
ขอมูลการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การดําเนินกิจกรรมภายใตขอตกลงหนวยงาน/ประเทศ ปที่ลงนาม/
ปที่สิ้นสุด

สาขาความ
รวมมือ

มี/ไมมีกิจ
กรรมหลัง
จากการลง

นาม

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากร(ป/จํานวน)

การทําวิจัยรวม
(ชื่อ/หัวของานวิจัย)

หลักสูตรรวม
(ชื่อหลักสูตร/ระดับ/สถาบันที่ให

ปริญญา)

การแลกเปลี่ยนขอมูล
(ชื่อขอมูล)

การประชุม/สัมมนา
(ชื่อ/หัวขอการประชุม)

กิจกรรมอื่นๆ (โปรด
ระบุ)

University of
Tasmania, Australia

2547/2552 Geology มี นักศึกษาไปทําวิจัย 1 คน
ตามโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

- - - - หาอายุหินโดยวิธี
กัมมันตภาพรังสี 1 ตัว

อยาง
Brandenburg
University of

Technology Cottbus,
Federal Republic of

Germany

2547/2552 Environme
ntal

Science
Sustainable
Developme

nt

มี (BTU เดินทางมา CMU) อยูระหวางการเขียน
ขอเสนอการวิจัยรวม

เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล

- - - BTU รวมกับ หลัก
สูตร M.Sc.

(Environmental
Science) และ Ma

(Sustainable
Development รวมกัน
จัดทําขอมูลตามโครง

การ Asia Link)
Schlumberger

Information Solutions
2547/2550 Geology มี เจาหนาที่ของบริษัท

มาทําการอบรมการใช
Software ที่ทางบริษั
ทบริจากให โดยอ
บรมใหแกนักศึกษา
และคณาจารยภาควิชา
ธรณีวิทยา ในชวง

ระหวางวันที่ 14 ก.พ.
- 18 ก.พ. 48)



หนวยงานที่มีความรวมมือCalifornia State University, Fullerton   มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา
1 นายวิชญ ธนสารกานต ไดเดิน

ทางไปทําสวนหนึ่งของวิทยา
นิพนธกับ Prof. Deming

6 เดือน โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)

นายวิชญ  ธนสารกานต นศ. ป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. California State University,
Fullerton

USA 5 พ.ค.47-7 พ.ค.47

Prof. Deming ไดรับเชิญมาเปนวิทยากรในการ
จัด work shop เกี่ยวกับ Nano Science

ทุน สกอ. และทุนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(เปนหลัก)

Prof. Deming ผูเชี่ยวชาญ California State
University, Fullerton

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 19-20 ม.ค. 47

หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Washington   มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง
การ

ประเทศ ระยะเวลา

1 ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการวิจัยเรื่อง การบูรรณาการขอ
มูลธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา ตะกอนวิทยา และ การ

ลําดับชั้นหิน เพื่อใชเปนหลักฐานบงชี้ถึงเมืองโบราณ
เวียงหนองลม อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย
การเจาะหลุมเก็บตัวอยางตะกอนรวมกับ ผศ.ดร.ฟอง

สวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ

Boise State University Prof. Dr. Spencer H.
Wood

ผูเชี่ยวชาญ Boise State University คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 8 มกราคม 2547-15 มีนาคม 2547



ผูเชี่ยวชาญนําขอมูลการหาอายุตะกอนดวยวิธี
Carbon Dating มาเขียนสรุปเพื่อนําเสนอในการตี
พิมพ และประชุมรวมกับนักวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัย

ตอ

Boise State University Prof. Dr. Spencer H.
Wood

ผูเชี่ยวชาญ Boise State University คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 1-30 กันยายน 2547

หนวยงานที่มีความรวมมือ Pennsylvania State University  มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง
การ

ประเทศ ระยะเวลา

เชิญบุคลากรจาก Penn State มาเพื่อรวมเปน
Plenary Speaker และ Invited Speaker ที่งาน
ประชุมวิชาการนานาติ SmartMat'-04 ประกอบ
ดวย Prof. R.E. Newnham, Prof. K. Uchino และ

Prof. A. Bhalla

สกว., MTEC และคณะ
วิทยาศาสตร มช.

Prof. R.E. Newnham
Prof. K. Uchino
Prof. A. Bhalla

ผูเชี่ยวชาญ Penn State คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 47

บุคลากรจาก Penn State บรรยายในเรื่อง
Piezomaterials and Applications โดย Prof. K.

Uchino

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยา
ศาสตร มช.

Prof. K. Uchino ผูเชี่ยวชาญ Penn State คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 46



หนวยงานที่มีความรวมมือCalifornia State University, Fullerton   มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง
การ

ประเทศ ระยะเวลา

1 นายวิชญ ธนสารกานต ไดเดิน
ทางไปทําสวนหนึ่งของวิทยา
นิพนธกับ Prof. Deming

6 เดือน โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)

นายวิชญ  ธนสารกานต นศ. ป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. California State
University,
Fullerton

USA 5 พ.ค.47-7 พ.ค.47

Prof. Deming ไดรับเชิญมาเปนวิทยากรในการ
จัด work shop เกี่ยวกับ Nano Science

ทุน สกอ. และทุนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(เปนหลัก)

Prof. Deming ผูเชี่ยวชาญ California State
University, Fullerton

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 19-20 ม.ค. 47

หนวยงานที่มีความรวมมือ College of Natural Sciences & Mathematics, University of Houston   มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภท
โครงการ

ผูเขารวมโครงการรายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา
1 นายพิเชษฐ อนุรักษอุดม นักศึกษาปริญญา

เอกสาขาเคมีฟสิกัล เดินทางไปทําวิจัยที่
Department of Chemistry, University of
Houston โดยมีรศ. ดร. สุคนธ พานิชพันธ
และ Prof. Dr. T.R. Lee เปนอาจารยที่ปรึกษา

สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติโครงการ
พัฒนาอาจารยสาขาขาด
แคลน

นายพิเชษฐ  อนุรักษอุดม นักศึกษา ป.เอก สาขา
เคมีฟสิกัล

คณะวิทยาศาสตร มช. University of Houston USA 5 ต.ค. 2547- 28 ก.พ. 2548



1 รศ. ดร. สุคนธ พานิชพันธ เดินทางไปติด
ตามความกาวหนางานวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาเอก ที่ทําวิวัยที่ University of

Houston

สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

แหงชาติ
โครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
ไทย สาขาเคมีฟสิกัล

รศ.ดร. สุคนธ พานิชพันธ อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Houston USA 4-14 ก.ย. 2547

Prof. Dr. Thomas Randall Lee มาเปน
วิทยากรบรรยายและหารือการดําเนินการเปด

หลักสูตร ระดับปริญญาโท/เอก สาขา
Nanoscience&Nanotechnology

สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

แหงชาติ
โครงการเชิญผูเชี่ยว
ชาญตางประเทศ

Prof. Dr. Thomas
Randall Lee

ผูเชี่ยวชาญ University of Houston คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 6-16 มกราคม 2547

หนวยงานที่มีความรวมมือ Iowa State University   มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม
โครงการ

ประเทศ ระยะเวลา

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วัสดุศาสตรจํานวน 2 คน เดินทางไป

ทําวิจัยเปนเวลา 1 ป

1 ป ทุนพัฒนาอาจารย วิทยาศาสตร มช. Iowa State
University

USA Dec-06



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะวิทยาศาสตร

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Reading   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา

1 นักศึษาระดับปริญญาเอกใน Polymer
Research Group ไดนํางานวิจัยไปที่ U. of

Reading ในเรื่อง X-Ray diffraction methods

ทุนปริญญาเอก (ทุนพัฒนาอาจารยสาขา
ขาดแคลน)

น.ส. วาสินี  จันทรนวล นักศึกษา ป. เอก คณะวิทยาศาสตร มช. University of Reading UK ต.ค 45-ก.ย. 46

1 นําผลงานวิจัยไปที่ U. of  Reading กับ Prof.
Geoffrey R. Mitchell เรื่อง X-ray diffraction

of polyester fibers

Super Society (UK) Fellowship ดร. จินตนา ศิริพิธยานา
นนท

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Reading UK เม.ย. 46- พ.ค. 47

1 รวมงานวิจัย รวมถึงผลงานของนางสาววาสินี
และดร. จินตนาดวย

Joint PhD Program (Phusical
Chemistry)

Dr. Robert Molloy อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Reading UK 23-27 พ.ค. 46

Prof. G.R. Mitchell เปนวิทยากรรับเชิญในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ SmartMat-'04 และ
รวมใหคําปรึกษาในงานวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาเอกรวมสถาบัน น.ส. วาสินี จันทร

นวล และรวมกันเขียนผลงานวิจัยที่ทํารวมกัน
สงวารสารเพื่อเผยแพรผลงานในระดับนานา

ชาติ

จากคณะวิทยาศาสตร เนื่องจากมี MoU
รวมกัน

Prof. G.R. Mitchell ผูเชี่ยวชาญ University of Reading คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 30 พ.ย.47 - 12 ธ.ค. 47



1 รศ. ดร. จินตนา สิริพิทยานานนท ไดไปรวม
งานวิจัยใน University of Reading และรวมให

คําปรึกษาในงานวิจัยของนักศึกษา

ทุนจาก Royal Society และจากคณะ
วิทยาศาสตร

รศ.ดร. จินตนา สิริพิทยา
นานนท

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Reading UK 1 เม.ย. 46-31 มี.ค. 47

1 น.ส. วาสินี จันทรนวล ไดไปรวมงานวิจัยที่
University of Reading

ทุนโครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน น.ส. วาสินี  จันทรนวล นักศึกษา ป. เอก คณะวิทยาศาสตร มช. University of Reading UK 31 มี.ค. 47-1 ธ.ค. 47



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะ/สถาบัน/สํานัก ............................................................................................................

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ Essex University   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ
ประเภ
ทโครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน ผูเขารวมโครงการ

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา

ทําวิจัวรวมกับ Prof. A. Williams
เรื่องแบบจําลองสารปลดปลอยสาร
ประกอบแรธาตุที่ไดจากการเผาไหม
ถานหินในระบบถานหินบดละเอียด
โดยวิธีการคํานวณดุล ใชลิขสิทธิ์
โปรแกรมในการคํานวณของ Prof.

Williams

งบประมาณเงินรายได คณะวิทยาศาสตร ประจําป
2545

อาจารย ดร. ศุภรินทร
ไชยกลางเมือง

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. Department of Fuel and
Energy, School of Process

Environmental and Material
Engineering, University of

Leeds

UK ตุลาคม 45-ปจจุบัน

ปรึกษางานวิจัยและสรุปความกาว
หนากับ Prof. A. Williams ที่

กรุงเทพฯ ในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาภรณ

มหาวิทยาลัย

อาจารย ดร. ศุภรินทร
ไชยกลางเมือง

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Leeds UK 22-26 ก.ค. 46



เดินทางไปดูงานและปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย
ตางๆ ในประเทศเยอรมัน และ

ประเทศอังกฤษ และไดเดินทางไป
มหาวิทยาลัย Leedsดวย

โครงการสงเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ

รศ.ดร. จีระพงษ ตัน
ตระกูล และคณะรวม 7

คน

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. Umiversity of Leeds UK 6-16 พ.ค. 47

นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวัสดุศาสตร
เดินทางไปทําวิจัย

1 ป ทุนพัฒนาอาจารย นักศึกษา ป.เอก นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มช. University of Leeds UK 29 สิงหาคม 46-27
สิงหาคม 47



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะ/สถาบัน/สํานัก ............................................................................................................

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Hull   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ
ผูเขารวมโครงการประเภ

ทโครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะ
เวลา
โครง
การ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

เดินทางมาเยือนคณะวิทยาศาสตรและภาควิชาเคมี เพื่อ
กระชับความรวมมือทางวิชาการใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี
แขนงแคมีวิเคราห จํานวน 3 คนคื อ น.ส. ปริญญา มาสวัสดิ์
(ทุนคปก.), นายวิชัย เรืองศรีตระกูล (ทุน คปก.)และ น.ส.

วราภรณ โสมอ่ํา (ทุน UCD)

ทุนสนับสนุนจากโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ค

ปก.)

Prof. A. Townshend ผูเชี่ยวชาญ University of Hull คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 10-14 ก.พ. 46

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห เดิน
ทางไปทํางานวิจัยเพิ่มเติมจากที่ไดไปทําวิจัยครั้งแรก

(กันยายน2544-ตุลาคม 2545)

ทุนพัฒนาอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยและทุนสวน

ตัว

น.ส. นภาพร ยังวิเศษ นักศึกษาป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. University of Hull UK 1 พ.ค. -30 ก.ค. 46

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
ภายใตการควบคุมวิทยานิพนธ โดย รศ.ดร. บุญสม เหลี่ยว
เรืองรัตน โดยมี ผศ.ดร. สายสุนีย เหลี่ยวเรืองรัตน เปน

อาจารยที่ปรึกษารวม ไดเดินทางไปทําสวนหนึ่งของวิทยา
นิพนธที่มหาวิทยาลัย Hull

ทุนสนับสนุนจากโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

นายเฉลิมพร ทองพูน นักศึกษาปริญญา
เอก หลักสูตรเภสัช

ศาสตร

คณะเภสัชศาสตร มช. University of Hull UK 20 พ.ค. 46-25พ.ค. 47



ดูงานและรวมเปนที่ปรึกษาของ น.ส. นภาพร ยังวิเศษ ตลอด
จนไปเจรจาตอสัญญาความรวมมือระหวาง 2 มหาวิทยาลัยที่

จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2547

เงินรายไดจากคณะวิทยาศาสตร
และทุนปริญญาเอกรวมสถาบัน

จากทบวงมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สายสุนีย เห
ลี่ยวเรืองรัตน

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Hull UK 26 พ.ค. - 6 มิ.ย. 46

นักศึกษาปริญญาเอก เดินทางไปทําสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ กับ Dr. Greenway และ Prof.

Townshend

9 เดือน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิ
เษก (คปก.)

นายเทพรัตน ลีลาสัตต
รัตนกุล

นักศึกษา ป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. University of Hull UK 7 มิ.ย.47-6 ก.พ. 48

นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทําสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธกับ Prof.  Townshend

1 ป ทุนปริญญาเอกรวมสถาบันจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย

น.ส. นภาพร ยังวิเศษ นักศึกษา ป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. University of Hull UK 1 มิ.ย. 46-31 พ.ค. 47

เดินทางไปดูงานและฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห
สารปนเปอนในอาหารและผลิตภันณฑอาหาร

ทุนวิจัยจาก สกอ. ไดรับโดย
สถาบันวิจัยสุขภาพ

รศ.ดร. สายสุนีย เห
ลี่ยวเรืองรัตน

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Hull UK 7 มิ.ย. 47-21 มิ.ย. 47

เดินทางไปHull โดยมีวัตถุประสงคดังนี้:
* เปนที่ปรึกษารวมกับ Dr. Greenway และ Prof.

Townshend
* รวมวางแผนวิทยานิพนธขั้นตอไปของนักศึกษา
* รวมเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา จํานวน 4

เรื่อง
* ดูงานเกี่ยวกับ micro chips technology

1 เดือน * โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)
* ทุนสวนตัว

รศ.ดร. สายสุนีย เห
ลี่ยวเรืองรัตน

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Hull UK 27 ก.ค. 47-26 ส.ค. 47



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะ/สถาบัน/สํานัก ............................................................................................................

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ Cardiff University   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ
ผูเขารวมโครงการประเภ

ทโครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

1 ทําวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ทําวิทยานิพนธภายใตการดูแล

ของ Dr. Pete Griffiths

1 ป ทุนโครงการ
พัฒนาอาจารย

มช.

นายสรพงษ จันทรหอม
รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก
ผศ.ดร. อรอนงค อารคีโร
อ.ดร. วิมล ไสยสมบัติ

นศ. ป.เอก
คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยา

นิพนธ

คณะวิทยาศาสตร
มช.

Cardiff Univ. UK ส.ค. 45-ส.ค. 46

1 ทําวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ทําวิทยานิพนธภายใตการดูแล
ของ Dr. Pete Griffiths และ Dr.

Ian Fallis

1 ป ทุนโครงการ
พัฒนาอาจารย ม.

นเรศวร

น.ส. ทัศนีธร ชื่นประทุม
รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก

นศ. ป.เอก
กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ

คณะวิทยาศาสตร
มช.

Cardiff Univ. UK ม.ค. 46-ม.ค. 47

3 ใหคําปรึกษาทางวิชาการและการวิจัยและใหคํา
บรรยายพิเศษแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของภาควิชาเคมี

โครงการพัฒนา
บัณฑิตเพื่อ

พัฒนาอุดมศึกษา
ไทย ปงบ

ประมาณ 2545

Dr. Pete Griffiths ผูเชี่ยวชาญ Cardiff
University

คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 22-26 ม.ค. 46



1 ติดตามความกาวหนาในการทําวิจัยของนัก
ศึกษา ป.เอก สาขาวิชาเคมี

โครงการพัฒนา
บัณฑิตเพื่อ

พัฒนาอุดมศึกษา
ไทย และงบ

ประมาณเงินราย
ได คณะวิทยา
ศาสตร งบ

ประมาณ 2546

รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก

กรรมการที่ปรึกษา
วิยานิพนธ

คณะวิทยาศาสตร
มช.

Cardiff Univ. UK 12-22 มิ.ย. 46

เดินทางไปทําวิจัยเพิ่มเติมภายใต
การดูแลของ Dr. Pete Griffiths

และ Dr. Ian Fallis

1 ป ทุนโครงการ
พัฒนาอาจารย
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

น.ส. ทัศนีธร ชื่นประทุม
รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก

นศ. ป.เอก
คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยา

นิพนธ

คณะวิทยาศาสตร
มช.

Cardiff Univ. UK ก.พ. 47- ม.ค. 48

เดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ภายใต
การดูแลของ Dr. Albert F. Carley

ทุนกระทรวง
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อ. สุรินทร สายปญญา อาจารยประจําภาค
วิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร
มช.

Cardiff Univ. UK 8 ม.ค. 48-ปจจุบัน

เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการและ
การวิจัยทางดาน Colloid and Surface

Chemistry และไดบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง
Reaction at metal surface: Studies at the

macro- and nanoscales

โครงการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาเพื่อ
พัฒนาอุดมศึกษา

ไทย

Dr. Albert F. Carley ผูเชี่ยวชาญ Cardiff
University

คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 22-30 ส.ค. 47



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะ/สถาบัน/สํานัก ............................................................................................................

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Dundee   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

6 การเดินทางมาเยือนคณะวิทยา
ศาสตร เพื่อรวมประชุมและ
เปน Guest Speaker ในการ

ประชุม International
Conference on Water

Resource Management for
safe drinking water ณ โรงแร

มโนโวเทล เชียงใหม

British Council
ประเทศไทย

Prof. Dr. G.A. Codd ผูเชี่ยวชาญ University of Dundee มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

ไทย 23-29 มีนาคม 2546



1. รวมประชุมกําหนดแผนงานวิจัยของนัก
ศึกษาปริญญาเอก 2 คน คือ นายรัฐภูมิ

พรหมณะ และ น.ส. จีรพร เพ็กเกาะ และได
เดินทางไปออกภาคสนามในแหลงน้ําหลาย

แหลงในเชียงใหม
2. บรรยายเรื่อง Cyanobacterial cells and

Toxins as hazards to Health ใหแกนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาสาขาพิษวิทยา คณะแพทย

ศาสตร มช.
3. บรรยายเรื่อง Rule of Cyanobacteria

Toxin on the Mortality of Flamingos ใหแก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร

- Prof. Dr. G.A. Codd ผูเชี่ยวชาญ University of Dundee มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

ไทย 30 มี.ค.-5 เม.ย. 46

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม UK

4 เดินทางไปทําวิทยานิพนธปริญญาเอก ณ
Division of Environmental and Applied
Biology, Institute of Biological Science,
School of Life Sciences, School of Life

Sciences, Univ. of Dindee ภายใตการควบ
คุมดูแลของ Prof. Dr. Geoffrey A. Codd

ทุน คปก. และทุน
คณะวิทยาศาสตร

มช.

นายรัฐภูมิ พรหมณะ นักศึกษาป.
เอก

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

University of Dundee UK 2 ก.ค. 47- 20 ม.ค. 48

* กิจกรรมเพิ่มเติม :
1. เขารวมประชุม "Toxic" meeting (European Community Programme): Barriers Against Cyanotoxins in Drinking Water Univ. of Dundee

2. เขารวมประชุม Cyanonet meeting (UNESCO programme) Univ. of Dundee
3. Oral presentation หัวขอ Analysis of Microcystin toxins in sediments and overlaying water in Scottish and Thai water resources ณ การประชุม British Phycological Society meeting 2005 at Univ.

of Birmingham



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะ/สถาบัน/สํานัก ............................................................................................................

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ Aston University   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

4 การบรรยายพิเศษเรื่อง
Knoeledge Management

in Lean and Agile
Enterprise

งบประมาณเงิน
รายไดป 44

Prof. Ashok Kochhar Head School of
Engineering &

Applied Science

Aston University UK 10-12 มีนาคม 2545

1 รวมวิจัยในเรื่อง Biomedical Polymers Joint PhD
Program
(Physical

Chemistry)

Dr. Robert Molloy Adviser, Foreign
Relations

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

Aston University UK 7-15 พฤษภาคม 2546

2 จัดการสัมมนา เรื่อง Recent
Developments in Polymers as

Biometerials

Joint PhD
Program
(Physical

Chemistry)

Prof. Brian J. Tighe
Dr. Steve Tonge

Lecturer Aston Polymer and
Biometerials Group

Aston University UK 2-6 สิงหาคม 2546

4 เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร และสัมมนา
กับกลุมวิจัยพอลิเมอร

privately funded Miss Raminda Bahia
Miss Muriel Nasso

PhD Students Biomaterials
Research Unit, Aston

University

Aston University UK 3-May-47



Dr. Robert Molloy visited Aston for
joint research discussions in the field

of biomaterials. This also included the
PhD work of Mrs. Achara KleawKla
who spent 3 months at Aston as part

of her PhD working under the
supervision of Prof. Brian Tighe

Joint PhD
Program
(Physical

Chemistry)

Dr. Robert Molloy คณะวิทยาศาสตร
มช.

Aston University UK 3-17 ก.ค. 47

Dr. Winita Punyadom visited Aston
for research training in the area of

biocompatibility/cytotoxicity testing
of some biodegradable nerve guide
materials made in Chiang Mai. The

knowledge and experience gained will
enable similar tests to be designed and

carried out here in Thailand.

Joint PhD
Program
(Physical

Chemistry)

Dr. Winita
Punyadom

คณะวิทยาศาสตร
มช.

Aston University UK 3-31 ก.ค. 47



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชื่อโครงการ              หนวยงานที่มีความรวมมือ University of London, Birkbeck College    มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ    อังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

ผูเชี่ยวชาญทาง Environmental Sciences จาก University of Dundee ประเทศอังกฤษเดินทางมา
เยี่ยมชมและรวมปรึกษาหารือกับคณะทํางาน โครงการศูนยวิจัยน้ํา

Dr. Rob Duck
Dr. John Rowan

Dr. Alison Reeves

ผูเชี่ยวชาญ University of Dundee คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 13-Jan-46

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Water Resources Management for safe drinking water "Safe
Drinking Water 2003" ที่โรงแรมโนโวเทลเชียงใหม มีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตางๆ ทั้ง
ในและตางประเทศ จํานวน 100 คน ในการประชุมดังกลาวมีการเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ
โปสเตอรและแบบปากเปลา นอกจากนี้ยังไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากทั้งในและตาง

ประเทศมารวมใหการบรรยายในครั้งนี้ จํานวน 11 คน

Mrs. Penelope Worsley
Prof. Chongrak

Ploprasert
Dr. Wanchai
Ghooprasert

Prof. Paul Worsfold
Dr. Sunsanee
Rajchagool

Prof. Geoffrey A. Codd
Dr. Chris Barber

Dr. K.M. Paknikar
Prof. Richard L.

Deming
Assoc. Prof. Kriangsak

Srisuk
Assoc. Prof. Visitb

Chavasit

ผูเชี่ยวชาญ UK
Thailand
Thailand

UK
Thailand

UK
Australia

India
USA

Thailand
Thailand

คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 23-29 ม.ีค. 46



ผูเชี่ยวชาญจาก Birkbeck เดินทางมาเยือนคณะวิทยาศาสตรและ
ภาควิชาเคมี เพื่อกระชับความรวมมือทางวิชาการใหแนนแฟนยิ่ง
ขึ้น และเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก

สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห จํานวน 3 คน คือ น.ส. ปริญญา
มาสวัสดิ์ (ทุนคปก) นายวิรัช เรืองศรีตระกูล (ทุน คปก) และ น.ส.

วราภรณ โสมอ่ํา (ทุน UCD)

ทุนสนับสนุนจากโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนภิเษก

Dr. J.M. Slater ผูเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 11-15 ก.พ. 46

1 ดูงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางการวิจัย และสง
นักศึกษาไปทําสวนหนึ่งของวิทยานิพนธภายใตการควบคุมดูแล

ของ Dr. Slater

เงินรายไดจากคณะวิทยา
ศาสตรและทุนปริญญาเอก
รวมสถาบันจากทบวง

มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สายสุนีย เหลี่ยว
เรืองรัตน

อาจารย Birkbeck College UK

ไดสง co-adviser จากภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม
ไปทําสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ กับ Dr. Slater คือ

นางปยพร ศรีสน

7 เดือน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) Birkbeck College UK

26 พ.ค. -6 มิ.ย. 46

ไดปรึกษาหารือและวางแผนเพื่อสงนาย จิรายุ มากชิด ไปทําสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธ กับ Dr. Slater เปนที่เรียบรอยแลว

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)

นายจิรายุ มากชิด นศ. ป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. Birkbeck College UK



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะ/สถาบัน/สํานัก ............................................................................................................

ชื่อโครงการ               หนวยงานที่มีความรวมมือ Essex University   มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ                          ประเทศ  อังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาโครง
การ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

1 ทําวิจัยรวมกับ Dr. Andrew Bell
เรื่อง The Provision of Safe
Drinking water by Water
Resources Management
and Pollution Control

งบประมาณเงินรายได
ป

2544

อ.ดร. สกุณณี  บวรสมบัติ อาจารย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Essex University UK 24 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2545

2 อบรมการวิเคราหหาปริมาณสารประกอบอินทรียที่
ระเหยในน้ําบาดาล ดินและตัวอยางทางสิ่งแวดลอม

งบประมาณเงินรายได
ป

2544

อ.ดร. สุนันทา วังกานต อาจารย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Essex University UK 24 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2545

1 ทําวิจัยรวม งบประมาณเงินรายได
ป

2544

น.ส. ชีวาพัฒน นักศึกษา ป.
โท

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Essex University UK 24 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2545

6 ประสานงานใหนักศึกษาปริญญาเอกไปทําวิจัยระยะ
สั้น

งบคาเดินทางในประ
เทสขณะไปอบรมที่

University of
Newcastle Upcountry,

UK

อ.ดร. สกุณณี  บวรสมบัติ อาจารย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Essex University UK 20-Sep-46



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชื่อโครงการ              หนวยงานที่มีความรวมมือ School of Health and life Sciences, King's College London, University of London  มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ  ประเทศ    อังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา

1 ทํางานวิจัยที่ Infection and
Immunity Research Group,
King's College London,
University of London และที่
FRAME Alternatives Lab,
University of Nottingham
ประเทศอังกฤษ

ดร. วีระ วงศคํา อาจารย วิทยาศาสตร มช. University of London UK 17 มี.ค. -18 เม.ย. 46



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Hertfordshire  มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ  ประเทศอังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา

2 ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
Hertfordshire เดินทางมาเปนวิทยากร
ในการฝกอบรมเรื่อง Proteomics ณ
ภาควิชาเคมี รวมทั้งเจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการ

งบประมาณเงินรายไดป 46 และ
มีคาเดินทางจาก ศูนยพันธุ
วิศวกรรม และ เทคโนโนยีชีว
ภาพแหงชาติ, สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

Prof. J.M. Walker ผูเชี่ยวชาญ University of
Hertfordshire

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย 11-15พ.ค. 2546



หนวยงานที่มีความรวมมือ The School of Earth and The School of Chemistry, University of Birmingham    มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ ประเทศ    อังกฤษ

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขา

รวมโครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

2 ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยEdinburgh เดิน
ทางมาเปนวิทยากรในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง Proteomics ณ ภาควิชาเคมี รวมทั้ง
เจรจาความรวมมือทางวิชาการ

งบประมาณเงินราย
ไดป 46 และมีคา
เดินทางจากศูนย
พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีว
ภาพแหงชาติ,
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

Prof. A. Aitken ผูเชี่ยวชาญ University of
Edinburgh

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย 9-16 พ.ค. 46



ขอมูลโครงการความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับตางประเทศ (ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนวยงานที่มีความรวมมือ The School of Earth and The School of Chemistry, University of Birmingham    มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ ประเทศ    อังกฤษ
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะ

เวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

2 เดินทางมาเปนวิทยากร
อบรมเรื่อง "การทําแบบ

จําลองน้ําใตดิน
(Groundwater
Modelling)"

20-26
กันยายน

2546

Cooperative Research
Network (CRN) ธรณี

วิทยา

Prof. Rae Mackay วิทยากร University of
Birmingham

คณะวิทยาศาสตร
มช.

อังกฤษ 15-23 ก.ย. 2546

ผูเชี่ยวชาญเดินทางมาจัดการอบรม
ระยะสั้นเรื่อง

"Groundwater/Surface ater
Interaction" รวมกับศูนยบริการ
เทคโนโลยีน้ําบาดาล โดย ผศ. ดร.
ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวรา

พันธ

โครงการพัฒนาบัณฑิต
ศึกษาเพื่อพัฒนาอุดม

ศึกษาไทย

Prof. Rae Mackay ผูเชี่ยวชาญ University of
Birmingham

คณะวิทยาศาสตร
มช.

อังกฤษ 4-6 สิงหาคม 2547



หนวยงานที่มีความรวมมือ Chalmers University of Technology  มหาวิทยาลัยของประเทศสวีเดน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

Chalmers University of Technology รวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัด
การประชุม "Reqional Seminar for Asian
Participants in the training programme on
Management of Groundwater Supply for Urban
Areas, 1993-2002" ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท โดยมี
ผศ.ดร. ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ เปนผู
ประสานงาน

Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA)

24 พฤศจิกายน-3
ธันวาคม 2546

ผศ.ดร. ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ นําราง
MOU ไปเสนอกับผูบริหารของ Chalmers University
of Technology พรอมประสานความรวมมือ โครงการ
วิจัยเกี่ยวกับการปนเปอนของน้ําใตดินบริเวณพื้นที่ลุม
แมน้ําโขง

โครงการพัฒนาบัณฑิต
ศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา

ไทย

ผศ.ดร. ฟองสวาท สุวคนธ
สิงหราชวราพันธ

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. Chalmers University of
Technology

สวีเดน 3-12 พฤษภาคม
2547



นศ. ป. เอก แขนงวิชาอุทกธรณีวิทยา ที่มี ผศ.ดร. ฟอง
สวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ไปรวมการอบรมเรื่อง " Groundwater Development
and Management in Hard Rock Areas 2004" ณ เมือง
Goteborg, Sweden

Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA)

นศ. ป.เอก คณะวิทยาศาสตร มช. Chalmers University of
Technology

สวีเดน 3-28 พฤษภาคม
2547

หนวยงานที่มีความรวมมือ University of New South Wales  มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

รศ. ดร. ผองศรี มังกรทอง ไปราชการเพื่อเยี่ยม
ชมหองปฏิบัติการวิจัยและปรึกษาหาแนวทาง
ในการทําวิจัยรวมกับทางดาน Biophysics และ
Membrane Science ตามคําเชิญของ Dr. Tohsak

Mahaworasilpa ณ UNESCO Center for
Membrance and Technology, The University

of New South Wales

ทุนสวนตัวและไมเบิกคา
ใชจายจากทางราชการ

รศ.ดร. ผองศรี มังกรทอง อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of New
South Wales

Australia 1-7 เม.ย. 45



หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Wollongong มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร)

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

นักศึกษา ป. โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แผน ข ศึกษา
หลักสูตร Twinning Program for Master Degrees in Computer
Science and Information & Communication Technology ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม กับ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย โดย
มีอาจารย ดร. สรรพวรรธน กันตะบุตร เปนอาจารยที่ปรึกษา

ทุนสวนตัว น.ส. ปนัดดา ดวงคํา นักศึกษา ป. โท คณะวิทยาศาสตร มช. University of
Wollongong

Australia ต.ค. 46- มิ.ย. 47

นักศึกษา ป. โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แผน ก ศึกษา
หลักสูตร Twinning Program for Master Degrees in Computer
Science and Information & Communication Technology ซึ่งเปน
โครงกาความรวมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม กับ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย โดย
มีอาจารย ดร. วัชรี จําปามูล เปนอาจารยที่ปรึกษา

ทุนสวนตัว นายธิติพล เทียมจันทร นศ. ป. โท คณะวิทยาศาสตร มช. University of
Wollongong

Australia ต.ค. 47-มิ.ย. 48



หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Wollongong มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย (ภาควิชาชีววิทยา+เคมี)

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

ทั้ง 2 ฝายรวมลงนามใน MoU Feb-47
1 ผูเชี่ยวชาญรวมทํางานวิจัยพิสูจนเอกลักษณสารสกัดจากพืช ตลอด

จนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
โครงการความรวมมือ

ทางวิชาการกับหนวยงาน
ตางประเทศ (ในกรณีเชิญ

ผูเชี่ยวชาญจากตาง
ประเทศ)

Prof. Dr. Stephen G. Pyne ผูเชี่ยวชาญ University of
Wollongong

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 12-14 ก.ย. 47

Prof. Pyne ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการจัด workshop เกี่ยวกับ
Nono Scinece

ทุน สกอ. และทุนรัฐบาล
ประเทศออสเตรเลีย (เปน

หลัก)

Prof. Dr. Stephen G. Pyne ผูเชี่ยวชาญ University of
Wollongong

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 20-Jan-47

ผูประสานงานรวมกับ รศ. ดร. บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน
(อาจารยที่ปรึกษาที่เปนประธานกรรมการ) ไดสง co-
advosor จากภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรมไปทํา
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธกับ Prof. Pyne เปนเวลา

ประมาณ 12 เดือน

12 เดือน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) คณะวิทยาศาสตร มช. University of
Wollongong

ออสเตรเลีย 7 ต.ค. 46- 6 ต.ค 47



1 รศ. ดร. สายสุนีย เหลี่ยวเรืองรัตน เดินทางไปปรึกษาหารือ prof.
Bremmer  และ Prof. Pyne เพื่อกระชับความรวมมือทางวิจัยที่มีอยู
เดิมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น พรอมทั้งเจรจากับคณบดี และใหตัวอยาง

MoU ที่ลงนามกับ University of Hull เพื่อผลักดันใหมี MoU
ระหวางคณะวิทยาศาสตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยและวางแผน

งานวิจัยรวมกันกับ รศ.ดร. บุญสม และ Prof. Pyne

ทุนสวนตัว รศ. ดร. สายสุนีย เหลี่ยวเรือง
รัตน

อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of
Wollongong

ออสเตรเลีย 7 ต.ค. 46-17 ต.ค. 46

หนวยงานที่มีความรวมมือ Monash University มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา

1 น.ส. รัตติกาล จันทิวาสน เดินทางไปทําวิจัยซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ กับ Dr. Ron
Beckett และ Assoc. Prof. Dr. I.D. McKelvie เปน
ระยะเวลา 5 เดือน เปนครั้งที่ 2

5 เดือน ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษฏ (สกว.)

น.ส. รัตติกาล จัน
ทิวาสน

นักศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิ

เษก

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

Monash University ออสเตรเลีย ก.พ.-มิ.ย. 2545

นายยุทธพงษ อุดแนน เดินทางไปรวมทําวิจัยกับ
Assoc. Prof. Dr. I.D. McKelvin

6 เดือน ทุนปริญญาเอกรวม
สถาบันฯ

นายยุทธพงษ อุดแนน นักศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกรวม

สถาบันฯ

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

Monash University ออสเตรเลีย ต.ค. 2545-มี.ค. 2546



หนวยงานที่มีความรวมมือ Uppsala University มหาวิทยาลัยของประเทศสวีเดน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

อ. อุดมรัตน ทิพวรรณ ลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ณ Uppsala
University ประเทศสวีเดน และทําการศึกษาและการ
ทดลองโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียรจากการ
เหนี่ยวนําของนิวตรอนพลังงานในชวง 70-100 McV
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในหัวขอวิทยานิพนธตามเงื่อนไขของ
การรับทุน รวมกับอาจารยที่ปรึกษา Prof.Dr. Nils
Olsson ณ Department of Neutron Research, Uppsala
University, Sweden

ทุนจาก Department of
Neutron Research, Uppsala

University ทุนสนับสนุนจาก
IPPS

อ. อุดมรัตน ทิพวรรณ อาจารยภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มช. Uppsala University Sweden 1 มิ.ย. 41- 31 พ.ค. 45



หนวยงานที่มีความรวมมือ Uppsala University มหาวิทยาลัยของประเทศสวีเดน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

ผูเชี่ยวชาญเดินทางมาบรรยายพิเศษและเปนอาจารยที่ปรึกษารวม
วิทยานิพนธปริญญาโทและเอกของนักศึกษา ภาควิชาเคมี (สาขา

เคมี) และภาควิชาฟสิกส (วัสดุศาสตร)

โครงการความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวย
งานตางประเทศ (ใน

กรณีเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ)

Prof. Dr. R.B. Hellmannn ผูเชี่ยวชาญ Freiberg University
of Mining and
Technology

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 22 ก.พ.-5 มี.ค. 47

หนวยงานที่มีความรวมมือ University of Science and Technologies of Lille  มหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา
1 อ. ดร. อภิวัฒน บารมี เดินทางไป Lille เพื่อทํางานวิจัย

ตอ และรวบรวมขอมูลเพื่อเขียนและตีพิมพ
คณะวิทยาศาสตรสนับสนุนคา
เครื่องบิน และ University of
Science and Technologies of
Lille สนับสนุนคาที่พักและคา
ใชจายระหวางที่อยูฝรั่งเศส

อ.ดร. อภิวัฒน บารมี อาจารย คณะวิทยาศาสตร มช. University of Science and
Technologies of Lille

ฝรั่งเศส 30 ก.ย.-27 ต.ค.
2547



หนวยงานที่มีความรวมมือ The University College of the Cariboo มหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดา
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครง
การ

รายละเอียดโครงการ ระยะ
เวลา

โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขา

รวมโครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

คณบดีคณะวิทยาศาสตรของ The
University College of Cariboo และ ดร.
เนาวรัตน ชีพธรรม ผูประสานงานการลง
นามความรวมมือ เดินทางมาปรึกษาหารือ
การลงนามความรวมมือทางวิชาการกับคณะ
วิทยาศาสตร มช.

เงินอุดหนุนในโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานตางประเทศ
(กรณีเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ)

Mr. Lawrence Prins คณบดี The University
College of the

Cariboo

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย 15-18 ธ.ค. 46

ผูเชี่ยวชาญเดินทางมาเปนวิทยากรบรรยาย
ในหัวขอ "การประยุกตใชสารลดแรงตึงผิว
จากจุลินทรีย"

1. ไดรับการสนับสนุนงบ
ประมารณในการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การปลิตสารลดแรงตึงผิว
โดยจุลินทรียและการ
ประยุกตใช" จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดม
ศึกษาโดยเครือขายจุลชีว
วิทยาเพื่อใหไดประโยชน
สูงสุดสําหรับผูเขารวม
โครงการ
2. เงินอุดหนุนในโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานตางประเทศ
(กรณีเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ)

Asst. Prof. John Van
Hamme

Ms. Joanna Urban
Asst. Prof. Bruno Cinet

ผูเชี่ยว
ชาญ

The University
College of the

Cariboo

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย 8-16 พ.ค. 47



หนวยงานที่มีความรวมมือ Technical University of Denmark มหาวิทยาลัยของประเทศเดนมารก

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

1 อ.ดร. สมพร จันทระ เดินทางเพื่อการทําวิจัยระยะ
สั้น ณ Technical University of Denmark

TUCED-DUCED
I&UA

อ. ดร. สมพร จันทระ อาจารย คณะวิทยาศาสตร
มช.

Technical University of
Denmark

เดนมารก พ.ค.45- มิ.ย. 45

นักศึกษา ป.โท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยา
ศาสตรสิ่งแวดลอม เดินทางไปเพื่อศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท ณ Technical University of Denmark

TUCED-DUCED
I&UA

น.ส. เฉลิมลักษณ สังข
พิชัย

นศ. ป. โท คณะวิทยาศาสตร
มช.

Technical University of
Denmark

เดนมารก Jan-45

1 นักศึกษา ป. โท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยา
ศาสตรสิ่งแวดลอม เดินทางไปฝกอบรมวิจัย ณ
Department of Environment and Resources,

Technical University of Denmark

TUCED-DUCED
I&UA

น.ส. วรารี สิทธิชัยวงศ นศ. ป. โท คณะวิทยาศาสตร
มช.

Technical University of
Denmark

เดนมารก 1 เม.ย. 45-30 ก.ย. 45



หนวยงานที่มีความรวมมือ Jinan University    มหาวิทยาลัยของประเทศจีน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/

สถาบัน
ชื่อสถาบัน
เขารวม
โครงการ

ประเทศ ระยะเวลา

1 อาจารยภาควิชาฟสิกส คณะวิทย มช.
เดินทางไปเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับงานวิจัยที่ไดมีความรวมมือ
กัน ณ มหาวิทยาลัยจีนาน

สภาวิจัยแหงชาติ ศ.ดร. ทวี ตันฆศิริ
รศ.ดร. นรินทร สิริกุลรัตน

อาจารย คณะวิทยา
ศาสตร มช.

มหาวิทยาลั
ยจีนาน

จีน 17-21 มิ.ย. 45

1 ดําเนินการวิจัยดานอิเล็กโตรเซรามิก
โดยไดประสานงานกับ Assoc. Prof.
Ye Qin

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คณะวิทยา
ศาสตร มช.

มหาวิทยาลั
ยจีนาน

จีน 2547



หนวยงานที่มีความรวมมือ Yunnan Observatory, Chinese Acadamy of Sciences  มหาวิทยาลัยของประเทศจีน

รายละเอียดโครงการ ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครง

การ
ประเทศ ระยะเวลา

1 รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม หัวหนาโครงการฝาย
ไทย และ Prof. Qian Shengbang หัวหนาโครงการ
ฝายจีนไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยเรื่อง
"Analysis of Structure and Evolution of  some W
Ursae Majoris Binary Systems"

สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหง
ชาติ และ National
Natural Science
Foundation of
China

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร
หัวหนาโครงการฝายไทย

คณะวิทยาศาสตร มช. Yunnan Observatory,
Chinese Academy of

Sicences

จีน มี.ค. 47-มี.ค. 48

Prof. Qian Shengbang ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญใน
โครงการความรวมมือดานการวิจัย (Cooperative
Research Network, CRN) เดินทางมาบรรยายพิเศษ
และหารือดานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ

สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดม
ศึกษา

Prof. Qian Shengbang ผูเชี่ยวชาญ Yunnan Observatory คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย Sep-47



หนวยงานที่มีความรวมมือ Kagawa University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขา

รวมโครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

1 ผูเชี่ยวชาญเดินทางมาเยือนหองปฏิบัติ
การของ รศ.ดร. สายสมร เพื่อสัมภาษณ

นักศึกษาและ discussงานวิจัย

JSPS Prof. Ken Izumori ผูเชี่ยวชาญ University of
Kagawa

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย Nov-46

นักศึกษา ป.ตรี ไดรับทุนใหไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกที่หองปฏิบัติการของ

Prof. Ken Izumori

รัฐบาลญีปุน ให
Kagawa

University

น.ส. วายูน พูนเพิ่ม นักศึกษา ป.
ตรี

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

Kagawa
University

ญี่ปุน Dec-46

นักศึกษา ป.โทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยมี ผศ.ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย
เปนอาจารยที่ปรึกษาเดินทางไปทําวิจัย
กับ Prof. S. Tajima, Faculty of
Agriculture, Kagawa University

AIEJ Short-Term
Student
Exchange
Promotion
Program
(inbound)
Scholarship และ
ทุนสวนตัว

นายณภัทร ปุรณมณีวิ
วัตน

นักศึกษา ป.
โท

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

Kagawa
University

ญี่ปุน ก.ค. 46-มิ.ย. 47



หนวยงานที่มีความรวมมือ Kanazawa University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขา
รวมโครงการ

ประเทศ ระยะเวลา

ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศ
ญี่ปุน เดินทางมาเยือนคณะวิทยา
ศาสตร เพื่อเจรจาและลงนามสน
สัญญาความรวมมือทางวิชาการ

- Prof. Dr. Sho Sakurai ตัวแทน คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยคานา

ซาวา

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย 10-19 มี.ค. 46

ผูเชี่ยวชาญเดินทางมาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของ น.
ส. มนพร มานะบุญ

Prof. Dr. Sho Sakurai ผูเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยคานา

ซาวา

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

ไทย 17-Mar-46

นักศึกษา ป. โท สาขา
ชีววิทยา โดยมีรศ.ดร.
ทิพวรรณ สิงหไตรภพ
เปนอาจารยที่ปรึกษา
เดินทางไปศึกษาและ
ทําวิจัยที่หองปฏิบัติการ
Prof. Sho Sakurai เปน

เวลา 1 ป

1 ป ทุน Association of
International

Education of Japan
(AIES)

น.ส. นุจิรา ทาตัน นักศึกษา ป.
โท

คณะวิทยาศาสตร
มช.

มหาวิทยาลัยคา
นาซาวา

ญี่ปุน 1 ต.ค. 45-30 ก.ย. 46

นักศึกษาสังกัดภาควิชาชีววิทยา ไดรับทุนโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น จาก Kanazawa University

น.ส. พิมลพรรณ เสรี
วัฒนาชัย

นักศึกษา ป.
โท

คณะวิทยาศาสตร
มช.

มหาวิทยาลัยคา
นาซาวา

ญี่ปุน 16-Mar-47



หนวยงานที่มีความรวมมือ Hirosaki University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
Hirosaki University และ ผูเชี่ยว
ชาญ เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ภายใตโครงการความ

รวมมือทางวิชาการ

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย Hirosaki

Dr. Victor  Capenter
Prof. Dr. Osama

Arakawa

รองอธิการบดี
ผูเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัย
Hirosaki

คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 24-29 ต.ค. 46

นักศึกษาที่จบจากภาค
ชีววิทยา เดินทางและ
ศึกษาตอระดับป.โท

และเอก ณ
มหาวิทยาลัย Hirosaki
ภายใตการเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการ

4 ป Monbusho
Scholarship
ประเทศญี่ปุน

น.ส. มนสิการ ธรรม
วงศ

นักศึกษาที่จบ
จากภาควิชาชีว

วิทยา

คณะวิทยา
ศาสตร มช.

มหาวิทยาลัย
Hirosaki

ญี่ปุน เม.ย. 46- เม.ย. 50



หนวยงานที่มีความรวมมือ Hokkaido University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวม

โครงการ
ประเทศ ระยะเวลา

ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด เดิน
ทางมาเยือนหองปฏิบัติการของ รศ.ดร. สาย

สมร ลํายอง

JSPS-Yamagochi Prof. A. Asano ผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 10-15 พ.ย. 45

ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได
อธิบายและติดตอทาง e-mail กับ รศ. ดร. สาย
สมร ลํายอง เกี่ยวกับงานวิจัยและความกาว
หนาของงานวิจัย พรอมทั้งสงสารเคมีพวก

Antibiotic มาให

Hokkaido
University

Prof. A. Asano ผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด คณะวิทยาศาสตร
มช.

ไทย 1 ต.ค. 45-30
ก.ย. 46



หนวยงานที่มีความรวมมือ Ritsumeikan University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขา
รวมโครงการ

ประเทศ ระยะเวลา

คณบดีลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาศาสตร มช. กับ
Ritsumeikan University โดยมี ผศ. มรกต สุกโชติรัตน เปนผูประสานงาน
อภิญญา ผลิโกมล ดูงานวิจัยที่ Ritsumeikan
โดยมี Prof. Motoki Kubo เปน host scienctist
(หองปฏิบัติการ Bioengineering, ภาควิชา
Bioscience&Biotechnology) เยี่ยมนักศึกษาเกา
ที่มาตอปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนี้ โดยทุน
Moncukakusho 2 คน คือ น.ส. นพกาญจน
รัตนกิจ และ น.ส. ศิริลักษณ สันพา
* หมายเหตุ: น.ส. นพกาญจน รัตนกิจ อยูภาย
ใตการดูแลของ Prof. T. tachiki จะจบปริญญา
เอกในเดือนมีนาคม 2547 และ น.ส. ศิริลักษณ
สันพา อยูภายใตการดูแลของ Prof. M. Kubo
เริ่มศึกษา ต.ค. 45 ขณะนี้เขาโปรแกรม ป.เอก
และคาดวาจะจบ มี.ค. 49

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
JSPS-NRCT

ผศ. อภิญญา ผลิ
โกมล

อาจารย คณะวิทยาศาสตร
มช.

Ritsumeikan
University

ญี่ปุน 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 46



Okayama University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน

ผูเขารวมโครงการประเภท
โครงการ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา
โครงการ

แหลงทุน
ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา

1 อ. ดร. สมชัย ลาภอนันตนพคุณ เดินทางไป
ทําวิจัยระยะสั้น ณ หองปฏิบัติการฯ ของ
Prof. Dr. Shoji Motomizu

โครงการการพัฒนาเครื่องมือและวิธี
สําหรับวิทยาศาสตรการวิเคราะหใน
ระดับไมโครและนาโนเพื่อใชในงาน
ทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม (เงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. 2546 แผนงาน
นโยบายและแผนโครงการทุนพัฒนา
อาจารย งบเงินอุดหนุน (1) เงินอุดหนุน
ทั่วไป : เงินอุดหนุนคาใชจายโครงการ
สงเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ)

อ.ดร. สมชัย ลาภอนันต
นพคุณ

อาจารย คณะวิทยาศาสตร
มช.

Okayama University ญี่ปุน 31  มี.ค. -30 พ.ค. 2547

Prof. Dr. Shoji Motomizu เดินทางเพื่อเขา
รวมการบรรยายในการประชุมวิชาการประ

จําป ครั้งที่ 3 ของเมธีวิจัยอาวุโส

ทุน Joint- PhD Prof. Dr. Shoji
Motomizu

ผูเชี่ยวชาญ Okayama
University

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 22-25 ก.ย. 2547

Prof. Dr. Shoji Motomizu เดินทางเพื่อเขารวมสอบวิทยานิพนธของ น.ส. รจนา บุระ
คํา (นศ. ปริญญาเอกในโครงการ PED)

14-15 ธ.ค. 2547



Aichi Institute of Technology    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา
Prof. Dr. Tadao Sakai เดินทางเพื่อเขารวมการบรรยาย
ในกาประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 3 ของเมธีวิจัย
อาวุโส

ทุน Joint-PhD Prof. Dr. Tadao Sakai ผูเชี่ยวชาญ Aichi Institute of
Technology

คณะวิทยาศาสตร มช. ไทย 22-25 ก.ย. 2547

Akita University    มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ปุน
ผูเขารวมโครงการประเภท

โครงการ
รายละเอียดโครงการ ระยะเวลา

โครงการ
แหลงทุน

ชื่อ-สกุล สถานะ คณะ/สถาบัน ชื่อสถาบันเขารวมโครงการ ประเทศ ระยะเวลา
Prof. Dr. Isao Takashima มาเยี่ยมภาควิชาธรณีวิทยา
และผศ. ดร. ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชพันธ นําไปพบ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อประสานการ
ทําวิจัยรวม

Akita University Prof. Dr. Isao Takashima ผูเชี่ยวชาญ Akita University ไทย 19-21
มกราคม 2547

Prof. Dr. Isao Takashima เขาพบหารือกับรองอธิการบดี
ฝายวิจัย เรื่อง การตอสัญญา MOU และไปทําวิจัยเรื่อง
การหาอายุเมืองโบราณดงเวียงแกน อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
ผศ.ดร. ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ

Akita University Prof. Dr. Isao Takashima ผูเชี่ยวชาญ Akita University ไทย 18-21
พฤษภาคม

2547

1 นศ. ปริญญาโท แขนงวิชาอุทกธรณีวิทยา ที่มี ผศ. ดร.
ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชพันธ เปนอาจารยที่ปรึกษา
เดินทางไปทําวิจัยที่ Akita University เพื่อวิเคราะห
ไอโซโทปของตัวอยางน้ําใตดินจากจังหวัดภูเก็ต

คาเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา ป.โท แขนงวิชาอุทกธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร มช.

Akita University ญี่ปุน 29 กันยายน-
25ตุลาคม

2547


