโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ทุนบุญรอดพัฒนา ทุนคลองยาง ทุนบริ ษทั
บ้านปู จากัด (มหาชน) ทุนบริ ษทั มิตซุ ยออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จากัด ทุนบริ ษทั ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) และทุน
บริ ษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด

รายงานประจาปี 2558
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จานวนนักศึกษาที่ได้ รับทุนการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา
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0
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รวมทุกระดับ

จานวนทุนการศึกษาจาแนกตามประเภท
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ชื่อทุน
ทุนโครงการ พสวท. (ตรี )
ทุนโครงการ พสวท. (โท)
ทุนโครงการ พสวท. (เอก)
ทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ตรี )
ทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (โท)
ทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (เอก)
ทุนโครงการเพชรทองกวาว
ทุนโครงการโอลิมปิ กวิชาการ
ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ทุนเรี ยนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนทางานพิเศษ
ทุนจากหน่วยงานภายนอก
ทุนอื่นๆ
รวม

รายงานประจาปี 2558

จานวนทุน
80
42
21
64
52
39
36
10
96
17
100
148
4
709

จานวนเงินรวม
4,625,318
5,748,388
2,013,920
2,702,223
4,545,650
3,591,200
1,080,000
400,000
1,248,400
170,000
700,000
3,334,600
120,000
30,279,699
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่ วมกิจกรรม Sport Day & Spirit Night ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับฟั งการบรรยาย เรื่ อง “ศิลปะการสื่ อสารเพื่อการ
ได้งานทาและเป็ นผูน้ าที่ดี” โดยอาจารย์ ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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วั น ที่ 25 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2558 นั ก ศึ กษ า
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เข้ า ร่ วมโครงการส่ งเสริ ม
คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมแก่ นั ก ศึ กษา หั ว ข้ อ
“อย่า งไรที่ เ รี ยกว่ารั ก” โดยคุ ณ อรพิมพ์ รั ก ษาผล
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วั น ที่ 18 มี น าคม 2558 นั ก ศึ ก ษา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า ร่ วมโครงการพัฒ นา
ความรู ้ แ ละทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษ หัวข้อ
“ภาษาอังกฤษอย่าคิดเยอะ” โดยอาจารย์ คณาธิป
สุ น ทรรั ก ษ์ ณ ห้ อ ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 29 เมษายน 2558 ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่ วมพิธีเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดี
แก่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อแสดงความยินดี และสร้าง
ขวัญ ก าลั ง ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง จะส าเร็ จ
การศึ กษา ประจาปี การศึ กษา 2557 ณ ลานอะตอม
ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2558
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วันที่ 4-5 สิ งหาคม 2558 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมกิจกรรม Pre-College เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมทางด้านจิ ตใจและความคิ ดก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ประจาปี การศึ กษา 2558 สาหรั บกิ จกรรมในวันแรก นักศึ กษา
ได้รับฟั งบรรยาย หัวข้อ “การค้นหาและสร้างอัจฉริ ยภาพในตัวเอง”โดยคุณวนิษา เรช และหัวข้อ “บุคลิกภาพแห่ ง
ความสาเร็ จ เส้นทางฝัน สู่วนั แห่งอนาคต” โดยอาจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทะสิ งห์ สาหรับกิจกรรมในวันที่ 2 นักศึกษา
ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักศึกษา โดยคุณอรพิมพ์ รั กษาผล และโครงการสร้าง
และส่ ง เสริ มวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา โดยคุ ณ ศรี ทั ย สี ทิ พ ย์ พร้ อ มด้ ว ยกลุ่ ม งานจราจรต ารวจภู ธ ร จัง หวัด เชี ย งใหม่
ประกอบด้วย พ.ต.อ. ปิ ยะพันธ์ ภัทรพงศ์ สินธุ์ ผูก้ ากับกลุ่มงานจราจร พ.ต.ท. ณรั ฐช์ พงศ์ อุดมศรี สารวัตรกลุ่มงาน
จราจร และ ร.ต.ท. วิทยา ศิริรัตน์ รองสารวัตรกลุ่มงานจราจร ณ ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี และ SCB 2100 อาคาร
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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วัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2558 ผู ้บ ริ หาร คณาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ เข้า ร่ วมพิ ธี ไ หว้ค รู
ประจ าปี การศึ ก ษา 2558 และพิ ธี ม อบรางวัล เรี ยนดี
กิจกรรมดี ประจาปี การศึกษา 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคาร
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 12 กันยายน 2558 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่ วมกิ จกรรมนานักศึ กษาใหม่ข้ ึ นไปนมัสการพระบรมธาตุ ด อยสุ เ ทพ ประจ าปี การศึ กษา 2558 ณ ศาลาอ่ า งแก้ว
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร

วันที่ 16 กันยายน 2558 ผูบ้ ริ หาร บุคลากรและ
นักศึ กษาคณะวิ ทยาศาสตร์ เข้า ร่ วมพิ ธีงานเลี้ ยงขันโตก
ประจาปี 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2558
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สมาคมศิษย์เก่ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมศิ ษย์เก่ าฯ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้จดั กิ จกรรมเพื่ อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบนั อาทิ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 สมาคมศิ ษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้จดั งานฉลองครบรอบ 50 ปี ฯ อย่างยิ่งใหญ่
ภายใต้ชื่องาน “วิ ทยาฯ คื นสู่ เ หย้า ปิ๊ กบ้า นเฮากันเต๊ อะ”
ณ บริ เวณลานน้ าพุ หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่ นรหัส ทุกสาขาวิชา ได้พบปะสังสรรค์
และร่ วมกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ
50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
กิ จ กรรมศิ ษ ย์เ ก่ า สั ม พัน ธ์ จัด ขึ้ นเป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ สร้ า ง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบัน และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี
ระหว่างศิษย์เก่าฯ และคณะฯ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามที่ตลาดแรงงานต้องการ และหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
หรื อสนับสนุ นการหาสถานประกอบการสาหรั บฝึ กงานของนักศึ กษา
และการประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต
ครั้งที่ 1 โครงการพบปะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2558
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ครั้ งที่ 2 โครงการพบปะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
ทางภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบริ ษทั ตรั ง
น้ ามันปาล์ม จากัด ในระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันผูบ้ ริ หาร
พบผูป้ กครองนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2558 และร่ วมเสวนาใน
หัวข้อ “เรี ยนวิทยาศาสตร์ ดีอย่างไร ทาอะไรได้บา้ ง” ณ ห้องประชุ ม
ทองกวาว สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมวันปฐมนิ เทศ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี การศึ ก ษา 2558 และร่ วมเสวนาในหั ว ข้ อ
“ประสบการณ์จากพี่สู่ นอ้ ง เพื่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ อย่างมีความสุ ข”
ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคา โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จ. เชียงใหม่

