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หน้ า
1
2
3
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5
6
7
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10
11
12
13
14
16
16
17
18

สารบัญ (ต่ อ)
ผลการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
การปรับปรุ งหลักสูตรและกระบวนวิชา
ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2559
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2558
ทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันธกิจที่ 2 การวิจยั
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั
แหล่งเงินทุนวิจยั
สิ ทธิ บตั ร
พันธกิจที่ 3 การบริ การวิชาการ
การบริ การวิชาการ
ความร่ วมมือทางวิชาการ
พันธกิจที่ 4 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

หน้ า
19
20
21
23
24
25
26
30
34
38
39
40
41
48
49
50
52
53
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สารบัญ (ต่ อ)
บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
โครงการพัฒนาบุคลากร
พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประกันคุณภาพการศึกษา
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หน้ า
55
61
63
68
69
70

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. 2559 ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสรุ ปผลการดาเนิ นการตามพันธกิจต่างๆ ที่
ได้กล่าวมา รวมถึงกิจกรรมสาคัญที่ได้ดาเนินการในรอบปี งบประมาณ 2559
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 2559
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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. 2559 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

รายงานประจาปี 2559
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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

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”
uccess
ompetitiveness
nnovativeness
ollaboration
orality
nity

รายงานประจาปี 2559

การมุ่งมัน่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
การขยายความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
การยึดมัน่ ในศีลธรรมความดี
การรู ้รักสามัคคีเพื่อองค์กร
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โครงสร้ างองค์ กร
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คณะกรรมการอานวยการประจาคณะ

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
กิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการ

รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุ วรรณ
กรรมการ

นายปรีชา โกวิทยา
กรรมการ

นายธรรมรักษ์ พิชญกุล
กรรมการ

รศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

รศ. ปรีชา ล่ามช้ าง
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายงานประจาปี 2559
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คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
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รศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

รศ. ปรีชา ล่ามช้ าง

รศ. ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

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

ผศ. ดร. อาพล วงศ์ จารัส

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 2559
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ผู้ช่วยคณบดี

10

อ. ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

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

นางกนิษฐา ลีตระกูล

นางอัมพร ทัพบุรี

หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป

หัวหน้างานบริ การการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานประจาปี 2559

น.ส. เรณู ศรีเผือก

น.ส. จิราวรรณ อุปนันท์

หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานบริ หารงานวิจยั
บริ การวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

11

บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 544 คน จาแนกเป็ นบุคลากรสายวิชาการ 317 คน โดยเป็ นข้าราชการ
53 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจา (งบประมาณแผ่นดิ น) 256 คน ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ (งบประมาณแผ่นดิ น)
1 คน ผูเ้ กษียณอายุราชการ (ศาสตราจารย์) 4 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 2 คน และอาจารย์ผชู ้ ่วย 1 คน และเป็ นบุคลากรสาย
สนับสนุน 227 คน โดยเป็ นข้าราชการ 25 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจา (งบประมาณแผ่นดิน) 113 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจา (งบประมาณเงินรายได้) 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว 60 คน และลูกจ้างประจา 25 คน

นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มีนกั ศึกษาจานวน 2,972 คน โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2,186 คน ปริ ญญาโท
485 คน และปริ ญญาเอก 301 คน

งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ มี งบประมาณดาเนิ นการทั้งหมด 484,504,000 บาท โดยจาแนกเป็ นงบประมาณแผ่นดิ น
373,611,500 บาท และงบประมาณรายได้ 110,892,500 บาท

12
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บุคลากร (จาแนกตามประเภท)
สายวิชาการ
ปี
2558
2559

ปี
2558
2559

ข้ าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจา
(งบประมาณแผ่ นดิน)

55
53

252
256

ข้ าราชการ
26
25

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ผู้มคี วามรู้ฯ
(งบประมาณแผ่ นดิน)
1
1

รวม

ผู้เกษียณฯ (ศ.)

ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ผ้ ชู ่ วย

3
4

2
2

0
1

313
317

ลูกจ้ างประจา

รวม

31
25

232
227

สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยประจา พนักงานมหาวิทยาลัยประจา
(งบประมาณแผ่ นดิน)
(งบประมาณเงินรายได้ )
121
0
113
4

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว
54
60

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559

300
250
200
150
100
50
0

รายงานประจาปี 2559

2558

2559

140
120
100
80
60
40
20
0

2558

2559
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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
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
270

รวม
53
68
13
18
61
48
22
28
311

ตรี
0
0
0
0
0
0
1
0
1

ปี งบประมาณ 2559
โท
เอก
2
53
6
62
1
14
2
18
7
53
1
50
8
11
8
18
35
279

รวม
55
68
15
20
60
51
20
26
315

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559

คุณวุฒิของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559

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
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

ศ.
1
1
0
0
2
3
0
0
7

ปี งบประมาณ 2559
รศ.
ผศ.
อ.
3
31
20
6
38
23
1
9
5
4
5
11
6
25
27
4
23
21
4
11
5
2
7
17
30
149 129

รวม
55
68
15
20
60
51
20
26
315

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559

ตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559

รายงานประจาปี 2559
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ข้ อมูลชาวต่ างประเทศทีป่ ฏิบัตงิ าน ณ คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5

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

สั ญชาติ
อังกฤษ
อังกฤษ
อินเดีย
อิหร่ าน
อังกฤษ

ตาแหน่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สั งกัดหน่ วยงาน
ศูนย์วิจยั วัสดุศาสตร์
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาธรณี วิทยา
ภาควิชาชีววิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

จานวนนักศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558-2559

ตาราง จานวนนักศึกษาจาแนกตามปี การศึกษา
จานวน (คน)
ระดับ
ปี 2558
ปี 2559
ปริ ญญาตรี
2,279
2,186
ปริ ญญาโท
670
485
ปริ ญญาเอก
362
301
รวม
3,311
2,972
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559

16

2,500
2,000
1,500

2558

1,000

2559

500
0
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก
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งบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร ปี 2558-2559
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 (%)

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

ปี 2559
373.61
110.89
77:23
304.47
141.90
38.13
484.50
62.84
29.29
7.87

80
60
40
20

0
สัดส่ วนงบบุคลากร

รายงานประจาปี 2559

สัดส่ วนงบดาเนิ นงาน

สัดส่ วนงบลงทุน

17

อาคารสถานที่

อาคาร 30 ปี
(SCB 1)

อาคาร 40 ปี
(SCB 2)

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(SCB 3)

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
สถิติ-คณิตศาสตร์ (SCB 4)

ภาควิชาชีววิทยา (BB)

ภาควิชาเคมี (CB)

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IMB)

ภาควิชาธรณีวิทยา (GB)

ภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุศาสตร์ (PB)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ (MB)

ภาควิชาสถิติ (STB)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB)

ศู นย์ วิจัยวิทยาศาสตร์
พหุวิทยาการ

18

ศู นย์ วิจัยวัสดุศาสตร์

ศู นย์ บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศู นย์ ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารปฏิบัติการกลาง
คณะวิทยาศาสตร์

ANNUAL REPORT 2016

ผลการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ

รายงานประจาปี 2559
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พันธกิจที่ 1
การผลิตบัณฑิต

20
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หลักสู ตร
ปั จจุบนั คณะวิทยาศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี 13 หลักสู ตร ระดับปริ ญญาโท 20 หลักสู ตร
และระดับปริ ญญาเอก 15 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 48 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
 คณิ ตศาสตร์*

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

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

ระดับปริญญาโท
 คณิ ตศาสตร์
 การสอนคณิ ตศาสตร์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 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 2559
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ระดับปริญญาตรี
 ชีววิทยา
 จุลชีววิทยา
 สัตววิทยา
 ธรณี วิทยา
 อัญมณี วิทยา**

หมายเหตุ:

22

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

ระดับปริญญาเอก
 ชีววิทยา
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนั ธุ์
 จุลชีววิทยาประยุกต์
 ธรณี วิทยา

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. * มีแผนก้าวหน้า (Honors program)
2. ** มีแผนสหกิจศึกษา
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การปรับปรุ งหลักสู ตรและกระบวนวิชา
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้จดั ทาประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึ กษา พ.ศ. 2558 เพื่ อยกระดับการพัฒนาคุ ณภาพการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทนั ต่อกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ให้ทนั สมัย สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามพัฒนาการของอุดมศึกษา และสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานวิชาการและวิชาชี พ
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตนั้น
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ดงั กล่าวเสร็ จสิ้ น
แล้ว ส่ วนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษายังอยู่ในระหว่างเตรี ยมการดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ดังกล่าว

รายงานประจาปี 2559
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ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2559
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
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ผลการดาเนินงาน
100
7
121
10
22
7
180
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2558
ตัวชี้วดั
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (คน)
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (คน)
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก (คน)

ผลการดาเนินงาน
501
153
53

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2558

รายงานประจาปี 2559

25

ทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จานวน 732 ทุน เป็ นเงิน 50,589,140 บาท จาแนกเป็ นระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 566 ทุน เป็ นเงิน 20,632,740 บาท ระดับปริ ญญาโท จานวน 98 ทุน เป็ นเงิน 16,068,600 บาท ระดับ
ปริ ญญาเอก จานวน 68 ทุน เป็ นเงิน 13,887,800 บาท
โดยจาแนกทุนการศึกษาเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ทุนการศึ กษาจากงบประมาณแผ่นดิ น ภายใต้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุ นเรี ยนดี วิทยาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย)
2. ทุนการศึ กษาจากงบประมาณเงิ นรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ทุนจากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และ
งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนโครงการเพชรทองกวาว ทุนโครงการโอลิมปิ ก
วิชาการ ทุนเรี ยนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนทางานพิเศษ
3. ทุ นการศึ กษาจากหน่ ว ยงานภายนอก ทุ นจากสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า คณะวิ ทยาศาสตร์ ทุ นจากศิ ษ ย์เ ก่ า คณะ
วิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 20 ทุนจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 125 ทุนจากศิษย์เก่ารหัส 36 ทุนจากศิษย์เก่ารุ่ นรหัส
54 ทุ นจากมูลนิ ธิศาสตราจารย์ ดร. บัวเรศ คาทอง ทุนจากคุ ณศิ ริพรรณ-คุณวิโรจน์ บุ ญอริ ยะ ทุ นจากผูก้ องมะขาม
พันเอก ศิวชั ศรี อุปโย ทุนจากคุณธนากร บุญโพธิ์ ทอง ทุนจากคุณดรุ ณี โตสมภาค ทุนจากคุณวรรณทนา ลีลาภัทร์ ทุน
จากคุ ณนพรัตน์ สายอุบล ทุ นจากศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ ดร. ทวีศกั ดิ์ -รองศาสตราจารย์เกศิ ณี ระมิงค์วงศ์ ทุ นจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติ ชยั -รองศาสตราจารย์ พญ. โสภา วัฒนานิ กร ทุนจากคุณเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล ทุน
จากคุณคุณวุฒิ-คุณวิภารัตน์ วัฒนากิจ ทุนจากคุณบุญมา ปั ญญางาม ทุนจากอาจารย์ ดร. อติชาต-อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ
เกตตะพันธุ์ ทุนจากคุณจารุ วรรณ ณ ลาปาง ทุนจากคุณธนิก โชติมานนท์ ทุนกองทุนศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา นุตาลัย
ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจันทร์ -วรพจน์ คานี เยาว์ ทุนกองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนจากคุณเอื้อมพร โออริ ยกุล ทุน
จากคุณสมศักดิ์ ตัณฑชน ทุนจากรองศาสตราจารย์จีรพรรณ ธเนศพิพฒั ทุนจากคุณจิราพร ผิดน้อย ทุนการศึกษาวิจิตร
พงศ์พนั ธุ์ กองทุนกาลังแผ่นดิ น บริ ษทั ยางไทยปั กษ์ใต้ กองทุนอาจารย์อญั ชลี สุ สายัณฑ์ ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา
26
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นิสิตนักศึกษา ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ทุนมูลนิ ธิหมอเสม ทุนมูลนิ ธิชิน โสภณพนิ ช
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ทุนในพระบรมราชานุเคราะห์) ทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่ อง ทุนการศึกษา
กรุ งไทยสานฝันสู่ บณ
ั ฑิต ทุนการศึกษาบริ ษทั ไทยปาร์ กเกอร์ ไรซิ่ ง จากัด ทุนการศึกษามูลนิ ธิซิเมนต์ไทย จากัด ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุ น การศึ กษาจากบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม่ รุ่ นที่ 29 กองทุ น 40 ปี
มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่ ทุ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ส าหรั บ นักศึ กษาที่ ข าดแคลนทุ นทรั พ ย์อย่ า งแท้จ ริ ง
ทุนการศึ กษามูลนิ ธิพฒั นามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ทุนการศึกษากองทุนส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ทุนมูลนิ ธิชวน
รัตนรักษ์ ทุนการศึ กษาบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ทุ นการศึ กษาบริ ษทั กรุ งไทยการไฟฟ้ า
จากัด ทุนมูลนิ ธิช่วยนักเรี ยนที่ ขาดแคลนในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ ทุนการศึ กษาไทยบริ ดจสโตน ทุนมูลนิ ธิทาคาฮาชิ
ทุนการศึกษาบริ ษทั ไบโอจีนีเทค จากัด ทุนมูลนิ ธิ 50 ปี ธนาคารแห่ งประเทศไทย ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ทุนคลองยาง
ทุนบริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน) และทุนบริ ษทั มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จากัด
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จานวนนักศึกษาที่ได้ รับทุนการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา
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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 2559

