
ผลการดําเนินงานของภาควิชา ป2549
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. ดานการผลิตบัณฑิต
• หลักสูตร

o วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
o วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แผน ก
o วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) แผน ข

• จํานวนนักศึกษา
o ปริญาตรี จํานวน 351 คน
o ปริญญาโท จํานวน 188 คน

• จํานวนคณาจารย และ บุคลากร
o คณาจารย จํานวน 23 คน
o บุคลากร จํานวน 10 คน

• จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน
o ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (CHE-PhD-THA-INV) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)
 อาจารยวัฒนา จินดาหลวง

• รายช่ือนักศึกษา อาจารย หรือ บุคลากร ที่ไดรับรางวัล
o การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8 (NSC2006)

 นายชีวิน บัวผัน โดยมี รศ.เพชรรัตน โชติกอาภา เปน อ.ที่ปรึกษา ไดรับรางวัลชมเชย
ในหัวขอระบบการลงทะเบียนผานโทรศัพทมือถือ ประเภท Mobile Application

o พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการดีเดน คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2549
 คุณสิทธา พงษศักดิ์

2. ดานการวิจัย
• ทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายใน

o ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2549
 ปญหาการตรวจสอบวาเปนเครือขายซอนทับสามารถจัดการไดหรือไม (Is Overlay

Network Verification Tractable?) โดย อาจารยวัฒนา จินดาหลวง และ ผศ. ดร.
สรรพวรรธน กันตะบุตร งบประมาณจํานวน 40,000 บาท
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 การคนหาที่ดีที่สุดสําหรับตนไมการคนหาแบบสมดุล (Optimal Search for Balanced
Search Tree) โดย อาจารยชุมพล บุญคุมพรภัทร งบประมาณจํานวน 40,000 บาท

• หองปฏิบัติการวิจัยและหนวยวิจัย
o กลุมวิจัย Theory of Computation
o กลุมวิจัย Bioinformatics
o กลุมวิจัย Software Engineering
o กลุมวิจัย Evolutionary Computation
o กลุมวิจัย Biomedical Engineering
o กลุมวิจัย Information System
o กลุมวิจัย Computer Network
o กลุมวิจัย Computer Science Education
o กลุมวิจัย E-Learning

• การจัดประชุมสัมมนา / อบรมเชิงปฏิบัติการ
o การประชุมวิชาการแหงชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอรประจําป คร้ังที่ 10

(10th Annual National Symposium on Computational Science & Engineering: ANSCSE10),
22-24 มีนาคม 2549

o สัมมนาการจัดทํารายงานประเมินตนเอง: จุดออน-จุดแข็งและแนวทางแกไขของภาควิชา, 2
สิงหาคม 2549

• งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
o นายภาสิทธิ์ เจริญขวัญ และ ผศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช. DNA Microarray Data Clustering

by Hidden Markov Models and Bayesian Information Criterion. The Second International
Conference on Advanced Data Mining and Applications และ Lecture Notes in Artificial
Intelligence (ISI Database).

o นายจําลอง คําผาเชื้อ และ ผศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช. Application of Factor Analysis on
Mycobacterium Tuberculosis Transcriptional Responses for Drug Clustering, Drug Target,
and Pathway Detections. The Second International Conference on Advanced Data Mining
and Applications และ Lecture Notes in Artificial Intelligence (ISI Database).

o นายพนมยงค แกวประชุม. การระบุขอกําหนดแบบนัยนิยมของโครงขายประสาทสําหรับ
ระบบตรวจจับการบุกรุก (Formal Specification of Neural Networks for the Network
Intrusion Detection System). การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Conference on Computer Information Technologies 2007: CIT2007)
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3. ดานวิชาการอื่น ๆ
• ความรวมมือกับนานาชาติ

o โครงการ Twinning Program for Master Degrees in Computer Science and Information &
Communication Technology

4. ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
• โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยโครงการบริษัทเสมือนเพื่อรับพัฒนาซอฟตแวร (Visual

Software Hose: VSH)
o โครงการที่ 1: เร่ืองหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ, 18-31 มกราคม 2549
o โครงการที่ 2: เร่ืองการใชโปรแกรม Photoshop เพื่อสรางรูปภาพและกราฟฟกในการพัฒนา

เว็บเพจ, 1-7 กุมภาพันธ 2549
o โครงการที่ 3: เร่ืองการใชโปรแกรม Macromedia Flash MX เพื่อสราง Animationในการ

