
รายงานประจําป   ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2549 (ต.ค.2548 – ก.ย.2549)

ภาควิชาสถิติผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต   ปจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  202 คน   ระดับปริญญาโท  25
คน   มีคณาจารย 24 คน เจาหนาที่ 8 คน

การดําเนินการเนนการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัย  ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และถายทอด
องคความรูทางสถิติใหเกิดประโยชนแกสังคม โดยมีแนวทางการวิจัย 3 ดานคือ การวิจัยดานทฤษฎีสถิติ
ดานสถิติประยุกต  และดานพัฒนาการเรียนการสอน

แนวทางการวิจัย
ภาควิชาไดรับสนับสนุนใหขึ้นทะเบียนหนวยวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรจํานวน 2 หนวย และหอง
ปฏิบัติการวิจัยรวมจํานวน 1 หองวิจัย รวมทั้งหนวยวิจัยรวม 1 หนวย คือ

• หนวยวิจัย สถิติกับการสํารวจดวยตัวอยาง

• หนวยวิจัย สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

• หองปฏิบัติการออกแบบโมเดลและจําลองดวยวิธีคอมพิวเตอร

• หนวยวิจัยสถิติเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรการแพทย

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  ภาควิชาสนับสนุนคณาจารยไปเสนอผลงานในประเทศ  8  เร่ือง ใน
ตางประเทศ  6  เร่ือง และตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ  4  เร่ือง

ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
บริการวิชาการแกสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และทองถ่ินภาคเหนือ จัดใหมี

การบริการวิชาการที่หลากหลาย   โดยอาศัยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในภาควิชา    ซ่ึง
ดําเนินการโดยภาควิชา และ/หรือรวมมือกับหนวยงานอื่น รวมทั้งการเปนวิทยากรรับเชิญของคณาจารย จาก
หนวยงานภายนอก   ในขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาการบริการวิชาการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรง
กับความตองการของผูรับบริการ และมีรายไดที่สามารถนําไปสูการพึ่งพาตนเองได  ผลการดําเนินงานที่
สําคัญในรอบปที่ผานมา มีดังนี้



1. โครงการประชุมวิชาการ  “ การบริหารจัดการขอมูลสถิติสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุข
ภาพ ”  วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2549   โดยความรวมมือกับ เครือขายการจัดการขอมูลและชีวสถิติ ณ สํานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีผูเขารวมประชุมรวม 90 คน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “ กระบวนการเรียนรูสถิติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในยุค
ปฏิรูปการศึกษา ” วันที่ 27 – 28  มีนาคม 2549  ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร  มีครูผูสอนเขารับการอ
บรมจํานวน   42  คน

3. โครงการอบรม รวมกับหนวยงานอื่น เชน สถานบริการวิชาการ  , สวท.-มช.  จํานวน  3 หลัก
สูตร ในลักษณะการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง นําเงินรายไดสงคณะ และ
มหาวิทยาลัย

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การใชสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน” วันที่ 18-20  ตุลาคม 2549
ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร  มีครูเขารับการอบรมจํานวน   27  คน

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การใชสถิติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา” วันที่ 21–22
ธันวาคม 2549  ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร  รับผูเขารับการอบรมจํานวน   35  คน

6. โครงการสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ ( poll ) รวมกับ Uninetpoll จํานวน 2  เร่ือง
7.รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม   ภาคคณิตศาสตรและวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกันจัดการบรรยายพิเศษ
เร่ือง  Space-Filling Designs for High-Dimensional Mixture Experiments with Multiple Component
Constraints และ SIMPLE LATIN SQUARE SAMPLING +/- k DESIGNSโดย Prof. John J.Borkowski,
Ph.D. จาก Montona State University, USA วันที่ 16 มิถุนายน 2549 ณ ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีผูสนใจเขารวมฟงประมาณ 100 คน

ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
มุงใหนักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการคิด วิเคราะห และนําความรูทางทฤษฎีไปประยุกตใชได

อยางเปนรูปธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  เพื่อการเปนบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถในวิชาชีพ และตรงกับความตองการของสังคม  ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
เพื่อสรางบัณฑิตใหเปนผูมคีวามรูคูคุณธรรม มีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค และมีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม

ปที่ผานมา ภาควิชาดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนการเพิ่มทักษะ ประสบ
การณ การศึกษาดูงาน   ดวยเงินงบประมาณรายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษระดับ ปริญญาตรี   จํานวน 14
โครงการ และ ดวยเงินงบประมาณรายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น   4
โครงการ



ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ของทั้งคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ที่สงเสริมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ที่จัดโดยคณะ  และมหาวิทยาลัย

บุคลากรภาควิชารวมงานดานประเพณีวัฒนธรรม ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และภาควิชาสถิติ จัดขึ้น  เชน  ประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัว  การถวายเทียนพรรษา  งานขันโตก  พิธีไหว
ครู  วันพัฒนาภาควิชา และทําบุญภาควิชาประจําป  เปนตน

จุดแข็ง – จุดออน ความสําเร็จ ความคุมคาคุมทุน
จุดแข็ง

        ภาควิชาสถิติมีอาจารยทั้งสิ้น   24   คน  ในปงบประมาณ 2549  อยูระหวางการศึกษาตอปริญญาเอก  
5      คน  เหลืออาจารยที่ปฏิบัติงานอยู     19    คน   สามารถดําเนินงานของภาควิชาทั้งทางดานการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีและโท  รวมทั้งงานวิจัย และงานดานอื่น ๆ ได แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญ และความทุมเทตนในการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรสายอื่น ๆ
        ในดานความนิยมเขาศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรนั้น สาขาวิชาสถิติไดรับความนิยมอันดับ
ตน ๆ  โดยสําหรับในปการศึกษา 2548 นี้มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ยื่นความจํานงเลือกสาขาวิชาเอกสถิติ เปน
อันดับ 1 ถึง 90  คน ในขณะที่จํานวนนักศึกษาที่สาขาวิชารับไดมีจํานวน 60 คน  สวนดานการทํางานของ
บัณฑิตสถิติ สามารถมีงานทําภายใน 1 ป  มากกวารอยละ 90 ในปที่ผานมา

จุดออน
เนื่องจากมีอาจารยที่อยูระหวางการศึกษาตอถึงประมาณ 20 %  ในขณะเดียวกันในชวง 5 ปตอจากนี้ 

จะมีคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ 5 คน สงผลใหอาจารยที่ปฏิบัติงานอยูมีภาระในการสอนมากขึ้น ทําให
เวลาสําหรับทําวิจัย เขียนตําราหรือบทความทางวิชาการอื่น ๆ มีนอยลง  อยางไรก็ตามผลงานวิจัยของ
อาจารยก็มีเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา และมีอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการระดับที่สูงขึ้น   ปญหาดานอื่นที่มีคือ  
ดานงบประมาณของภาควิชา  ภาควิชาไดรับงบประมาณคอนขางนอย (เนื่องจากการสอนวิชาพื้นฐานที่เปน
วิชาบริการมีจํานวนลดลง  และมีจํานวนนักศึกษาวิชาเอกในปที่ผานมามีนอย ทําใหจํานวนนักศึกษาของ
ภาควิชาที่คิดตามวิธี FTES มีนอยเมื่อเทียบกับภาควิชาอื่น ๆ )   การจัดซื้อเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอรซ่ึงเปนครุภัณฑที่สําคัญเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย  ก็ยังขาดแคลนงบประมาณเชนกัน

       ความสําเร็จ ความคุมคา คุมทุน
         ภาควิชามีอาจารยจํานวน 24  คน  บุคลากรสาย ข  1  คน  สาย ค  3 คน  ลูกจางประจํา  3  คน   และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน   รวมทั้งสิ้น 32 คน   มีงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนดานวัสดุ ครุ
ภัณฑ (ทั้งงบประมาณปกติ  งบประมาณโครงการเรงรัด และงบประมาณรายได) ในป 2548 รวมทั้งสิ้น
ประมาณ  1.29 ลานบาท  ภาควิชาสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาภาควิชาทั้งปริญญาตรีและ



ปริญญาโทในปการศึกษา 2548 ได 227 คน  คิดเปนอัตราสวนจํานวนนักศึกษาวิชาเอกตออาจารยเปน
ประมาณ 10 ตอ 1 ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตไดประมาณ  50 คนตอป    นับวามีความสําเร็จ คุมคา คุมทุน 
ในการดําเนินการ

 แนวทางการพึ่งพาตนเอง
โดยการอาศัยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในภาควิชา    ซ่ึงดําเนินการโดยภาควิชา

และ/หรือรวมมือกับหนวยงานอื่น แนวทางการพึ่งพาตนเองสามารถดําเนินการไดจาก การวิจัย  การบริการ
วิชาการลักษณะการอบรม สัมมนา  การอบรมเชิงปฏบิัติการ ซ่ึงโครงการที่กําลังดําเนินการอยู เชน การใช
สถิติเพื่อการวิจัยสถาบัน  , การใชสถิติเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานขององคกรทองถ่ิน  ปที่ผานมาภาควิชา
มีรายไดนําสงคณะวิทยาศาสตร จํานวน 80,430 บาท

แนวทางการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาสถิติ กําหนดวิสัยทัศน  “ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และ

ถายทอดองคความรูทางสถิติใหเกิดประโยชนแกสังคม “      โดยมีพนัธกิจสําคัญ คือ
1. จัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพไดในระดับ

มาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกตที่มีประโยชนตอการพัฒนาสังคมทั้งในระดับทอง

ถ่ิน และประเทศ
3. บริการวิชาการแกสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และทองถ่ินภาคเหนือ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
5. จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกร มีการตรวจสอบการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการพัฒนาที่ตองตอเนื่อง การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น   ในปที่ผานมา

สนับสนุนคณาจารยไปศึกษาตอ ปริญญาเอก จํานวน 6 คน  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในลักษณะ
เขารวมประชุม  อบรม  สัมมนา ทั้งในและตางประเทศ   และมีการเชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ มารวม
บรรยายพิเศษทํางานวิจัย และงานสอน โดยภาคการศึกษา ที่ 2/2549  ไดเชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศมา
ปฏิบตัิงานที่ภาควิชาดังนี้

1. Prof. Dr. Timothy O’Brien   จาก  Department of Mathematics and Statistics ,Loyola
University, Chicago, USA.  โดยการสนับสนุนทุนบางสวนจากมูลนิธิฟุลไบรท  คณะวิทยาศาสตร และภาค
วิชาสถิติ

2. Prof. Wong, Chi Song จาก Department of Mathematics and Statistics , University of Windsor,
Windsor, Ontario, Canada. มาปฏิบัติงานระยะสั้นและบรรยาย ระหวางวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2549
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