จานวนทุน
75
39
17
44
53
51
37
12
165
12
100
116
11
732

จานวนเงินรวม (บาท)
10,045,000
6,296,600
4,280,600
3,767,540
9,243,200
9,607,200
1,170,000
480,000
1,634,000
120,000
700,000
2,076,200
1,168,800
50,589,140
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่ วมโครงการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนสาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ในหัวข้อ “การเตรี ยมความพร้อมในการทางาน” โดยคุณอับดุลเหล๊ าะ
เลิศอริยะพงษ์ กลุ รองกรรมการผูจ้ ดั การสานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) และการบรรยาย เรื่ อง “การเตรี ยมตัวด้านวิชาการ (ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยการศึ กษา)” โดย
อาจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และแนะนาวิธีการตรวจสอบผลการศึกษาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมกิจกรรม CMU GAMES: Sports Day & Spirit
Night 2015 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วันที่ 10 กุม ภาพันธ์ 2559 นัก ศึ ก ษาระดับบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะวิ ทยาศาสตร์ ได้เ ข้า ร่ วมโครงการสัม มนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่ อง “เทคนิ คการตี พิมพ์ผลงานวิชาการ: ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับสาระสาคัญของ
ข้อ บังคับ ว่า ด้วยการศึ กษาระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา พ.ศ. 2554 และแนวปฏิ บตั ิ ที่เ กี่ ย วข้อง และรองศาสตราจารย์ ดร.
ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ผูช้ ่ วยคณบดี ฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิ คการตี พิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ” ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 เมษายน 2559 ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมพิธีปัจฉิ มนิ เทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกบั นักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้กบั นักศึ กษาก่อนก้าวออกไปสู่
ชีวิตการทางานจริ ง ณ สนามหญ้า ด้านข้างอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2559
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วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมกิ จกรรม Pre-College เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ประจาปี การศึกษา 2559 ทั้งเรื่ องของระเบียบวินยั ความปลอดภัย บุคลิกภาพ
และคุณธรรมจริ ยธรรม มีการบรรยายในหัวข้อ “วินยั นักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยน การสอน และการสอบ” โดยอาจารย์
ชัยณรงค์ เหลืองวิลยั รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ “เหตุเกิดคราใด เด็ก
วิทย์มนั่ ใจ ช่ วยได้ทนั ที” โดยคุณศรี ทัย สี ทิพย์ หัวหน้างานบริ การกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ หัวข้อ
“การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา” โดยอาจารย์ ญาณิศา จันทร์ เส็ ง อาจารย์ประจาคณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
หัวข้อ “ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักศึกษา” โดยคุณโตมร ศุ ขปรี ชา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชี วเคมีและ
ชีวเคมีเทคโนโลยี รหัส 31 ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งบรรณาธิ การบริ หารนิตยสาร GM และเป็ นคอลัมนิ สต์ให้กบั นิ ตยสาร
ชั้นนาของประเทศหลายฉบับ ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จ. เชียงใหม่
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วันที่ 18 สิ งหาคม 2559 ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
และนักศึ กษาคณะวิท ยาศาสตร์ เข้าร่ วมพิ ธีไหว้ค รู
ประจาปี 2559 และพิธีมอบรางวัลเรี ยนดี -กิ จกรรมดี
ประจาปี การศึ กษา 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 10 กันยายน 2559 นักศึ กษา
คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่ วมกิจกรรมนานักศึกษา
ใหม่ข้ ึ นไปนมัสการพระบรมธาตุ ดอยสุ เทพ
ประจาปี การศึ กษา 2559 “เจี ยงใหม่ เจ็ด ร้ อ ย
ซาวปี๋ ลูกจ๊ างฮ่ ว มสื บป๋ าเวณี น้องปี้ เตี ยวขึ้ น
ดอย” ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
และวัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร

วันที่ 14 กันยายน 2559 ผูบ้ ริ หาร บุคลากร
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมพิธีงานเลี้ยง
ขันโตก ประจาปี 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2559
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สมาคมศิษย์เก่ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2559 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้จดั กิจกรรมเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบนั อาทิ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2558 จัดโครงการ
ผูบ้ ริ หารพบศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่า
ที่ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงานทั้ง 8 ภาควิชา
มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารท างาน และ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ที่
ตลาดแรงงานต้องการ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
“ปั นไออุ่ น กรุ่ นไอรั ก” ร่ วมกับ หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน
หลายแห่ง ณ โรงเรี ยนแม่แดดน้อย อ. กัลยาณิ วฒั นา จ. เชียงใหม่
ภายในงานมีการแจกของเล่น ขนม อาหารกึ่ งสาเร็ จรู ป อุปกรณ์
การเรี ยนและกีฬา กิ จกรรมสันทนาการให้กบั เด็กๆ ในโรงเรี ยน
และเครื่ องกันหนาวให้แก่ ชาวบ้านใน ต. แม่แดดน้อย รวมทั้ง
มอบเงินแก่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนแม่แดดน้อย เพื่อสนับสนุนเป็ น
ทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนอีกด้วย
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เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอรอนงค์
ศิ ริ รั ง คมานนท์ รหั ส 08 เข้า รั บ มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ นั ก ศึ ก ษาเก่ า
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ดี เ ด่ น สาขาบริ หารธุ ร กิ จ ประจ าปี 2559 โดยมี
ศาสตราจารย์คลิ นิก นพ. นิ เวศน์ นันทจิ ต อธิ การบดี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เป็ นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ได้จดั กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบัน
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์เก่าฯ และคณะฯ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามที่
ตลาดแรงงานต้องการ และหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนการหาสถานประกอบการสาหรับฝึ กงาน
ของนักศึกษา และการประกอบอาชี พของบัณฑิตในอนาคต โดยในปี นี้ จดั ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุ โลก
มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา และสานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้จดั งาน “กึ๊ดเติงหา...
วิดยา มช.” ภายในงานได้มีการจัดพิธีมุทิตาจิตแก่ศิษย์เก่าและ
อาจารย์อาวุโส การมอบรางวัลแก่ ศิษย์เก่ าดี เด่นและศิ ษย์เก่ า
ผูท้ าคุณประโยชน์ รวมทั้งการรับรองการเลือกตั้งนายกสมาคม
ศิ ษย์เก่ าฯ “นายสมพงษ์ หริ จนั ทร์ วงศ์” ซึ่ งได้ดารงตาแหน่ ง
นายกสมาคมศิ ษย์เก่าอี ก 1 วาระ ณ ห้องประชุ มแสตมป์ ทอง
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร
รายงานประจาปี 2559
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เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันผูบ้ ริ หารพบ
ผูป้ กครองนักศึ กษาใหม่ ประจาปี การศึ กษา 2559 และร่ วมเสวนาใน
หัวข้อ “เรี ยนวิทยาศาสตร์ ดีอย่างไร ทาอะไรได้บา้ ง” ณ ห้องประชุ ม
ทองกวาว สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559 ร่ วมกิจกรรมวันปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2559 และร่ วมเสวนาในหัวข้อ
“ประสบการณ์ จากพี่ สู่ น้อง เพื่ อการเรี ย นวิ ทยาศาสตร์ อ ย่า งมี
ความสุ ข ” ณ ห้องประชุ มแกรนด์ภู ค า โรงแรมเชี ย งใหม่ ภู ค า
จ. เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ น้องๆ”
เพื่อให้นกั ศึ กษาปั จจุบนั ได้รับฟั งการแบ่งปั นประสบการณ์ดีๆ จากพี่ๆ ศิ ษย์เก่า ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย หัวข้อ
“อนาคตของประเทศไทย มีผลกระทบกับบัณฑิตอย่างไร”–Thailand 4.0 หัวข้อ “แนวทางในการปรับตัวหลังเข้าสู่
AEC และการเปลี่ ยนแปลงของกลุ่มประเทศ CLMVT” และการแบ่งกลุ่มเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการทางาน–
คุณสมบัติของพนักงานราชการ บริ ษทั เอกชน และธุ รกิ จอิสระ” ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์
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วันที่ 10 กันยายน 2559 สมาคมศิ ษย์เก่าฯ และศิ ษย์เก่าหลายรุ่ นรหัส ร่ วมประเพณี รับน้องขึ้ นดอย โดยได้
สนับสนุ นงบประมาณร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็ นค่าอาหารกลางวันและเครื่ องดื่ ม เพื่อเลี้ยงรับขวัญนักศึ กษา
ใหม่ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกันในบรรยากาศล้านนา

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 จกรรมอื่นๆ ของสมาคมศิ ษย์เก่าฯ ได้ที่หน่ วยพัฒนาคุณภาพนักศึ กษาและศิ ษย์เก่าสัมพันธ์ (คุ ณสุ จิต
จาหมาย) โทรศัพท์ 0-5394-1990

รายงานประจาปี 2559
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พันธกิจที่ 2
การวิจัย
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การเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ในปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนให้นกั วิจยั แผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทางสื่ อ
ต่างๆ เช่น เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ดังนี้
 บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 529 ผลงาน
 บทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จานวน 78 ผลงาน
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รายงานข้อมูลตามปี ปฏิทิน (พ.ศ.) ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
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แหล่ งเงินทุนวิจัย
ในปี งบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้ น 84,307,657 บาท ซึ่ งแบ่งเป็ นแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย จานวน 17,788,000
บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 66,519,657 บาท
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สิ ทธิบัตร
ในปี งบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
และอนุสิทธิ บตั ร จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้
ที่

