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สารคณบด ี
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการตามพนัธกิจหลกัในทุก
ด้าน ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เ ชี ยงใหม่  คือ  จัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้ความเป็น
เลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพทั้ ง
ระดบัพ้ืนฐานและประยกุตใ์นสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใหส้ามารถ 
น าไปแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ  อีกทั้งมีการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถ่ินภาคเหนือ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาระบบบริหาร
จดัการในทุกๆ ดา้นโดยอาศยัหลกัธรรมาภิบาลและการพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสรุปผลการด าเนินการตามพนัธกิจต่างๆ ท่ี
ไดก้ล่าวมา รวมถึงกิจกรรมส าคญัท่ีไดด้ าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2559  

ภารกิจทั้งหลายท่ีส าเร็จลุล่วงมาดว้ยดีในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นผลเน่ืองมาจากความร่วมแรงร่วมใจของผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์และบุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนกัศึกษาทุกระดบั ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ผมจึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านดว้ยความจริงใจมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

           รองศาสตราจารย ์ดร. สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 
                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ปณิธาน 
 
คณะวทิยาศาสตร์ได้ยดึถือปณิธานของมหาวทิยาลัยเป็นกรอบในการด าเนินงาน ดงันี้ 
“มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จดัตั้ งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลและ

เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออ านวยประโยชนแ์ก่ทอ้งถ่ิน
ภาคเหนือและประเทศชาติโดยรวม 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยั และถ่ายทอดความรู้ ตามหลกัเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมัน่
ในสจัธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยกุต ์เผยแพร่ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

บณัฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผูท่ี้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบติัได ้สามารถครองตน 
ครองคน และครองงานดว้ยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสงัคม” 
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ลกัษณะองค์กร 
 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการท่ีจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2507 ตามแผนการจดัตั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือท่ีคาดหวงัจะให้เป็นศูนยก์ลางทาง
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย 8 ภาควิชา ไดแ้ก่ 1) ชีววิทยา 2) เคมี  
3) เคมีอุตสาหกรรม 4) ธรณีวิทยา 5) ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 6) คณิตศาสตร์ 7) สถิติ 8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2 ศูนย์วิจัย ไดแ้ก่ 1) ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 2) ศูนยว์ิจยัวสัดุศาสตร์ และ 2 ศูนย์บริการวิชาการ ไดแ้ก่  
1) ศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ศูนยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และส านักงานคณะฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 งาน ไดแ้ก่ 1) งานบริหารทัว่ไป 2) งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 3) งานการเงิน  
การคลงัและพสัดุ 4) งานนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 5) งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและ
วิเทศสมัพนัธ์ 

 
: 239 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์: 0-5322-2180 โทรสาร: 0-5322-2268  
http://www.science.cmu.ac.th 

 
 
 
 
 

http://www.science.cmu.ac.th/
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สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ปรัชญา 

วิทยาศาสตร์ด าเนินไปบนพ้ืนฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจยั เพ่ือน ามาซ่ึง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชัว่อายุคน คณะ
วิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นองค์กรการศึกษา จกัตอ้งใชอ้งค์ความรู้ทั้งท่ีมีอยู่แลว้และพึงแสวงหาใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนและ
เสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมัน่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จกัใชก้ระบวนการคิด การใชเ้หตุ
และผล เพ่ือสร้างสรรคส์งัคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศต่อไป 

 
 

ตราประจ าคณะ สีประจ าคณะ 
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วสัิยทัศน์ (พ.ศ. 2554-2559) 
 “คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตและงานวิจยัในระดบัสากล” 
 

พนัธกจิ 
1) จดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล 
2) ท าการวิจยัท่ีมีคุณภาพในระดบัสากล เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ 
3) ใหก้ารบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินภาคเหนือ ประเทศและภูมิภาค 
4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินภาคเหนือ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยืน 

 

ค่านิยม: “SCI-CMU” 
uccess   การมุ่งมัน่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ompetitiveness  การขยายความสามารถในการแข่งขนั 

nnovativeness  การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญานวตักรรม 
ollaboration        การท างานร่วมกนัเป็นทีม 
orality   การยึดมัน่ในศีลธรรมความดี 
nity   การรู้รักสามคัคีเพ่ือองคก์ร 
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โครงสร้างองค์กร 
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 

    
ศาสตราจารย์คลนิิก  

นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ 
ทวศัีกดิ์ ระมิงค์วงศ์ 

กรรมการ 
 

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ  
กติติชัย วฒันานิกร 

กรรมการ 

รศ. ดร. วรีะพงษ์ แพสุวรรณ
กรรมการ 

    
นายปรีชา โกวทิยา 

กรรมการ 
นายธรรมรักษ์ พชิญกลุ 

กรรมการ 
รศ. ดร. สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 

กรรมการและเลขานุการ 
รศ. ปรีชา ล่ามช้าง 
ผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

   
รศ. ดร. สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
รศ. ปรีชา ล่ามช้าง 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รศ. ดร. ธรณนิทร์ ไชยเรืองศรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   
ผศ. ดร. สุภาพ ชูพนัธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
รศ. ดร. สุพล อนันตา 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันา 
ผศ. ดร. อภนินท์ นันทิยา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

   
ผศ. ดร. สกณุณ ีบวรสมบัต ิ

ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 

ผศ. ดร. สมพร จันทระ 
หวัหนา้ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 

ผศ. ดร. วนิิตา บุณโยดม 

หวัหนา้ศูนยว์ิจยัวสัดุศาสตร์ 
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ผศ. ดร. ชิตชล ผลารักษ์ 
หวัหนา้ภาควิชาชีววิทยา 

ผศ. ดร. สิทธิชัย วโิรจนุปถัมภ์ 
หวัหนา้ภาควิชาเคมี 

ผศ. ดร. เกศรินทร์ พมิรักษา 
หวัหนา้ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

   
ผศ. ดร. บูรพา แพจุ้ย 

หวัหนา้ภาควิชาธรณีวิทยา 
ผศ. ดร. อ าพล วงศ์จ ารัส 

หวัหนา้ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 
ผศ. ดร. อรรถพล แก้วขาว 
หวัหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

   
ผศ. ดร. มานัดถ์ุ ค ากอง 
หวัหนา้ภาควิชาสถิติ 

ผศ. ดร. เสมอแข สมหอม 
หวัหนา้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายพร พรมมหาราช 
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
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ผู้ช่วยคณบด ี
 

 

  

 

 
 
 

อ. ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

 

 
 

 

   
อ. ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลศิวาจา 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ผศ. ดร. สิริวด ีชมเดช 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
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หัวหน้างาน 
 

   

น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์ 
หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 

นางกนิษฐา ลตีระกูล 
หวัหนา้งานบริการการศึกษา 
และพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

 

นางอมัพร ทัพบุรี 
หวัหนา้งานการเงิน การคลงัและพสัดุ 

 

 

  

 

 น.ส. เรณู ศรีเผือก 
หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
และประกนัคุณภาพการศึกษา 

น.ส. จิราวรรณ อุปนันท์ 
หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั  

บริการวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 
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บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 544 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 317 คน โดยเป็นขา้ราชการ 
53 คน พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า (งบประมาณแผ่นดิน) 256 คน ผูมี้ความรู้ความสามารถ (งบประมาณแผ่นดิน)  
1 คน ผูเ้กษียณอายุราชการ (ศาสตราจารย)์ 4 คน ผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน และอาจารยผ์ูช่้วย 1 คน และเป็นบุคลากรสาย
สนบัสนุน 227 คน โดยเป็นขา้ราชการ 25 คน พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า (งบประมาณแผ่นดิน) 113 คน พนกังาน
มหาวิทยาลยัประจ า (งบประมาณเงินรายได)้ 4 คน พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว 60 คน และลกูจา้งประจ า 25 คน  

 
นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีนกัศึกษาจ านวน 2,972 คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2,186 คน ปริญญาโท 
485 คน และปริญญาเอก 301 คน 

 
งบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีงบประมาณด าเนินการทั้งหมด 484,504,000 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
373,611,500 บาท และงบประมาณรายได ้110,892,500 บาท 
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บุคลากร (จ าแนกตามประเภท) 

ปี 

สายวชิาการ 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงานมหาวทิยาลยัประจ า 
(งบประมาณแผ่นดนิ) 

พนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว 

ผู้มคีวามรู้ฯ 
(งบประมาณแผ่นดนิ) 