พัฒนาเว็บเพจ, 8-14 กุมภาพันธ 2549
o โครงการที่ 4: เร่ืองการใชงานโปรแกรม Sothink DHTML เพื่อสรางเมนูในเว็บเพจ, 1-3

มิถุนายน 2549
o โครงการที่ 5: เร่ืองการใชงานโปรแกรม Visio และ Snagit เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการใช

งานเว็บเพจ, 4-6 มิถุนายน 2549
o โครงการที่ 6: เร่ือง Basic PHP, 7-13 มิถุนายน 2549
o โครงการที่ 7: เร่ืองการใชงานฐานขอมูล MySQL, 14-18 มิถุนายน 2549
o โครงการที่ 8: เร่ืองการใชงาน PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL, 19 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม

2549
o โครงการที่ 9: เร่ืองการพัฒนา Web Based Application โดยใชโปรแกรม Dreamweaver ดวย

ภาษา PHP ติดตอกับฐานขอมูล MYSQL, 3-14 กรกฎาคม 2549
• อบรม Parallel Computation, 30-31 มีนาคม 2549
• คอมพิวเตอรโอลิมปกคาย 2 ป 2549, 11-27 มีนาคม 2549
• อบรมครูวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 2, 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2549
• อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเทศบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 24-27 เมษายน 2549
• อบรมบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม ตามโครงการเทคนิคการจัดเก็บเอกสารและขอมูลในรูปฐานขอ

มูล, 5-6 สิงหาคม 2549
• อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft SQL Server 2005 Administration Workshop, 31 กรกฎาคม - 2

สิงหาคม 2549
• อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux System Administration Workshop, 7-9 สิงหาคม 2549
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• อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Networking Workshop, 10-12 สิงหาคม 2549
• อบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Server 2003 System Administration Workshop, 16-18 ตุลาคม 2549
• อบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Server 2003 Networking Workshop, 19-21 ตุลาคม 2549
• อบรมเชิงปฏิบัติการ Bioinformatics and Security Workshop, 15-17 พฤศจิกายน 2549
• คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร คาย 1, 6-17 ตุลาคม 2549

5. ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
• อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา

- อบรมการใชงานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องตน, 6 มกราคม 2549
- อบรมการใชงานโปรแกรม .NET, 13 และ 20 มกราคม 2549
- อบรมการใชงานโปรแกรม Photoshop, 1-7 กุมภาพันธ 2549
- อบรมการใชงานโปรแกรม Macromedia Flash MX เพื่อสราง Animation ในการพัฒนาเว็บเพจ, 8-

14 กุมภาพันธ 2549
- อบรมภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ, 14-19 กุมภาพันธ 2549
- อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งลีนุกซบนเครือขายอินเตอรเนต, 12 19 26 กรกฎาคม และ 16 23 30

สิงหาคม 2549
- อบรมการใชงานโปรแกรมภาษา PHP, 23-23 กรกฎาคม 2549
- เสริมสรางความรูทางดาน SMEs, 13 กันยายน 2549
- อบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณเครือขายซิสโกขั้นสูง, 6, 13, 20 และ 27 กันยายน 2549
- อบรมการใชงานโปรแกรมภาษา JSP, 18, 19, 25, 26 พฤศจิกายน 2549

• กิจการนักศึกษา
- งาน Stat-Math-Comp, 8 มกราคม 2549
- การประกวด Oral Project 204499, 10 มกราคม 2549
- งาน Good Bye Comp Science Senior, 19 มกราคม 2549
- แนะนําศิษยปจจุบันรูจักเกี่ยวกับงาน, 20 มกราคม 2549
- งานรับขวัญพี่บัณฑิต, 20 มกราคม 2549
- งานเลี้ยง Byenior ประจําป 2548 ของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ, 21 มกราคม 2549
- โครงการพานักศึกษาเยี่ยมชมงานประกวดซอรฟแวรระดับประเทศ (NSC 2006), 10-12

กุมภาพันธ 2549
- โครงการเยี่ยมชมนักศึกษาฝกงาน, 3-7 เมษายน 2549
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สําหรับนักศึกษารหัส 49, 4 มิถุนายน 2549
- ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 49, 8 มิถุนายน 2549
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- รุนพี่เล้ียงตอนรับรุนนองประจําป 2549 ของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ, 17 มิถุนายน 2549
- โครงการสัมมนาการคนควาอิสระเชิงวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สําหรับนักศึกษารหัส 48, 24