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เก้าอี้สาหรับการตรวจระบบขับถ่าย

2

สู ตรอาหารเสริ มสาหรับเลี้ยงผึ้ง

3

ส่ วนผสมปรุ งรสพริ กแกงแบบก้อน

4

กรรมวิธีการผลิตแผ่นพรอพอลิส
ผสมพอลิคาโปร์แลกโตนด้วยวิธี
อิเล็กโตรสปิ นนิ่ง

ศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
นางญาณิ กา รุ จิจนากุล
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
นายพิศณ
ั ย์ มูลรัตน์
ผศ. ดร .กมลพรรณ เพ็งพัด และ
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ
รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และ
นายชัยณรงค์ สิ นภู่
รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
รศ. ดร. นิรมล อุตมอ่าง และ
น.ส. พัชริ นทร์ โพธิ์เกษม
รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
น.ส. ศิริกาญจน์ สันพา และ
นายกฤษ สุ จริ ตตั้งธรรม

รายงานประจาปี 2559

เลขที่
วันที่
ประเภท
จดทะเบียน จดทะเบียน
46344
13 ต.ค. 2558 สิ ทธิบตั ร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

10716

28 ต.ค. 2558 อนุสิทธิบตั ร

11542

16 พ.ค. 2559 อนุสิทธิบตั ร

11771

14 ก.ค. 2559 อนุสิทธิบตั ร
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มีผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร ออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิ ทธิ์ จานวน
31 เรื่ อง ดังนี้
ที่
1

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าเชื่อมข้าว
เหนียว

2

ลาย Clover and Sun

3

ลายก้นหอย

4

ลายดอกบัว

5

ลายดอกบัวผีเสื้ อ

6

ลายดอกมะลิ

7

ลายดอกไม้ในเกลียว

8

ลายเถาวัลย์กน้ หอย

9

ลายหยาดผีเสื้ อ

ผู้ประดิษฐ์
ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ
รศ. ดร. สิ ทธิสิน บวรสมบัติ และ
น.ส. นพวรรณ เดชรักษา
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ และ
ผศ. ดร. ชานาญ ราษฎร
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั
อ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ
น.ส. กรรณิ การ์ วงค์ชยั

วันที่ยื่นเรื่อง
20 พ.ย. 2558

ประเภท
อนุสิทธิบตั ร

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์

17 ธ.ค. 2558

ลิขสิ ทธิ์
(ต่อ)
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ที่
10

13

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ไฟเบอร์ จ ากน้ าล าไย
อบแห้ง
เครื่ อ งดื่ ม น้ า ล าไยที่ มี ส่ ว นประกอบของ
ไฟเบอร์ จากน้ าลาไยอบแห้งและกรรมวิธี
การผลิต
วั ส ดุ ผส มไฮดร อ ก ซี อ ะพา ไท ต์ แ ล ะ
อิ ต เทรี ยสแทบิ ไ ลซ์ เ ซอร์ โ คเนี ย ส าหรั บ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านทางทั น ตกรรมและ
กรรมวิธีการเตรี ยม
สร้อยคอ

14

สร้อยคอ

15

สร้อยคอ

16

สร้อยคอ

17

ต่างหู

18

ต่างหู

19

ต่างหู

11

12

รายงานประจาปี 2559

ผู้ประดิษฐ์
ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ และ
น.ส. ธาริ นี กล่าวปิ ยะภมรกุล
ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ และ
น.ส. ธาริ นี กล่าวปิ ยะภมรกุล

วันที่ยื่นเรื่อง
14 ม.ค. 2559

ประเภท
สิ ทธิบตั ร

14 ม.ค. 2559

อนุสิทธิบตั ร

ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
น.ส. สุ จิตตรา อินทอง และ
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

13 ม.ค. 2559

สิ ทธิบตั ร

รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ

31 มี.ค. 2559

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
(ต่อ)

31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559

43

ที่
20

ต่างหู

21

กาไลข้อมือ

22

กาไลข้อมือ

23

กาไลข้อมือ

24

กาไลข้อมือ

25

สู ตรและกรรมวิธีการเตรี ยมครี มสารสกัด
รังไหมเพื่อป้ องกันเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรค
บริ เวณผิวหนัง
สู ตรและกรรมวิธีการเตรี ยมแกรนูลที่มี
ส่ วนผสมของโพรพอลิส

26

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์

27

เครื่ องอบปรับปรุ งพลอยธรรมชาติระบบ
พลาสมาไมโครเวฟ

28

ระบบและชุดหัวโพรบขนาดเล็กพร้อม
ด้วยชุดฐานตัวทาความร้อนแบบลอย
สาหรับการทดสอบสมบัติวสั ดุก๊าซ
เซนเซอร์แบบฟิ ล์ม

ผู้ประดิษฐ์
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุ ทธิพิทกั ษ์
และ ดร. ภาณุพงศ์ จงธานสิ ทโธ
ผศ. ดร. ยิง่ มณี ตระกูลพัว

ผศ. ดร. ยิง่ มณี ตระกูลพัว
นายศุภกิจ คชาอนันต์ และ
รศ. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกุล
ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ และ
นายชาญชัย อุโมงใน
ผศ. ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ และ
นายอนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ

วันที่ยื่นเรื่อง
31 มี.ค. 2559

23 พ.ค. 2559

ประเภท
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ ทธิบตั ร

23 พ.ค. 2559

สิ ทธิบตั ร

2 มิ.ย. 2559

อนุสิทธิบตั ร

22 ก.ค. 2559

สิ ทธิบตั ร

31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2559

(ต่อ)
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ที่
29
30
31

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
โปรแกรมตรวจสอบอุณหภูมิสาหรับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบบันทึกและแสดงผลอุณหภูมิ
กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มสายชูจากไวน์
ชาอัสสัมผสมน้ าผึ้ง

ผู้ประดิษฐ์
นายถนอม กองใจ

วันที่ยื่นเรื่อง
4 ส.ค. 2559

ประเภท
ลิขสิ ทธิ์

นายถนอม กองใจ
ผศ. ดร. นฤมล ทองไว และ
นายพัฒนศักดิ์ รุ่ งสิ ริวานิช

4 ส.ค. 2559
30 ส.ค. 2559

อนุสิทธิบตั ร
อนุสิทธิบตั ร

และมีผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่ได้รับเลขที่คาขอ จานวน 11 เรื่ อง ดังนี้
ที่
1

2

3

4

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
ผู้ประดิษฐ์
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต แผ่ น พรอพอลิ ส รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ผสมพอลิ ค าโปร์ แ ลกโตนด้ว ยวิ ธี ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ
อิเล็กโตรสปิ นนิ่ง
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
น.ส. ศิริกาญจน์ สันพา และ
นายกฤษ สุ จริ ตตั้งธรรม
ส่ วนผสมปรุ งรสพริ กแกงแบบก้อน รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
รศ. ดร. นิรมล อุตมอ่าง และ
น.ส. พัชริ นทร์ โพธิ์เกษม
กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสจากน้ าผึ้ง รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ผศ. ดร. สุ ขมุ อิสเสงี่ยม
รศ. ดร. พาณี ศิริสะอาด และ
น.ส. แพธินี ปัทมยุตานนท์
ผลิตภัณฑ์วุน้ ผสมไฟโคบิ ลิโปรตี น ผศ. ดร. ชยกร ภูมาศ และ
และกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว
ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ

วันที่รับคาขอ
8 ต.ค. 2558

เลขที่คาขอ
1503001708

ประเภท
อนุสิทธิบตั ร

8 ต.ค. 2558

1503001710

อนุสิทธิบตั ร

8 ต.ค. 2558

1501006186

สิ ทธิบตั ร

18 ม.ค. 2559

1501007917

สิ ทธิบตั ร
(ต่อ)