ผู้เกษียณฯ (ศ.) ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ผู้ช่วย 

2558 55 252 1 3 2 0 313 

2559 53 256 1 4 2 1 317 
 

ปี 
สายสนับสนุน 

ลูกจ้างประจ า รวม 
ข้าราชการ 

พนักงานมหาวทิยาลยัประจ า 
(งบประมาณแผ่นดนิ) 

พนักงานมหาวทิยาลยัประจ า 
(งบประมาณเงนิรายได้) 

พนักงานมหาวทิยาลยั
ช่ัวคราว 

2558 26 121 0 54 31 232 

2559 25 113 4 60 25 227 
   ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2559 
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คณาจารย์ (จ าแนกตามภาควชิา) 
ตารางที ่1 จ านวนคณาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ชีววิทยา 1 2 50 53 0 2 53 55 

เคมี 0 5 63 68 0 6 62 68 

เคมีอุตสาหกรรม 0 1 12 13 0 1 14 15 

ธรณีวิทยา 0 1 17 18 0 2 18 20 

ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 0 8 53 61 0 7 53 60 

คณิตศาสตร์ 0 2 46 48 0 1 50 51 

สถิติ 1 9 12 22 1 8 11 20 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 11 17 28 0 8 18 26 

รวม (คน) 2 39 270 311 1 35 279 315 
 ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2559 
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ตารางที ่2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ชีววิทยา 1 3 27 22 53 1 3 31 20 55 

เคมี 1 7 26 34 68 1 6 38 23 68 

เคมีอุตสาหกรรม 0 1 7 5 13 0 1 9 5 15 
ธรณีวิทยา 0 4 6 8 18 0 4 5 11 20 

ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 2 5 20 34 61 2 6 25 27 60 

คณิตศาสตร์ 3 4 19 22 48 3 4 23 21 51 
สถิติ 0 4 9 8 22 0 4 11 5 20 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 3 7 18 28 0 2 7 17 26 

รวม (คน) 7 31 121 151 311 7 30 149 129 315 
ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2559 

 
 

 
 

ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2559 
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ข้อมูลชาวต่างประเทศทีป่ฏิบัตงิาน ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ สัญชาติ ต าแหน่ง สังกดัหน่วยงาน 

1 Dr. Robert Molloy องักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญ ศูนยว์ิจยัวสัดุศาสตร์ 
2 Dr. Christopher Keith Morley องักฤษ อาจารย ์ ภาควิชาธรณีวิทยา 
3 Dr. Jaydeep Ghosh อินเดีย อาจารย ์ ภาควิชาธรณีวิทยา 
4 Dr. Diako Hariri Naghadeh อิหร่าน อาจารย ์ ภาควิชาธรณีวิทยา 
5 Dr. Stephen David Elliott องักฤษ อาจารย ์ ภาควิชาชีววิทยา 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

 

จ านวนนักศึกษา 
ตาราง จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษา 

ระดบั 
จ านวน (คน) 

ปี 2558  ปี 2559  

ปริญญาตรี 2,279  2,186  
ปริญญาโท 670  485  
ปริญญาเอก 362  301  

รวม 3,311  2,972  
                  ขอ้มูล ณ ตลุาคม 2559 

 
 

นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2559 
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งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ปี 2558-2559 
ประเภทงบประมาณ ปี 2558 ปี 2559 

งบประมาณแผน่ดิน (ลา้นบาท) 343.72 373.61 
งบประมาณเงินรายได ้(ลา้นบาท) 110.88 110.89 
สดัส่วนงบประมาณแผน่ดิน:รายได ้ 76:24 77:23 
งบบุคลากร (ลา้นบาท) 293.70 304.47 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน (ลา้นบาท) 142.45 141.90 
งบลงทุน (ลา้นบาท) 18.45 38.13 

รวม 454.60 484.50 
สดัส่วนงบบุคลากร (%) 64.61 62.84 
สดัส่วนงบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน (%) 31.33 29.29 
สดัส่วนงบลงทุน (%) 4.06 7.87 
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อาคารสถานที ่

    
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) 

    
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (PB) ภาควิชาคณิตศาสตร์ (MB) ภาควิชาสถิติ (STB) ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ (CSB) 

     
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 

พหุวิทยาการ 
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 

เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 

อาคารปฏิบัติการกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์ 



 

 

รายงานประจ าปี 2559  19 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามพนัธกจิของคณะ 
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พนัธกจิที่ 1 
การผลติบัณฑิต 
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หลกัสูตร 
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 13 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 20 หลกัสูตร 

และระดบัปริญญาเอก 15 หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน 48 หลกัสูตร 
 

ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 
 คณิตศาสตร์*  คณิตศาสตร์ 

 การสอนคณิตศาสตร์  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 คณิตศาสตร์ 

 สถิติ**  สถิติประยกุต ์ - 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์**  วิทยาการคอมพิวเตอร์  

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์  

 ฟิสิกส์ 
 วสัดุศาสตร์** 

 ฟิสิกส์ 
 การสอนฟิสิกส์ 
 ฟิสิกส์ประยกุต ์
 วสัดุศาสตร์ 
 ดาราศาสตร์ 

 ฟิสิกส์ 
 ฟิสิกส์ (นานาชาติ) 
 ฟิสิกส์ประยกุต ์
 วสัดุศาสตร์  
 วสัดุศาสตร์ (นานาชาติ) 

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

 เคมี 
 

 เคมี 
 เคมี (นานาชาติ) 

 (ต่อ) 

, 

,  
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ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 
 ชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
 สตัววิทยา 

 ชีววิทยา 
 การสอนชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 
 จุลชีววิทยาประยกุต ์

 ชีววิทยา 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนัธ์ุ 

 จุลชีววิทยาประยกุต ์
 ธรณีวิทยา 
 อญัมณีวิทยา** 

 ธรณีวิทยา 
 ธรณีฟิสิกส์ประยกุต ์
 ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) 

 ธรณีวิทยา  
 

  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (นานาชาติ) 

 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
หมายเหต:ุ  1. * มีแผนกา้วหนา้ (Honors program) 
  2. ** มีแผนสหกิจศึกษา  
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การปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนวชิา 
ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือยกระดบัการพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหท้นัต่อกระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดป้รับปรุงหลกัเกณฑใ์หท้นัสมยั สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามพฒันาการของอุดมศึกษา และสอดคลอ้งกบัการพฒันามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาและคุณภาพของบณัฑิตนั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีให้สอดคลอ้งกบัเกณฑด์งักล่าวเสร็จส้ิน
แลว้ ส่วนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษายงัอยู่ในระหว่างเตรียมการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์
ดงักล่าว 
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของคณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

100 

2. จ านวนหลกัสูตรสหกิจศึกษา 7 
3. จ านวนหลกัสูตรนานาชาติ (international course) 121 
4. จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลกัสูตรนานาชาติ 10 
5. จ านวนนกัศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี 22 
6. จ านวนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ (visiting professor) 7 
7. จ านวนหลกัสูตร/กระบวนวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
180 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (คน) 501  
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (คน) 153  
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (คน)  53  

 
 

      
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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ทุนการศึกษา 
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บทุนการศึกษา จ านวน 732 ทุน เป็นเงิน 50,589,140 บาท จ าแนกเป็นระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 566 ทุน เป็นเงิน 20,632,740 บาท ระดบัปริญญาโท จ านวน 98 ทุน เป็นเงิน 16,068,600 บาท ระดบั
ปริญญาเอก จ านวน 68 ทุน เป็นเงิน 13,887,800 บาท 

โดยจ าแนกทุนการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่   
1. ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ภายใตโ้ครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) 

2. ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายไดค้ณะวิทยาศาสตร์ ทุนจากกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ และ
งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณแผน่ดิน ทุนโครงการเพชรทองกวาว ทุนโครงการโอลิมปิก
วิชาการ ทุนเรียนดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และทุนท างานพิเศษ 

3. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ทุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทุนจากศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์รุ่นรหสั 20 ทุนจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหสั 125 ทุนจากศิษยเ์ก่ารหสั 36 ทุนจากศิษยเ์ก่ารุ่นรหสั 
54 ทุนจากมูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. บวัเรศ ค าทอง ทุนจากคุณศิริพรรณ-คุณวิโรจน์ บุญอริยะ ทุนจากผูก้องมะขาม  
พนัเอก ศิวชั ศรีอุปโย ทุนจากคุณธนากร บุญโพธ์ิทอง ทุนจากคุณดรุณี โตสมภาค ทุนจากคุณวรรณทนา ลีลาภทัร์ ทุน
จากคุณนพรัตน์ สายอุบล ทุนจากศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ทวีศกัด์ิ-รองศาสตราจารยเ์กศิณี ระมิงค์วงศ์ ทุนจาก
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. กิตติชยั-รองศาสตราจารย ์พญ. โสภา วฒันานิกร ทุนจากคุณเจนทศัน์ เชวงเศรษฐกุล ทุน
จากคุณคุณวุฒิ-คุณวิภารัตน์ วฒันากิจ ทุนจากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนจากอาจารย ์ดร. อติชาต-อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ 
เกตตะพนัธ์ุ ทุนจากคุณจารุวรรณ ณ ล าปาง ทุนจากคุณธนิก โชติมานนท ์ทุนกองทุนศาสตราจารย ์ดร. ปริญญา นุตาลยั 
ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจนัทร์-วรพจน์ คานีเยาว ์ทุนกองทุนวิชา-ศุจิกา เศรษฐบุตร ทุนจากคุณเอ้ือมพร โออริยกุล ทุน
จากคุณสมศกัด์ิ ตณัฑชน ทุนจากรองศาสตราจารยจี์รพรรณ ธเนศพิพฒั ทุนจากคุณจิราพร ผิดนอ้ย ทุนการศึกษาวิจิตร
พงศพ์นัธ์ุ กองทุนก าลงัแผ่นดิน บริษทัยางไทยปักษใ์ต ้กองทุนอาจารยอ์ญัชลี สุสายณัฑ ์ทุนการศึกษาบุญรอดพฒันา
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นิสิตนกัศึกษา ทุนมลูนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนโครงการพ่อแม่อุปถมัภ ์ทุนมูลนิธิหมอเสม ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี (ทุนในพระบรมราชานุเคราะห์) ทุนพระราชทานการศึกษาต่อเน่ือง ทุนการศึกษา
กรุงไทยสานฝันสู่บณัฑิต ทุนการศึกษาบริษทั ไทยปาร์กเกอร์ไรซ่ิง จ ากดั ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนตไ์ทย จ ากดั ดา้น
วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี  ทุนการ ศึกษาจากบัณฑิตมหา วิทยาลัย เ ชี ย งใหม่  รุ่น ท่ี  29 กองทุน 40 ปี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
ทุนการศึกษามูลนิธิพฒันามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุนมูลนิธิชวน
รัตนรักษ ์ทุนการศึกษาบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ทุนการศึกษาบริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า 
จ ากดั ทุนมูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ์ ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 
ทุนการศึกษาบริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั ทุนมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ทุนคลองยาง 
ทุนบริษทับา้นปู จ ากดั (มหาชน) และทุนบริษทั มิตซุยออยล ์เอก็ซโปลเรชัน่ จ ากดั  
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จ านวนทุนการศึกษาจ าแนกตามประเภท 
 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ช่ือทุน จ านวนทุน จ านวนเงินรวม (บาท) 

ทุนโครงการ พสวท. (ตรี) 75  10,045,000  
ทุนโครงการ พสวท. (โท) 39  6,296,600  
ทุนโครงการ พสวท. (เอก) 17  4,280,600  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (ตรี) 44  3,767,540  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (โท) 53  9,243,200  
ทุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ (เอก) 51  9,607,200  
ทุนโครงการเพชรทองกวาว 37  1,170,000  
ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ 12  480,000  
ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 165  1,634,000  
ทุนเรียนดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 12  120,000  
ทุนท างานพิเศษ 100  700,000  
ทุนจากหน่วยงานภายนอก 116  2,076,200  
ทุนอ่ืนๆ 11  1,168,800  

รวม 732  50,589,140  
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โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ในหวัขอ้ “การเตรียมความพร้อมในการท างาน” โดยคุณอับดุลเหล๊าะ 
เลศิอริยะพงษ์กลุ รองกรรมการผูจ้ดัการส านกัสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรบุคคล บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน) และการบรรยาย เร่ือง “การเตรียมตวัดา้นวิชาการ (ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษา)” โดย
อาจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และแนะน าวิธีการตรวจสอบผลการศึกษาตามโครงสร้าง
ของหลกัสูตร โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบผลการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 

   
 

 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2559 นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรม CMU GAMES: Sports Day & Spirit 
Night 2015 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เร่ือง “เทคนิคการตีพิมพผ์ลงานวิชาการ: ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเก่ียวกบัสาระส าคญัของ
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง  และรองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ บรรยายในหัวขอ้ “เทคนิคการตีพิมพผ์ลงานทาง
วิชาการ” ณ หอ้ง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2559 ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมพิธีปัจฉิม-
นิเทศและงานเล้ียงแสดงความยินดีกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบันกัศึกษาก่อนกา้วออกไปสู่
ชีวิตการท างานจริง ณ สนามหญา้ ดา้นขา้งอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 วนัท่ี 28-29 กรกฎาคม 2559 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรม Pre-College เพ่ือเตรียม
ความพร้อมดา้นต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 ทั้งเร่ืองของระเบียบวินยั ความปลอดภยั บุคลิกภาพ 
และคุณธรรมจริยธรรม มีการบรรยายในหวัขอ้ “วินยันกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียน การสอน และการสอบ” โดยอาจารย์ 
ชัยณรงค์ เหลอืงวลิยั รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หวัขอ้ “เหตุเกิดคราใด เด็ก
วิทยม์ัน่ใจ ช่วยไดท้นัที” โดยคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหนา้งานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวขอ้ 
“การพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา” โดยอาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายพั 
หวัขอ้ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษา” โดยคุณโตมร ศุขปรีชา ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีวเคมีเทคโนโลยี รหสั 31 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM และเป็นคอลมันิสตใ์หก้บันิตยสาร
ชั้นน าของประเทศหลายฉบบั ณ หอ้งเอราวณั โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ. เชียงใหม่ 
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 วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 ผูบ้ริหาร คณาจารย ์
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เขา้ร่วมพิธีไหวค้รู 
ประจ าปี 2559 และพิธีมอบรางวลัเรียนดี-กิจกรรมดี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 วนัท่ี 10 กนัยายน 2559 นกัศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรมน านกัศึกษา
ใหม่ข้ึนไปนมสัการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อย
ซาวป๋ี ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องป้ีเตียวข้ึน
ดอย” ณ ศาลาอ่างแกว้ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และวดัพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

 
 วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 ผูบ้ริหาร บุคลากร

และนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เขา้ร่วมพิธีงานเล้ียง
ขนัโตก ประจ าปี 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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สมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2559 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือกระชบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า กบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษาปัจจุบนั อาทิ  
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 จดัโครงการ

ผูบ้ริหารพบศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศิษยเ์ก่า
ท่ีประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานทั้ง 8 ภาควิชา 
มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน และ
ความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ี
ตลาดแรงงานตอ้งการ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

 

 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2559 จดักิจกรรมสาธารณกุศล  
“ปันไออุ่น กรุ่นไอรัก” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หลายแห่ง ณ โรงเรียนแม่แดดนอ้ย อ. กลัยาณิวฒันา จ. เชียงใหม่
ภายในงานมีการแจกของเล่น ขนม อาหารก่ึงส าเร็จรูป อุปกรณ์
การเรียนและกีฬา กิจกรรมสันทนาการให้กบัเด็กๆ ในโรงเรียน 
และเคร่ืองกนัหนาวให้แก่ชาวบา้นใน ต. แม่แดดน้อย รวมทั้ง
มอบเงินแก่ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่แดดนอ้ย เพ่ือสนบัสนุนเป็น
ทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนอีกดว้ย  
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 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอรอนงค ์
ศิริ รังคมานนท์ รหัส 08 เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ดีเ ด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจ าปี 2559 โดยมี
ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 เม่ือวนัท่ี 9-11 มีนาคม 2559 ไดจ้ดักิจกรรมศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนั 

และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างศิษยเ์ก่าฯ และคณะฯ ตลอดจนหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามท่ี
ตลาดแรงงานตอ้งการ และหาแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนการหาสถานประกอบการส าหรับฝึกงาน
ของนกัศึกษา และการประกอบอาชีพของบณัฑิตในอนาคต โดยในปีน้ีจดัข้ึน ณ มหาวิทยาลยันเรศวร จ. พิษณุโลก  
มหาวิทยาลยัพะเยา จ. พะเยา และส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 

 
 

 

 

 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ไดจ้ดังาน “ก๊ึดเติงหา...
วิดยา มช.”  ภายในงานไดมี้การจดัพิธีมุทิตาจิตแก่ศิษยเ์ก่าและ
อาจารยอ์าวุโส การมอบรางวลัแก่ศิษยเ์ก่าดีเด่นและศิษยเ์ก่า
ผูท้  าคุณประโยชน ์รวมทั้งการรับรองการเลือกตั้งนายกสมาคม
ศิษยเ์ก่าฯ “นายสมพงษ ์ หริจนัทร์วงศ์” ซ่ึงไดด้ ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมศิษยเ์ก่าอีก 1 วาระ ณ ห้องประชุมแสตมป์ทอง 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร 
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 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัผูบ้ริหารพบ
ผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 และร่วมเสวนาใน
หัวขอ้ “เรียนวิทยาศาสตร์ดีอย่างไร ท าอะไรไดบ้า้ง” ณ ห้องประชุม
ทองกวาว ส านกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

 

 
 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 ร่วมกิจกรรมวนัปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 และร่วมเสวนาในหวัขอ้ 
“ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง เพ่ือการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมี
ความสุข” ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูค า โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  
จ. เชียงใหม่   
 

 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ จดังาน “เสวนาเบาๆ ประสาพ่ีๆ นอ้งๆ” 
เพ่ือให้นกัศึกษาปัจจุบนัไดรั้บฟังการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ จากพ่ีๆ ศิษยเ์ก่า ในหัวขอ้ต่างๆ ประกอบดว้ย หัวขอ้ 
“อนาคตของประเทศไทย มีผลกระทบกบับณัฑิตอย่างไร”–Thailand 4.0 หวัขอ้ “แนวทางในการปรับตวัหลงัเขา้สู่ 
AEC และการเปล่ียนแปลงของกลุ่มประเทศ CLMVT” และการแบ่งกลุ่มเสวนาในหัวขอ้ “แนวทางการท างาน–
คุณสมบติัของพนกังานราชการ บริษทัเอกชน และธุรกิจอิสระ” ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ 
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 วนัท่ี 10 กนัยายน 2559 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ และศิษยเ์ก่าหลายรุ่นรหัส ร่วมประเพณีรับนอ้งข้ึนดอย โดยได้
สนบัสนุนงบประมาณร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ เป็นค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับขวญันกัศึกษา
ใหม่ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัในบรรยากาศลา้นนา 
 

 
 

 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ หรือ http://alumni.science.cmu.ac.th/ http://www.facebook.com/pages/
 หรือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือกิจกรรม สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

สาธารณกศุลของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ หรือบริจาคเพ่ือสนบัสนุนเป็นทุนการศึกษาของนกัศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ไดท่ี้หน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ (คุณสุจิต  

 โทรศพัท ์  จ าหมาย) 0-5394-1990
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พนัธกจิที่ 2 
การวจิัย 
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การเผยแพร่ผลงานวจิัย 
ในปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ไดส้นบัสนุนใหน้กัวิจยัแผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทางส่ือ

ต่างๆ เช่น เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ วารสารระดบัประเทศ และการประชุมวิชาการระดบัประเทศ ดงัน้ี 
 บทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัสากลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 529 ผลงาน 
 บทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ จ านวน 78 ผลงาน 
 

 
 

รายงานขอ้มูลตามปีปฏิทิน (พ.ศ.) ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 
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แหล่งเงนิทุนวจิัย 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนวิจยัทั้งจากภายในมหาวิทยาลยัและจาก
ภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้งส้ิน 84,307,657 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลยั จ านวน 17,788,000 
บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 66,519,657 บาท 
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สิทธิบัตร 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ีไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา
และอนุสิทธิบตัร จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 
 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ เลขที่ 
จดทะเบียน 

วันที ่
จดทะเบียน 

ประเภท 

1 เกา้อ้ีส าหรับการตรวจระบบขบัถ่าย ศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากุล  
นางญาณิกา รุจิจนากุล  
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
นายพิศณัย ์มลูรัตน์  
ผศ. ดร .กมลพรรณ เพง็พดั และ  
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตนัฆศิริ 

46344 13 ต.ค. 2558 สิทธิบตัร 
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

2 สูตรอาหารเสริมส าหรับเล้ียงผึ้ง รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู และ 
นายชยัณรงค ์สินภู่ 

10716 28 ต.ค. 2558 อนุสิทธิบตัร 

3 ส่วนผสมปรุงรสพริกแกงแบบกอ้น รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
รศ. ดร. นิรมล อุตมอ่าง และ  
น.ส. พชัรินทร์ โพธ์ิเกษม 

11542 16 พ.ค. 2559 อนุสิทธิบตัร 

4 กรรมวธีิการผลิตแผน่พรอพอลิส
ผสมพอลิคาโปร์แลกโตนดว้ยวธีิ 
อิเลก็โตรสปินน่ิง 

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตนัฆศิริ  
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม  
น.ส. ศิริกาญจน์ สันพา และ 
นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม 

11771 14 ก.ค. 2559 อนุสิทธิบตัร 
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มีผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ียื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ออกแบบผลิตภณัฑ ์และลิขสิทธ์ิ จ านวน 
31 เร่ือง ดงัน้ี 

(ต่อ) 
 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่ยื่นเร่ือง ประเภท 
1 การผลิตน ้าส้มสายชูหมกัจากน ้าเช่ือมขา้ว

เหนียว 
ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบติั 
รศ. ดร. สิทธิสิน บวรสมบติั และ 
น.ส. นพวรรณ เดชรักษา 

20 พ.ย. 2558 อนุสิทธิบตัร 

2 ลาย Clover and Sun อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

3 ลายกน้หอย อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

4 ลายดอกบวั อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

5 ลายดอกบวัผเีส้ือ อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

6 ลายดอกมะลิ อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 
อ. ดร. ศิริวรรณ เกตตะพนัธุ์ และ 
ผศ. ดร. ช านาญ ราษฎร 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

7 ลายดอกไมใ้นเกลียว อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

8 ลายเถาวลัยก์น้หอย อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 

9 ลายหยาดผเีส้ือ อ. ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ และ 
น.ส. กรรณิการ์ วงคช์ยั 

17 ธ.ค. 2558 ลิขสิทธ์ิ 
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(ต่อ) 
 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่ยื่นเร่ือง ประเภท 
10 กรรมวิธีการผลิตไฟเบอร์จากน ้ าล  าไย

อบแหง้ 
ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบติั และ 
น.ส. ธารินี กล่าวปิยะภมรกุล 

14 ม.ค. 2559 สิทธิบตัร 

11 เคร่ืองด่ืมน ้ าล  าไยท่ีมีส่วนประกอบของ 
ไฟเบอร์จากน ้ าล  าไยอบแห้งและกรรมวิธี
การผลิต 

ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบติั และ 
น.ส. ธารินี กล่าวปิยะภมรกุล 

14 ม.ค. 2559 อนุสิทธิบตัร 

12 วัส ดุ ผสมไฮดรอก ซี อะพาไทต์แ ละ
อิตเทรียสแทบิไลซ์เซอร์โคเนียส าหรับ
ประยุกต์ ใช้ ง านทางทันตกรรมและ
กรรมวธีิการเตรียม 

ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม 
น.ส. สุจิตตรา อินทอง และ 
ผศ. ดร. กมลพรรณ เพง็พดั 

13 ม.ค. 2559 สิทธิบตัร 

13 สร้อยคอ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์ 
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

14 สร้อยคอ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

15 สร้อยคอ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

16 สร้อยคอ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

17 ต่างหู รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

18 ต่างหู รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

19 ต่างหู รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์
และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 

31 มี.ค. 2559 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
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(ต่อ) 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่ยื่นเร่ือง ประเภท 
20 ต่างหู รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์

และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 
31 มี.ค. 2559 ออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
21 ก าไลขอ้มือ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์

และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 
31 มี.ค. 2559 ออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
22 ก าไลขอ้มือ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์

และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 
31 มี.ค. 2559 ออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
23 ก าไลขอ้มือ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์

และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 
31 มี.ค. 2559 ออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
24 ก าไลขอ้มือ รศ. ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทกัษ ์

และ ดร. ภาณุพงศ ์จงธานสิทโธ 
31 มี.ค. 2559 ออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
25 สูตรและกรรมวธีิการเตรียมครีมสารสกดั 

รังไหมเพ่ือป้องกนัเช้ือแบคทีเรียก่อโรค
บริเวณผวิหนงั 

ผศ. ดร. ยิง่มณี ตระกลูพวั 23 พ.ค. 2559 สิทธิบตัร 

26 สูตรและกรรมวธีิการเตรียมแกรนูลท่ีมี
ส่วนผสมของโพรพอลิส 

ผศ. ดร. ยิง่มณี ตระกลูพวั  
นายศุภกิจ คชาอนนัต ์และ 
รศ. ปราโมทย ์ทิพยด์วงตา  

23 พ.ค. 2559 สิทธิบตัร 

27 เคร่ืองอบปรับปรุงพลอยธรรมชาติระบบ
พลาสมาไมโครเวฟ 

รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ  
ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกุล  
ผศ. ดร. หมุดตอเลบ็ หนิสอ และ 
นายชาญชยั อุโมงใน 

2 มิ.ย. 2559 อนุสิทธิบตัร 

28 ระบบและชุดหวัโพรบขนาดเลก็พร้อม
ดว้ยชุดฐานตวัท าความร้อนแบบลอย
ส าหรับการทดสอบสมบติัวสัดุก๊าซ
เซนเซอร์แบบฟิลม์ 

ผศ. ดร. ชยักานต ์เลียวหิรัญ และ 
นายอนุรัตน์ วศิิษฏส์รอรรถ 

22 ก.ค. 2559 สิทธิบตัร 
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และมีผลงานวิจยั/นวตักรรมท่ีไดรั้บเลขท่ีค าขอ จ านวน 11 เร่ือง ดงัน้ี 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่รับค าขอ เลขที่ค าขอ ประเภท 
1 กรรมวิธีการผลิตแผ่นพรอพอลิส

ผสมพอลิคาโปร์แลกโตนด้วยวิธี 
อิเลก็โตรสปินน่ิง 

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตนัฆศิริ  
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม  
น.ส. ศิริกาญจน์ สันพา และ 
นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม 

8 ต.ค. 2558 1503001708 อนุสิทธิบตัร 

2 ส่วนผสมปรุงรสพริกแกงแบบกอ้น รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
รศ. ดร. นิรมล อุตมอ่าง และ  
น.ส. พชัรินทร์ โพธ์ิเกษม 

8 ต.ค. 2558 1503001710 อนุสิทธิบตัร 

3 กรรมวธีิการผลิตเซลลูโลสจากน ้าผึ้ง รศ. ดร. ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู  
ผศ. ดร. สุขมุ อิสเสง่ียม  
รศ. ดร. พาณี ศิริสะอาด และ  
น.ส. แพธินี ปัทมยตุานนท ์

8 ต.ค. 2558 1501006186 สิทธิบตัร 

4 ผลิตภณัฑ์วุน้ผสมไฟโคบิลิโปรตีน
และกรรมวธีิการผลิตดงักล่าว 

ผศ. ดร. ชยกร ภูมาศ และ 
ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ 

18 ม.ค. 2559 1501007917 สิทธิบตัร 

(ต่อ) 
 

ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่ยื่นเร่ือง ประเภท 
29 โปรแกรมตรวจสอบอุณหภูมิส าหรับหอ้ง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
นายถนอม กองใจ 4 ส.ค. 2559 ลิขสิทธ์ิ 

30 ระบบบนัทึกและแสดงผลอุณหภูมิ นายถนอม กองใจ 4 ส.ค. 2559 อนุสิทธิบตัร 
31 กรรมวธีิการผลิตน ้าส้มสายชูจากไวน์

ชาอสัสัมผสมน ้าผึ้ง 
ผศ. ดร. นฤมล  ทองไว และ 
นายพฒันศกัด์ิ รุ่งสิริวานิช 

30 ส.ค. 2559 อนุสิทธิบตัร 
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ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่รับค าขอ เลขที่ค าขอ ประเภท 
5 กรรมวิธีการประดิษฐ์วสัดุนาโนไฮ-

ดรอกซีอะพาไทท์ดว้ยกระบวนการ
เปอร์ออกไซด ์

รศ. ดร. กอบวฒิุ รุจิจนากุล 
ผศ. ดร. ช านาญ ราษฎร 
ศ. เกียรติคุณ ดร. ทว ีตณัฆศิริ และ 
น.ส. อจัฉราพรรณ กนัทะ 

8 ก.พ. 2559 1601000707 
 

สิทธิบตัร 

6 กระบวนการเตรียมผงสารท่ีมีความ
ละเอียดระดับไมโครเมตรด้วยการ
บดย่อ ย เ ชิ งกลจากการ ส่ันของ
ของเหลวโดยใชค้ล่ืนความถ่ี 

ผศ. ดร. สุภาพ ชูพนัธ์ 
ผศ. ดร. ดวงมณี วอ่งรัตนะไพศาล 
อ. ดร. อจัฉราวรรณ กาศเจริญ 
นายพิชิตชยั ปิมแปง และ 
นายมีชยั เทพนุรัตน์ 

8 ก.พ. 2559 1601000074 
 

สิทธิบตัร 

7 วิธีการเพาะเล้ียงแอคติโนมัยซีท
ร่วมกบัสาหร่าย 

ผศ. ดร. ชยากร ภูมาศ 
นายบญัชา ข าศิริ 
ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารีย ์และ 
ศ. ดร. สายสมร ล  ายอง 

18 ก.พ. 2559 1601000706 สิทธิบตัร 

8 กรรมวิธีการผลิตน ้ าส้มสายชูหมัก
จากน ้าเช่ือมขา้วเหนียว 

ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบติั  
รศ. ดร. สิทธิสิน บวรสมบติั และ 
น.ส. นพวรรณ เดชรักษา 

28 มิ.ย. 2559 1603001130 อนุสิทธิบตัร 

9 ก ร ร มวิ ธี ผ ลิ ต ข้ า ว ร า แ ด ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ข้าวราแดงจากกรรมวิธี
ดงักล่าว 

ศ. ดร. สายสมร ล  ายอง  
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ 
น.ส. โปรดปราน เพง็นอ้ย 

10 ส.ค. 2559 1603001409 อนุสิทธิบตัร 

10 กรรมวิธีการผลิตสารโมนาโคลินเค 
จากขา้วราแดง 

ศ. ดร. สายสมร ล  ายอง  
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ  
น.ส. โปรดปราน เพง็นอ้ย 

24 ส.ค. 2559 1603001534 อนุสิทธิบตัร 

(ต่อ) 
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ที ่ ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ผู้ประดษิฐ์ วันที่รับค าขอ เลขที่ค าขอ ประเภท 
11 สูตรอาหารและกระบวนการผลิต

เอนไซมย์่อยสลายพลาสติกชีวภาพ
ชนิดพอลิแลกติกแอ ซิดโดยใช้
โปรตีนจากรังไหม 

ศ. ดร. สายสมร ล  ายอง  
ผศ. ดร. ชาติชาย โขนงนุช และ  
น.ส. วาสนา เป็นเครือ 

24 ส.ค. 2559 1603001533 อนุสิทธิบตัร 
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พนัธกจิที่ 3 
การบริการวชิาการ 
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การบริการวชิาการ 
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การจดัสมัมนา อบรม และฝึกปฏิบติัการใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาลภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยมีโครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 12 โครงการ 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคเอกชน โดยการจดักิจกรรมการประชุมวิชาการ 
สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการทั้ งระดับคณะ ภาควิชา และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ศวท-มช.) การเป็นวิทยากรบรรยาย การใหค้ าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีโครงการท่ีจดัทั้งส้ินจ านวน 85 โครงการ 
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ความร่วมมือทางวชิาการ 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ จ านวน 18 ฉบบั ดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ระดบัการลงนาม 
1 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชาติ (โครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในระบบการศึกษาโดยเช่ือมโยง
กบัภาคผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือโครงการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพและความสามารถทางนวตักรรมของภาคผลิตและบริการ) 

มหาวิทยาลยั 

2 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ศูนยส์ะเต็ม
ศึกษาแห่งชาติ) 

มหาวิทยาลยั 

3 โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัของรัฐ 16 สถาบนั 

มหาวิทยาลยั 

4 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
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ล าดบั ช่ือหน่วยงาน ประเทศ ระดบัการลงนาม 
1 National Dong Hwa University ไตห้วนั (จีน) มหาวิทยาลยั 

2 Graduate School of Agricultural and Life Sciences and Faculty 
of Agriculture, The University of Tokyo 

ญ่ีปุ่น คณะ 

3 Kyushu University ญ่ีปุ่น คณะ 

4 Gachon University เกาหลีใต ้ มหาวิทยาลยั 

5 Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลยั 

6 Johns Hopkins University (ภายใตโ้ครงการวิจยั “Stopping the 
Buzzkill: A path to save the honeybee from extinction”) 

สหรัฐอเมริกา คณะ 

7 National Institute for Fusion Science ญ่ีปุ่น คณะ 

8 School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University จีน คณะ 

9 Nagaland University อินเดีย มหาวิทยาลยั 

10 Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences จีน มหาวิทยาลยั 

11 Center for Green Research on Energy and Environmental 
Materials, National Institute for Materials Science (NIMS) 

ญ่ีปุ่น คณะ 

12 Oregon State University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลยั 

13 Kagawa University ญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยั 

14 Ibaraki University ญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยั 

 เม่ือนับรวมกบับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการท่ีไดล้งนามไปแลว้ในปีท่ีผ่านๆ มา ท าให้ปัจจุบนั 
คณะวิทยาศาสตร์ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวนทั้งส้ิน 51 ฉบบั (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559) 
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พนัธกจิที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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กจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 งานท าบุญประจ าปี ผู้บริหารพบบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559  

คณะวิทยาศาสตร์จดังานท าบุญประจ าปี ผูบ้ริหารพบบุคลากรและสังสรรคส่์งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 2559 โดยมี
กิจกรรมท าบุญประจ าปี การประชุมบุคลากร พิธีมอบรางวลัแก่บุคลากร และงานเล้ียงสังสรรคส่์งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปี
ใหม่ 2559 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้ง SCB 2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 ประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ประจ าปี 2559 
บุคลากรและนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่สรงน ้าพระพุทธสิหิงค์ ในงานประเพณีสงกรานต์ จงัหวดั

เชียงใหม่ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
นอกจากน้ี ยงัมีการจดัพิธีด าหวัคณบดีและผูอ้าวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และ
ร่วมพิธีด าหัวอธิการบดี และผูอ้าวุโสมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน 2559 โดยคณะวิทยาศาสตร์ไดรั้บรางวลั 3 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การประกวดขบวนแห่ 
และรางวลัชนะเลิศการแต่งกายพ้ืนเมือง ทั้งประเภทชายและหญิง 
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 ท าบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามคัคี ประจ าปี 2559 
ผูบ้ริหาร บุคลากร นกัศึกษา และสมาชิกชมรมผูเ้กษียณคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกนัท าบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผา้

อาบน ้ าฝน และทอดผา้ป่าสามคัคี เพ่ือสมทบทุนก่อสร้างพระวิหารและเสนาสนะ ณ วดัถ ้าน ้ าฮู และมอบอุปกรณ์กีฬา 
อุปกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมพฒันาการ และส่ิงของจ าเป็นใหก้บัโรงเรียนบา้นพนัตม ต. ทุ่งป๊ิ อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  

 

 
 

 พธีิแสดงมุทิตาจติแด่ผู้เกษยีณ ประจ าปี 2559 
คณะวิทยาศาสตร์จดัพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณ ประจ าปี 2559 โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบตัรและของท่ี

ระลึกใหแ้ก่ผูเ้กษียณ และการแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ณ หอ้ง SCB 2100 และ
โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
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บุคลากรทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรต ิ
 

  
 

การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมสูง และเป็นแบบอย่างท่ีดีในดา้นความมี
ระเบียบวนิยั ความสุภาพเรียบร้อย ทั้งกริยา วาจา และใจ เป็นหัวหนา้ครอบครัวท่ีดีและอบอุ่น 
การครองคน  มีความสามารถหลายด้าน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความประนีประนอมสูง 
สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้ดี  และเป็นท่ีประทับใจแก่ผู ้ร่วมงาน  การครองงาน  มี
ความสามารถสูง ท างานไดเ้สร็จทนัเวลาและมีคุณภาพดี เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบังานต่างๆ แก่
อาจารยรุ่์นนอ้ง จุดเด่น มีผลงานทางวชิาการเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และ
ไดรั้บรางวลั Thailand Frontier Author Award 2015 

  
 

การครองตน มีความกตญัญูกตเวทิตาต่อบุพการี มีความวิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบวินยั 
เคารพกฎหมาย ตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา มีความรับผิดชอบในงาน โอบ
ออ้มอารี การครองคน มีความสามารถในการประสานความสมัพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดี
กบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถท างานเป็นกลุ่ม และสามารถจูงใจ
ให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือผูร่้วมงานอย่างเสมอภาค การครองงาน มีความ
ขยนัหมัน่เพียร มีผลงานตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลสากล รับผิดชอบดูแลนกัศึกษาในโครงการ คปก. 
มาอยา่งต่อเน่ือง มีความตั้งใจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ มีการท างานเชิงรุก มีความคิดริเร่ิม 
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน จุดเด่น มีเทคนิคและทกัษะในการสอน การ
เขียนต ารา และมีผลงานทางวชิาการท่ีตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลนานาชาติ 

บุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2559 

ประเภทงานวชิาการ กลุ่มอายุไม่เกนิ 40 ปี 

ประเภทงานวชิาการ กลุ่มอายุเกนิ 40 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปัญญานาค 
สังกดัภาควชิาคณติศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโลบล วงศ์สวสัดิ์ 
สังกดัภาควชิาชีววทิยา 
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การครองตน มีความขยนัหมัน่เพียร ทุ่มเทกบัการท างาน รักองคก์ร มีความรับผิดชอบสูง
ต่อหนา้ท่ี และมีความกตญัญูต่อบิดามารดา ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม ปฏิบติัตนอยู่
ในกรอบระเบียบวินัย มีความอดทน ประหยดัอดออม รักษาระเบียบวินัย รักและดูแล
ครอบครัวเป็นอยา่งดี การครองคน มีความสามารถในการประสานความสัมพนัธ์และสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน อาจารย ์ และนกัศึกษา 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีน ้ าใจช่วยเหลืองาน และแกไ้ขปัญหาในงานไดอ้ยา่งดี มี
ความจริงใจและใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทุกคน มีความเป็นกลางในการตดัสินปัญหา
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นท่ีรักใคร่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การครองงาน มี 

จิตบริการ มีน ้ าใจในการให้ค  าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงาน บริษทั ห้างร้านท่ีมาติดต่อ ให้บริการขอ้มูลแก่ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงานดว้ยความเตม็ใจและสม ่าเสมอ มีการเสริมสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน และร่วมกิจกรรมของคณะอยา่งสม ่าเสมอ มี
ภาวะผูน้ าในงานท่ีรับผิดชอบ จุดเด่น มีความขยนัหมัน่เพียร มีความทุ่มเทในการท างานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 

  
 

การครองตน   มีความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย์สุจ ริต  ประหยัด เ ก็บออม มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานและครอบครัว ประพฤติปฏิบัติตนในงานท่ีท าได้อย่างไม่
บกพร่อง การครองคน เป็นผูเ้คารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาอย่างมีเหตุผล ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน มีมนุษยสัมพนัธ์ดี รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ให้บริการดว้ยความ
เสมอภาคกบัทุกคน ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานในส่วนงานท่ีตนเองรับผิด- 

ชอบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมส่วนกลางของคณะอย่างสม ่าเสมอ การครองงาน เป็นผูมี้ความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีอย่างดีเยี่ยม จนเป็นท่ียอมรับของภาควิชาท่ีไปปฏิบติังาน เป็นผูท่ี้ท างานอย่างมีความสุข มีความยิม้แยม้
แจ่มใสในการให้บริการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถปรับเปล่ียนวิธีการท างานไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั จุดเด่น มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และเป็นผูมี้ความสุขในการท างาน 

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ/ส านักงาน) 

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานทัว่ไป) 

นางอมัพร ทัพบุรี 
ต าแหน่ง หัวหน้างานการเงนิ การคลงัและพสัด ุ

สังกดัส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ 

นายตรัยรัตน์ จิระโต 
ต าแหน่ง พนักงานบริการทัว่ไป (คนสวน) 

สังกดัส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ 
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การครองตน   เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
ใหก้บันกัศึกษา เป็นผูท่ี้เสียสละก าลงักาย และก าลงัทรัพย ์เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมใหก้บันกัศึกษาและบุคลากร เป็นผูท่ี้ประพฤติตนในกรอบของศีลธรรมอนัดีงาม เป็น
พทุธมามกะ รักในศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินลา้นนา การครองคน เป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมในภาควชิา นกัศึกษา และบุคคลภายนอกอยา่งเตม็ความสามารถ เป็นผู ้
ประสานงานในการระดมทุนช่วยเหลือเหตุการณ์ต่างๆ  มีความสามารถในการประสาน
สมัพนัธ์ในการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่วนรวมทั้งในทอ้งถ่ินของตนเอง และในชุมชนต่างๆ 