สมาคมศิ ษย์เก่าฯ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จดั สัมมนาเกี่ ยวกับการประกอบอาชี พในอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อเป็ นการพบปะน้องๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้น
รายงานประจาปี 2558
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ครั้ งที่ 1 บทบาทลูกช้างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง CB
1320 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ครั้ งที่ 2 บทบาทลูกช้างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน
2558 ณ ห้อง CB 1320 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

เมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2558 นักศึ กษาเก่ าคณะวิทยาศาสตร์
เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ดีเด่น
ประจาปี 2558 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุ มาลี ตั้งประดับกุล นักศึกษาเก่า
ภาควิชาเคมี รหัส 18 ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจาภาควิชาชี วเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นนักศึ กษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ดีเด่น ประจาปี 2557 สาขานักวิชาการ และ ดร.
อดิชาติ สุ รินทร์ คา นักศึกษาเก่าภาควิชาธรณี วิทยา รหัส 18 ปั จจุบนั เป็ น
ผูอ้ านวยการส านัก งานเลขาธิ ก ารคณะกรรมการประสานงานด้า น
ธรณี วิ ท ยาระหว่ า งประเทศ ได้รั บ การคัด เลื อ กให้ เ ป็ นนัก ศึ ก ษาเก่ า
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ดี เ ด่ น ประจ าปี 2557 สาขาบริ หารรั ฐ กิ จ ณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส ม า ค มศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้จดั กิ จกรรมเพื่อหารายได้สมทบการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและกิ จ กรรมสาธารณกุ ศ ลของ
สมาคม อาทิ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้จดั การแข่งขันกอล์ฟการ
กุศล ณ สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์ เนชัน่ แนลคันทรี คลับ
อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี
เมื่ อ วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2558 ได้ จั ด งานงานเลี้ ยง
สังสรรค์พบปะศิษย์เก่าฯ ภายใต้ชื่องาน “สังสรรค์พี่นอ้ งวิดยา
มช. ภาคตะวันออก (SCI-CMU EAST 2015)” ณ โรงแรม
Golden City อ. เมือง จ. ระยอง
 นอกจากนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้หาสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้กบั นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เป็ นประจา
ทุกปี โดยในปี การศึกษา 2557 ที่ผา่ นมา สมาคมศิษย์เก่าฯ สามารถรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พได้ ทั้งหมด
53 อัตรา
 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://alumni.science.cmu.ac.th/ หรื อ http://www.facebook.com/pages/
สมาคมศิ ษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หรื อสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ จาคเพื่อกิ จกรรม
สาธารณกุศลของสมาคมศิษย์เก่าฯ หรื อบริ จาคเพื่อสนับสนุนเป็ นทุนการศึกษาของนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
ตลอดจนกิ จกรรมอื่ นๆ ของสมาคมศิ ษย์เก่าฯ ได้ที่หน่ วยพัฒนาคุณภาพนักศึ กษาและศิ ษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณสุ จิต
จาหมาย) โทรศัพท์ 0-5394-1990

รายงานประจาปี 2558
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พันธกิจที่ 2
การวิจัย
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การเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้นกั วิจยั แผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทาง
สื่ อต่างๆ เช่น เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ดังนี้
 บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 481 ผลงาน
 บทความวิ จัย ที่ ไ ด้รั บการอ้า งอิ ง (citation) ใน refereed journal ในฐานข้อมู ลระดับนานาชาติ จานวน 326
ผลงาน
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หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้น รายงานตามปี ปฏิทิน (พ.ศ.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

รายงานประจาปี 2558
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แหล่ งเงินทุนวิจัย
ในปี งบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้ น 96,243,525 บาท ซึ่ งแบ่งเป็ นแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย จานวน
38,019,900 บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 58,223,625 บาท

ภายนอก
มหาวิทยาลัย
60%
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ภายใน
มหาวิทยาลัย
40%
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สิ ทธิบัตร
ในปี งบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรื ออนุสิทธิ บตั ร จานวน 1 เรื่ อง ดังนี้
ที่

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

กรรมวิธีการปรับสภาพต้นข้าวโพด
สาหรับผลิตเอทานอลโดยวิธีการหมัก

ผศ. ดร. ศุภริ นทร์ ไชยกลางเมือง และ
รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

เลขที่
วันที่
จดทะเบียน จดทะเบียน
9508
6 ก.พ. 58

ประเภท
อนุ
สิ ทธิบตั ร

และมีผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร และลิขสิ ทธิ์ จานวน 11 เรื่ อง ดังนี้
ที่
1

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิธีการผลิตแผ่นพรอพอลิสผสม
พอลิคาโปร์แลกโตนด้วยวิธีอิเล็กโตร
สปิ นนิ่ง

2

เครื่ องดื่มเยลลี่ผสมไฟโคบิลิโปรตีน

3

การประดิษฐ์เซรามิกในระบบแบเรี ยม
แคลเซี ยม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือ
ด้วย แอนติโมนี โดยใช้ผลึกขนาดนาโน
ของสารในระบบเดียวกันเป็ นเมล็ด
เหนี่ยวนา

รายงานประจาปี 2558

ผู้ประดิษฐ์
รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
น.ส. ศิริกาญจน์ สันพา และ
นายกฤษ สุ จริ ตตั้งธรรม
อ. ดร. ชยากร ภูมาศ และ
ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ
อ. ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ
น.ส. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

วันที่ยื่นเรื่อง
10 ต.ค. 57

ประเภท
อนุสิทธิบตั ร

6 พ.ย. 57

อนุสิทธิบตั ร

25 พ.ย. 57

สิ ทธิบตั ร
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ที่
4

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิธีการผลิตข้าวราแดงด้วยข้าว
เหนียวสันป่ าตอง

ผู้ประดิษฐ์
ศ. ดร. สายสมร ลายอง
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช
น.ส. โปรดปราน เพ็งน้อย และ
น.ส. ระพีพรรณ มหาวัน