มิถุนายน 2549
- กิจกรรมเสริมสรางสายสัมพันธคอมฯ, 24-25 มิถุนายน 2549
- สัมมนาการฝกงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร, 5 กรกฎาคม 2549
- โครงการพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร, 8 กรกฎาคม 2549
- กีฬาสายใยคอม, 15 กรกฎาคม 2549
- ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตรสิริกิตและฟงธรรม, 13 กันยายน 2549
- งานคืนสูเหยาชาววิทย-คอม ประจําป 2549, 6 ธันวาคม 2549
- การแขงขันปงปองวิทยาการคอมพิวเตอร, 4-18 ธันวาคม 2549

• ทุนการศึกษา
- คาใชจายสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เสนอในที่ประชุม

วิชาการ Advance Data Mining and Applications
o นายภาสิทธิ์ เจริญขวัญ ในหัวขอเร่ือง DNA Microarray Data Clustering by Hidden Markov

Models and Bayesian Information Criterion
- ทุนหองปฏิบัติการวิจัย / หนวยวิจัย กลุมวิจัยทฤษฎีทางการคํานวณ (The Theory of Computation

Group) จํานวน 40,000 บาท
- ทุนทํางานพิเศษ ปการศึกษา 2549 จํานวน 19 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท

o นางสาวดาริน ทัศนียภักดิ์ รหัสนักศึกษา 4605248
o นายรณฤทธิ์ ศิริชุม รหัสนักศึกษา 4605456
o นายวิทวัส วังธิยอง รหัสนักศึกษา 4605517
o นางสาวอรนุช คําแสน รหัสนักศึกษา 4605678
o นางสาวเกสิริ เตวิชัย รหัสนักศึกษา 4705694
o นางสาวจิราพรรณ เทียนแกว รหัสนักศึกษา 4705701
o นาวสาวชลธิชา เมืองแวง รหัสนักศึกษา 4705704
o นายชัชวาล แสนหงส รหัสนักศึกษา 4705705
o นายพงษสุระ ชุมประดิษฐ รหัสนักศึกษา 4705735
o นายศราวุธ รวยรื่น รหัสนักศึกษา 4705759
o นางสาวสุกัญญา สุดดี รหัสนักศึกษา 4705768
o นายสุรสิทธิ์ คงวาณิชยสกุล รหัสนักศึกษา 4705772
o นายเนมินทร สุขเสน รหัสนักศึกษา 4805008
o นายเกียรติคุณ อินตานิ รหัสนักศึกษา 4805655
o นางสาวนภัสวรรณ แอนกาศ รหัสนักศึกษา 4805684
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o นางสาวนภาพร ไชยซาววงค รหัสนักศึกษา 4805685
o นายภานุพงษ มณีรัตนพร รหัสนักศึกษา 4805706
o นายวรพงษ แซวาง รหัสนักศึกษา 4805712
o นางสาวสุกัญญา แกวคําแสน รหัสนักศึกษา 4805729

- ทุนกําแพงบุญ ปการศึกษา 2549 จํานวน 8 ทุน โดย ทุนละ 15,000 บาท จํานวน 1 ทุน และ ทุนละ
10,000 บาท จํานวน 7 ทุน
o นายศราวุธ รวยรื่น รหัสนักศกึษา 4705759 จํานวน 15,000 บาท
o นายโชติวิชช กิจพิทักษ รหัสนักศึกษา 4705707 จํานวน 10,000 บาท
o นายนิติพัฒน จึงอุดมทรัพย รหัสนักศึกษา 4705724 จํานวน 10,000 บาท
o นางสาวสุกัญญา สุดดี รหัสนักศึกษา 4705768 จํานวน 10,000 บาท
o นางสาวกอบศิริ ลาวัลกุล รหัสนักศึกษา 4805654 จํานวน 10,000 บาท
o นายวรพงษ แซวาง รหัสนักศึกษา 4805712 จํานวน 10,000 บาท
o นางสาววีนสั คํานึง รหัสนักศึกษา 4805718 จํานวน 10,000 บาท
o นางสาวสุกัญญา แกวคําแสน รหัสนักศึกษา 4805729 จํานวน 10,000 บาท

- ทุนขาดแคลนทุนทรัพย ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
o นายรณฤทธิ์ ศิริชุม รหัสนักศึกษา 4605456
o นางสาวจันธิรา กิติบุตร รหัสนักศึกษา 4705700
o นายอภิรักษ สายชมพู รหัสนักศึกษา 4705775