การครองงาน เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ช่วยเหลือผูร่้วมงานดว้ยความเตม็ใจและใหค้วามเสมอภาคกบัทุกคน ใหค้วาม
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในงานพฒันาคุณภาพนกัศึกษา มีความขยนั
และแสวงหาความรู้ในวิชาการอย่างสม ่าเสมอ จุดเด่น ร่วมส่งเสริมการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมให้กบันักศึกษาอย่าง
สม ่าเสมอ ใหค้วามช่วยเหลือสงัคม ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของไทย 
 
 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปัญญานาค สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ไดรั้บรางวลั Thailand Frontier Author Award 2015 (นกัวิจยัดีเด่นท่ีมีผลงานตีพิมพ์
และถูกอา้งอิงในฐานขอ้มูล ISI Web of Science) จากบริษทั Thomson Reuters 
ผูจ้ดัท าฐานขอ้มูลวารสารวิชาการระดบันานาชาติระดบัโลก Web of Science เม่ือ
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 

อาจารย์ ดร. ว่าน วริิยา 
สังกดัภาควชิาเคม ี

บุคลากรทีไ่ด้รับรางวลั ประจ าปี 2559 



 

 
 

58   ANNUAL REPORT 2016 

 

 

 ศาสตราจารย์ ดร.  สายสมร ล ายอง สังกัดภาควิชา
ชีววิทยา ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 จากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งกมลทิพย ์โรงแรม 
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2558 สาขานกัวิชาการ เม่ือ
วนัท่ี 24 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ โดยไดเ้ขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบตัรและเกียรติบตัรจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรคร้ังท่ี 50 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2559 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 
 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ชา้ง
ทองค า” ประจ าปี 2558 ประเภทนกัวิจยัดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ  สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดรั้บรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“ชา้งทองค า” ประจ าปี 2558 ประเภทนกัวิจยัรุ่นใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 

 

 
 

 

 อาจารย์ ดร. พิพัฒน์ เรือนค า สังกดัภาควิชาฟิสิกส์และ
วสัดุศาสตร์  ไดรั้บรางวลัจากสภาวิจยัแห่งชาติ  : รางวลัวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปี 2558 ระดับดีเด่น จากวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การศึกษา
สณัฐานวิทยาและการปรับสภาพพ้ืนผิวของโครงสร้างนาโนซิงคอ์
อกไซด์  เ พ่ือประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริด
สารอินทรีย-์สารอนินทรีย”์ ในงานวนันกัประดิษฐ์ ประจ าปี 2559 
เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา กรุงเทพฯ  
 

 อาจารย์ ดร. อตชิาต เกตตะพนัธ์ุ สงักดัภาควิชาคณิตศาสตร์ ไดรั้บรางวลั 
“วิธีปฏิบติัท่ีดี Good Practices ในการจดัการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21” 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรายวิชา “คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์กบัอารยธรรม” เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 2 ส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ  สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับรางวลั
ดา้น “ความพยายามและความทุ่มเทในการพฒันาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรายวิชา “เช้ือเพลิง
และเทคโนโลยีเช้ือเพลิง” เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 2 
ส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ศาสตราจารย์  ดร.  สุ เทพ สวนใต้  สังกัดภาควิชา
คณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ สังกดัภาควิชา
สถิติ และรองศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร์  สังกัด
ภาควิชาเคมี เข้ารับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ  ในพิธีมอบ
เ ค ร่ื อ ง ร า ช อิส ริ ย า ภ ร ณ์ อัน เ ป็น ท่ี เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า ง เ ผื อ ก  
เค ร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเ กียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย ชั้ น
สายสะพาย และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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นักศึกษาทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรติ 
 

 
 นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน นายบุริศร์ กองมะลิ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชาเคมี และนางสาว

พัทธมน กองค าบุตร นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ไดก้ารรับคดัเลือกจากสถาน
เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย และส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใหร่้วม
เป็นตวัแทนนกัศึกษาไทยเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและอาเซียน (JENESYS 2015) 
ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน-8 ธนัวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว และเกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น  

 
 นายภัทรพล รอดละมูล นางสาวสุธาษณิีย์ มฤีกษ์ใหญ่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สงักดัภาควิชาเคมี และนางสาว

สกุลรัตน์ จิตต์จารึก นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชาชีววิทยา ไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมการสัมมนา Winter 
Seminar on Human Security Development and Energy Science ณ มหาวิทยาลยัเกียวโต (Kyoto University) ประเทศ
ญ่ีปุ่น ระหวา่งวนัท่ี 11-23 มกราคม 2559 จดัโดย Graduate School of Energy Science, Kyoto University 
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 นายเบญจรงค์ สินธุยะ นางสาวณัฐธิดา จินตการราศรี  และ
นางสาวจิราวรรณ จินดาแก้ว นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสังกดัภาควิชา
ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 การประกวด
กิจกรรม “เส้นทางสู่นวตัวณิชย ์ประจ าปี 2558” (Research 2 Market : 
R2M 2015)  ระดบัประเทศ    จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จากผลงาน “น ้ าลายเทียม Mouth Me” เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ 
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จ. ขอนแก่น และไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศการแข่งขนั The Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) 
ระดบัประเทศ ซ่ึงจดัโดย The Entrepreneur Organization (EO Thailand) 
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพมหานคร และ
ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขนัในระดบัภูมิภาค ท่ีเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
 

 
 

 

 

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ คดัเลือกนายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร และ
นางสาวพัทธมน กองค าบุตร นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัภาควิชา
ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ เป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมปฏิบติัการวิจยั
ระยะสั้น ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจ าปี 2559 ระหว่างวนัท่ี 18 
กรกฎาคม-9 กนัยายน 2559 ณ สถาบนัเดซี สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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โครงการพฒันาบุคลากร 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง การใช้ระบบบริหารจดัการโครงการ (e-Project) ประจ าปีงบประมาณ 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การ
ใชร้ะบบบริหารจดัการโครงการ (e-Project) ประจ าปีงบประมาณ 
2559 เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบวิธีการใช้งาน และซักถามข้อ
สงสัยต่างๆ การบรรยาย “แนวทางการเขียน (ก่อนและหลงัการจดั
โครงการ/กิจกรรม) ส าหรับระบบบริหารโครงการ (e-Project) คณะ
วิทยาศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุพล  อนันตา รองคณบดี
ฝ่ายแผนและพฒันา และแนะน าวิธีการใชง้านระบบ โดยนายวรการ 
จารุภุมมิก นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558  
ณ หอ้ง SCB 4204-5 ชั้น 2 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 

 

 การสัมมนา Rebranding คร้ังที่ 2  
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัการสัมมนา Rebranding คร้ังท่ี 2 เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดน้ าเสนอจุดแข็งและความส าเร็จของแต่

ละส่วนงาน พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการพฒันาแผนกลยุทธ์คณะฯ ระยะท่ี 12 จากกลยุทธ์สู่
ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ณ คุม้พญา รีสอร์ท แอนด ์สปา จ.เชียงใหม่ 
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 โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เร่ือง “การให้บริการอย่างมอือาชีพ” 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เร่ือง “การให้บริการอย่างมืออาชีพ” 
เพ่ือใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะ
ดา้นการบริการให้ดียิ่งข้ึน สามารถสร้างความประทบัใจ
และความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. 
สมเกยีรต ิอนิทะสิงห์ และอาจารย์ คะเณยะ อ่อนนาง เป็น
วิทยากรในการบรรยาย  เ ม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม 2558  
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนดวิ์ว จ. เชียงใหม่ 

 

 การอบรม เร่ือง “สิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศคณะวทิยาศาสตร์” 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรม เร่ือง “สิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์” เพ่ือช้ีแจง

รายละเอียดการใชง้าน และใหข้อ้แนะน าแก่บุคลากรในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะฯ  ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 
โดยใชร้หสัเดียวในการ log in เขา้ถึงทุกระบบท่ีมีสิทธิ หรือ Single Sign On System เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ความปลอดภยัในการใชง้านมากยิ่งข้ึน โดยมีบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เม่ือ
วนัท่ี 20 มกราคม 2559 รอบเชา้-บ่าย ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้ง SCB 4405 ชั้น 4 และวนัท่ี 27 มกราคม 2559 
รอบเชา้ ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้ง SCB 4204-5 ชั้น 2 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 