วันที่ยื่นเรื่อง
4 ก.พ. 58

ประเภท
อนุสิทธิบตั ร

5

กระบวนการผลิตผงโปรไบโอติกผสม
สเตรปโตมัยซีทสาหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
กระบวนการเตรี ยมผงสารที่มีความ
ละเอียดระดับไมโครเมตรด้วยการบด
ย่อยเชิงกลจากการสัน่ ของของเหลว
โดยใช้คลื่นความถี่

ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารี ย ์ และ
น.ส. สุ ธีรา ศรี สมัย
ผศ. ดร. สุ ภาพ ชูพนั ธ์
ผศ. ดร. ดวงมณี ว่องรัตนไพศาล
อ. ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริ ญ
นายพิชิตชัย ปิ มแปง และ
นายมีชยั เทพนุรัตน์
รศ. ดร. สุ กญั ญา มหาธีรานนท์
อ. ดร. สุ วพร เหลืองขมิ้น
ศ. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ และ
น.ส. พนาวัลย์ สุ ทธิอาภรณ์
อ. ดร. ชยากร ภูมาศ
ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารี ย ์
ศ. ดร. สายสมร ลายอง และ
นายบัญชา ขาศิริ

9 ก.พ. 58

อนุสิทธิบตั ร

19 มี.ค. 58

สิ ทธิบตั ร

9 มิ.ย. 58

สิ ทธิบตั ร

7 ก.ค. 58

สิ ทธิบตั ร

6

7

กรรมวิธีการแยกส่ วนสกัดสารกลุม่
สเตียรอยด์และไตรเทอร์พีนอยด์ที่มีฤทธิ์
ต้านมะเร็ งเม็ดเลือดขาวจากราข้าว

8

ระบบและวิธีเพาะเลี้ยงแอคติโนมัยซี ท
ร่ วมกับสาหร่ าย
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ที่
9

10

11

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
อัลลอยด์ซิลเวอร์เคลย์และกรรมวิธีการ
ผลิต

ผู้ประดิษฐ์
อ. ดร. อโนชา หมัน่ ภักดี
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ และ
ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ซุปพริ กแกงเผ็ดเจก้อน
รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
รศ. ดร. นิรมล อุตมอ่าง และ
น.ส. พัชริ นทร์ โพธิ์เกษม
โฟลธรู เซลล์สาหรับวัดค่าทางเคมีไฟฟ้ า รศ. ดร. จรู ญ จักรมุณี และ
ในการวิเคราะห์ดว้ ยระบบการไหล
น.ส. ปรี ยาภรณ์ เรี ยนแพง

วันที่ยื่นเรื่อง
27 ก.ค. 58

ประเภท
สิ ทธิบตั ร

3 ส.ค. 58

อนุสิทธิบตั ร

11 ก.ย. 58

สิ ทธิบตั ร

และมีผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ได้รับเลขที่คาขอ จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้
ที่
1

2

3

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิธีการเตรี ยมอนุภาคนา
โนคอมโพสิ ทที่ประกอบด้วย
ซิ ลเวอร์และซิ ลเวอร์คลอไรด์
โดยใช้สารสกัดจากชา
หัวจ่ายพลาสมาเย็นความดัน
บรรยากาศ
แม่พิมพ์อดั มุมช่องเท่ากันแบบ
ประกบบน-ล่าง

รายงานประจาปี 2558

ผู้ประดิษฐ์
รศ. ดร. อภินภัส รุ จิวตั ร
และ น.ส.สุ พตั รา สมศรี

รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
นพ. ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล
และนายฉันเพชร กายราช
อ. ดร. ชัยสิ ทธิ์ บรรจงประเสริ ฐ
และ น.ส. ชลลดา ดารงค์

วันที่รับคาขอ
15 มิ.ย. 58

เลขที่คาขอ
ประเภท
1501003338 สิ ทธิบตั ร

5 มี.ค. 58

1503000266 อนุสิทธิบตั ร

13 ส.ค. 58

1501004568 สิ ทธิบตั ร
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ที่
4

หน้า 44

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
แม่พิมพ์อดั มุมช่องเท่ากันแบบ
ประกบข้างด้วยสลักยึด

ผู้ประดิษฐ์
อ. ดร. ชัยสิ ทธิ์ บรรจงประเสริ ฐ
และ น.ส. ชลลดา ดารงค์

วันที่รับคาขอ
13 ส.ค. 58

เลขที่คาขอ
ประเภท
1501004569 สิ ทธิบตั ร
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พันธกิจที่ 3
การบริการวิชาการ

รายงานประจาปี 2558
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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. การจัดสัมมนา อบรม และฝึ กปฏิ บตั ิ การให้แก่ บุคลากรในหน่ วยงานภาครั ฐบาลภายในมหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่และแก่ หน่ วยงานรัฐบาลอื่ นๆ เช่ น โรงพยาบาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ และกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร เป็ นต้น โดยมีโครงการที่จดั ทั้งสิ้ นจานวน 38 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 44 โครงการ
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ความร่ วมมือทางวิชาการ
ในปี งบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการลงนามในบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ จานวน 15 ฉบับ ดังนี้
หน่ วยงานภายในประเทศ จานวน 3 ฉบับ
ลาดับ
ชื่อหน่ วยงาน
ระดับการลงนาม
1
สวทช. (โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับ
มหาวิทยาลัย
เด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่ นที่ 17)
2
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (สวทน.)
3
ปตท.สผ.
มหาวิทยาลัย
หน่ วยงานต่ างประเทศ จานวน 12 ฉบับ
ลาดับ
ชื่อหน่ วยงาน
1
University of Liverpool
2
University of Maryland
3
Technische Universität Bergakademie Freiberg (TU-BAF),
Faculty for Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik
4
National Chiao Tung University
5
Graduate School of Science and Technology, and Faculty of
Engineering, Niigata University

ประเทศ
อังกฤษ
สหรัฐฯ
เยอรมนี

ระดับการลงนาม
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คณะ

ไต้หวัน
ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัย
คณะ
(ต่อ)

รายงานประจาปี 2558
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ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหน่ วยงาน
Kitasato Institute for Life Science
Shizuoka University
Erasmus Mundus (LEADER)
Niigata University
RIKEN BioResource Center
California State University, Fullerton
Schlumberger Overseas S.A.

ประเทศ
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
EU
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
สหรัฐฯ
ปานามา

ระดับการลงนาม
คณะ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คณะ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

เมื่อนับรวมกับบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการที่ได้ลงนามไปแล้วในปี ที่ผ่านๆ มา ทาให้ปัจจุบนั
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ล งนามในบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ หน่ ว ยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้ น 46 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 )
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พันธกิจที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจาปี 2558
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กิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
 งานทาบุญประจาปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสั งสรรค์ ส่งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรับปี ใหม่ 2558
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
2558 โดยมี กิจกรรมการรั บฟั งรายงานผลการด าเนิ นงานของคณะฯ พิ ธีมอบรางวัลแก่ บุ ค ลากร และงานเลี้ ย ง
สังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์

 ประเพณีปี๋ใหม่ เมือง ประจาปี 2558
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมขบวนแห่สรงน้ าพระพุทธสิ หิงค์ ในงานประเพณี สงกรานต์ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 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
24 เมษายน 2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนแห่
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 ทาบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้ าป่ าสามัคคี ประจาปี 2558
ผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกชมรมผูเ้ กษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมกันทาบุญถวายเทียนพรรษา ถวาย
ผ้าอาบน้ าฝน ทอดผ้าป่ าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุด และมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่
โรงเรี ยนประดู่วิทยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดป่ าสหธรรมิการาม และวัดดอยแม่ปั๋ง ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว
จ. เชียงใหม่

 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ผ้ เู กษียณ ประจาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์จดั พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณ ประจาปี 2558 โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบตั รและของ
ที่ ระลึ กให้แ ก่ ผูเ้ กษี ยณ และการแสดงจากบุ ค ลากรและนักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่ อวันที่ 23 กันยายน 2558
ณ ห้อง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2558
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บุคลากรทีไ่ ด้ รับการเชิดชู เกียรติ
บุคลากรดีเด่ น ประจาปี 2558
ประเภทงานวิชาการ กลุ่มอายุไม่ เกิน 40 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
สั งกัดภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุศาสตร์

การครองตน มีความมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร ทุ่มเท อุทิศเวลา ตั้งใจทางาน โดยใช้ความรู ้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดี ให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานทั้งที่ภาควิชาและงานส่ วนกลางของคณะ การครองคน มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดี แนะนาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ การ
ครองงาน มีความสามารถในการนาความรู ้ที่มีอยูไ่ ปใช้ในการเรี ยนการสอนและงานวิจยั ได้
เป็ นอย่างดี มีความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น จุดเด่ น เป็ นผูท้ ี่ มี
ศักยภาพสูง มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลซึ่ งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ

ประเภทงานวิชาการ กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม
สั งกัดภาควิชาเคมี

หน้า 52

การครองตน มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท อุทิศเวลา มีความตั้งใจทางานในหน้าที่ ให้ประสบ
ความสาเร็ จ การครองคน มีความเป็ นผูน้ า ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเต็มที่ มีน้ าใจ
ช่วยเหลืองานของภาควิชาและงานส่ วนกลาง ให้บริ การด้วยความเต็มใจ รวมทั้งดูแลเอาใจ
ใส่ นักศึ กษาเป็ นอย่างดี การครองงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความมุ่งมัน่ ต่องานที่ทาในทุกๆ ด้านให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้ และเป็ นแบบอย่างที่ดี จุดเด่ น เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ ร่ วมสร้างทีมงานวิจยั
ที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
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ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้ านบริการ (งานธุรการ/สานักงาน)
การครองตน มีความตั้งใจ ทุ่มเทให้การทางานในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ อุทิศเวลา
ต่องานกิจกรรมนักศึกษา การครองคน เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดี มีอธั ยาศัยดี และให้บริ การ
ด้วยความเต็มใจ ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมทุกประเภท การครองงาน มี
ความกระตื อ รื อร้ น และอุ ทิ ศ เวลาให้ แ ก่ ส่ ว นงานหรื องานที่ รั บ ผิ ด ชอบ จุ ด เด่ น มี
อัธยาศัยดี เป็ นกันเอง เป็ นกาลังสาคัญในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางลาวัลย์ ทวีผล
ตาแหน่ ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
สั งกัดสานักงานคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้ านบริการ (ห้ องปฏิบัติการ)

นายอรรคเดช ผู้อยู่สุข
ตาแหน่ ง วิศวกร
สั งกัดภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุศาสตร์

รายงานประจาปี 2558

การครองตน มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่ ความรั บผิดชอบ ตั้งใจที่ จะทางานให้
ประสบความสาเร็ จ มีความรั บผิดชอบต่อครอบครั ว การครองคน ให้บริ การด้วยความ
เต็มใจ สามารถปฏิบตั ิงานเต็มที่ตามความรู ้ความสามารถ ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
และกิจกรรมต่างๆ การครองงาน มีความคิดริ เริ่ ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานในภาวะที่มีขอ้ จากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จุดเด่ น ศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ ผลงานที่ประดิษฐ์
หรื อสร้างขึ้นสามารถนามาใช้ได้จริ ง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

หน้า 53

ประเภทอาจารย์ ผ้ มู ีผลงานดีเด่ นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ฐปนีย์ สารครศรี
สั งกัดภาควิชาเคมี

การครองตน มี ค วามมุ่ ง มั่น ตั้ง ใจที่ จ ะท างานในหน้า ที่ เป็ นผูร้ ั ก ษาและปฏิ บัติ ต าม
ระเบียบที่กาหนด ประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดี เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา ให้
ความสาคัญต่อการบารุ งพระพุทธศาสนา การครองคน มีอธั ยาศัยดี เป็ นกันเอง และสุ ภาพต่อ
ทุกคน ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเต็มที่ในงานที่ภาควิชาและงานส่ วนกลางของคณะ
การครองงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งงานเชิ ง
วิชาการและงานพัฒนานักศึกษา เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาฝ่ ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ดูแลงานโครงการบริ การวิชาการแก่ชุมชนและทานุบารุ งศิ ลปวัฒนธรรมของภาควิชาและ
คณะ จุดเด่ น ช่วยงานด้านกิจการนักศึกษาด้วยใจรักและร่ วมทางานในการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรที่ได้ รับรางวัล ประจาปี 2558
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับ
รางวัล “TRF-CHE Scopus Young Researcher Award 2014” สาขา Physical Science จากการ
คัดเลื อกของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานักพิมพ์ Elsevier (หน่วยงานที่จดั ทาฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ Scopus) ซึ่ งได้เข้ารับรางวัล ในการประชุม “นักวิจยั รุ่ นใหม่พบเมธี วิจยั อาวุโส สกว.”
ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ ี จอมเทียน พัทยา
จ. ชลบุรี และได้รับคัดเลือกให้เป็ นหนึ่ งในตัวแทนนักวิจยั 20 คนของประเทศไทย
เข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาความเชี่ ย วชาญส าหรั บ นัก วิ จ ัย รุ่ น กลาง (Professional
Development Programme-Mid Career Researchers) ซึ่ งจั ด โด ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) และบริ ติชเคานซิ ล (British
Council) ของประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
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 ศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ สวนใต้ สั ง กั ด
ภาควิ ช าคณิ ตศาสตร์ ได้รั บ การคัด เลื อกให้รั บทุ น
ส่ งเสริ มกลุ่มวิจยั เมธี วิจยั อาวุโส สกว. ประจาปี 2557
สาขาคณิ ต ศาสตร์ โดยได้เ ข้า ร่ ว มงานแถลงข่ า ว
เปิ ดตัวผูร้ ั บทุ นศาสตราจารย์วิจยั ดี เด่ นและเมธี วิจัย
อาวุโส ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรม เดอะ สุ โกศล กรุ งเทพฯ และได้รับรางวัลกองทุนอธิ การบดี
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ อีกทั้ง
ยัง ได้ รั บ รางวั ล “นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น แห่ งชาติ ประจ าปี 2557” สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิ ตศาสตร์ จากสภาวิจยั แห่ งชาติ เนื่ องในวัน
นักประดิ ษฐ์ ประจาปี 2558 ซึ่ งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรื องศรี สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลนักโลหะวิทยาดี เด่น (Thailand Metallurgist Award) ในการประชุ ม
วิชาการโลหะวิทยาแห่ งชาติ (The 8th International Conference on Materials Science
and Technology and The 8th Thailand Metallurgy Conference) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ

รายงานประจาปี 2558
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 ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุ ดพันธ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็ นเลิ ศ
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T)
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ สั ง กัด ภาควิ ช าเคมี ร่ ว มกับ บุ ค ลากรและ
นักศึ กษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เสนอผลงานวิจยั ของศูนย์ฯ ในการ
ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ 19th International Conference on Flow
Injection Analysis and Related Techniques เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ ACROS Fukuoka เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งจัดโดย Japanese Association for Flow Injection Analysis
(JAFIA) ประเทศญี่ปุ่น ร่ วมกับ Kyushu University ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล Best Oral Presentation Award for Young Researcher นาเสนอโดย ดร. วศิน วงศ์ วิไล สมาชิ กของ
ศู น ย์ฯ จากสถาบัน วิจัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ น าเสนอผลงาน เรื่ อ ง “Analytical
Chemistry Made Easy with Every Day Modern IT for Flow Based and Downscaling Analysis” ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ร่ วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย และ Aichi Institute of Technology
ประเทศญี่ปุ่น
รางวัล Best Poster Award for Young Researcher นาเสนอโดย ดร. เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน สมาชิ กของ
ศู น ย์ฯ ซึ่ งเป็ นอดี ต นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิ เ ษก ในโปรแกรมของภาควิ ช าเคมี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ น าเสนอผลงานเรื่ อง “Sequential Injection Lab-At-Valve with
Monosegmentation for the Determination of Protein and Creatinine in Urine Samples” ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ร่ วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Aichi Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
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 รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ ทองเต็ม สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับ
รางวัลมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ “ช้างทองคา” ประเภทอาจารย์นักวิจยั
ยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรั ตน์ วัฒนกสิ วิชช์ สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์และ
วัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ “ช้างทองคา” ประเภทอาจารย์
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยะพงศ์ เนี ย มทรั พ ย์ สั ง กัด ภาควิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ “ช้างทองคา” ประเภท
นักวิจยั ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 อาจารย์ ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว สังกัดภาควิชาเคมี ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ น
ผูแ้ ทนประเทศไทยเข้า ร่ วมการประชุ มผูไ้ ด้รั บ รางวัลโนเบล ณ เมื องลิ นเดา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน3 กรกฎาคม 2558

 อาจารย์ ดร. ชัยสิ ทธิ์ บรรจงประเสริฐ สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์และ
วัสดุศาสตร์ และทีมนักวิจยั โลหะวิทยา ภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 สิ งหาคม-1 กันยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ใน
ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิ ชย์ ดังนี้
รางวัลถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รางวัลชนะเลิศ) จากนวัตกรรม
“การพัฒนากระบวนการอัดมุมช่ องเท่ากันเพื่อผลิตโลหะผสมที่ มีโครงสร้างจุ ลภาคในระดับนาโนเมตร” ที มวิจยั
ประกอบด้วยอาจารย์ ดร. ชั ยสิ ทธิ์ บรรจงประเสริ ฐ นางสาวชลลดา ดารงค์ นางสาวอลิสา จักรา ดร. อัศสฎาวุฒิ
ปาทาคา และรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากนวัตกรรม “การใช้ท่อนาโนคาร์ บอนเพื่อปรับปรุ งสมบัติของผิวพ่นเคลือบด้วย
ความร้ อนสาหรั บการประยุกต์ใช้ในอุต สาหกรรมซ่ อมบารุ ง” ที มวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ ดร.ชั ยสิ ท ธิ์ บรรจง
ประเสริ ฐ นางสาวสุ พิชฌา มูลงาม นางสาวสุ ภาวิณี กล้ าจริ ง นางสาวสุ พัตรา น้าพี้ นายพงศกร ตันจิน๊ะ และนาย
ดลวัฒน์ ดีสม
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นักศึกษาทีไ่ ด้ รับการเชิดชู เกียรติ

 นายอนุ รักษ์ บุ ญน้ อย นักศึ กษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาชี ววิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิ พนธ์ดีมาก กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากบัณฑิ ต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ย งใหม่ จากผลงานเรื่ อง “การสอบ
ศักยภาพลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากข้าวเหนี ยวพันธุ์เหนี ยวสันป่ าตอง (Oryza sativa L.) ที่หมักด้วยรา
โมเนสคัส (Monascus purpureus)” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร และศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลายอง
 นายอุดร ปงกาวงศ์ นักศึ กษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนชี ววิทยา ได้รับรางวัลการค้นคว้าแบบ
อิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จากผลงานเรื่ อง
“ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิ ร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิ ร์ น บริ เวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกแม่เย็น อาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบ
อิสระคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุ โณทัย จาปี ทอง
รายงานประจาปี 2558
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โครงการพัฒนาบุคลากร
 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กระบวนการ
พัฒนาแผนงาน : การเขียนโครงการ การกาหนดตัวชี้ วดั และค่าเป้ าหมาย” เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจใน
การกาหนดตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย ซึ่ งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ อง “ประสบการณ์
ในการท าโครงการของภาควิ ช า” โดยผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ก านดา สิ ง ขรั ต น์ และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
ภัทรินี ไตรสถิตย์ เรื่ อง “กระบวนการพัฒนาแผนงาน : การเขียนโครงการ การกาหนดตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุ พล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เรื่ อง “วิธีสร้างดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จของงาน”
โดยคุ ณปั ทมา จักษุรัตน์ หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป และเรื่ อง “วิธีการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศโครงการ
e-Project” โดยคุณวรการ จารุ ภุมมิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสื่ อสารและประสานงานในการให้ บริ การอย่ าง
มีคุณภาพ”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ เรื่ อง เทคนิ คการสื่ อสารและประสานงานในการให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมมี ความรู ้และมีทกั ษะที่ ดีใน
การสื่ อสารและการประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
องค์ ก รเพื่ อ การบริ การที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยได้รั บ เกี ย รติ จ ากอาจารย์
ภู ว ศิ ษ ฐ์ วีร ะปั ญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น และผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาการขนส่ งและโลจิสติกส์
เป็ นวิ ท ยากรในการบรรยาย เมื่ อ วัน ที่ 18-19 ธั น วาคม 2557 ณ
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่
 งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2557
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วม
เดินขบวนพาเหรด ประกวดกองเชี ยร์ เชี ยร์ ลีดเดอร์ และร่ วม
แข่ งขันกรี ฑ า ในงานกี ฬ าบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชี ยร์
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเชียร์ลีดเดอร์

รายงานประจาปี 2558
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 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคและขั้นตอนการทาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เรื่ อง “เทคนิ คและขั้นตอนการทาผลงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน” เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับเทคนิ ควิธีการในการทาผลงานมากยิ่งขึ้ น และมี
ก าลัง ใจในการเริ่ ม ต้น ท าผลงาน โดยได้รั บ เกี ย รติ จ าก
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ร่ วมบรรยายและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เมื่ อวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศสตร์
 โครงการสั มมนาผู้บริ หารคณะวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย: การร่ วมคิดเพื่อ
ร่ วมกาหนดอนาคตคณะวิทยาศาสตร์ ”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการสัมมนา
ผูบ้ ริ หารคณะวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “ยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและการวิจยั : การร่ วมคิดเพื่อ
ร่ วมกาหนดอนาคตคณะวิทยาศาสตร์ ” โดยมี
ผูบ้ ริ หารทั้งในระดับคณะ ภาควิชา ศูนย์ และ
หัวหน้างาน เข้าร่ วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่ อ
วั น ที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ สิ บแสน
รี สอร์ทแอนด์สปา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
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 โครงการสั มมนาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom”
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั โครงการสัมมนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “การจัดการเรี ยนการสอนแบบ Flipped
Classroom” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. กนกอร โพธินันท์ จาก Department of Chemical and Biomolecular
Engineering, Faculty of Engineering, National University of Singapore ประเทศสิ งค์โปร์ ซึ่ งเป็ นนักศึกษาเก่า
ภาควิชาเคมี อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็ นวิทยากรในการบรรยาย เมื่ อวันที่ 9 มิ ถุนายน 2558 ณ
ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี และห้อง SCB 4205 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 โครงการสั มมนาพัฒนาบุคลากร หัวข้ อ “เทคนิคการสร้ างผลงานทางวิชาการ : การเข้ าสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการ”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “เทคนิ คการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ : การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คและวิธีการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และมีแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการให้ทนั ภายในกาหนด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ ศิริ
สั นธนะ อดี ตอาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญการทาตาแหน่ งทาง
วิชาการ บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ : การเข้าสู่ ตาแหน่งทาง
วิ ช าการ” และคุ ณ สิ ท ธิ พ ร ชมพู รั ต น์ จากกองบริ หารงานบุ ค คล ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “การเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์”
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
รายงานประจาปี 2558
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 โครงการสั มมนาสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการสัมมนาสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิ ด “ร่ วมคิ ดร่ วมทา เพื่ อ
สร้ างสรรค์พฒ
ั นาคณะวิทยาศาสตร์ ” ซึ่ งมี การนาเสนอผลการดาเนิ นงานของงานต่ างๆ และได้รับเกี ยรติ จาก
คุ ณ ศรี ทั ย สี ทิ พ ย์ หั ว หน้ า หน่ ว ยบริ การการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และประสานงานส่ งต่ อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ บรรยาย หัวข้อ “การให้บริ การด้วยรอยยิ้ม” รวมทั้งมีการระดมความคิ ดเห็นและทบทวน
SWOT ของสานักงานคณะฯ เมื่อวันที่ 14-15 สิ งหาคม 2558 ณ สิ บแสน รี สอร์ทแอนด์สปา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

 โครงการการสั มมนาผู้บริ หารคณะวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ด้านการบริ หารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารคณะวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “การพัฒนาแผนกลยุทธ์ดา้ นการ
บริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เพื่อให้ผบู ้ ริ หารคณะฯ ได้ร่วมกันทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ดา้ นการ
บริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ โดยมีผบู ้ ริ หารทั้งระดับคณะ ภาควิชา ศูนย์ และสานักงาน เข้า
ร่ วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 21-22 สิ งหาคม 2558 ณ ห้องจุมเงิน โรงแรมดาราเทวี จ. เชียงใหม่
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 กิจกรรม “CoP Day วันส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานด้ วยชุมชนนักปฏิบัติ ประจาปี 2558”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั กิจกรรม “CoP Day วันส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพงานด้วยชุมชนนักปฏิบตั ิ ประจาปี
2558” เพื่อให้บุคลากรได้นาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงานผ่านชุมชนนักปฏิบตั ิ ภายในงานมีการบรรยาย เรื่ อง
“แนวทางและหลักการในการจัดตั้งชุ มชนนักปฏิบตั ิ ” โดยรองศาสตราจารย์ ปรี ชา ล่ ามช้ าง รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
และมีการนาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีจากผูแ้ ทนชุมชนนักปฏิบตั ิ ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบตั ิ Living Library: Rush Book 4U
ชุมชนนักปฏิบตั ิบริ การวิชาการ IC ชุมชนนักปฏิบตั ิงานสารบรรณ และชุมชนนักปฏิบตั ิเขียวสะอาด อีกทั้งยังมีการ
บรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานด้วยการใช้เทคนิ ค 7 Wastes Management” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.
สุ พล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิ ริวดี ชมเดช ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ และการมอบรางวัลแก่ชุมชนนักปฏิ บตั ิที่ได้รับคะแนนโหวตสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เขียว
สะอาด อันดับที่ 2 การปฏิบตั ิงานด้านการเงิน และอันดับที่ 3 การปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ และ Living Library: Rush
Book 4U ซึ่ งได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์
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การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
“การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เ พื่ อส่ งเสริ มการ
บริ หารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award :
TQA)”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
“การสร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”

วันที่ 22 เมษายน 2558
“กิจกรรม QA สัญจร จัดโดยสานักพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ กษา และบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
“การซักซ้อมความเข้าใจในการเตรี ยม
ความพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายใน ระดับหลักสู ตร ประจาปี
การศึกษา 2557”
วันที่ 10-11 กันยายน 2558
“รั บการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับหลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประจาปี การศึกษา
2557 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
วันที่ 21-21 ตุลาคม 2558
“รั บการตรวจประเมิ นระบบคุ ณ ภาพ
ภายใน คณะวิ ท ยาศาสตร์ ตามแนวทาง
CMU-EdPEx ประจาปี การศึกษา 2557 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
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การแข่ งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่ างประเทศ ครั้งที่ 56
(The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิ ดการแข่งขันคณิ ตศาสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 ใน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
การแข่ ง ขัน คณิ ต ศาสตร์ โ อลิ ม ปิ กระหว่ า งประเทศ ครั้ งที่ 56 (The 56th International Mathematical
Olympiad, IMO 2015) จัดโดยความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิ ธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวง
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นการจัดแข่งขันครั้งแรกของ
ประเทศไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ องในโอกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 60 พรรษา
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การแข่ งขันคณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่างประเทศ เป็ นการแข่งขันคณิ ตศาสตร์ ระดับนานาชาติ สาหรั บ
นักเรี ยนระดับก่อนมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยจัดขึ้ นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2502 ณ สาธารณรัฐสังคมนิ ยม
โรมาเนี ย เพื่ อค้นหาเยาวชนผูม้ ี อจั ฉริ ยภาพด้านคณิ ตศาสตร์ จากนานาประเทศ โดยในปี นี้ ผูเ้ ข้าร่ วมงานจานวน
มากกว่า 1,000 คน จาก 109 ประเทศทัว่ โลก ประกอบด้วยผูเ้ ข้าแข่งขันจาก 104 ประเทศ และผูส้ ังเกตการณ์จาก 5
ประเทศ ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ทาให้การเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นที่สนใจของ
เยาวชนและนักวิชาการทัว่ ไป อี กทั้งยังเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพให้
สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศ ช่วยส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี ระหว่างเยาวชน อาจารย์ผสู ้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ และนัก
คณิ ตศาสตร์ ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งเป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของประเทศไทยให้เป็ นที่ ยอมรั บของนานา
ประเทศ

สาหรั บการแข่ งขันครั้ งนี้ ประเทศไทยได้ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมการแข่ งขัน จานวน 6 คน และได้รับเหรี ยญ
รางวัลทุกคน แบ่งเป็ น 2 เหรี ยญทอง 3 เหรี ยญเงิน และ 1 เหรี ยญทองแดง โดยได้คะแนนรวมเป็ นอันดับที่ 12 จาก
ทั้งหมด 104 ประเทศ รายชื่อผูแ้ ทนประเทศไทยที่เข้าร่ วมแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายสุ ชาญ วิวฒั น์เศรษฐชัย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เหรี ยญทอง
2. เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรี นนท์ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร เหรี ยญทอง
รายงานประจาปี 2558
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3.
4.
5.
6.

