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สารคณบดี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนหนึ่งในสามคณะแรกที่ไดรับการกอตั้งขึ้นมา
พรอมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2507 ปจจุบันมีสวนงานประกอบดวยสำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาตางๆ  8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร และภาควิชาสถิติ รวมทั้งศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิจัย
วสัดศุาสตร ศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ และศนูยธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มวีสิยัทศันเปนแหลงผลติบณัฑติทีม่งุเนนการวจิยั
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีและมี
การจดัหาทรพัยากรเพือ่การพฒันาทีม่งุสกูารพึง่พาตนเอง โดยไดดำเนนิการตามพนัธกจิทีส่อดคลองกบั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใหแกนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ
และคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต
ในสาขาตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปแกไขปญหาและพัฒนาสังคม
ของประเทศ อกีทัง้มกีารใหบรกิารวชิาการทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีกสงัคม  เพือ่ตอบสนอง
ความตองการของประเทศและทองถิ่นภาคเหนือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน
เอกลักษณของทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ทั้งยังมีการพัฒนา
ระบบบรหิารและจดัการในทกุๆ ดาน ดวยหลกัธรรมาภบิาลและสามารถพึง่พาตนเองได

รายงานประจำป 2553 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในชวงปงบ
ประมาณ 2553 ในดานการผลติบณัฑติและการพฒันาคณุภาพการศกึษา ดานวจิยัและวชิาการ ดานบรกิาร
วิชาการแกชุมชน ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการรายงานกิจกรรมตางๆ ในรอบปและกองทุนคณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุลวงมาดวยดีในรอบปที่ผานมา  เปนผลเนื่องมาจากความรวมมือ
รวมใจของคณาจารย บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผูบริหารทุกระดับ ในนามคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจมา
ณ  โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ปณธิานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
คณะวทิยาศาสตรไดยดึถอืปณธิานของมหาวทิยาลยัเปนกรอบในการดำเนนิงาน  ดงันี้

“มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เปนมหาวทิยาลยัแหงแรกในสวนภมูภิาค  จดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของรฐั
และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวย
ประโยชนแกทองถิน่และประเทศชาตโิดยสวนรวม

มหาวิทยาลัยแหงนี้  เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกตเผยแพร
และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พึงฝกใฝในการฝกตน  เปนผูรูจริง  คิดเปน  ปฏิบัติได
สามารถครองตน  ครองคน  และครองงานดวยมโนธรรมและจติสำนกึตอสงัคม”

ปรชัญาของคณะวทิยาศาสตร
“วทิยาศาสตรดำเนนิไปบนพืน้ฐานของการแสวงหาความจรงิอยางมเีหตผุล  ผานกระบวนการวจิยั

เพือ่นำมาซึง่องคความรทูางวทิยาศาสตรทีผ่านการทดสอบ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง สัง่สม และถายทอดมา
หลายชั่วอายุคน  คณะวิทยาศาสตรในฐานะที่เปนองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรูทั้งที่มีอยูแลว
และพงึแสวงหาใหมเพือ่เพิม่พนูและเสรมิสรางภมูปิญญาของบคุคลใหตัง้มัน่อยบูนพืน้ฐานของความเปน
วทิยาศาสตร  รจูกัใชกระบวนการคดิ  การใชเหตแุละผล  เพือ่สรางสรรคสงัคมแหงการเรยีนร ู ซึง่จะนำไปสู
การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศตอไป”

วสิยัทศันของคณะวทิยาศาสตร
“คณะวิทยาศาสตรมุงจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยที่เปนเลิศในระดับนานาชาติ ใหบริการ

ทีม่คีณุภาพแกสงัคม และพึง่พาตนเองได ”

พนัธกจิของคณะวทิยาศาสตร
1. จดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพในระดบัแนวหนาของประเทศและมงุสคูวามเปนเลศิระดบันานาชาติ
2. ดำเนนิการวจิยัทัง้การวจิยัพืน้ฐานและประยกุตในสาขาตางๆ ทีม่คีณุภาพระดบันานาชาต ิ สามารถนำมา

ใชประโยชนในการพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม  และสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ
3. ใหการบริการแกชุมชนแบบมีสวนรวมอยางมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความตองการพัฒนา

ทองถิน่ภาคเหนอืและประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคเหนือ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื
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คานิยมหลกัของคณะวทิยาศาสตร
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม กำหนดคานยิมหลกัของคณะวทิยาศาสตร ดงันี้

S-C-I-C-M-U
S =  Success การมงุความสำเรจ็ตามเปาหมาย

C =  Competitiveness การขยายความสามารถในการแขงขนั

I =   Innovativeness การสรางสรรคภมูปิญญานวตักรรม

C =  Collaboration การทำงานรวมกนัเปนทมี

M =  Morality การยดึมัน่ในศลีธรรมความดี

U =  Unity การรรูกัสามคัคเีพือ่องคกร

5. บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล ปรบัเปลีย่นและพฒันาระบบการบรหิารจดัการในดานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และบริหารจัดการตาม
หลกัการบรหิารเชงิกลยทุธและองคกรแหงการเรยีนรู

6. มงุจดัหาทรพัยากรและรายไดใหเพยีงพอกบัการพฒันาคณะวทิยาศาสตรและสามารถพึง่พาตนเองได
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ขอมลูพืน้ฐาน
ประวตัคิณะวทิยาศาสตร

คณะวทิยาศาสตร  เปนหนึง่ในสามคณะแรกทีเ่ปดทำการสอนตัง้แตเริม่กอตัง้มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ในป พ.ศ. 2507 มพีืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบ 36 ไร ประกอบดวยอาคารเรยีน และอาคารปฏบิตัิ
การตางๆ รวม 35 อาคาร โดยดำเนนิภารกจิทัง้ 4  ดาน ไดแก การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิาร
วชิาการแกชมุชน และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกตที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมและสรางความแข็งแกรง
ทางดานการวจิยัของคณาจารย  เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการแกชมุชนอยางมี
ประสทิธภิาพและเปนรปูธรรมในการผลติบณัฑติ ไดโดยเปดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพรอมกบัการเปด
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมในระยะแรกจำนวน 5 หลกัสตูร  คอื สาขาวชิาคณติศาสตร  เคม ี ฟสกิส  ธรณวีทิยา
และชวีวทิยา ในปการศกึษา 2517 คณะวทิยาศาสตรเปนคณะแรกทีเ่ปดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท
โดยเริม่เปด จำนวน 8 หลกัสตูร คอื สาขาวชิาเคม ี ชวีวทิยา  ธรณวีทิยา  ฟสกิส  การสอนเคม ี การสอน
ฟสิกส  การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร และในปการศึกษา 2532  เปนคณะแรกที่เปด
หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก โดยเริม่เปดจำนวน 3 หลกัสตูรคอื สาขาวชิาฟสกิส  ชวีวทิยา และธรณวีทิยา

รายนามคณบดคีณะวทิยาศาสตร
รายนามคณบดคีณะวทิยาศาสตร จนถงึปจจบุนั มจีำนวนทัง้หมด 9 ทาน คอื

1. ศาสตราจารย ดร. บวัเรศ  คำทอง พ.ศ. 2507-พ.ศ. 2513

2. รองศาสตราจารยสมพงษ  ชืน่ตระกลู พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2521

3. รองศาสตราจารย ดร. อดุม  ศรโียธา พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2525

4. ศาสตราจารย ดร. ทวศีกัดิ ์ ระมงิควงศ พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2533

5. รองศาสตราจารย ดร. การณุ   กลัน่กลิน่ พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2537

6. ศาสตราจารย ดร. กติตชิยั   วฒันานกิร พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2543

7. รองศาสตราจารยบญุรกัษา   สนุทรธรรม พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2548

8. รองศาสตราจารย ดร. มงคล   รายะนาคร พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2552

9. รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ   สงิหราชวราพนัธ พ.ศ. 2552-ปจจบุนั
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การแบงงานในคณะวทิยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปรับการแบงงานในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร

ตามประกาศของมหาวทิยาลยั  ณ  วนัที ่19 สงิหาคม 2553 ดงันี้

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สำนักงานคณะวิทยาศาสตร

การแบงสวนงานเดมิ การแบงสวนงานใหม
งานบรหิารและธรุการ งานบรหิารทัว่ไป
งานคลงัและพสัดุ งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ
งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา
งานบรกิารการศกึษา งานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา
งานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ งานบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
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ผลการดำเนนิงานตามพนัธกจิ
การผลติบณัฑติ

หลกัสตูรในปการศกึษา 2553 คณะวทิยาศาสตร เปดสอนหลกัสตูรปกต ิหลกัสตูรนานาชาติ
และหลกัสตูรสาขาวชิารวม ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ ดงันี้

1. ระดบัปรญิญาตร ี13 สาขาวชิา ไดแก คณติศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร สถติ ิฟสกิส วสัดศุาสตร
เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา สัตววิทยา จุลชีววิทยา ธรณีวิทยา
และอญัมณวีทิยา

ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร

ศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ ศนูยธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพ  เฉลมิพระเกยีรตฯิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2. ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ  1  สาขาวชิา ไดแก วทิยาศาสตรบรณูาการ  (อยใูนระหวางการนำเสนอ
ปดหลกัสตูร)

3. ระดับปริญญาโท 23 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร*** สถิติประยุกต ฟสิกส การสอนฟสิกส ฟสิกสประยุกต วัสดุศาสตร
เคมอีตุสาหกรรม เคม ีการสอนเคม ีเทคโนโลยชีวีภาพ@   ชวีวทิยา การสอนชวีวทิยา  จลุชวีวทิยาประยกุต
ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกสประยุกต** ธรณีศาสตรปโตรเลียม* (อยูระหวางการเสนอปดหลักสูตร)
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม**  ชีวสารสนเทศศาสตร  วิทยาศาสตรคณิตศาสตรบูรณาการ และ
นติวิทิยาศาสตร@

4. ระดบัปรญิญาเอก 13 สาขาวชิา ไดแก คณติศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
ฟสิกส**  วัสดุศาสตร**  ฟสิกสประยุกต เคมี**  ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชวีวทิยาชาตพินัธ ุ จลุชวีวทิยาประยกุต ธรณวีทิยา**  วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม เทคโนโลยชีวีภาพ@

และวทิยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยนีาโน@

หมายเหตุ  * หลกัสตูรนานาชาติ *** ภาคปกติและภาคพิเศษ
** หลกัสตูรปกตแิละนานาชาติ  @ หลกัสตูรรวมระหวางคณะ สงักดับณัฑติวทิยาลยั

การปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนวชิา ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา
ก) การเปดกระบวนวชิาใหม ปรบัปรงุและปดกระบวนวชิา

• ระดบัปรญิญาตรี
สาขาวชิาคณติศาสตร ปรบัปรงุกระบวนวชิา 1 กระบวนวชิา
สาขาวชิาสตัววทิยา เปดกระบวนวชิาใหม   5 กระบวนวชิา
สาขาวชิาฟสกิส เปดกระบวนวชิาใหม   7 กระบวนวชิา
สาขาวชิาวสัดศุาสตร เปดกระบวนวชิาใหม   4 กระบวนวชิา

ปรบัปรงุกระบวนวชิา  19 กระบวนวชิา
สาขาวชิาเคมี ปรบัปรงุกระบวนวชิา  12 กระบวนวชิา
สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม ปรบัปรงุกระบวนวชิา    3 กระบวนวชิา
กระบวนวชิากลาง ปดกระบวนวชิา 1 กระบวนวชิา

ข) การปรบัปรงุหลกัสตูร

กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบ
มาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน
ตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 นั้น ซึ่งในขณะนี้ทุกหลักสูตรใน
คณะวทิยาศาสตรจงึอยใูนระหวางการปรบัปรงุเพือ่ใหเปนไปตามประกาศดงักลาว
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งานบรกิารการศกึษา
การรบันกัศกึษา

คณะวทิยาศาสตรมรีะบบการคดัเลอืกเพือ่รบัเขาเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดงัตอไปนี้
• การสอบคดัเลอืกจากสวนกลาง ดำเนนิการโดยสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
• การสอบคดัเลอืกโควตาภาคเหนอื ดำเนนิการโดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
• การสอบคดัเลอืกการรบัเขาโดยวธิพีเิศษ ดำเนนิการโดยคณะวทิยาศาสตร ตามโครงการตางๆ
ดงันี้
โครงการพฒันาและสงเสรมิผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(พสวท.)
โครงการสงเสรมิผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร (สควค.)
โครงการพฒันากำลงัคนดานวทิยาศาสตร (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแหงประเทศไทย)
โครงการรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม (โครงการเรยีนด ีมช.)
โครงการพฒันาและสงเสรมิเยาวชนดเีดนทางการกฬีา (โครงการกฬีา)
โครงการรบันกัเรยีนผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร
โครงการรบันกัเรยีนจากโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรสำหรบัเดก็และเยาวชน
โครงการรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจากคายโอลมิปกวชิาการ
โครงการวทิยาศาสตรในโรงเรยีน
โครงการรบันกัเรยีนทนุมลูนธิวิทิยาศาสตรและคณติศาสตรเพือ่ชมุชน (วคช.)
โครงการรบันกัเรยีนเขาโดยวธิพีเิศษ (วพ.)
โครงการเพชรทองกวาว
โครงการผมูคีวามสามารถทางคณติศาสตร
โครงการรบันกัเรยีนจากโครงการขายเยาวชนผพูทิกัษน้ำบาดาล ของกรมทรพัยากรน้ำบาดาล
โครงการรบับคุลากรดานธรณวีทิยาและเหมอืงแรจากกลมุประเทศอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง
โครงการทนุรฐับาลความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.)

สำหรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครโดยผานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และสอบคดัเลอืกตามสาขาวชิาทีส่มคัร ณ คณะวทิยาศาสตร โดยเปดรบัสมคัร
ปละ  2  ครัง้ คอื ภาคการศกึษาที ่1 และภาคการศกึษาที ่2 ของทกุปการศกึษา

นกัศกึษาปจจบุนั
ในปการศกึษา 2553 คณะวทิยาศาสตรไดรบันกัศกึษาใหมทัง้สิน้ 1,120 คน  จำแนกเปน

 ระดบัปรญิญาเอก  66  คน
5.89% ระดบัปรญิญาโท  189  คน

16.88%
 ระดบัปรญิญาตร ี 865  คน

77.23%

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก
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ผสูำเรจ็การศกึษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553 มีจำนวน
ทัง้สิน้  749  คน ดงันี้

• วทิยาศาสตรบณัฑติ 573 คน
เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 จำนวน 55 คน
เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 จำนวน 40 คน
เหรยีญรางวลัเรยีนดตีลอดหลกัสตูร  เหรยีญทอง 26 คน
เหรยีญรางวลัเรยีนดตีลอดหลกัสตูร  เหรยีญเงนิ  29 คน

• วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 146 คน
• วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ   30 คน

โดยมจีำนวนนกัศกึษารวมทัง้คณะมจีำนวน 4,356 คน จำแนกเปน

• ระดบัปรญิญาตร ี 3,047  คน
69.95%

• ระดบัปรญิญาเอก  397 คน
9.11%• ระดบัปรญิญาโท  912 คน

20.94%

• วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ  30  คน
4.20%• วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  146  คน

20.48%

• วทิยาศาสตรบณัฑติ  573  คน
75.32%

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

วทิยาศาสตรบณัฑติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ
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สถานภาพการทำงาน
รวม

สาขาวชิา ทำงานแลว ยงัไมไดทำงาน ศกึษาตอ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

เคมี 14 41.18 5 14.71 15 44.11 34 8.61

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 6 40.00 2 13.33 7 46.67 15 3.80

เคมอีตุสาหกรรม 33 84.62 1 2.56 5 12.82 39 9.87

ชีววิทยา 11 36.67 3 10.00 16 53.33 30 7.59

จุลชีววิทยา 25 62.50 3 7.50 12 30.00 40 10.13

สตัววทิยา 8 40.00 1 5.00 11 55.00 20 5.06

ธรณีวิทยา 33 91.67 2 5.55 1 2.78 36 9.11

อญัมณวีทิยา 15 71.42 3 14.29 3 14.29 21 5.32

คณิตศาสตร 8 44.44 2 11.12 8 44.44 18 4.56

วิทยาการคอมพิวเตอร 32 74.42 6 13.95 5 11.63 43 10.89

สถติิ 25 73.53 4 11.76 5 14.71 34 8.61

ฟสกิส 4 30.77 - - 9 69.23 13 3.29

วสัดศุาสตร 25 48.08 11 21.15 16 30.77 52 13.16

                 รวม 239 60.51 43 10.88 113 28.61 395 100.00

• ทำงานแลว 239 คน
60.51%

• ยงัไมไดทำงาน 43 คน
10.88%

• ศกึษาตอ 113 คน
28.61%

จำนวนและรอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา 2553 จำแนกตามสถานภาพการทำงานและสาขาวชิา

ทำงานแลว ยังไมไดทำงาน ศกึษาตอ
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เงนิเดอืน (บาท)
สาขาวิชา

ต่ำกวา 7,940 7,941-12,000 12,001-16,000 มากกวา 16,000

เคมี - 11 3 - 14

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี - 5 - 1 6

เคมอีตุสาหกรรม 2 17 12 2 33

ชีววิทยา 1 9 - 1 11

จุลชีววิทยา 4 16 2 3 25

สตัววทิยา 2 4 2 - 8

ธรณีวิทยา 2 15 9 7 33

อญัมณวีทิยา 4 10 - 1 15

คณิตศาสตร - 8 - - 8

วิทยาการคอมพิวเตอร - 10 15 7 32

สถติิ 6 14 3 2 25

ฟสกิส - 2 - 2 4

วสัดศุาสตร 2 12 10 1 25

รวม 23 133 56 27 239

รอยละ 9.62 55.65 23.43 11.30 100

• ต่ำกวา 7,940 บาท
23 คน  (9.62%)

• 12,001-16,000 บาท
56 คน  (23.43%)

• มากกวา 16,000 บาท
27 คน  (11.30%)

จำนวนและรอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี ปการศกึษา 2553  จำแนกตามเงนิเดอืน (บาท) และสาขาวชิา

• 7,941-12,000 บาท
133 คน  (55.65%)

จำนวน (คน)
รวม
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นกัศกึษาสรางชือ่เสยีงในป พ.ศ. 2553

3. นกัศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิาวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร ไดรบั
รางวลั RJYS Award

นางสาวณฐัยา  ตะวไิชย นกัศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิาวสัดศุาสตร
ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ไดรับรางวัล RCBJSF Young Scientist Award (RJYS Award) จาก
มหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology จากผลงานเรื่อง
“Characterizations of Lead Free Ferroelectric (K

0.5
Na

0.5
)NbO

3
 Prepared

by Molten-Salt Process” ในการประชมุวชิาการ The 10th Russia/CIS/Baltic/
Japan Symposium on Ferroelectricity (RCBJSF-10) ระหวางวนัที ่20-24
มถินุายน 2553 ณ ประเทศญีป่นุ โดยม ีรองศาสตราจารย ดร. กอบวฒุิ
รจุจินากลุ และ ศาสตราจารย ดร. ทว ี ตนัฆศริ ิเปนอาจารยทีป่รกึษา

2. นกัศกึษาปรญิญาเอก ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ไดรบัรางวลัการเสนอผลงาน
โปสเตอรดเีดน

นางสาวจิราภรณ ปาลี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลการเสนอผลงานโปสเตอรดีเดน จากผลงานวิจัยเรื่อง

“Stemona alkaloid production of Stemona curtisii in
soilless culture” จากการประชมุวชิาการของสำนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 โรงแรมรอยัล
คลิฟบีช รีสอรท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 กันยายน 2553 โดยมี
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศรสีลุกัษณ ธรีานพุฒันา เปนอาจารยทีป่รกึษา

1. นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดรับ
รางวลัเสนอผลงานดเีดน (oral presentation)

นายภควิน  ดานกิตติภากูล นักศึกษาปริญญาเอกทุนโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก รนุที ่11 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบัรางวลัเสนอผลงานดเีดน (oral presentation)
ในการประชมุ RGJ-PhD Congress ณ โรงแรมจอมเทยีน ปาลม บชี พทัยา
จงัหวดัชลบรุ ีวนัที ่1-3 เมษายน 2553
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4. นกัศกึษาปรญิญาโท ภาควชิาสถติ ิคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รบัรางวลั
บทความวจิยัดานพฒันบรหิารศาสตร

นางสาวจุฬารัตน ชุมนวล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาควิชาสถิติ
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบัรางวลับทความวจิยัดานพฒันบรหิารศาสตรดี
ระดบับณัฑติศกึษา (ปรญิญาโท) จากบทความ เรือ่ง “การประมาณคาแบบชวงวธิใีหมสำหรบั
คาเฉลีย่ของการแจกแจงแบบลอ็ก-นอรมลับนพืน้ฐานอตัราสวนภาวะนาจะเปน” โครงการ
ประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาทางดานพัฒนบริหารศาสตร ประจำป 2553

ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครบรอบ  44 ป สถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร (NIDA) เมือ่วันที ่1 เมษายน 2553

5. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร รับรางวัลชมเชย ประกวดนวัตกรรมเพื่อผูพิการ ในงาน
ถนนเทคโนโลย ี 2553

ผลงาน “การสกดัคณุลกัษณะของภาพโดยใชเทคนคิโซเบล
สำหรับการแทนรูปภาพอักษรเบรลล” ของ นางยุภาวดี
อินถาเครือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
ผชูวยศาสตราจารย ดร. รฐัสทิธิ ์ สขุะหตุ เปนอาจารยทีป่รกึษา
งานวิจัย ไดรับรางวัลชมเชย พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท
จากการประกวด “นวตักรรมเพือ่ผพูกิาร” ซึง่เปนกจิกรรมหนึง่
ในงาน “ถนนเทคโนโลย ี2553 หรอื Technology Street 2010”

ซึง่จดัโดย บรษิทั อสมท จำกดั (มหาชน) ระหวางวนัที ่12-13 มถินุายน 2553 ณ ศนูยแสดงสนิคาอมิแพค เมอืงทอง
ธานี กรุงเทพฯ เพื่อเปนเวทีในการพัฒนาตอยอด และสนับสนุนใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไดแสดง
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการคิดคนออกแบบผลงานที่ชวยพัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปของผูพิการไดเปนอยางดี มีผลงานเขารวมประกวด “นวัตกรรมเพื่อผูพิการ”
ทัง้หมด 25 โครงการ และเขารอบสดุทายเพยีง 12 โครงการ

6. นักศึกษาปริญญาตรี สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รางวลั Outstanding Poster for Students Award

นายพงษวศิลป   ฝกหัด  นักศึกษาปริญญาตรี สังกัด
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม นกัศกึษา
ในกลมุวจิยั Flow-based Research Group โดยม ีอาจารย ดร.
ทินกร  กันยานี  เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม
ในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา รางวัล Outstanding

Poster for Students Award ในหวัขอเรือ่ง “Micro coulometric titration in moving liquid drop” ในงานประชมุวชิาการ
นานาชาต ิThe 16th International Conference on Flow Injection Analysis Including Related Techniques (16th ICFIA)
วนัที ่25-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมการเดนซวีวิ รสีอรท เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุี
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1.  รางวลัผทูำคณุประโยชนใหแกกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำป 2553

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ดร. กติตชิยั วฒันานกิร ศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบัรางวลัผทูำคณุประโยชนใหแกกระทรวงศกึษาธกิาร
ประจำป 2553 ในงานวนัคลายวนัสถาปนา 118 ป กระทรวงศกึษาธกิาร วนัที ่12
มนีาคม 2553

7. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ไดรับ
การคดัเลอืกเขารวมกจิกรรมวจิยั ณ ประเทศสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั

นายศุภชัย อาวิพันธุ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ภาควิชา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร ไดรับการคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เปนตัวแทนประเทศไทยเพื่อเขารวมกิจกรรมวิจัย ณ
หองปฏบิตักิารวจิยั สถาบนัเดซ ีเมอืงแฮมบวรก ประเทศสหพนัธสาธารณรฐั
เยอรมนั ในระหวางเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2553

8. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบัการคดัเลอืก
เขารวมการประชมุ ณ ประเทศสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั

นางสาวนธิวิด ีไทยเจรญิ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปที ่ 4 ภาควชิา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร ไดรับการคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกมุาร ี เปนตวัแทนประเทศไทยเพือ่เขารวมการประชมุผไูดรบั
รางวลัโนเบลสาขาฟสกิส เคมแีละสรรีวทิยา ณ เมอืงลนิเดา ประเทศสหพนัธ
สาธารณรฐัเยอรมนั ในระหวางเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม 2553

ศษิยเกาสรางชือ่เสยีงในป พ.ศ. 2553

2. ศิษยเกาสาขาวิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหม ประจำป 2553

ดร. เครือวัลย  จันทรแกว ศิษยเกาสาขาวิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่เปนนกัศกึษาในโครงการสงเสรมิผมูคีวามสามารถพเิศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตร
รุนใหม ประจำป พ.ศ. 2553 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในพระบรมราชปูถมัภ โดยไดเขารบัรางวลัในวนัที ่16 สงิหาคม 2553
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การพฒันาวชิาการ
คณะวทิยาศาสตรไดจดัสรรงบประมาณเพือ่การสนบัสนนุกจิกรรมทางวชิาการทัง้ระดบัปรญิญาตรี

และบณัฑติศกึษาหลายรปูแบบ ดงันี้
ระดบัปรญิญาตรี

โครงการพฒันาการเรยีนการสอน
การสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ

กจิกรรม คอื
กจิกรรมพฒันาคณุภาพนกัศกึษา เปนกจิกรรมเกีย่วกบัการอบรมสมัมนาเพือ่ใหความรู
แกนกัศกึษา
1) ความรวูชิาการทีน่กัศกึษาเกีย่วของโดยตรงในสาขาวชิานัน้
2) วชิาการเชงิวชิาชพีทีน่กัศกึษาตองใชในการนำไปปฏบิตังิานในอนาคต
3) วชิาการเสรมิทกัษะประกอบการศกึษาและการทำงาน โดยเฉพาะทกัษะดานภาษาองักฤษ

และดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อการสอน เปนกิจกรรมในการจัดหา/พัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนตางๆ เชน หนงัสอื ตำรา สือ่การสอน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสัมพันธ เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม หรือเสริมสรางความสัมพันธของนักศึกษา เชน ทำบุญ เยี่ยมบาน
เด็กกำพรา  กีฬา  คายคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมพัฒนาภาควิชา และกิจกรรมทาง
วฒันธรรมประเพณ ีเปนตน
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรไดจัดกิจกรรม
ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอน โดยใชงบประมาณทัง้หมด 422,320 บาท ไดแก
กจิกรรม
• คายวทิยาศาสตรแบบองครวมสำหรบันกัศกึษาชัน้ปที ่1
• กจิกรรมฝกวจิยัสำหรบันกัศกึษาโครงการพเิศษ ชัน้ปที ่2
• การฝกงานและดงูาน
• กจิกรรมสปัดาหแนะนำสาขาวชิาเอก
• กจิกรรมเสนอผลงานวชิาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
• โครงการคายอาสาพฒันาการศกึษา
• การสนบัสนนุกระบวนวชิาปญหาพเิศษหรอืคนควาอสิระ
• โครงการผบูรหิารพบผปูกครองนกัศกึษาใหม การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม
• โครงการพธิเีชดิชเูกยีรตแิละแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาชัน้ปที ่4
• โครงการเยีย่มบานนกัศกึษา ศกึษาดงูาน เยีย่มชมและพบปะศษิยเกาและผปูระกอบการ
• โครงการเตรยีมความพรอมกอนการสำเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาชัน้ปที ่3 การประชมุ

ประจำปอาจารยทีป่รกึษานกัศกึษาชัน้ปที ่1
• โครงการสมัมนาสโมสรนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
• โครงการฝกอบรมนกัศกึษาชัน้ปที ่1 และ 2 เพือ่เตรยีมจดักจิกรรมพฒันาการศกึษา
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ทนุการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรับทุนการศึกษา จำนวน 561 ทุน เปนเงิน 14,166,906 บาท
จำแนกเปนระดบัปรญิญาตรี 523 ทนุเปนเงนิ 7,150,666 บาท และระดบับณัฑติศกึษา 38 ทนุ เปนเงนิ
7,016,240 บาท จากแหลงตางๆ ประกอบดวยงบประมาณเงนิรายได เงนิรายไดมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
กองทนุคณะวทิยาศาสตร ชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร  บรษิทั ยเูนยีนซายส จำกดั  บรษิทั ไคเนตกิส
คอเปอเรชัน่ จำกดั  ทนุจากคณุเอือ้มพร งามอรยิะกลุ  ทนุมาโนช-ดวงจนัทร คานเียาว   ทนุ JCC 21st

ทนุบญุรอดพฒันานสิตินกัศกึษา  ทนุมลูนธิหิอการคาอเมรกินัในประเทศไทย  ทนุสมาคมชาวเหนอื
แหงรัฐอิลลินอยส  มูลนิธิทาคาฮาชิ  ทุนมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ทุนมูลนิธิซีเมนตไทย
ทนุมลูนธิศิรวีสิารวาจา  ทนุคงิ ฟชเชอร มลูนธิโิยนก  ทนุมลูนธิทิสิโกเพือ่การกศุล  ทนุสงเคราะห
กองทนุสงเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ทนุจาก SMBC  ทนุการศกึษาเชลล  ทนุบรษิทั ลำพนูซงิเดนเกน็
จำกัด  ทุนมูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน  ทุนมูลนิธิ
สรางสรรคเดก็  ทนุสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ทนุ ดร. มาหมดุ กาซมิ  ทนุธนาคาร
ไทยพาณชิย จำกดั (มหาชน)  ทนุมลูนธิติัง้เซก็กมิ (นานม)ี  ทนุงบประมาณแผนดนิ (นกักจิกรรมดเีดน)
ทนุเฉลมิราชกมุาร ี ทนุพฒันาผนูำสภาครสิตจกัรแหงประเทศไทย  ทนุโครงการกรงุไทยสานฝนสบูณัฑติ
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   ทุนพระราชทานโครงการสมเด็จพระเทพ-
รตันราชสดุาฯ  ทนุบรษิทั ไทยปารกเกอรไรซิง่ จำกดั  ทนุมลูนธิจิอี ี  ทนุมลูนธิงิานสวสัดกิารสงัคม
เฉลมิพระเกยีรติ 5 รอบ  ทนุคาเรล วนิค-ผาแดง  ทนุเครอืเจรญิโภคภณัฑ  ทนุบรษิทั กรงุไทยการไฟฟา
จำกดั  ทนุมลูนธิจิมุภฏ-พนัธทุพิย  ทนุบรษิทั คาโออนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)  ทนุมลูนธิชิวยเหลอื
นกัเรยีนฯ ในพระบรมราชนิปูถมัภ  ทนุจากบรษิทั ปตท.สผ. จำกดั (มหาชน)  ทนุการศกึษา วชิา-ศจุกิา
เศรษฐบตุร  ทนุจากบรษิทั คลองยาง จำกดั  ทนุจริาพร ผดินอย  ทนุไชยวฒัน แกวหลา  ทนุจาก ศ. ดร.
ปรญิญา นตุาลยั  ทนุ Geol’24  และทนุสมศกัดิ ์ตณัฑชน  ทนุบรษิทั กนกสนิ เอกซปอรต อมิปอรต จำกดั
ทุนคุณวรรณดา วังทองคำ  ทุนกีฏวิทยา ทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย (เรียนดี)  ทุนคุณแมจุรีย
อทิธจิรีะจรสั รศ. นวลอนงค อทิธจิรีะจรสั  ทนุสนบัสนนุการศกึษา  ทนุมลูนธิสิภาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงประเทศไทย (มสวท.)  ทนุสำนกับรหิารจดัการคลสัเตอร สวทช.  ทนุบรษิทั มติซยุ ออยล
เอก็ซโปลเรชัน่ จำกดั  และทนุศกึษาจากบรษิทั เซฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลติ จำกดั เปนตน

ระดบับณัฑติศกึษา
การสนบัสนนุการเสนอผลงานวชิาการ/โครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ

ในปงบประมาณ 2553  คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจาย
ในการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศของนักศึกษา
บณัฑติศกึษา ทัง้สิน้ 116 คน รวมเปนเงนิ 884,484.50 บาท (ในประเทศ 72 คน เปนเงนิ 273,784.50 บาท
และตางประเทศ 44 คน เปนเงนิ 610,700 บาท)

