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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 186 วันที่ 16-30 กันยายน 2559

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย น�ำนักศึกษาใหม่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ประจ�ำปีการศึกษา 2559
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย
น�ำนักศึกษาใหม่ขนึ้ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�ำปีการศึกษา
2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย”
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิด และนายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้นำ�
นักศึกษาใหม่รหัส 59 กว่า 500 คน เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งนี้ยังมีนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึง
คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
อีกเป็นจ�ำนวนมากทีม่ าให้กำ� ลังใจน้องๆ และ
ร่วมเดินขึน้ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ บริเวณประตู
หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และวั ด
พระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ศวท-มช. ลงนามความร่วมมือเครือข่าย

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยร่วมกับ 16 หน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สกุณณี บวรสมบัติ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานและศูนย์เครื่องมือมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาครัฐ รวม 16 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิด “ศูนย์
บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization
and Testing Center)” ซึง่ จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้อง
แกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 1 อาคารศูนย์ประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ ในการจัดตัง้ ศูนย์ฯ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ภายในประเทศ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธมี าตรฐานต่างๆ ด้วยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
ที่ทันสมัย มูลค่าสูง และได้มาตรฐาน พร้อมนักวิจัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อม
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยลงนามความร่วมมือการท�ำงานในรูปแบบเครือข่ายศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 16 แห่ง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

มช. จัด CMU-KM DAY ร่วมกับ 3 หน่วยงาน

เพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และสร้างองค์กรแห่งความสุข

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค
เพื่อจัดตั้งกองทุน อู่แก้ว-นพรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จ�ำนวน 2 แสนบาท จากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.
อูแ่ ก้ว ประกอบไวทยกิจ
อดีตอาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ เพือ่ จัดเป็น
กองทุน อู่แก้ว-นพรัตน์
น�ำดอกผลไปจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยานและ
แสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

กองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ร่ ว มมื อ กั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน CMU-KM Day ประจ�ำปี 2559 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายชัชพล กุลโพธิสวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวยการ
กองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับบุคลากร
จากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอผลงาน
จากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการสร้าง
และขยายเครื อ ข่ า ยการจั ด การองค์ ค วามรู ้
และการสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
คลินกิ นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบ
รางวัล เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่....(อ่านต่อหน้า 2)

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์

"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)

Success = การมุ่งความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
Collaboration = การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม

Competitiveness = การขยายความสามารถในการแข่งขัน
Morality = การยึดมั่นในศีลธรรมความดี

Innovativeness = การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
Unity = การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

CMU-KM DAY

(ต่อหน้า1)

ภายในงานมีการน�ำเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ ทัง้ ประเภท KM (Knowlege Management)
และประเภท Happy University รวมกว่า 34
ผลงาน รวมถึงการจัดแสดงผลงานจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก มช. และการน�ำเสนอ
ผลงานแบบบรรยาย นอกจากนีย้ งั มีการบรรยาย
ธรรม หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” โดย ดร.
พระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล ผู้อ�ำนวยการ
วิ ท ยาลั ย สงฆ์ เชี ย งใหม่ มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล
อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผู้อ�ำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2559
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานเลี้ ย งขั น โตก
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ สืบสานประเพณีอนั ดีงามของล้านนาไทย และ
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีม่ คี วามอุตสาหะ
อดทน ร่วมใจกันท�ำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย ด้วยความสามัคคีกลม
เกลี ย ว เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2559
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาร่วมพิธี

งานเสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ น้องๆ
โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน “เสวนาเบาๆ ประสาพีๆ่ น้องๆ” ซึง่ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณ
ุ สมพงษ์ หริจนั ทร์วงษ์ นายก
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 9
กันยายน 2559 ณ ห้องบรรยาย SCฺ B2100 อาคาร
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน
ได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ จากพี่ๆ
ศิษย์เก่า ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
หัวข้อ “อนาคตของประเทศไทย มีผลกระทบกับ
บัณฑิตอย่างไร”–Thailand 4.0 โดย คุณศักดิณ
์ รงค์
แสงสง่าพงษ์ การเสวนา หัวข้อ “แนวทางในการ
ปรับตัวหลังเข้าสู่ AEC และ
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
ประเทศ CLMVT (Cambodia/
Lao/Myanmar/Vietnam/
Thailand)” โดย คุ ณ กนก
อินทรวิจิตร คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงษ์ และ ดร. สมนึก ศิริสุนทร และการ
แบ่งกลุม่ เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการท�ำงาน–คุณสมบัตขิ องพนักงานราชการ
บริษัทเอกชน และธุรกิจอิสระ ”