 

 

รายงานประจ าปี 2559  65 

 โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน เร่ือง “การขอต าแหน่งช านาญงานพเิศษ ช านาญการพเิศษ” 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนบัสนุน เร่ือง “การขอต าแหน่งช านาญงานพิเศษ ช านาญการ
พิ เ ศษ”  ภ า ย ในงาน มีกา ร ช้ี แจงนโยบายก ารสนับส นุน
ความกา้วหนา้ของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยรองศาสตราจารย์
ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ความกา้วหนา้ของบุคลากร
สายสนับสนุน โดยนายพร พรมมหาราช  เลขานุการคณะ
วิทยาศาสตร์ และการบรรยายขั้นตอนและกรณีตวัอย่างการขอ
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ โดยนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ หัวหนา้
งานบริหารทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ณ หอ้งสัมมนา ชั้น 
2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 โครงการสัมมนาพนักงานมหาวทิยาลยั คณะวทิยาศาสตร์ ที่บรรจุระหว่างปี 2557-2559  
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ท่ีบรรจุระหว่างปี 2557-

2559 เพ่ือให้พนกังานบรรจุใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนไดท้ าความรู้จกักนั ไดเ้รียนรู้ระบบ ระเบียบ สิทธิ 
หนา้ท่ี และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน พร้อมทั้งไดร่้วมแสดงความคิดเห็นท่ีสะทอ้นถึงปัญหา 
ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวงัท่ีมีต่อคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 27-28 พฤษภาคม 2559 ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ 
สปา รีสอร์ท อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง บทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558  
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการพฒันาการเรียนการสอน เร่ือง บทบาทและหนา้ท่ีในการบริหารจดัการหลกัสูตร

ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหวัขอ้ “บทบาทและหนา้ท่ีในการบริหารจดัการหลกัสูตร
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง” เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 ณ หอ้งสมัมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 โครงการคลินิกวิชาการ เร่ือง การประชุมช้ีแจงเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรอง
ศาสตราจารย์   
คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการคลินิกวิชาการ เร่ือง การประชุมช้ีแจงเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการจากผูช่้วย

ศาสตราจารยเ์ป็นรองศาสตราจารย์  เพ่ือใหค้ณาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งวิชาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข์องคณะฯ ได้
ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และข้อบังคับในการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ งได้เรียนรู้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเห็นร่วมกนั เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 ณ หอ้งทิพย์
พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนดวิ์ว จ. เชียงใหม่ 
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 การสัมมนา Rebranding คร้ังที่ 3 ในหัวข้อ “Benchmarking” 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการสัมมนา Rebranding คร้ังท่ี 3 ใน

หัวข้อ “Benchmarking” โดยมีผูบ้ริหารทั้ งในระดับคณะ ภาควิชา 
ศูนย ์และส านกังานเขา้ร่วมการสัมมนา เพ่ือร่วมกนัทบทวนตวัช้ีวดั
และก าหนดค่าเป้าหมายตามพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและพนัธกิจ
ดา้นการวิจยั เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ หอ้งพิงคพ์าเลซ โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล ์จ. เชียงใหม่ 
 

 

 
 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงที่มีความเส่ียงสูง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(คร้ังที่ 2)  

 

คณะวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือ
จดัท า (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (คร้ังท่ี 2) โดยมีการบรรยายสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียง
สูง ไตรมาสท่ี 3 การหารือประเด็นสืบเน่ืองจากการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือจดัท า (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงฯ คร้ังท่ี 1 
และร่วมกันทบทวน (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับ
ความเส่ียงสูงฯ ดา้นทรัพยากรบุคลากรและอาคารสถานท่ี ดา้น
ยุทธศาสตร์ และดา้นการปฏิบติังาน เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 
2559 ณ โรงแรมสิบแสน ลกัชวัรี ริมปิง จ. เชียงใหม่  
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พธีิลงนามถวายความอาลยั 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

 

   
 

 
 
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และนกัเรียนจากค่าย

โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนมากกว่า 1,000 คน ร่วมลงนามถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้อนัหาท่ีสุดมิได ้เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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การประกนัคุณภาพการศึกษา  
 วนัที่ 29-30 สิงหาคม 2559 
“รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 

 
 

 

 วนัที่ 27-28 ตุลาคม 2559 
“รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจ าปี
การศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 
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กองทุนพฒันาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการจดักิจกรรมเพ่ือหารายไดส้มทบกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ดงัน้ี 
1. จ าหน่ายของท่ีระลึกกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  
2. จดัตั้งร้านคา้จ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบังานวิจยัของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่ือร้าน “SciMart” ณ ชั้น 1 อาคาร 

30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
3. จดัตั้งกองทุนย่อยและเงินรับฝากกองทุนของภาควิชาต่างๆ ภายใตก้องทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ใน

ปีงบประมาณ 2559 มีกองทุนยอ่ยและเงินรับฝากกองทุนเพ่ิมข้ึน จ านวน 3 กองทุน ดงัน้ี 
 กองทุนโครงการน ้าใจไบโอ มช. 
 กองทุนศาสตราจารย ์ดร. พาณี เช่ียววานิช 
 กองทุน ทุนอู่แกว้-นพรัตน ์

 

ในปีงบประมาณ 2559 กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดัสรรดอกผลจากกองทุนฯ 
จ านวน 1,800,000 บาท  (หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น) ส าหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทุน
พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และทุนส่งเสริมการคน้ควา้วิจยัทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี ยงัไดรั้บเงิน
บริจาคจากการระดมทุนการศึกษาของศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริจาคผา่นกองทุนของภาควิชาต่างๆ และผ่าน
สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

1. การจดัสรรดอกผลจากบญัชีกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 1,800,000 บาท แบ่งเป็น 
 ทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษา    จ านวนเงิน 900,000 บาท 
 ทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร    จ านวนเงิน 180,000 บาท 
 ทุนสนบัสนุนการวิจยั     จ านวนเงิน 360,000 บาท 
 สมทบการจดัซ้ือครุภณัฑ ์    จ านวนเงิน 270,000 บาท 
 สนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ      จ านวนเงิน   90,000 บาท 
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2. การจ่ายทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 จากเงินกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และกองทุนย่อย
ของศิษยเ์ก่า และเงินรับฝากกองทุนภาควิชา ภายใตก้องทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 รวมทั้งส้ิน 1,657,600 บาท 

 กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์    จ านวนเงิน 900,000 บาท 
 กองทุนยอ่ยของศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน   95,000 บาท 
แบ่งเป็น  

 กองทุนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ทวีศกัด์ิ-รองศาสตราจารยเ์กศิณี ระมิงคว์งศ ์ จ านวน 
65,000  บาท 

 กองทุนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. กิตติชัย-รองศาสตราจารย ์พญ. โสภา วฒันานิกร
จ านวน 10,000 บาท 

 กองทุนบริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั จ านวน 20,000 บาท 
 เงินรับฝากกองทุนจากศิษยเ์ก่าและภาควิชา จ านวนเงิน 662,600 บาท แบ่งเป็น 

 กองทุนศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน   80,000 บาท 
 กองทุนศิษยเ์ก่า Sc20-CMU   จ านวนเงิน   80,000 บาท 
 กองทุนการศึกษาเพ่ือนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จ านวนเงิน 381,600 บาท 
 กองทุนศิษยเ์ก่าภาควิชาคณิตศาสตร์  จ านวนเงิน   50,000 บาท 
 กองทุนภาควิชาธรณีวิทยา   จ านวนเงิน   10,000 บาท 
 กองทุน 50 ปี ธรณี มช.    จ านวนเงิน   61,000 บาท 

3. เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมฯ จ านวนเงิน  34,897,758.15 บาท 
4. การร่วมลงทุนกบักองทุนพฒันามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน (บลจ.) จ านวนเงิน 23,000,000 บาท จากเงินกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ เงินกองทุนย่อย 
กองทุนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และกองทุนภาควิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากไดผ้ลตอบแทนสูงกว่าฝาก
แบบประจ ากบัธนาคารทัว่ไป 
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5. บญัชีกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ ณ 30 กนัยายน 2559  
 กองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  60,896,286.74 บาท 
 กองทุนพฒันายอ่ยคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  22,719,757.91 บาท 
 เงินรับฝากกองทุนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  42,697,383.31 บาท 
รวม  126,313,427.96 บาท  