นอกจากนี ้ ยงัมกีารจดัสรรงบประมาณเปนคาใชจายสมทบใหแกนกัศกึษาบณัฑติศกึษา  เพือ่
ศกึษาวจิยัฝกอบรม ดงูาน ทำวจิยัระยะสัน้ในโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการกบัสถาบนัตางประเทศ
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โดยในปงบประมาณ 2553 ทีผ่านมา ไดสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จำนวน 3 คน เปนเงนิ 70,000
บาท ไปศกึษาวจิยัระยะสัน้ ณ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลยี  Niigata University
ประเทศญีป่นุ และ University of Arkansas Fort Smith ประเทศสหรฐัอเมรกิา

โครงการพฒันาวชิาการบณัฑติศกึษา

คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยในปงบประมาณ 2553 ไดใหการสนับสนุนใหภาควิชาตางๆ รวม 46 โครงการ
เปนเงนิทัง้สิน้ 538,764 บาท

โครงการทนุชวยสอน

คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชวยสอนกระบวนวิชาบรรยาย และ
ควบคุมปฏิบัติการ และชวยงานสอนดานตางๆ ของอาจารย โดยมีการสนับสนุน 2 ประเภท คือ
การสนับสนุนประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง และการสนับสนุนประเภททุนการศึกษา
โดยในปงบประมาณ 2553 ไดสนบัสนนุประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชัว่โมง จำนวน 1,136,160  บาท
และสนบัสนนุประเภททนุการศกึษา จำนวน 1,278,000  บาท รวมทัง้สิน้เปนเงนิ  2,414,160  บาท
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ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท-เอก

ชือ่ทนุ จำนวนเงิน จำนวนทุน รวมจำนวนเงิน

1. ทนุการศกึษาจากชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร 50,000 2 100,000

2. ทนุสนบัสนนุการวจิยัระดบับณัฑติศกึษา (TGIST) จาก สวทช. 585,000 1 585,000

3. ทนุสนบัสนนุการวจิยัระดบับณัฑติศกึษา (TGIST) จาก สวทช. 250,000 1 250,000

4. ทนุโครงการผลติและพฒันาอาจารยประจำป 2548 ของ สกอ. 1,437,200 1 1,437,200

5. ทนุ TRF MAG WINDOW I 290,000 1 290,000

6. ทนุ Thailand International Development Cooperation 831,000 1 831,000
Agency (TICA)

7. ทนุจากบรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจำกดั (มหาชน) 480,000 1 480,000

8. ทนุโครงการวจิยั-พฒันาและวศิวกรรม 620,000 1 620,000

9. ทนุการศกึษาราชกรฑีาสโมสร 24,000 1 24,000

10. ทนุสนบัสนนุการทำวจิยัระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั 10,000 1 10,000

11. ทนุ TRF-MAG บรษิทั คอนกรตีพรซีชินั ยนูคิ จำกดั 105,000 1 105,000

12. ทนุโครงการเชือ่มโยงภาคการผลติกบังานวจิยั สกว.-อตุสาหกรรม 105,000 1 105,000

13. ทนุโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยี 5,000 1 5,000
ของอตุสาหกรรมไทย (ITAP)

14. การสนบัสนนุทนุวจิยัพฒันาและวศิวกรรม 11,000 1 11,000
สวทช. ภาคเหนอื

15. โครงการสาหรายฯ 191,520 2 383,040

16. โครงการการปรบัสภาพฟางขาวดวยไอน้ำและสารละลายดางฯ 25,000 1 25,000

17. ทนุ TGIST ผานงานบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการ 135,000 4 540,000
และวิเทศสัมพันธ

18. ทนุ TGIST ผานงานบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการ 108,000 4 432,000
และวิเทศสัมพันธ

19. ทนุ TGIST ผานงานบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการ 60,000 2 120,000
และวิเทศสัมพันธ

20. ทนุ TGIST ผานงานบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการ 48,000 9 432,000
และวิเทศสัมพันธ

21. ทนุ TGIST, NSTDA 231,000 1 231,000

               รวม  38 7,016,240
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โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย

เนือ่งจากนโยบายของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีหจดัตัง้หองเรยีนวทิยาศาสตร
ในโรงเรยีน โดยการกำกบัดแูลของมหาวทิยาลยั เพือ่สรางฐานนกัวจิยัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพเิศษทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยมคีณะวทิยาศาสตร
เปนแกนหลักรวมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดำเนินการโดยการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตรในปการศึกษา 2553 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 30 คน และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  จำนวน 30 คน โดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนเงนิ 9,000,000 บาท

กจิกรรมนกัศกึษา
คณะวทิยาศาสตรตระหนกัถงึความสำคญัของการสรางเสรมิทกัษะความร ูความสามารถ และ

ทักษะในการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน จึงสงเสริมใหนักศึกษาจัดและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตางๆ ทั้งกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ ีและกจิกรรมบำเพญ็ประโยชนตอสงัคม

โดยในปการศึกษา 2553 ไดจัดกิจกรรมตลอดทั้งป จำนวน 75 ครั้ง ซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเงิน
756,778 บาท มกีจิกรรมทีส่ำคญัดงันี้

• โครงงานกฬีาสมัพนัธ
• โครงงานกฬีาเทเบลิเทนนสิสมัพนัธ ประจำปการศกึษา 2553
• โครงงานการฝกสอนทกัษะการวายน้ำขัน้พืน้ฐาน
• โครงงานคายผนูำเยาวชนดาราศาสตร
• โครงงานคายวทิยาศาสตรและดาราศาสตรเพือ่การศกึษา
• โครงงานดนูกน้ำตกหวยแกว
• โครงงานไหวครดูนตรแีละการแสดงลานนา
• โครงงานพธิไีหวครู
• โครงงานรบันองปลอดเหลาเขาศาสนสถาน
• โครงงานบายศรสีขูวญัและงานขนัโตก
• โครงงานคายอาสาพฒันาและบำเพญ็ประโยชนเดอืนตลุาคม
• โครงงานปลกูปาและพฒันาสิง่แวดลอม
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ชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มพีธิเีปดศนูยประสานงานของชมรม

ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร อยางเปนทางการ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ณ ชมรมศิษยเกา
คณะวทิยาศาสตร (SCB 2008) ชัน้ B อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร โดย ศ. ดร. พงษศกัดิ ์องักสทิธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานในพธิเีปด และม ีนายชาลี ตั้งจีรวงษ (ประธานชมรม
ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร) รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช (นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม
และคณบดคีณะเกษตรศาสตร) รศ. ดร. สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ (คณบดคีณะวทิยาศาสตร) นายปรชีา
โกวทิยา (ประธานกองทนุคณะวทิยาศาสตร) และ รศ. ดร. มงคล  รายะนาคร (เลขานกุารชมรมผเูกษยีณ
อายุราชการคณะวิทยาศาสตร) รวมกันเปนประธาน เพื่อเปดศูนยประสานงานฯ อยางเปนทางการ
มผีมูารวมงานประมาณ 100 คน พรอมกบัมนีกัศกึษาปจจบุนัแสดง Boom Science ใหกบัผทูีม่ารวมงาน
ไดรบัชมและสรางความประทบัใจใหกบัศษิยเกา

ในโอกาสนี้  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ จงึไดจดัประชมุครัง้แรกทีศ่นูยประสานงานของ
ชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร  เพือ่หาขอสรปุทีจ่ะนำประเดน็ไปหารอืในการพฒันาคณะวทิยาศาสตร
รวมกับคณะวิทยาศาสตรและกองทุนคณะวิทยาศาสตร  ในการประชุมรวม 3 องคกร พรอมจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค ในวันที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 18.00 น.  ณ หองดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล
จงัหวดัเชยีงใหม
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การประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ในป 2553 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการตรวจสอบและประเมิน

การดำเนินงานประจำปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม เมือ่วนัที ่24-25 มถินุายน 2553 โดยมผีลคะแนนการประเมนิในภาพรวมทัง้ 9 องคประกอบ
2.57 (คะแนนเตม็ 3) ซึง่อยใูนเกณฑระดบัดมีาก รายละเอยีดดงัตารางตอไปนี้

คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงชี้

องคประกอบ ปจจยันำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลการประเมิน
(เฉลี่ย)

1.  ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค - 3.00 1.00 2.00
และแผนการดำเนนิการ

2.  การเรยีนการสอน 2.08 2.40 2.32 2.27

3.  กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา - 2.50 3.00 2.67

4.  การวจิยั 2.50 3.00 3.00 2.79

5.  การบรกิารทางวชิาการแกสงัคม 3.00 3.00 2.00 2.67

6.  การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 2.50 3.00 3.00 2.75

7.  การบรหิารและการจดัการ 3.00 3.00 2.40 2.75

8.  การเงนิและงบประมาณ - 3.00 - 3.00

9.  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ - 3.00 3.00 3.00

ผลการประเมิน 2.47 2.82 2.40 2.57

การประเมนิในครัง้นี ้คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนในการบรหิารจดัการ
การประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่คณะวทิยาศาสตรจะไดนำมาปรบัปรงุและพฒันาตอไป

รายนามคณะกรรมการผูตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
วทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ประจำปการศกึษา 2552

1. รองศาสตราจารย น.อ. ยทุธนา ตระหงาน (มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง) ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ทพ. วริชั พฒันาภรณ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร. โสระยา รวมรงัษี กรรมการ
4. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อจัฉราพร ศรภีษูณาพรรณ กรรมการ

นอกจากนี้ ยังไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดเก็บขอมูลและการจัดทำ
รายงานการประกนัคณุภาพการศกึษา e-SAR รวมกบัมหาวทิยาลยัแมโจ และมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
ซึ่งเปนความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะวิทยาศาสตร คณะ
บริหารธุรกิจ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะผลิตกรรมการเกษตร
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คณะเศรษฐศาสตร คณะศลิปศาสตร คณะพฒันาการทองเทีย่ว คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากร
ทางน้ำ มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  ซึง่ไดรบัผลตอบรบัเปนทีน่าพอใจยิง่

การเผยแพรผลงานวจิยั
ในป พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยและผลงาน

ทางวชิาการทางสือ่ตางๆ เชน เผยแพรในวารสารระดบันานาชาติ วารสารระดบัประเทศ การประชมุ
วชิาการนานาชาต ิและการประชมุวชิาการระดบัประเทศ ดงันี้
1. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการสากลที่อยูในฐานขอมูล ISI, Web of

Science  จำนวน 132 ผลงาน
2. บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

จำนวน 16 ผลงาน
3. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการสากลที่อยูในฐานขอมูล Scopus จำนวน

246 ผลงาน
4. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุวชิาการนานาชาต ิณ ตางประเทศ จำนวน 58 ผลงาน
5. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุ วทท. ครัง้ที ่34 จำนวน 40 ผลงาน

ความรวมมอืทางวชิาการ
คณะวทิยาศาสตรไดมกีารลงนามในบนัทกึขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการในระดบัตางๆ

เพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ทั้งยังเปนการแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการ
รวมกับหนวยงานตางๆ รวมทั้งหมด 45 ฉบับ โดยแบงเปนหนวยงานภายในประเทศ รวม 15 ฉบบั
และหนวยงานตางประเทศ (12 ประเทศ) รวม 30 ฉบับ โดยปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552-
กันยายน 2553) ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ เพิ่ม
จากเดมิทีม่อียอูกี 8 ฉบบั ดงันี้

ลำดับ
ระดบัการลงนาม/

ธงประจำชาติ ประเทศ หนวยงาน
ระยะเวลา/ผปูระสานงาน

1 ไทย สวทช., โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทาง มหาวทิยาลยั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีำหรบัเดก็ 1 มกราคม 2553-30 มถินุายน 2554
และเยาวชน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน พฒันาและผลติกำลงัคนทางวทิยาศาสตร
รนุที ่13 และเทคโนโลยใีนระดบั ม.ตน

2 ไทย บรษิทั ปตท. สำรวจและผลติปโตรเลยีม มหาวทิยาลยั
จำกดั (มหาชน) 2 กมุภาพนัธ 2553-25 กมุภาพนัธ 2558

ธรณวีทิยา
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ลำดับ
ระดบัการลงนาม/

ธงประจำชาติ ประเทศ หนวยงาน
ระยะเวลา/ผปูระสานงาน

3 ไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ มหาวทิยาลยั
เครือ่งประดบัแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 15 มนีาคม 2553-14 มนีาคม 2558

อญัมณศีาสตร

4 เยอรมนี Fakult t f r Maschinenbau, Verfahrens- คณะ
and Energietechnik, Technische 7 เมษายน 2553-6 เมษายน 2556
Universit t Bergakademie Freiberg Glass and Ceramics

5 ไทย คณะวศิวกรรมศาสตร
คณะเกษตรศาสตร  คณะวทิยาศาสตร คณะ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร และวทิยาลยั 3 มถินุายน 2553-2 มถินุายน 2556
ศลิปะ สือ่ และเทคโนโลยี ทกุสาขาทีส่นใจรวมกนั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

6 สหรฐัอเมรกิา Oregon State University มหาวทิยาลยั
4 มถินุายน 2553-3 มถินุายน 2558

ทกุสาขาทีส่นใจรวมกนั

7 ไทย องคการสวนพฤกษศาสตร มหาวทิยาลยั
16 มถินุายน 2553-15 มถินุายน 2558

ทกุสาขาทีส่นใจรวมกนั

8 สาธารณรฐั Korean Society of Limnology คณะ
เกาหลี 30 มถินุายน 2553-29 มถินุายน 2556

ชลธวีทิยา
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ลำดับ ธงประจำชาติ ประเทศ หนวยงาน จำนวนครั้ง

1 ไตหวัน National Yang-Ming University 1

2 องักฤษ 1) University of Kent 1
2) School of Chemistry, University of Southampton 1

3 กรซี nano/MEGAS 1

4 สงิคโปร OCTALAB 1

5 ญี่ปุน 1) Shiga University 2
2) Kyoto Institute of Technology (KIT) 1
3) Advanced Research Center for Beam Science, 1

Institute for Chemical Research (ICR), Kyoto
University

4) Hitachi Scholarship Foundation 1
5) Institute of Multidisciplinary Research for 1

Advanced Materials (IMRAM), Tohoku
University

6) Kagawa University, Faculty of Agriculture 1
7) National Institute for Environmental Studies 1
8) Toyota Technological Institute 1
9) National Astronomical Observatory 1
10) Niigata University 1

6 ออสเตรเลีย 1) The University of New South Wales, 1
Faculty of Science

2) University of Wollongong 1

7 สหรฐัอเมรกิา California State University (CSU), Fullerton 1

8 สาธารณรฐัเกาหลี Korean Society of Limnology (KSL) 1

9 สาธารณรฐั คณะผบูรหิารการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 1
สังคมนิยม

ประชาชนลเิบยี

10 เนเธอรแลนด Erasmus University Rotterdam 1

11 ฝรัง่เศส University of Montpellier 2 1

รวม 23

อาคนัตกุะทีม่าเยอืน :  คณะวทิยาศาสตร
ประจำปงบประมาณ 2553  (ตลุาคม 2552 - กนัยายน 2553)
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การบรกิารวชิาการ ในป พ.ศ. 2553
คณะวทิยาศาสตรไดดำเนนิการบรกิารวชิาการแกชมุชน 2 รปูแบบ ไดแก

1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน โดยการจัดคายโอลิมปกวิชาการใหแกนักเรียนในเขตภาคเหนือ
ตอนบนรวมทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา มีจำนวน 256 คน และอบรมครูวิทยาศาสตร รวม 4 สาขาวิชา
มจีำนวนผเูขาอบรม 167 คน

2. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการสัมมนา
อบรม ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับคณะ ภาควิชาและศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศวท-มช.) การเปนวิทยากรบรรยาย การใหคำปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี ้ยงัดำเนนิการในลกัษณะบรูณาการวชิาการแกชมุชน จำนวน 4 โครงการทีค่ณะวทิยาศาสตร
เปนเจาภาพหลัก และมีศูนยวิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนที่ใหบริการทั้งภาครัฐ
ผปูระกอบการ และประชาชนทัว่ไป

1. การบรกิารวชิาการแกโรงเรยีน

1.1 คายโอลมิปกวชิาการ

คณะวทิยาศาสตรไดจดัอบรมนกัเรยีนตาม
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (มูลนิธิ สอวน.) โดยไดดำเนินการ
มาแลวเปนปที ่11 และมกีารจดัอบรมทัง้หมด 6
สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และดาราศาสตร
สำหรบัในปการศกึษา 2553 ไดดำเนนิการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553
โดยมีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกทั้งหมด
5,946  คน จาก 89 โรงเรียน  และมีนักเรียน
ผานคัดเลือกเขาคาย 1 จำนวน 256 คน จาก
โรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
จำนวน 29 โรงเรยีนในสาขาวชิาตางๆ ดงันี้

สาขาวชิา จำนวนนกัศกึษา (คน)

คณติศาสตร 40

คอมพวิเตอร 36

เคมี 37

ชวีวทิยา 36

ฟสกิสและวสัดศุาสตร 37

ดาราศาสตรมธัยมศกึษาตอนตน 35

ดาราศาสตรมธัยมศกึษาตอนปลาย 35

รวม 256

35 คน 40 คน
35 คน

37 คน
36 คน 37 คน

36 คน
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โดยมีกำหนดการจัดคายโอลิมปกวิชาการ ระหวางวันที่ 10-24 ตุลาคม 2553 สาขาวิชา
ดาราศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางวันที่ 10-19 ตุลาคม 2553 สาขาวิชาดาราศาสตร
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระหวางวนัที ่ 14-24 ตลุาคม 2553

นอกจากนีแ้ลว คณะวทิยาศาสตรยงัไดสนบัสนนุใหครจูากโรงเรยีนตางๆ  เขามาพฒันาศกัยภาพ
ทางดานวชิาการ โดยการเขารวมเปนครสูงัเกตการณทัง้ 6 สาขาวชิา จำนวน 31 คน

1.2   การอบรมครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก

คณะวิทยาศาสตรไดรับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยจัดอบรมครู
วทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลกหลกัสตูร Master Teacher ภายใตโครงการ
ไทยเขมแขง็ระยะที ่2 จำนวน 4 สาขาวชิา ระหวางวนัที ่3-12 พฤษภาคม 2553 ตามขอมลู ดงันี้

สาขาวชิา
จำนวนครู

(คน)

เคมี 39

ฟสกิส 42

คณติศาสตร 40

โลก ดาราศาสตร
และอวกาศ

46

รวม 167

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ
46 คน

เคม ี39 คน

ฟสกิส 42 คนคณติศาสตร 40 คน

2. การถายทอดองคความรแูละเทคโนโลยสีชูมุชน

2.1 ดำเนนิการโดยภาควชิาตางๆ

คณะวทิยาศาสตรโดยภาควชิาตางๆ ไดใหบรกิารวชิาการแกชมุชนในรปูแบบตางๆ เพือ่เปน
การกระจายความรไูปสชูมุชนและเพือ่แกปญหาของสงัคม เชน

• การประชมุวชิาการตางๆ
• การจดัสมัมนา
• การจดัอบรม/ประชมุเชงิปฏบิตักิารในสาขาตางๆ ทางวทิยาศาสตร
• เปนวทิยากรบรรยายในสถานศกึษา และหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
• ใหคำปรกึษาทางดานเทคนคิวชิาการ

2.2 โครงการบรูณาการวชิาการแกชมุชน

ในป 2553 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการ
แกชมุชน ในการใหบรกิารวชิาการแกสงัคม จำนวน 4 โครงการดงันี้
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1) โครงการศนูยวจิยันาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี

ไดรบังบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท  เปนโครงการทีม่คีวามรวมมอืจากหลายสาขาวชิา
ไดแก เคม ีฟสกิส ชวีวทิยา คณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร และศนูยวจิยัและพฒันา
วตัถดุบิยา เครือ่งสำอางและผลติภณัฑธรรมชาติ สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่พฒันาองคความรดูานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี และเพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็เครอืขาย
นาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ีผลการดำเนนิงานของโครงการ คอื

• สนบัสนนุการผลติบณัฑติทางดานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยทีัง้ระดบัปรญิญาโท
และปรญิญาเอก

• ใหบรกิารวชิาการแกชมุชน ไดแก
การตรวจวเิคราะหและเตรยีมชิน้งาน
การจดัประชมุเพือ่สรางเครอืขาย
การบรกิารตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ำดืม่ในโรงเรยีน
โครงการนาโนเทคโนโลยเีพือ่อากาศสะอาดภายในอาคาร
การบรกิารศนูยชนัสตูรโรคผึง้และพฒันาผึง้แหงภาคเหนอื
การบรกิารโครงการเทคโนโลยทีางการเกษตร
สรางฐานขอมลูทางดานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี

2) โครงการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
ไดรบังบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เปนโครงการทีม่คีวามรวมมอืจากการหลาย

สาขาวชิา ไดแก คณะวทิยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะเภสชัศาสตร และศนูยวจิยัเพือ่เพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตร โดยมผีลการดำเนนิงานของโครงการดงันี้

• จดัอบรมใหความรแูกชมุชนในภาคเหนอืตอนบน
• ผลตินกัวจิยัระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกดานความหลากหลายทางชวีภาพ

3) โครงการศนูยวจิยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ
ไดรบังบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท ดำเนนิงานโดยภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

และมผีลการดำเนนิงานของโครงการดงันี้
• การตรวจสอบลายพมิพดเีอน็เอพชื
• การตรวจพสิจูน GMOs
• การเผยแพรผลงานวจิยั
• การตรวจสอบรปูแบบโปรตนี
• การบรกิารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
• การอบรม/อบรมเชงิปฏบิตักิาร
• ใหคำปรกึษาทีเ่กีย่วของทางดานจโีนมพชืเศรษฐกจิ
• รบันกัศกึษาฝกงาน
• การตรวจสอบการตอบสนองตอสารของปรสติและเซลล
• การแยกและสงถายสารพนัธกุรรมเขาสเูปาหมาย
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4) โครงการศนูยนติวิทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ไดรบังบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท เปนการดำเนนิงานทีม่คีณะวทิยาศาสตรเปน

หนวยงานหลกั และมคีณะแพทยศาสตร คณะสงัคมศาสตร คณะทนัตแพทยศาสตร คณะเภสชัศาสตร
คณะเทคนคิการแพทย คณะวจิติรศลิป คณะวศิวกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร รวมในโครงการดวย
มผีลการดำเนนิงาน คอื

• สนบัสนนุการวจิยัเพือ่พฒันา/สรางองคความร ูเพือ่นำมาใชในทางนติวิทิยาศาสตร
• การพฒันาบคุลากรดานนติวิทิยาศาสตร
• บรกิารเผยแพรและสรางความเขาใจดานนติวิทิยาศาสตรแกชมุชน
• การจดับรรยายพเิศษ
• การศกึษาดงูาน

2.3 ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (ศวท-มช.)
เปนองคกรทีเ่ริม่ดำเนนิการตัง้แตวนัที ่1 พฤษภาคม 2543 โดยอยภูายใตการกำกบัดแูลของมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม บรหิารงานโดยผอูำนวยการสถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและในป พ.ศ. 2551
ไดปรับเขามาเปนหนวยงานในสวนงานของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามประกาศ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เรือ่งการแบงหนวยงานในสวนงานวชิาการและสวนงานอืน่ (ฉบบัที ่1) ประกาศ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 และไดปรับเปลี่ยนชื่อจากสถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหมในปจจบุนั โดยใหบรกิารงานดานตางๆ ดงัตอไปนี้

• งานวเิคราะหและทดสอบ ใหบรกิารตรวจสอบและวเิคราะหในดานตางๆ ไดแก ดานเคมี
ดานจลุชวีวทิยา ดานชวีวทิยา ดานเครือ่งมอื และดานคณุภาพสรุา

• พฒันางานวจิยั (R&D) คลนิกิวจิยัและงานนวตักรรม
• ศนูยวจิยัและบรกิารจลุทรรศนศาสตรอเิลก็ตรอน
• ศนูยหนงัสอื ศวท-มช. และหนวยพมิพ
• งานอบรมสมัมนาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
• งานผลติและจำหนาย
• หองปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รองรบั RoHS และ ELV

2.4 ศนูยวจิยัและบรกิารจลุทรรศนศาสตรอเิลก็ตรอน

 เปนศูนยวิจัยที่จัดตั้งโดยคณะวิทยาศาสตรและอยูภายใตการบริหารงานของศูนยบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศวท-มช.) ตั้งแตป 2545
เปนตนมา เพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับ
การเรียนการสอนและการวจิัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษางานวิจัยในโครงการตางๆ
ของคณาจารยในคณะวทิยาศาสตรรวมทัง้ใหบรกิารวชิาการแกหนวยงานภาครฐัทัง้ภายในและภายนอก
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มหาวทิยาลยัและภาคเอกชน ปจจบุนัมเีครือ่งมอืชัน้สงูทีส่ามารถใหบรกิารทัง้ดานการเรยีนการสอนและ
การหารายไดจากหนวยงานตางๆ ทีม่าใชบรกิาร นอกจากจะใหบรกิารแลวยังไดจดัใหมกีารอบรมเชงิ
ปฏิบัติการในการใชกลองจุลทรรศน และยังมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใชงานของกลอง
จลุทรรศนในหนวยงานเปนประจำ ในป 2553 มผีลการดำเนนิงานคอื ใหบรกิารกบันกัศกึษา คณาจารย
ประชาชนและผปูระกอบการอตุสาหกรรมดวยเครือ่ง LV-SEM เครือ่ง FE-SEM เครือ่ง TEM (JEOL)
รวมจำนวน 750 ครัง้

การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
กจิกรรมจดัโดยคณะ

ประกวดซมุประตปูา/ประดษิฐกระทง พธิถีวายเทยีนพรรษา พธิทีำบญุตกับาตรเนือ่งในวนั
ขึน้ปใหม ประจำป 2552 พธิทีอดผาปาสามคัค ีพธิดีำหวัผอูาวโุสคณะวทิยาศาสตร/พธิดีำหวัอธกิารบดี
และผูอาวุโส  งาน 100 ป ชาตกาล ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บัวเรศ คำทอง พิธีหลอเทียนพรรษา
มทุติาจติแดผเูกษยีณ

กจิกรรมจดัโดยกจิการนกัศกึษา

ปลูกปาฉลองครบรอบ 45 ป จัดสอนดนตรี การแสดงลานนาฯ ดูนกอางเก็บน้ำแมเหียะ
ดาราศาสตร ดนูกสญัจร ลกูชางปลอดเหลาเขาศาสนสถาน ปลกูปาและพฒันาสิง่แวดลอม พธิไีหวครู
ประจำปการศึกษา 2553 ประเพณีลูกชางขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ พิธีบายศรีสูขวัญ
และงานขนัโตก ทำบญุอาคารเรยีน

กจิกรรมจดัโดยภาควชิา

คาย IC บำเพ็ญประโยชน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เปง 2553 ยี่เปงภาควิชาสถิติ
ทำความดเีนือ่งในโอกาสฉลอง 45 ป ยีเ่ปงคอมพวิเตอร ธรรมะสองใจ คายจรยิธรรม พฒันาศกัยภาพ
ตนเอง พฒันาปรบัปรงุภมูทิศันและสิง่แวดลอม ทศันศกึษาโบราณสถาน ผาปาธรณวีทิยา ประจำป 2552
วันพัฒนาภาควิชาและทำบุญภาควิชาสถิติ ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร พิธีดำหัวคณบดีและผูอาวุโส
สำนกังาน รดน้ำดำหวัปใหมเมอืง ตานน้ำขึน้ดอยเนือ่งในวนัวสิาขบชูา ไหวครู ทำบญุประจำปภาควชิา
วทิยาการคอมพวิเตอร ตกแตงเทยีนพรรษา ถวายเทยีนพรรษาและบำเพญ็ประโยชน การจดัการความรู
เพือ่รกัองคกรและสิง่แวดลอม คายองครวม ครัง้ที ่2 ปการศกึษา 2552 มทุติาจติแกผเูกษยีณอายรุาชการ
งานพฒันาภาควชิา อบรมแนะนำเพือ่พฒันาพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบของภาควชิาชวีวทิยา ทำบญุภาควชิา
และปรบัปรงุภมูทิศัน รวมใจพฒันาภาควชิา สบืสานประเพณรีดน้ำดำหวัภาควชิาเคมี ธรรมะเพือ่ชวีติ
ตัง้โรงทานเจมหากศุล คายเยาวชนอนรุกัษนกและธรรมชาติ

กจิกรรมรวมมหาวทิยาลยัและหนวยงานอืน่ๆ

รวมทำบญุทอดผาปาสามคัค ีคณะแพทยศาสตร วดัปนเสา ทำบญุทอดผาปาสามคัค ีพธิสีมโภช
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552
วดัฝายหนิ พธิทีำบญุตกับาตร เนือ่งในวนัมาฆบชูา ถนนสายวฒันธรรม พธิทีำบญุตกับาตรพระสงฆ
108 รปู เนือ่งในวนัขึน้ปใหม ศาลาธรรม พธิหีลอเทยีนพรรษาและสมโภชเทยีนพรรษา มหาวทิยาลยั
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เชยีงใหม ศาลาธรรม พธิทีำบญุวนัคลายวนัสถาปนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ศาลาธรรม รวมขบวนแห
ประเพณสีรงน้ำพระปาเวณปีใหมเมอืงเจยีงใหม รวมทำบญุทอดผาปาสามคัคี วดัทงุปนู อ. จอมทอง
จ. เชยีงใหม พธิทีำบญุตกับาตรพระสงฆ 79 รปู เนือ่งในวนัแมแหงชาติ พธิทีำบญุตกับาตรพระสงฆ
108 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ถนนสายวัฒนธรรม รวมขบวนแหพิธีดำหัวอธิการบดีและผูอาวุโส
พธิถีวายบงัคมพระราชานสุาวรยีพระบาทสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก
งานทักษิณานุประทานแดบุรพชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 8 งานไหวสาปาระมีพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ รวมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ 108 รูป
เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา รวมทำบญุตกับาตรเทโวโรหณะพระสงฆ 500 รปู ถนนสายวฒันธรรม

กจิกรรมอืน่ๆ
“Clearing Day”  กจิกรรม 5 ส  ใสผาพืน้เมอืงวนัศกุร
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บคุลากรดเีดนประจำป
บคุลากรเชดิชเูกยีรต ิประจำป พ.ศ. 2553

1.   รางวลักลมุวจิยัดเียีย่ม ประจำป 2550

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ หัวหนาโครงการวิจัยวัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกตใน
ทางการแพทย เขารับรางวัลกลุมวิจัยดีเยี่ยม ประจำป 2550 ในการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา ครัง้ที ่3 วนัที ่9-10 กนัยายน 2553 ณ จงัหวดัชลบรุี

2.   รางวลัอาจารยดเีดนแหงชาต ิปอมท. ประจำป 2552  สาขาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร เขารับโลรางวัลดีเดน
แหงชาต ิปอมท. ประจำป 2552 สาขาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีจาก นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรี ในงาน
ประชุมวิชาการประจำป 2553 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)
วนัที ่2 กนัยายน 2553 ณ โรงแรมรามาการเดน กรงุเทพมหานคร
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3.  รางวลัการเสนอผลงานดเีดน

นางสาวปทมา  จกัษรุตัน  บคุลากรสงักดัภาควชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รบัโล
และเกยีรตบิตัรรางวลัการนำเสนอผลงานดเีดน เรือ่ง “การศกึษาสาเหตขุองการไดเกรด F ในกระบวนวชิาแคลคลูสั
สำหรบัวศิวกรรมศาสตร 1” จาก ศาสตราจารย นายแพทยภริมย กมลรตันกลุ อธกิารบดจีฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ในการประชมุวชิาการวจิยัสถาบนั ครัง้ที ่1 ระหวางวนัที ่30-31 มนีาคม และ 1 เมษายน 2553 ณ โรงแรมตวนันา
กรงุเทพฯ

4. นกัวชิาคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตร รบัรางวลั Best Paper Award ในงาน NCCIT 2010

นายสทิธา  แกวแปงจนัทร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ภาควชิาสถติ ิคณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบัรางวลั “Best Paper Award” จากผลงาน เรือ่ง “Electricity
Consumption Forecasting Model Using Hybrid Holt-Winters Exponential Smoothing
and Artificial Bee Colony Algorithm” โดยเปนงานวจิยัทีท่ำรวมกบั ผชูวยศาสตราจารย
ลำปาง  แสนจันทร ภาควิชาสถิติ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสมอแข สมหอม
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  จากการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิThe 6th National Conference on Computing and Information Technology

(NCCIT 2010) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน 2553
ณ โรงแรมอสีตนิมกักะสนั  กรงุเทพ
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บคุลากรดเีดนคณะวทิยาศาสตร ประจำป พ.ศ. 2553

•  กลมุขาราชการ ระดบั 6-8

อาจารยชมนาด สวาสดิม์ติร
ตำแหนงอาจารย ระดบั 7

 สงักดัภาควชิาเคมี

• กลมุขาราชการ ระดบั 1-5

นายสลุกัษณ วทุธรีพล
ตำแหนงผปูฏบิตังิานเกษตร (คร)ู ระดบั 5

สงักดัภาควชิาชวีวทิยา

•กลมุพนกังานมหาวทิยาลยัประจำ
สายวชิาการ

•กลมุพนกังานประจำมหาวทิยาลยัประจำ
สายปฏบิตักิาร

นางรสลนิ วงคไชย
ตำแหนงนกัวเิคราะหนโยบายและแผน (ชำนาญการ)

สงักดัสำนกังานคณะวทิยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร. อภนิภสั รจุวิตัร
ตำแหนงรองศาสตราจารย

สงักดัภาควชิาเคมี
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การจดัการความรู
ในป 2553  คณะวิทยาศาสตรไดนำการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อนำ

องคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสงเสริมใหจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติและจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
สนบัสนนุการดำเนนิงาน ซึง่มกีารจดัตัง้จำนวน 6 กลมุ ไดแก

1. การปฏบิตังิานดานการเงนิชมุชน
2. การปฏบิตังิานพสัดไุมยากอยางทีค่ดิ
3. KM วาดวยแผนและงบประมาณ
4. Living Library
5. การบรหิารจดัการภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม
6. เครอืขายผปูฏบิตังิานฝายธรุการภาควชิาในคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ชุมชนนักปฏิบัติแตละกลุมสวนใหญไดดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม  ซึ่งใน
บางกลมุสามารถนำไปแกไขการปฏบิตังิาน/ลดความซ้ำซอน/ทำความเขาใจและแกไขลดขอผดิพลาด
นบัวาไดผลดยีิง่

นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการอบรมการจัดการความรูเรื่อง “การจัดการความรูภายในคณะ
วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม” เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2553 ณ หองสมัมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ป
คณะวทิยาศาสตร โดยเชญิ อาจารย ดร. ณพศษิฏ จกัรพทิกัษ คณบดวีทิยาลยัศลิปะ สือ่และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มาบรรยายใหความรเูรือ่งการจดัการความรแูกบคุลากรคณะวทิยาศาสตร ซึง่มี
บคุลากรใหความสนใจเขารวมรบัฟงการอบรมครัง้นี ้จำนวน 110 คน

การบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะวทิยาศาสตร ประกอบดวยผบูรหิาร หวัหนาหนวยงาน

และหวัหนาภาควชิา ไดรวมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง”
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553  ณ โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว
จงัหวดัเชยีงใหม  เพือ่ใหความร ูความเขาใจ ในเรือ่งขอปฏบิตัแิละความระมดัระวงัในการควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสีย่งไดอยางถกูตองตรงตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ  และสามารถ
เผยแพรความรทูีไ่ดรบัใหแกบคุลากรภายในคณะวทิยาศาสตร  และในรอบการรายงานผลการตดิตาม
การควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่งประจำป 2553  นี้

การเผยแพรขอมลูขาวสาร
1. ขาวกจิกรรมภายในคณะฯ

1.1 จดัทำขอมลูลงขาวหนาเวป็ไซตคณะฯ กอนจดักจิกรรม
1.2 จดัทำขอมลูขาวและภาพกจิกรรมลงขาวหนาเวป็ไซตคณะฯ



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 35

1.3 จดัทำขอมลูขาวพรอมภาพกจิกรรมลงขาวกจิกรรม รายปกษ 2 ครัง้ตอเดอืน
1.4 จดัทำขอมลูขาวพรอมภาพกจิกรรมและบทความวชิาการจากภาควชิาตางๆ ในแตละรอบ

ของการจดัทำลงขาวสารคณะฯ ราย 3 เดอืน
1.5 สงขอมลูขาวและภาพกจิกรรม หรอื Banner สงงานประชาสมัพนัธมหาวทิยาลยั
1.6 รายงานขอมลูขาวกจิกรรมไปยงัสถานวีทิย ุFM 100 เพือ่นำเสนอขาวตนชัว่โมง
1.7 สงขอมลูขาวและภาพกจิกรรม หรอื Banner สงหนงัสอืพมิพทองถิน่

(ไทยนวิสและเชยีงใหมนวิส)

2. กจิกรรมประจำป
2.1  จดัทำขอมลูลงขาวหนาเวป็ไซตคณะฯ กอนจดักจิกรรม
2.2 จดัทำโปสเตอรเพือ่ตดิบอรดประชาสมัพนัธสำนกังานคณะฯ  และภาควชิา/ศนูยวจิยั/ศวท-มช.
2.3 จดัทำปายไวนลิประชาสมัพนัธกจิกรรม (บางกรณ)ี
2.4 จดัทำสปอรตโฆษณาเพือ่ประชาสมัพนัธกจิกรรม (บางกรณ)ี

3. กจิกรรม/ขาวสารจากหนวยงานภายนอก
3.1 การขอเขาศกึษาดงูานคณะวทิยาศาสตร ประสานงานกบัหนวยงานหรอืภาควชิาทีเ่กีย่วของ

ใหทราบขอมลูและเตรยีมการตอนรบั
3.2 ขาวประชาสมัพนัธทัว่ไป มโีปสเตอรตดิบอรดประชาสมัพนัธคณะฯ และภาควชิาตางๆ
3.3 ขาวประชาสัมพันธทั่วไป มีแผนพับ/ใบสมัครงานวางที่โตะประชาสัมพันธคณะฯ เพื่อ

ประชาสมัพนัธกจิกรรม

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
1. ตดิตัง้ระบบเครอืขายไรสาย HP Server 1 ระบบ
2. ตดิตัง้ระบบ Mail Server ใหม  Sci-Mail
3. ตดิตัง้ VMWare ESXi 4 เพือ่ทำระบบเปนเครือ่งเสมอืนทีส่ามารถรบัระบบปฏบิตักิารไดหลายๆ

ระบบบนเครื่องแมขายเพียงเครื่องเดียว และยายระบบ DNS จากเครื่องแมขายเกามารันบน
VMWare ESXi 4

4. ตดิตัง้โปรแกรมและปรบัแตงโปรแกรม SharePoint

5. พฒันาโปรแกรม
• ระบบบรหิารโครงการ
• ระบบเงนิรายได
• ระบบจองยานพาหนะออนไลน
• ระบบจดัการสารสนเทศคำสัง่
• ระบบฐานขอมลูงานวจิยั
• ระบบงานบคุคล

6. การบรหิารความเสีย่งดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
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การขยายการลงทนุดานอาคาร สิง่กอสราง และครภุณัฑ
• การกอสรางอาคารศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม (ศวท-มช.)

คณะวทิยาศาสตร ไดจดัสรรงบประมาณรายจายจากเงนิรายได ปงบประมาณ 2553 จำนวน
1.58 ลานบาท เพือ่สมทบการกอสรางอาคารศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี คณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (SCB 5) เฟสที ่2 เพือ่ใหอาคารเสรจ็สมบรูณ สามารถใชไดตามวตัถปุระสงค
ซึง่อาคารดงักลาวสรางเสรจ็และไดสงมอบงาน เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2553 และคณะวทิยาศาสตร
ไดสงมอบใหกบั ศวท-มช. ซึง่เปนผรูบัผดิชอบอาคาร เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2553 เรยีบรอยแลว

• เครือ่งมอืวทิยาศาสตรชัน้สงู (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยมอบหมายใหคณะวทิยาศาสตร และศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนผดูำเนนิการและรบัผดิชอบในโครงการ เพิม่ขดีความสามารถอตุสาหกรรมไทยในการแขงขนั
ภายใตกฎระเบียบของประเทศคูคา (EU White Paper) เพื่อสนับสนุนโครงการ “พัฒนาศักยภาพ
หองปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รองรบั RoHS และ ELV”

งบประมาณป 2553 ไดรบังบประมาณสนบัสนนุ จำนวนเงนิ 9,144,000 บาท จากสำนกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม เพือ่สนบัสนนุเครือ่งมอืและอปุกรณ
โครงการเพิม่ขดีความสามารถของวธิกีารทดสอบทางหองปฏบิตักิารและสรางเครอืขายอตุสาหกรรม
ลานนาเพือ่รองรบั RoHs และ ELV ดงันี้

1. จัดหาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ ครุภัณฑที่ใชในหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ
จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 1,230,000 บาท รายการครภุณัฑวทิยาศาสตร เชน ตดูดูควนัแบบ
เคลื่อนที่ เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ และ
ครภุณัฑสำนกังาน เปนตน

2. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ วิธีการทดสอบ บุคลากร และสรางเครือขายดาน
การทดสอบ RoHs และ ELV งบประมาณ 7,914,000 บาท แยกเปนกจิกรรมดงันี้

กจิกรรมที ่1 เพิ่มวิธีการทดสอบสารปนเปอนที่ไดมาตรฐานหรือหาสารทดแทน รวมทั้ง
เสริมสรางเทคนิคที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ RoHs และ ELV ใหมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
และเตรยีมจดัทำระบบ ISO/IEC 17025 ในขอบขายแคดเมยีมและตะกัว่

กจิกรรมที ่2 พัฒนาองคกร และบุคลากรใหมีความรูและความเชี่ยวชาญกับเครื่องมือ
ตางๆ ในการใหบรกิารและเปนทีป่รกึษาใหกบัภาคเอกชนตามกฎระเบยีบ RoHs และ ELV อยางมี
มาตรฐานสากล

กจิกรรมที ่3 จดัทำจดหมายขาว และคมูอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบ RoHs และ ELV เพือ่เผยแพร
และประชาสมัพนัธใหผเูกีย่วของในเขตภาคเหนอืไดรบัทราบขอมลูอยางทัว่ถงึ
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ภาคผนวก
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งบประมาณป พ.ศ. 2553
งบประมาณรายจายประจำป 2553 แยกเปน

รายการ งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร (บาท) ใชจายจรงิ (บาท)

งบบคุลากร 11,755,100.00 10,168,060.00

งบดำเนนิการ 29,911,600.00 29,223,024.13

งบลงทนุ 9,377,100.00 13,055,487.08

งบเงินอุดหนุน 34,913,200.00 28,607,661.21

งบรายจายอืน่ๆ 13,543,000.00 6,278,429.20

รวมเงิน 99,500,000.00 87,332,661.62

• งบประมาณเงนิรายไดป 2553

รายการ งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร (บาท) ใชจายจรงิ (บาท)

งบบคุลากร 98,109,300.00 69,375,852.15

งบดำเนนิการ 27,573,900.00 28,350,087.78

งบลงทนุ 2,587,000.00 2,052,595.66

งบเงินอุดหนุน 149,379,064.63 167,914,423.98

รวมเงิน 277,649,264.63 267,692,959.57

• งบประมาณเงนิแผนดนิ
ไดรบัจดัสรร ใชจายจริง

งบฯ เงนิแผนดนิ งบฯ เงนิรายได
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กองทนุคณะวทิยาศาสตร
ในป พ.ศ. 2553 กองทนุคณะวทิยาศาสตรไดดำเนนิการ ดงันี้

สวนที ่1 รวมลงทุนในการกอสรางหอพักในกำกับ 4 รวมกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น
6 ลานบาท  ซึง่ไดรบัดอกผลจากการลงทนุ จำนวนเงนิ 500,722.23 บาท

สวนที ่2 ไดนำเงนิจำนวน 17.5 ลานบาท ไปซือ้พนัธบตัรรฐับาล ดงันี้

 - พนัธบตัรออมทรพัยชวยชาติ พ.ศ. 2545 อาย ุ10 ป จำนวนเงนิ 4,500,000 บาท
- พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 อายุ 7 ป จำนวน

5,000,000 บาท
- พันธบัตรออมทรัพยไทยเขมแข็ง พ.ศ. 2553 อายุ 6 ป จำนวน 8,000,000 บาท
ซึง่ไดผลตอบแทนดอกเบีย้ปละ 2 ครัง้ จำนวนเงนิ 414,826.02 บาท

สวนที ่3 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขากองทุนคณะวิทยาศาสตร เพื่อนำ
ดอกผลจากรายได จดัสรรทนุใหกบันกัศกึษา ดงันี้
- จัดการแขงขันกอลฟการกุศลคณะวิทยาศาสตรรวมกับชมรมศิษยเกาคณะ
วทิยาศาสตร รายไดจากการจดังาน จำนวนเงนิ 650,000 บาท

- จัดการแขงขันวิ่งมินิมาราธอนคณะวิทยาศาสตร งานครบรอบ 45 ป คณะ
วทิยาศาสตร รายไดจากการจดังาน จำนวนเงนิ 77,470.84 บาท

- จัดกิจกรรมโครงการพัดคลายรอนผูสูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2553 รายไดจาก
การบรจิาคเพือ่จดัซือ้ของทีร่ะลกึพดัคลายรอน จำนวนเงนิ 55,050 บาท

- จดังาน 100 ป ชาตกาล ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร. บวัเรศ คำทอง วนัที ่10 กนัยายน
2553 รายไดจากผูบริจาคเพื่อเปนทุนการศึกษาของศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร. บวัเรศ  คำทอง  จำนวนเงนิ 110,230 บาท

- จำหนายของทีร่ะลกึงานครบรอบ 45 ป คณะวทิยาศาสตร จำนวนเงนิ 37,740 บาท
- รายไดจากการบรจิาคเพือ่สมทบกองทนุคณะวทิยาศาสตร จากบคุคลทัว่ไปเพือ่เปน
ทนุการศกึษา จำนวนเงนิ 125,230 บาท

- รายไดจากการบริจาคเพื่อสมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร  จากมูลนิธิบัวเรศ
คำทอง เพือ่เปนทนุการศกึษา จำนวนเงนิ 330,546.02 บาท

การจดัสรรดอกผล กองทนุคณะวทิยาศาสตร  ดงันี้

- สนับสนับทุนอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จำนวน
480,000 บาท

- สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรคณะวทิยาศาสตร จำนวน 2 ราย จำนวน 50,000 บาท
- สนบัสนนุทนุสงเสรมิการคนควาวจิยัทางวทิยาศาสตร จำนวนเงนิ 120,000 บาท
- สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอะตอมเกมส ครั้งที่ 20 คณะวทิยาศาสตรเปน
เจาภาพจดัการแขงขนัประจำป วนัที ่20-25 มนีาคม 2553 จำนวนเงนิ 200,000 บาท
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บคุลากร (จำแนกตามประเภท)

จำนวนอาจารย (จำแนกตามคณุวฒุสิงูสดุและภาควชิา)

จำนวนอาจารย (จำแนกตามตำแหนงวชิาการและภาควชิา)
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อาคาร สถานที ่และยานพาหนะ
สรปุพืน้ทีอ่าคารตางๆ  ในคณะวทิยาศาสตร

ลำดับที่ ชือ่อาคาร พืน้ที ่(ตร.ม.) ภาควชิา
1 อาคารคณติศาสตร 3,051.35 คณติศาสตร

2 อาคารชวีเคมี 119.30 เคมี

3 อาคารเคม ี1 5,471.34 เคมี

4 อาคารเคม ี2 6,456.00 เคมี

5 อาคารเปาแกว 191.50 เคมี

6 อาคารเกบ็สารเคมี 24.00 เคมี

7 อาคารชวีวทิยา 1 4,118.50 ชวีวทิยา

8 อาคารชวีวทิยา 2 2,078.58 ชวีวทิยา

9 อาคารเกบ็ตวัอยางพชืสด 432.00 ชวีวทิยา

10 อาคารเกบ็สารชวีวิทยา 531.76 ชวีวทิยา

11 อาคารโรงเลีย้งหนู 60.00 ชวีวทิยา

12 อาคารเรอืนกระจก 175.50 ชวีวทิยา

13 อาคารเลีย้งสตัวทดลอง 648.00 ชวีวทิยา

14 อาคารหอพรรณไม 813.45 ชวีวทิยา

15 อาคารปฏบิตักิารวจิยัทางชวีวทิยา 551.8 ชวีวทิยา

16 อาคารธรณวีทิยา 3,387.32 ธรณวีทิยา

17 อาคารฟสกิส 1 5,902.00 ฟสกิสและวสัดศุาสตร

18 อาคารเครือ่งกล 287.50 ฟสกิสและวสัดศุาสตร

19 อาคารนวิตรอน 1,168.34 ฟสกิสและวสัดศุาสตร

20 อาคารฟสกิส 2 5,578.01 ฟสกิสและวสัดศุาสตร

21 อาคารหอดดูาว 179.25 ฟสกิสและวสัดศุาสตร

22 อาคารเทคโนโลยไีอออนบมี 805.05 ฟสกิสและวสัดศุาสตร

23 อาคารสถติิ 2,017.56 สถติิ

24 อาคารวทิยาการคอมพวิเตอร 3,516.00 วทิยาการคอมพวิเตอร

25 อาคารซลิเิกต 360.00 เคมอีตุสาหกรรม
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สรปุพืน้ทีอ่าคารตางๆ  ในคณะวทิยาศาสตร

26 อาคารเซรามคิ 1,089.00 เคมอีตุสาหกรรม

27 อาคารเคมอีตุสาหกรรม 5,558.90 เคมอีตุสาหกรรม

28 อาคารเครอืซเีมนตไทย 1 630.00 เคมอีตุสาหกรรม

29 อาคารเครอืซเีมนตไทย 2 468.00 เคมอีตุสาหกรรม

30 อาคาร 30  ป (SCB 1) 12,367.87
- ชัน้ 1 - 2 และ 7 3,776.81 สวนกลาง
- ชัน้ 3-4 2,369.02 ฟสกิสและวสัดศุาสตร
- ชัน้ 5-6 3,800.02 ชวีวทิยา
- ชัน้ 8-9 2,366.02 เคมี

31 อาคาร 40 ป (SCB 2) 22,930.88
- ชัน้ B,1,2 9,632.58 สวนกลาง
- ชัน้ 3-4 3,635.91 เคมี
- งานวจิยั ชัน้ 4 717.19 สวนกลาง
- ชัน้ 5-6 4,281.67 ฟสกิสและวสัดศุาสตร
- ชัน้ 7-8-9 4,484.38 ชวีวทิยา

32 - อาคารอญัมณ ี(SCB 3) 5,002.23 ธรณวีทิยา
- SCB 3100 312.80 สวนกลาง

33 อาคารจโีนมพชืเศรษฐกจิ 1,476.00 ชวีวทิยา

34 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมสถติ-ิคณติศาสตร (SCB 5) 825.00 สวนกลาง

35 อาคารศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(SCB 4) 2,438.00 สถติ-ิคณติศาสตร

36 อาคารจอดรถ คณะวทิยาศาสตร 141.00 สวนกลาง

ลำดับที่ ชือ่อาคาร พืน้ที ่(ตร.ม.) ภาควชิา

ยานพาหนะ รถบสั 38 ทีน่ัง่ 1 คนั รถสวนบคุคล 4 คนั และรถบรรทกุ 6 ลอ (30 คน) 1 คนั
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นายทองสุข  ติยะชัยพานิช
เลขานุการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร

tongsook@chiangmai.ac.th  โทร. 053-941919

คณะผบูรหิารคณะวทิยาศาสตร

รศ. ดร. สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

s.sampan@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943301

รศ. ดร. ปยะพงศ  เนยีมทรพัย
รองคณบดีฝายวิชาการ

scipnmsp@chiangmai.ac.th     โทร. 053-943302

รศ. ปรชีา  ลามชาง
รองคณบดีฝายบริหาร

scsti001@chiangmai.ac.th    โทร. 053-943303

รศ. ดร. สพุล  อนนัตา
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

supon@chiangmai.ac.th  โทร. 053-943391

รศ. ดร. เกรยีงศกัดิ ์  ไชยโรจน
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

griangsa@science.cmu.ac.th   โทร. 053-943304

ผศ. ดร. อภนินท  นนัทยิา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

anuntiya@chiangmai.ac.th   โทร. 053-943307

รศ. ดร. จรียทุธ  ไชยจารวุณชิ
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

 jeerayut@cs.science.cmu.ac.th   โทร. 053-943306

ผศ. ดร. พสิษิฐ  ลิม้ตระกลู
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

plimtrak@chiangmai.ac.th   โทร. 053-943478

ผศ. ดร. ยิง่มณ ี  ตระกลูพวั
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

yboony@chiangmai.ac.th   โทร. 053-943305

อ. ดร. เพญ็ศริ ิ ศรบีรุี
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

pensiri@chiangmai.ac.th  โทร. 053-943392

ผศ. ดร. บรูพา  แพจยุ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

burapha@chiangmai.ac.th  โทร. 053-943398

ผศ. ดร. ชดิชล  ผลารกัษ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ

chitchol@chiangmai.ac.th  โทร. 053-941451
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หวัหนาภาควชิา  ผอูำนวยการศนูย  และหวัหนาศนูย

รศ. ดร. จนิตนา  สริพิทิยานานนท
หัวหนาภาควิชาเคมี

รศ. ดร. ธรณนิทร  ไชยเรอืงศรี
หวัหนาภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

ผศ. ดร. บรรจบ  ยศสมบตัิ
หวัหนาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร

รศ. ดร. เอกรฐั  บญุเชยีง
หวัหนาภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

รศ. ทศพร  จนัทรคง
หวัหนาภาควชิาคณติศาสตร

รศ. สรุนิทร ขนาบศกัดิ์
หวัหนาภาควชิาสถติิ

รศ. ดร. พษิณ ุ  วงศพรชยั
หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา

รศ. ดร. อารยา  จาตเิสถยีร
หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

รศ. ดร. นวลศร ี  รกัอรยิะธรรม
ผอูำนวยการศนูยบรกิาร

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ. ดร. พสิษิฐ  สงิหใจ
หวัหนาศนูยวจิยัวสัดศุาสตร

ศ. ดร. เกต ุ กรดุพนัธ
หัวหนาศูนยวิจัยวิทยาศาสตรพหุวิทยาการ
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คณะกรรมการจดัทำรายงานประจำป 2553

1. รองศาสตราจารย ดร. จรียทุธ ไชยจารวุณชิ รองคณบดฝีายแผนและพฒันา ประธานคณะกรรมการ
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