รายงานประจาปี 2559
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ที่
5

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
ผู้ประดิษฐ์
กรรมวิธีการประดิษฐ์วสั ดุนาโนไฮ- รศ. ดร. กอบวุฒิ รุ จิจนากุล
ดรอกซี อะพาไทท์ดว้ ยกระบวนการ ผศ. ดร. ชานาญ ราษฎร
เปอร์ออกไซด์
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทวี ตัณฆศิริ และ
น.ส. อัจฉราพรรณ กันทะ
6 กระบวนการเตรี ยมผงสารที่มีความ ผศ. ดร. สุ ภาพ ชูพนั ธ์
ละเอี ยดระดับ ไมโครเมตรด้วยการ ผศ. ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
บดย่ อ ยเชิ งกลจากการสั่ นของ อ. ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริ ญ
ของเหลวโดยใช้คลื่นความถี่
นายพิชิตชัย ปิ มแปง และ
นายมีชยั เทพนุรัตน์
7 วิ ธี ก ารเพาะเลี้ ยงแอคติ โ นมัย ซี ท ผศ. ดร. ชยากร ภูมาศ
ร่ วมกับสาหร่ าย
นายบัญชา ขาศิริ
ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารี ย ์ และ
ศ. ดร. สายสมร ลายอง
8 กรรมวิธีก ารผลิ ตน้ าส้ ม สายชู ห มัก ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ
จากน้ าเชื่อมข้าวเหนียว
รศ. ดร. สิ ทธิสิน บวรสมบัติ และ
น.ส. นพวรรณ เดชรักษา
9 ก ร ร ม วิ ธี ผ ลิ ต ข้ า ว ร า แ ด ง แ ล ะ ศ. ดร. สายสมร ลายอง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ข้า วราแดงจากกรรมวิ ธี ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ
ดังกล่าว
น.ส. โปรดปราน เพ็งน้อย
10 กรรมวิธีการผลิตสารโมนาโคลินเค ศ. ดร. สายสมร ลายอง
จากข้าวราแดง
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ
น.ส. โปรดปราน เพ็งน้อย

วันที่รับคาขอ
8 ก.พ. 2559

เลขที่คาขอ
1601000707

ประเภท
สิ ทธิบตั ร

8 ก.พ. 2559

1601000074

สิ ทธิบตั ร

18 ก.พ. 2559

1601000706

สิ ทธิบตั ร

28 มิ.ย. 2559

1603001130

อนุสิทธิบตั ร

10 ส.ค. 2559

1603001409

อนุสิทธิบตั ร

24 ส.ค. 2559

1603001534

อนุสิทธิบตั ร

(ต่อ)
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ที่
ชื่อสิ่ งประดิษฐ์
ผู้ประดิษฐ์
11 สู ต รอาหารและกระบวนการผลิ ต ศ. ดร. สายสมร ลายอง
เอนไซม์ย่อ ยสลายพลาสติกชี วภาพ ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ
ชนิ ดพอลิ แ ลกติ กแอซิ ดโดยใช้ น.ส. วาสนา เป็ นเครื อ
โปรตีนจากรังไหม

รายงานประจาปี 2559

วันที่รับคาขอ
24 ส.ค. 2559

เลขที่คาขอ
1603001533

ประเภท
อนุสิทธิบตั ร

47

พันธกิจที่ 3
การบริการวิชาการ
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การบริการวิชาการ
แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. การจัดสัมมนา อบรม และฝึ กปฏิบตั ิการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาลภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
โดยมีโครงการที่จดั ทั้งสิ้ นจานวน 12 โครงการ
2. การถ่ ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีสู่ ชุ มชนและภาคเอกชน โดยการจัด กิ จกรรมการประชุ มวิช าการ
สัมมนา อบรม ประชุ มเชิ งวิ ช าการทั้งระดับคณะ ภาควิช า และศู นย์บริ การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) การเป็ นวิทยากรบรรยาย การให้คาปรึ กษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีโครงการที่จดั ทั้งสิ้ นจานวน 85 โครงการ

รายงานประจาปี 2559
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ความร่ วมมือทางวิชาการ
ในปี งบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ไ ด้มีการลงนามในบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ จานวน 18 ฉบับ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อหน่ วยงาน
1
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (โครงการนโยบายส่ งเสริ มการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (STEM) ในระบบการศึกษาโดยเชื่ อมโยง
กับภาคผลิตและบริ การผ่านกลไก Career Academy ภายใต้บนั ทึ กข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ โครงการขับ เคลื่ อ นนโยบายการพัฒ นาและน าความรู ้ ด ้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (STEM) เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริ การ)
2
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) (ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาแห่งชาติ)
3
โครงการผลิ ต บัณ ฑิ ต ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 16 สถาบัน
4
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหน่ วยงาน
National Dong Hwa University
Graduate School of Agricultural and Life Sciences and Faculty
of Agriculture, The University of Tokyo
Kyushu University
Gachon University
Northern Illinois University
Johns Hopkins University (ภายใต้โครงการวิจยั “Stopping the
Buzzkill: A path to save the honeybee from extinction”)
National Institute for Fusion Science
School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University
Nagaland University
Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences
Center for Green Research on Energy and Environmental
Materials, National Institute for Materials Science (NIMS)
Oregon State University
Kagawa University
Ibaraki University

ประเทศ
ไต้หวัน (จีน)
ญี่ปุ่น

ระดับการลงนาม
มหาวิทยาลัย
คณะ

ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

คณะ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คณะ

ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
จีน
ญี่ปุ่น

คณะ
คณะ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คณะ

สหรัฐอเมริ กา
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

เมื่ อนับรวมกับบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการที่ ได้ลงนามไปแล้วในปี ที่ ผ่านๆ มา ทาให้ปัจจุ บนั
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
จานวนทั้งสิ้ น 51 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559)

รายงานประจาปี 2559

51

พันธกิจที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
 งานทาบุญประจาปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสั งสรรค์ ส่งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรับปี ใหม่ 2559
คณะวิทยาศาสตร์ จดั งานทาบุญประจาปี ผูบ้ ริ หารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ 2559 โดยมี
กิจกรรมทาบุญประจาปี การประชุมบุคลากร พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 ประเพณีปี๋ใหม่ เมือง ประจาปี 2559
บุคลากรและนักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมขบวนแห่ สรงน้ าพระพุทธสิ หิงค์ ในงานประเพณี สงกรานต์ จังหวัด
เชี ยงใหม่ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ บริ เวณสถานี รถไฟเชี ยงใหม่ จนถึงวัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร
นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีดาหัวคณบดีและผูอ้ าวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และ
ร่ วมพิ ธีดาหัวอธิ การบดี และผูอ้ าวุโสมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ณ บริ เวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เมื่ อวันที่ 22
เมษายน 2559 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขบวนแห่
และรางวัลชนะเลิศการแต่งกายพื้นเมือง ทั้งประเภทชายและหญิง
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 ทาบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้ าป่ าสามัคคี ประจาปี 2559
ผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักศึกษา และสมาชิ กชมรมผูเ้ กษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมกันทาบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้า
อาบน้ าฝน และทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหารและเสนาสนะ ณ วัดถ้ าน้ าฮู และมอบอุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์การเรี ยน ของเล่นเสริ มพัฒนาการ และสิ่ งของจาเป็ นให้กบั โรงเรี ยนบ้านพันตม ต. ทุ่งปิ๊ อ. แม่วาง จ. เชี ยงใหม่
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ผ้ เู กษียณ ประจาปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์ จดั พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณ ประจาปี 2559 โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบตั รและของที่
ระลึกให้แก่ผเู ้ กษียณ และการแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้อง SCB 2100 และ
โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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บุคลากรทีไ่ ด้ รับการเชิดชู เกียรติ
บุคลากรดีเด่ น ประจาปี 2559
ประเภทงานวิชาการ กลุ่มอายุไม่ เกิน 40 ปี
การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมสู ง และเป็ นแบบอย่างที่ ดีในด้านความมี
ระเบียบวินยั ความสุภาพเรี ยบร้อย ทั้งกริ ยา วาจา และใจ เป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและอบอุ่น
การครองคน มี ค วามสามารถหลายด้า น มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ที่ ดี มี ค วามประนี ป ระนอมสู ง
สามารถท างานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ได้ดี และเป็ นที่ ป ระทับ ใจแก่ ผู ้ร่ ว มงาน การครองงาน มี
ความสามารถสู ง ทางานได้เสร็ จทันเวลาและมีคุณภาพดี เป็ นที่ ปรึ กษาเกี่ยวกับงานต่างๆ แก่
อาจารย์รุ่นน้อง จุดเด่ น มีผลงานทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปัญญานาค ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015
สั งกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

ประเภทงานวิชาการ กลุ่มอายุเกิน 40 ปี

การครองตน มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี มีความวิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบวินยั
เคารพกฎหมาย ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนา มีความรับผิดชอบในงาน โอบ
อ้อมอารี การครองคน มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี
กับผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สามารถทางานเป็ นกลุ่ม และสามารถจูงใจ
ให้เกิ ดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานอย่างเสมอภาค การครองงาน มีความ
ขยันหมัน่ เพียร มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในโครงการ คปก.
มาอย่างต่อเนื่ อง มีความตั้งใจในการปฏิ บตั ิงานให้สาเร็ จ มีการทางานเชิงรุ ก มีความคิดริ เริ่ ม
รองศาสตราจารย์ ดร. ชโลบล วงศ์ สวัสดิ์ แสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิ บตั ิงาน จุดเด่ น มีเทคนิ คและทักษะในการสอน การ
สั งกัดภาควิชาชีววิทยา
เขียนตารา และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ
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ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้ านบริการ (งานธุรการ/สานักงาน)
การครองตน มีความขยันหมัน่ เพียร ทุ่มเทกับการทางาน รักองค์กร มีความรับผิดชอบสู ง
ต่อหน้าที่ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดา ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบตั ิตนอยู่
ในกรอบระเบี ยบวินัย มีความอดทน ประหยัดอดออม รักษาระเบี ยบวินัย รักและดูแล
ครอบครัวเป็ นอย่างดี การครองคน มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจอันดี กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน อาจารย์ และนักศึ กษา
นางอัมพร ทัพบุรี
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีน้ าใจช่วยเหลืองาน และแก้ไขปั ญหาในงานได้อย่างดี มี
ตาแหน่ ง หัวหน้ างานการเงิน การคลังและพัสดุ
ความจริ งใจและให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานทุกคน มีความเป็ นกลางในการตัดสิ นปั ญหา
สั งกัดสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นที่รักใคร่ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การครองงาน มี
จิตบริ การ มีน้ าใจในการให้คาแนะนาแก่เพื่อนร่ วมงาน บริ ษทั ห้างร้านที่ มาติดต่อ ให้บริ การข้อมูลแก่ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อน
ร่ วมงานด้วยความเต็มใจและสม่าเสมอ มีการเสริ มสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และร่ วมกิจกรรมของคณะอย่างสม่าเสมอ มี
ภาวะผูน้ าในงานที่รับผิดชอบ จุดเด่ น มีความขยันหมัน่ เพียร มีความทุ่มเทในการทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้ านบริการ (งานทัว่ ไป)
การครองตน มี ค วามขยัน หมั่น เพี ย ร ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ประหยัด เก็ บ ออม มี ค วาม
กระตือรื อร้นในการปฏิ บตั ิงาน ตรงต่อเวลา รักษาระเบี ยบวินัย และเคารพกฎหมาย มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ ก ารงานและครอบครั ว ประพฤติ ป ฏิ บัติ ต นในงานที่ ท าได้อ ย่า งไม่
บกพร่ อง การครองคน เป็ นผูเ้ คารพเชื่ อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาอย่างมีเหตุผล ให้ความร่ วมมือและ
นายตรัยรัตน์ จิระโต
ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ให้บริ การด้วยความ
ตาแหน่ ง พนักงานบริการทัว่ ไป (คนสวน)
เสมอภาคกับทุกคน ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์กบั หน่วยงานในส่วนงานที่ตนเองรับผิดสั งกัดสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
ชอบ มี ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ ให้ความร่ วมมื อ กับกิ จกรรมส่ วนกลางของคณะอย่า งสม่ า เสมอ การครองงาน เป็ นผูม้ ี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ อย่างดี เยี่ยม จนเป็ นที่ยอมรับของภาควิชาที่ไปปฏิบตั ิงาน เป็ นผูท้ ี่ทางานอย่างมีความสุ ข มีความยิม้ แย้ม
แจ่มใสในการให้บริ การ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทางานได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยคานึ ง ถึ ง ประโยชน์ข องส่ ว นรวมเป็ นหลัก จุ ดเด่ น มี มนุ ษยสัม พัน ธ์ดี มี ความรั บ ผิด ชอบในงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย และเป็ นผูม้ ีความสุขในการทางาน
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ประเภทอาจารย์ ผ้ มู ีผลงานดีเด่ นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
การครองตน เป็ นผูม้ ีความขยันหมัน่ เพียร มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้กบั นักศึกษา เป็ นผูท้ ี่เสี ยสละกาลังกาย และกาลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมให้กบั นักศึกษาและบุคลากร เป็ นผูท้ ี่ประพฤติตนในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เป็ น
พุทธมามกะ รักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา การครองคน เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมในภาควิชา นักศึกษา และบุคคลภายนอกอย่างเต็มความสามารถ เป็ นผู ้
ประสานงานในการระดมทุ นช่ วยเหลื อเหตุการณ์ ต่างๆ มี ความสามารถในการประสาน
อาจารย์ ดร. ว่าน วิริยา
สัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวมทั้งในท้องถิ่นของตนเอง และในชุมชนต่างๆ
สั งกัดภาควิชาเคมี
การครองงาน เป็ นผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน ช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานด้วยความเต็มใจและให้ความเสมอภาคกับทุกคน ให้ความ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีความขยัน
และแสวงหาความรู ้ในวิชาการอย่างสม่ าเสมอ จุดเด่ น ร่ วมส่ งเสริ มการพัฒนาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั นักศึ กษาอย่าง
สม่าเสมอ ให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย

บุคลากรทีไ่ ด้ รับรางวัล ประจาปี 2559
 ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปั ญญานาค สังกัด ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015 (นักวิจยั ดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์
และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI Web of Science) จากบริ ษทั Thomson Reuters
ผูจ้ ดั ทาฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติระดับโลก Web of Science เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล ายอง สั ง กัด ภาควิ ช า
ชี ว วิ ท ยา ได้รั บ ทุ น ส่ งเสริ ม กลุ่ ม วิ จัย (เมธี วิ จัย อาวุ โ ส สกว.)
ประจาปี พ.ศ. 2558 จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม
เดอะ สุ โ กศล กรุ งเทพฯ และได้รั บคัด เลื อกเป็ นนักศึ กษาเก่ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจาปี 2558 สาขานักวิชาการ เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ ม สั งกัด ภาควิ ช า
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิ แต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์
เกี ยรติ คุณ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยได้เข้ารั บพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรและเกียรติบตั รจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรครั้งที่ 50
ของมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2559 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุ พ ล อนั น ตา สั ง กัด ภาควิ ช า
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ “ช้าง
ทองคา” ประจาปี 2558 ประเภทนักวิจยั ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. ชั ย กานต์ เลี ย วหิ รั ญ สั ง กัด
ภาควิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ช้างทองคา” ประจาปี 2558 ประเภทนักวิจยั รุ่ นใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 อาจารย์ ดร. พิพัฒน์ เรื อนคา สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์ และ
วัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลจากสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลวิทยานิ พนธ์
ประจ าปี 2558 ระดับ ดี เ ด่ น จากวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “การศึ ก ษา
สัณฐานวิทยาและการปรับสภาพพื้นผิวของโครงสร้างนาโนซิ งค์อ
อกไซด์ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบไฮบริ ด
สารอินทรี ย-์ สารอนิ นทรี ย”์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา กรุ งเทพฯ
 อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ สังกัดภาควิชาคณิ ตศาสตร์ ได้รับรางวัล
“วิธีปฏิบตั ิที่ดี Good Practices ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21”
กลุ่ มสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จากรายวิช า “คณิ ตศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ กบั อารยธรรม” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุ มใหญ่
ชั้น 2 สานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 อาจารย์ สาธิ ต ปิ ยนลินมาศ สังกัดภาควิชาเคมี อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล
ด้า น “ความพยายามและความทุ่ มเทในการพัฒนาการจัดการเรี ย นรู ้ แบบใหม่ ใ น
ศตวรรษที่ 21” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากรายวิชา “เชื้ อเพลิ ง
และเทคโนโลยีเชื้ อเพลิง” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
สานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ สวนใต้ สั ง กั ด ภาควิ ช า
คณิ ตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ สังกัดภาควิชา
สถิ ติ และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิ น ภั ส รุ จิ วั ต ร์ สั ง กัด
ภาควิ ช าเคมี เข้า รั บ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ฯ ในพิ ธี ม อบ
เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ อั น เ ป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า ง เ ผื อ ก
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ อ ัน มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น
สายสะพาย และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่ สรรเสริ ญยิ่ง
ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์ ประจ าปี 2559 เมื่ อวัน ที่ 22 สิ ง หาคม 2559
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นักศึกษาทีไ่ ด้ รับการเชิดชู เกียรติ

 นางสาวพิมพ์ ชนก ต๊ ะแปงปัน นายบุริศร์ กองมะลิ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาเคมี และนางสาว
พัทธมน กองคาบุตร นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาฟิ สิ กส์ และวัสดุศาสตร์ ได้การรั บคัดเลือกจากสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ให้ร่วม
เป็ นตัวแทนนักศึ กษาไทยเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซี ยน (JENESYS 2015)
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2558 ณ กรุ งโตเกียว และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

 นายภัทรพล รอดละมูล นางสาวสุ ธาษิณีย์ มีฤกษ์ ใหญ่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาเคมี และนางสาว
สกุลรั ตน์ จิตต์ จารึ ก นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชาชี ววิทยา ได้รับคัดเลือกเข้าร่ วมการสัมมนา Winter
Seminar on Human Security Development and Energy Science ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-23 มกราคม 2559 จัดโดย Graduate School of Energy Science, Kyoto University
รายงานประจาปี 2559
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 นายเบญจรงค์ สิ น ธุ ย ะ นางสาวณั ฐ ธิ ด า จิ น ตการราศรี และ
นางสาวจิราวรรณ จินดาแก้ ว นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชา
ธรณี วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ ร่ วมกับ นั ก ศึ ก ษาคณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ยงใหม่ ได้รั บรางวัลชนะเลิ ศ อันดับ 1 การประกวด
กิจกรรม “เส้นทางสู่ นวัตวณิ ชย์ ประจาปี 2558” (Research 2 Market :
R2M 2015) ระดับประเทศ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากผลงาน “น้ า ลายเที ย ม Mouth Me” เมื่ อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์ คิด จ. ขอนแก่น และได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขัน The Global Student Entrepreneur Awards (GSEA)
ระดับประเทศ ซึ่ งจัดโดย The Entrepreneur Organization (EO Thailand)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพมหานคร และ
ได้เป็ นตัวแทนประเทศไทยไปร่ วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่เขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
มหากรุ ณาธิ คุณโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนายจอมพจน์ วงศ์ เพชรอักษร และ
นางสาวพัทธมน กองคาบุตร นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สังกัดภาควิชา
ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมปฏิบตั ิการวิจยั
ระยะสั้น ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 18
กรกฎาคม-9 กันยายน 2559 ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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โครงการพัฒนาบุคลากร
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การใช้ ระบบบริหารจัดการโครงการ (e-Project) ประจาปี งบประมาณ 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ อง การ
ใช้ระบบบริ หารจัดการโครงการ (e-Project) ประจาปี งบประมาณ
2559 เพื่ อ ให้บุ ค ลากรได้รั บ ทราบวิธี ก ารใช้งาน และซัก ถามข้อ
สงสัยต่างๆ การบรรยาย “แนวทางการเขียน (ก่อนและหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม) สาหรับระบบบริ หารโครงการ (e-Project) คณะ
วิทยาศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุ พล อนันตา รองคณบดี
ฝ่ ายแผนและพัฒนา และแนะนาวิธีการใช้งานระบบ โดยนายวรการ
จารุ ภุมมิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
ณ ห้อง SCB 4204-5 ชั้น 2 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 การสั มมนา Rebranding ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั การสัมมนา Rebranding ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้นาเสนอจุดแข็งและความสาเร็ จของแต่
ละส่ วนงาน พร้อมทั้งระดมความคิ ดเห็นในการหาแนวทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะฯ ระยะที่ 12 จากกลยุทธ์สู่
ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ คุม้ พญา รี สอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่
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 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “การให้ บริการอย่ างมืออาชีพ”
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการ เรื่ อง “การให้บริ การอย่างมื ออาชี พ”
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พฒั นาความรู ้และทักษะ
ด้านการบริ การให้ดียิ่งขึ้ น สามารถสร้างความประทับใจ
และความพึ งพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากอาจารย์ ดร.
สมเกียรติ อินทะสิ งห์ และอาจารย์ คะเณยะ อ่ อนนาง เป็ น
วิ ท ยากรในการบรรยาย เมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2558
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่
 การอบรม เรื่อง “สิ ทธิการเข้ าใช้ งานระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ”
คณะวิทยาศาสตร์ ไ ด้จัด การอบรม เรื่ อง “สิ ทธิ การเข้า ใช้ง านระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ” เพื่ อชี้ แ จง
รายละเอียดการใช้งาน และให้ขอ้ แนะนาแก่บุคลากรในการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะฯ ที่พฒั นาขึ้นใหม่
โดยใช้รหัสเดียวในการ log in เข้าถึงทุกระบบที่มีสิทธิ หรื อ Single Sign On System เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และ
ความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เป็ นวิทยากรบรรยาย เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2559 รอบเช้า-บ่าย ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้อง SCB 4405 ชั้น 4 และวันที่ 27 มกราคม 2559
รอบเช้า ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้อง SCB 4204-5 ชั้น 2 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การขอตาแหน่ งชานาญงานพิเศษ ชานาญการพิเศษ”
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุ น เรื่ อง “การขอตาแหน่ งชานาญงานพิ เศษ ชานาญการ
พิ เศษ” ภา ยในงานมี การชี้ แจง นโยบายการสนั บ สนุ น
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรองศาสตราจารย์
ปรีชา ล่ ามช้ าง รองคณบดีฝ่ายบริ หาร ความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนั บ สนุ น โดยนายพร พรมมหาราช เลขานุ ก ารคณะ
วิทยาศาสตร์ และการบรรยายขั้นตอนและกรณี ตวั อย่างการขอ
ตาแหน่งชานาญการพิเศษ โดยนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ หัวหน้า
งานบริ หารทัว่ ไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น
2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 โครงการสั มมนาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ที่บรรจุระหว่ างปี 2557-2559
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้จัด โครงการสั ม มนาพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย คณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ บ รรจุ ร ะหว่ า งปี 25572559 เพื่อให้พนักงานบรรจุใหม่ท้ งั สายวิชาการและสายสนับสนุ นได้ทาความรู ้จกั กัน ได้เรี ยนรู ้ระบบ ระเบี ยบ สิ ทธิ
หน้าที่ และรายละเอียดต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงปั ญหา
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ณ ปานวิมาน เชี ยงใหม่
สปา รี สอร์ท อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
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 โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน เรื่ อ ง บทบาทและหน้ าที่ใ นการบริ หารจัดการหลัก สู ตรของอาจารย์ ป ระจา
หลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี การศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน เรื่ อง บทบาทและหน้าที่ในการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประจาปี การศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ในการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประจาปี การศึ กษา 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 โครงการคลินิกวิชาการ เรื่ อง การประชุ มชี้แจงเกณฑ์ การขอตาแหน่ งทางวิชาการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็ นรอง
ศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั โครงการคลินิกวิชาการ เรื่ อง การประชุมชี้ แจงเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการจากผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์เป็ นรองศาสตราจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งวิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ของคณะฯ ได้
ทราบถึ ง หลัก เกณฑ์ ขั้น ตอน แนวปฏิ บัติ และข้อบัง คับ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ รวมทั้ง ได้เ รี ย นรู ้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นร่ วมกัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องทิพย์
พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่
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 การสั มมนา Rebranding ครั้งที่ 3 ในหัวข้ อ “Benchmarking”
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้จัด การสั ม มนา Rebranding ครั้ งที่ 3 ใน
หัวข้อ “Benchmarking” โดยมี ผูบ้ ริ หารทั้งในระดับคณะ ภาควิช า
ศูนย์ และสานักงานเข้าร่ วมการสัมมนา เพื่อร่ วมกันทบทวนตัวชี้ วดั
และกาหนดค่าเป้ าหมายตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและพันธกิจ
ด้านการวิจยั เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2559 ณ ห้องพิงค์พาเลซ โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล์ จ. เชียงใหม่

 โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทา (ร่ าง) แผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีความเสี่ ยงสู ง ประจาปี งบประมาณ 2560
(ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิ การเพื่อ
จัดทา (ร่ าง) แผนบริ หารความเสี่ ยงที่ มีความเสี่ ยงสู ง ประจาปี
งบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) โดยมีการบรรยายสรุ ปผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีระดับความเสี่ ยง
สู ง ไตรมาสที่ 3 การหารื อประเด็นสื บเนื่ องจากการสัมมนาเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การเพื่ อจัดทา (ร่ า ง) แผนบริ หารความเสี่ ย งฯ ครั้ งที่ 1
และร่ วมกันทบทวน (ร่ า ง) แผนบริ หารความเสี่ ย งที่ มีร ะดับ
ความเสี่ ยงสูงฯ ด้านทรัพยากรบุคลากรและอาคารสถานที่ ด้าน
ยุทธศาสตร์ และด้า นการปฏิ บตั ิ งาน เมื่ อวันที่ 16 กันยายน
2559 ณ โรงแรมสิ บแสน ลักชัวรี ริ มปิ ง จ. เชียงใหม่
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พิธีลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และนักเรี ยนจากค่ าย
โอลิมปิ กวิชาการ ค่าย 1 ปี การศึกษา 2559 จานวนมากกว่า 1,000 คน ร่ วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช ด้วยสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ ได้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ณ บริ เวณโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 29-30 สิ งหาคม 2559
“รับการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559
“รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจาปี
การศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

รายงานประจาปี 2559
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กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุ น พัฒ นาคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยคณะกรรมการบริ หารกองทุ น พัฒ นา
คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. จาหน่ายของที่ระลึกกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
2. จัดตั้งร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าเกี่ยวกับงานวิจยั ของคณะวิทยาศาสตร์ ในชื่ อร้าน “SciMart” ณ ชั้น 1 อาคาร
30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
3. จัดตั้งกองทุนย่อยและเงิ นรับฝากกองทุนของภาควิชาต่างๆ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ใน
ปี งบประมาณ 2559 มีกองทุนย่อยและเงินรับฝากกองทุนเพิ่มขึ้น จานวน 3 กองทุน ดังนี้
กองทุนโครงการน้ าใจไบโอ มช.
กองทุนศาสตราจารย์ ดร. พาณี เชี่ยววานิช
กองทุน ทุนอู่แก้ว-นพรัตน์
ในปี งบประมาณ 2559 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั สรรดอกผลจากกองทุนฯ
จานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) สาหรับเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทุน
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น และทุนส่ งเสริ มการค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับเงิ น
บริ จาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริ จาคผ่านกองทุนของภาควิชาต่างๆ และผ่าน
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. การจัดสรรดอกผลจากบัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 1,800,000 บาท แบ่งเป็ น
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
จานวนเงิน 900,000 บาท
ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
จานวนเงิน 180,000 บาท
ทุนสนับสนุนการวิจยั
จานวนเงิน 360,000 บาท
สมทบการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
จานวนเงิน 270,000 บาท
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
จานวนเงิน 90,000 บาท
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2. การจ่ายทุนการศึกษา ประจาปี การศึ กษา 2558 จากเงินกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และกองทุนย่อย
ของศิษย์เก่า และเงินรับฝากกองทุนภาควิชา ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ
2559 รวมทั้งสิ้ น 1,657,600 บาท
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 900,000 บาท
กองทุนย่อยของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 95,000 บาท
แบ่งเป็ น
กองทุนศาสตราจารย์เกี ยรติคุณ ดร. ทวีศกั ดิ์-รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์ จานวน
65,000 บาท
กองทุ นศาสตราจารย์เ กี ยรติ คุณ ดร. กิ ตติ ชัย-รองศาสตราจารย์ พญ. โสภา วัฒนานิ กร
จานวน 10,000 บาท
กองทุนบริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด จานวน 20,000 บาท
เงินรับฝากกองทุนจากศิษย์เก่าและภาควิชา จานวนเงิน 662,600 บาท แบ่งเป็ น
กองทุนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 80,000 บาท
กองทุนศิษย์เก่า Sc20-CMU
จานวนเงิน 80,000 บาท
กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน 381,600 บาท
กองทุนศิษย์เก่าภาควิชาคณิ ตศาสตร์
จานวนเงิน 50,000 บาท
กองทุนภาควิชาธรณี วิทยา
จานวนเงิน 10,000 บาท
กองทุน 50 ปี ธรณี มช.
จานวนเงิน 61,000 บาท
3. เงินบริ จาคจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมฯ จานวนเงิน 34,897,758.15 บาท
4. การร่ วมลงทุ นกับกองทุ นพัฒนามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สาหรั บเงิ นลงทุ นในบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุ น (บลจ.) จานวนเงิ น 23,000,000 บาท จากเงิ นกองทุ นพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เงิ นกองทุ นย่อย
กองทุนวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และกองทุนภาควิชาคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากได้ผลตอบแทนสู งกว่าฝาก
แบบประจากับธนาคารทัว่ ไป
รายงานประจาปี 2559
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5. บัญชีกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ 30 กันยายน 2559
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
กองทุนพัฒนาย่อยคณะวิทยาศาสตร์
เงินรับฝากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
รวม
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จานวนเงิน 60,896,286.74 บาท
จานวนเงิน 22,719,757.91 บาท
จานวนเงิน 42,697,383.31 บาท
126,313,427.96 บาท
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