การประชุมโครงการผืนป่าบนกระดานด�ำ
(Forest on Blackboard) ครั้งที่ 1

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รับมอบเงินสนับสนุน
การจัดกิจกรรม ปั่น ปัน ปลูก
จากโครงการ U-SAVE Project 2016
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผูแ้ ทนรับมอบเงิน จ�ำนวน 97,600 บาท จากผูแ้ ทนโครงการ
U-SAVE Project 2016 ของบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด เพื่อสนับสนุนการจัด
โครงการ ปัน่ ปัน ปลูก ของนักศึกษาชมรมไม้เมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่
1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวิจัย
ฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมโครงการผืนป่า
บนกระดานด�ำ (Forest on Blackboard) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
โดยมีผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผูอ้ �ำนวยการศูนย์ธรรมชาติวทิ ยา
ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก
คุณนิภาพร ไพศาล ผูแ้ ทนจากจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นวิทยากร
ในการบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดท�ำ
หนังสือคูม่ อื ส�ำหรับครู เพือ่ ใช้ประกอบการสอนเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ และภูมิศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์
ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดโครงการเสริมความรู้
ส�ำหรับครู นักเรียน และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ www.facebook.com/dsnsc หรือ http://doisuthep.
science.cmu.ac.th และหมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1451-3 ในวันและเวลา
ราชการ

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จัดกิจกรรม
เครือข่ายศิษย์เก่าภาควิชาฯ และพบปะพูดคุย
พี่ น้อง ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ภาควิชาฟิสกิ ส์และวัสดุศาสตร์จดั กิจกรรม “เครือข่ายศิษย์เก่าภาควิชาฯ”
และ “พบปะพูดคุย พี่ น้อง ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน
2559 โดยในช่วงเช้ามีการเสวนาของศิษย์เก่าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การ
ท�ำงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ส่วนในช่วงค�่ำเป็นการ
พบปะพูดคุย สังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบนั เพือ่
ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการ
พัฒนาตนเองในการท�ำงานต่อไปในอนาคต

การประชุมศิษย์เก่าชีววิทยาเพือ่ ระดมทุนจัดซือ้
ครุภัณฑ์ส�ำหรับอาคารชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็น
ประธานการประชุมศิษย์เก่าชีววิทยา เพือ่ ระดมทุนจัดซือ้ อุปกรณ์-ครุภณ
ั ฑ์สำ� หรับ
อาคารชีววิทยา โดยมีศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นรหัส 07 ถึง 54 เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน
20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ วนิชาชีวะ อดีตหัวหน้า
ภาควิชาชีววิทยาและผู้แทนรุ่นรหัส 08 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2559 ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาสถิตจิ ดั กิจกรรมเสริมทักษะด้านการเขียน
ประวัตสิ ว่ นตัวเป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาสถิติ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559
ณ ห้อง SCB4305-6 และ SCB4405-6 อาคาร
45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แนะนำ�บุคลากรใหม่
นางสาวชุติมา แก้วทิพย์
ต�ำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาธรณีวิทยา
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1
งานบริหารทั่วไปฯ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ
เทคนิคการเขียนโครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้บคุ ลากรสายสนับสนุนฯ ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคนิควิธกี ารเขียนโครงการ
ที่ดี ซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้น�ำในการ workshop
และบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ยงใหม่ หลายรุ ่นรหัส จ�ำนวนประมาณ 200 คน ได้รวมตัวกัน
เพื่อท�ำกิจกรรมทัง้ ทางด้านวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
9 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. งาน “เสวนาเบาๆ ประสา
พี่ๆ น้องๆ” หัวข้อ “อนาคตของประเทศไทย มีผลกระทบกับบัณฑิตอย่างไร”–
Thailand 4.0 หัวข้อ “แนวทางในการปรับตัวหลังเข้าสู่ AEC และการเปลีย่ นแปลง
ของกลุ่มประเทศ CLMVT” และการแบ่งกลุ่มเสวนา หัวข้อ “แนวทางการ
ท�ำงาน–คุณสมบัติของพนักงานราชการ บริษัทเอกชน และธุรกิจอิสระ ”
10 กันยายน 2559 เวลา 05.30–11.00 น. ร่วมงานประเพณีนำ� นักศึกษา
ใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
10 กันยายน 2559 เวลา 12.00–14.00 น. ร่วมกิจกรรมพบปะนักศึกษา
และรับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศล้านนา พร้อมทั้งมอบเหรียญ
ทีร่ ะลึกในการเข้าร่วมงานประเพณีนำ� นักศึกษาใหม่ขนึ้ ไปนมัสการพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ด้านบริหารงานการเงิน

1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดาราศาสตร์ แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559

ด้านบริหารงานบุคคล

1. เห็นชอบ รายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2559
2. เห็นชอบ ร่าง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1) ร่าง การก�ำหนดน�้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย (ทดลองปฏิบัติงาน)
2) ร่าง การก�ำหนดน�้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ (พนักงาน
3) ร่าง พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (30%) ส่วนงานเลือกสมรรถนะประจ�ำ
กลุ่มงานเพิ่มอีก 1 หัวข้อ สายวิชาการ
4) ร่าง พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (30%) ส่วนงานเลือกสมรรถนะประจ�ำ
กลุ่มงานเพิ่มอีก 1 หัวข้อ สายปฏิบัติการ
5) ร่าง เกณฑ์การพิจารณาด้านผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สายวิชาการ

ด้านบริหารงานวิชาการ

1. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 210315 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
2. เห็นชอบ การพิจารณาให้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส�ำหรับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ�ำนวน 1 ราย

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ : หัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานในสำ�นักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงั ษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนัส กันถา

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