นายธี ร์ งามแสงรัตน์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เหรี ยญเงิน
นายศิวกร สงวนหมู่ โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรี ยญเงิน
นายพชร เศวตมาลย์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เหรี ยญเงิน
นายทัชชนก คาพิทกั ษ์ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น เหรี ยญ
ทองแดง
ซึ่ ง ประเทศที่ ไ ด้ค ะแนนรวมมากที่ สุ ด 10 ลาดับแรก ได้แ ก่ สหรั ฐอเมริ กา สาธารณรั ฐประชาชนจี น
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนื อ) สาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม ออสเตรเลี ย สาธารณรัฐอิสลามอิ หร่ าน สหพันธรัฐรั สเซี ย แคนาดา และสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ โดยผูท้ ี่
ได้รับรางวัล Perfect Score คือ สามารถทาข้อสอบได้คะแนนเต็มทุกข้อ คือ Zhuo Qun (Alex) Song ผูเ้ ข้าแข่งขัน
จากประเทศแคนาดา
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งานฉลองครบรอบ 50 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร่ วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ
50 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 โดยในช่วงเช้า มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และผูม้ ีคุณูปการ
ณ บริ เวณอาคารเคมี 1 ซึ่ งเป็ นอาคารเรี ยนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เพื่อบูชาและ
แสดงความเคารพต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และผูท้ ี่ทาคุณประโยชน์ให้กบั คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นมีพิธี
เปิ ดการใช้ลิฟท์อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อย่างเป็ นทางการ โดยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดได้รับ
ความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมามีพิธีทาบุญ สื บชะตา และพิธีแสดงมุทิตาจิ ตแด่อาจารย์และ
ศิษย์เก่าอาวุโส ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี และในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมของภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ทั้งการ
บรรยายเชิ งวิชาการ และกิ จกรรมพบปะศิ ษย์เก่ า ส่ วนในช่ วงเย็น มี การจัดงาน “วิทยาฯ คื นสู่ เหย้า ปิ๊ กบ้านเฮา
กันเต๊อะ” ณ บริ เวณลานน้ าพุ หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยได้รับเกี ยรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.
อานาจ อยู่สุข รองอธิ การบดีฝ่ายบริ การ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เป็ น
ประธานเปิ ดงาน คุณสมพงษ์ หริ จันทร์ วงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็ นมาของ
การจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สั มพันธ์ สิ งหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผูร้ ่ วมงาน
รายงานประจาปี 2558
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ซึ่ งกิ จกรรมในครั้ งนี้ จดั ขึ้ นเพื่ อให้ศิษย์เก่ าทุ กรุ่ นรหัส ทุ กสาขาวิชา ได้
พบปะสั ง สรรค์ แ ละร่ ว มกิ จ กรรมศิ ษ ย์เ ก่ า สั ม พัน ธ์ เนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ
แสดงเชี ยร์ หลีดเดอร์ ของศิษย์เก่าและศิ ษย์ปัจจุบนั การแสดงดนตรี โดย
วงดนตรี CMU Alumni Band และวงดนตรี DPMT จากภาควิชาฟิ สิ กส์
และวัสดุศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั มีการแสดงทางวัฒนธรรม Nano Fashion
Show การประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประมูลของ
หารายได้ แข่งขันเชี ยร์ ทศวรรษ จับสลากมอบรางวัล และการเล่นเกมส์
ชิงของรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่ งมีศิษย์เก่าจากทัว่ ประเทศเข้าร่ วมงานอย่าง
คับคัง่
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การแข่ งขันวิง่ มินิมาราธอน
ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่ วมกับกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ จัดการแข่ งขันวิ่งมินิมาราธอน ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. “5 Decades Tour of
Science CMU” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ บริ เวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ครบ 50 ปี และเพื่อนารายได้สมทบทุนการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผบู ้ ริ หาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและนักกีฬาร่ วม
เป็ นเกียรติในพิธีเปิ ด ซึ่ งในปี นี้ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งภายในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้า
ร่ ว มการแข่ งขันจ านวนมาก สาหรั บ เส้น ทางในการวิ่ ง อยู่ภ ายในมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ แ ละบริ เ วณโดยรอบ
ระยะทางรวมประมาณ 10.5 กิโลเมตร

รายงานประจาปี 2558
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คอนเสิ ร์ตการกุศล “ปฏิกริ ิยามันส์ ”

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั คอนเสิ ร์ตการกุศล “ปฏิ กิริยามันส์” โดยเชิ ญศิ ลปิ นชื่ อดัง เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ
และว่ าน ธนกฤต พานิชวิทย์ พร้อมด้วย ณัฐ The Voice Thailand มาสร้างความสุ ขให้กบั ชาวเชี ยงใหม่ เพื่อหา
รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (Learning Center) ซึ่ งจะใช้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่ อรองรั บการเข้าสู่ ยุคของการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 และเป็ นศูนย์อาหารสาหรั บนักศึ กษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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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. จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. (5 Decades Tour of
Science CMU) ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
เพื่อร่ วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดงาน “วิทยาฯ คื นสู่ เหย้า ปิ๊ กบ้านเฮากันเต๊อะ” ร่ วมกับสมาคมศิ ษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 6
ธันวาคม 2557 ณ บริ เวณลานน้ าพุ หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. จัดคอนเสิ ร์ตการกุศล “ปฏิกิริยามันส์” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Learning Center) วันที่ 28 สิ งหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวิทยา 6 ทศวรรษ ร่ วมกันสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหารายได้
สมทบทุนสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (Learning Center) และหา
รายได้สนับสนุนทุนการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ ค แอนด์ กอล์ฟ
คลับ กรุ งเทพมหานคร
5. จัดโครงการรณรงค์เพื่อทุนการศึกษาและจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การเรี ยนการสอน ร่ วมกับกองทุนภาควิชา
ชี ววิทยา และกองทุ นภาควิ ช าธรณี วิทยา เพื่ อนาเงิ นไปสมทบทุ นโครงการจัดซื้ อรถยนต์กระบะ
บรรทุก ยี่หอ้ โตโยต้า รุ่ น HILUX VIGO CHAMP จานวน 1 คัน วงเงิน 860,000 บาท (แปดแสนหก
หมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบรถบัสดังกล่าวให้คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 สิ งหาคม 2558 เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอนกระบวนวิ ช าที่ มี ก ารออกภาคสนาม และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานประจาปี 2558
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6. จาหน่ายของที่ระลึกกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
7. จัดตั้งกองทุนย่อยและกองทุนเงินรับฝากของภาควิชาต่างๆ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2558 กองทุ นพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้จดั สรรดอกผลจาก
กองทุนฯ จานวน 1,770,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สาหรับเป็ นทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ทุนส่ งเสริ มการค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาและการวิจยั
นอกจากนี้ ยังได้รับเงินบริ จาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริ จาคผ่านสมาคม
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. การจัดสรรดอกผลจากบัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 1,770,000 บาท แบ่งเป็ น
ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
จานวนเงิน 700,000 บาท
ทุนสนับสนุนการวิจยั
จานวนเงิน 600,000 บาท
สมทบการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
จานวนเงิน 320,000 บาท
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและกองทุน
จานวนเงิน 150,000 บาท
2. ทุนการศึกษา ประจาปี การศึ กษา 2557 จากเงิ นกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และเงิ นกองทุนย่อย
และกองทุนเงินรับฝาก รวมทั้งสิ้ น 1,345,500 บาท
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 910,000 บาท
กองทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวีศกั ดิ์รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์
จานวนเงิน 28,000 บาท
กองทุนศิษย์เก่า Sc20-CMU
จานวนเงิน 30,000 บาท
กองทุนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 377,500 บาท
3. เงินบริ จาคจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมฯ จานวนเงิน 30,858,357.89 บาท
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4. บัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ 30 กันยายน 2558
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
กองทุนย่อยคณะวิทยาศาสตร์
กองทุนเงินรับฝากคณะวิทยาศาสตร์
รวม

รายงานประจาปี 2558

จานวนเงิน 59,911,474.11 บาท
จานวนเงิน 23,403,569.12 บาท
จานวนเงิน 38,869,901.40 บาท
119,184,944.63 บาท
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