- ทุนกนกสิน เอ็กซปอรต ปการศึกษา 2549 จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
o นายเกรีงไกร ใจมาแกว รหัสนักศึกษา 4605134
o นายนรินทร จิวิตัน รหัสนักศึกษา 4605296
o นายชัชวาล แสนหงส รหัสนักศึกษา 4705705
o นางสาวทักษิณา สุปนะ รหัสนักศึกษา 4805675
o นางสาวอัญชรินทร ญาณวุฒิ รหัสนักศึกษา 4805740

6. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- รดน้ําดําหัวปใหมเมือง,  27 เมษายน 2549
- ทําบุญประจําปภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร, 28 มิถุนายน 2549
- คายจริยธรรม, 1-3 ธันวาคม 2549
- ทําความดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 28 ธันวาคม

2549
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ภาคผนวก
รูปภาพกิจกรรม

รูป ก.1: อบรมการใชงานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องตน

รูป ก.2: งาน Stat-Math-Comp
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รูป ก.3: การประกวด Oral Project 204499

รูป ก.4: อบรมการใชงานโปรแกรม .NET
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รูป ก.5: งาน Good Bye Comp Science Senior

รูป ก.6: แนะนําศิษยปจจุบันรูจักเกี่ยวกับงาน
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รูป ก.7: งานรับขวัญพี่บัณฑิต

รูป ก.8: งานเลี้ยง Byenior ประจําป 2548 ของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
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รูป ก.9: โครงการพานักศึกษาเยี่ยมชมงานประกวดซอรฟแวรระดับประเทศ (NSC 2006)

รูป ก.10: อบรมภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
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รูป ก.11: คอมพิวเตอรโอลิมปกคาย 2 ป 2549

รูป ก.12: อาจารยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร รับทุน
ในพิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดประจําป 2549
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รูป ก.13: การประชุมวิชาการแหงชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอรประจําป คร้ังที่ 10

รูป ก.14: อบรม Parallel Computation
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รูป ก.15: โครงการเยี่ยมชมนักศึกษาฝกงาน

รูป ก.16: อบรมครูวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 2
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รูป ก.17: อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเทศบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูป ก.18: รดน้ําดําหัวปใหมเมือง
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รูป ก.19: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สําหรับนักศึกษารหัส 49

รูป ก.20: ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท รหัส 49
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รูป ก.21: โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยโครงการบริษัทเสมือนเพื่อรับพัฒนาซอฟตแวร
(Visual Software Hose: VSH)

รูป ก.22: รุนพี่เล้ียงตอนรับรุนนองประจําป 2549 ของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
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รูป ก.23: โครงการสัมมนาการคนควาอิสระเชิงวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
สําหรับนักศึกษารหัส 48

รูป ก.24: กิจกรรมเสริมสรางสายสัมพันธคอมฯ
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รูป ก.25: ทําบุญประจําปภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

รูป ก.26: สัมมนาการฝกงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
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รูป ก.27: โครงการพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

รูป ก.28: นายชีวิน บัวผัน ไดรับรางวัลชมเชย
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8 (NSC2006)
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รูป ก.29: กีฬาสายใยคอม

รูป ก.30: อบรมบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม ตามโครงการเทคนิคการจัดเก็บเอกสารและขอมูลในรูปฐานขอมูล
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รูป ก.31: อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งลีนุกซบนเครือขายอินเตอรเนต

รูป ก.32: อบรมการใชงานโปรแกรมภาษา PHP
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รูป ก.33: อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft SQL Server 2005 Administration Workshop

รูป ก.34: อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux System Administration Workshop
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รูป ก.35: อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Networking Workshop

รูป ก.36: อบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Server 2003 System Administration Workshop
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รูป ก.37: อบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Server 2003 Networking Workshop

รูป ก.38: ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตรสิริกิตและฟงธรรม
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รูป ก.39: เสริมสรางความรูทางดาน SMEs

รูป ก.40: อบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณเครือขายซิสโกขั้นสูง
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รูป ก.41: อบรมเชิงปฏิบัติการ Bioinformatics and Security Workshop

รูป ก.42: คายโอลิมปกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร คาย 1
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รูป ก.43: คายจริยธรรม

รูป ก.44: งานคืนสูเหยาชาววิทย-คอม ประจําป 2549
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รูป ก.45: การแขงขันปงปองวิทยาการคอมพิวเตอร

รูป ก.46: โครงการทําความดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ


