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คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 32 : รายงานประจำป 2550

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนึ่งในสามคณะแรกที่ไดรับการ
กอตัง้ขึน้มาพรอมกนักบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่ป พ.ศ. 2507 ปจจบุนัมสีวนราชการประกอบ
ดวยสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาตางๆอีก 8 ภาควิชา คือ ภาควิชา
คณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา
ภาควชิาฟสกิส ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร และ ภาควชิาสถติิ

ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) ซึ่งเปนชวงที่เทียบกันไดกับภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549 กับภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอาคารที่อยูในความ
รับผิดชอบ 33 อาคาร พื้นที่รวมกวา 97,000 ตารางเมตร มีบุคลากรรวม 569 คน เปนคณาจารย 330 คน และบุคลากร
สายอืน่ๆ 239 คน นกัศกึษารวม 3,577 คน แยกเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี2,600 คน ระดบัปรญิญาโท 722 คน ระดบั
ปรญิญาเอก 255 คน โดยมีสาขาวิชาที่รับนักศึกษาทั้งหมด 47 สาขาวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับ
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 1 สาขาวชิา ระดบัปรญิญาโท 21 สาขาวชิา และระดบัปรญิญาเอก 12 สาขาวชิา นอกจากนีย้งัมี
นกัศกึษาจากทกุคณะในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม มาลงทะเบยีนเรยีนในวชิาตางๆของคณะวทิยาศาสตรอกีภาคการศกึษาละ
ไมต่ำกวาหนึง่หมืน่คน

ในปงบประมาณ 2550 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงนิรายไดรวมกนัประมาณ 330 ลานบาท แยกเปนงบประมาณแผนดนิประมาณ 274 ลานบาท และงบประมาณเงนิรายได
ประมาณ 56 ลานบาท ผลติบณัฑติไดรวม 699 คน เปนวทิยาศาสตรบณัฑติ 550 คน วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 112 คน
และวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 37 คน มผีลงานวจิยัทีต่พีมิพในระดบันานาชาต ิ 130 เรือ่ง  และมกีารใหบรกิารวชิาการเปน
จำนวนมาก

จากวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ “เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มุงเนนการวิจัยทาง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีและมกีารจดัหาทรพัยากรเพือ่
การพัฒนาที่มุงสูการพึ่งพาตนเอง” การบริหารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในรอบปที่ผานมา จึงดำเนินการ
โดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว โดยใชหลักการบริหารคุณภาพถวนทั่วองคกร
ซึง่เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ โดยไดรบัการประเมนิคณุภาพจากมหาวทิยาลยัอยใูนระดบัดมีาก นอกจากนี ้คณะวทิยาศาสตร
ยังไดรับมอบ “โลเกียรติยศเพื่อแสดงความยินดีที่ไดรวมปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ
อยางดีเยี่ยม”  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ “โลเกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีที่ไดรับการจัดอันดับใหเปนหนวยงาน
ทีม่ศีกัยภาพดเียีย่ม ในการพฒันาวชิาการ” โดย สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา” เมือ่วนัที ่ 1  ตลุาคม  2549

รายงานประจำป 2550 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในชวงปงบประมาณ 2550
ในดานการผลติบณัฑติและการพฒันาคณุภาพการศกึษา ดานวจิยัและวชิาการ ดานบรกิารวชิาการแกชมุชน ดานทำนบุำรงุ
ศลิปวฒันธรรม ดานความรวมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้การรายงานกจิกรรม
ตางๆในรอบปและกองทนุคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ภารกจิทัง้หลายทีส่ำเรจ็ลลุวงมาดวยดใีนรอบปทีผ่านมา  เปนผลเนือ่งมาจากความรวมมอืรวมใจของคณาจารย
บคุลากรทกุสายงาน นกัศกึษา และผบูรหิารทกุระดบัทกุคน ในนามของคณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
 จงึขอแสดงความขอบคณุทกุทานดวยความจรงิใจมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร. มงคล รายะนาคร)
คณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

สารคณบดี

คณะวิทยาศาสตรเปนหนึ่งในสามคณะแรกที่เปดทำการสอน ตั้งแตเริ่มกอตั้ง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ในป พ.ศ. 2507 มพีืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบ 36 ไร ประกอบดวยอาคารเรยีน
และอาคารปฏบิตักิารตาง ๆ รวม 33 อาคาร โดยดำเนนิภารกจิทัง้ 4 ดาน ไดแก การจดัการเรยีน
การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการแกชมุชน และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและอนรุกัษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  มวีัตถปุระสงคเพือ่ผลติบณัฑติทางดานวทิยาศาสตรบรสิทุธิ์
และวิทยาศาสตรประยุกตที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ
รวมทัง้สงเสรมิและสรางความแขง็แกรงทางดานการวจิยัของคณาจารย  เพือ่สนบัสนนุการเรยีน
การสอนและการบรกิารวชิาการแกชมุชนอยางมปีระสทิธภิาพและเปนรปูธรรม  ในดานการผลติ
บณัฑติ ไดเปดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพรอมกบัการเปดมหาวทิยาลยัเชยีงใหมในระยะแรก
จำนวน 5 หลกัสตูร คอื สาขาวชิาคณติศาสตร เคม ี ชีววทิยา ฟสกิส ธรณวีทิยา ในปการศกึษา
2517   คณะวิทยาศาสตรเปนคณะแรกที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปด
จำนวน 8 หลกัสตูร คอื สาขาวชิาเคม ีชวีวทิยา ธรณวีิทยา ฟสกิส การสอนเคม ีการสอนฟสกิส
การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร  และในปการศึกษา 2532 เปนคณะแรกที่เปด
หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก โดยเริม่เปดจำนวน 3 หลกัสตูรคอื สาขาวชิาฟสกิส  ชวีวทิยา และ
ธรณวีิทยา

ผบูรหิารซึง่ดำรงตำแหนงคณบดคีณะวทิยาศาสตร จนถงึปจจบุนัมจีำนวนทัง้หมด 8 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.อุดม  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.กติตชิัย  วัฒนานกิร พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารยบญุรกัษา  สนุทรธรรม พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548
8. รองศาสตราจารย ดร. มงคล  รายะนาคร พ.ศ. 2548 – ปจจบุนั

ประวตัคิณะวทิยาศาสตร
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  : 3



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 54 : รายงานประจำป 2550

การบรหิาร ทรพัยากร และ การดำเนนิงาน

วิทยาศาสตรดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุมีผลผานกระบวนการวิจัย เพื่อนำมา
ซึง่องคความรทูางวทิยาศาสตรทีผ่านการทดสอบ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง สัง่สมและถายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน คณะ
วทิยาศาสตรในฐานะองคกรการศกึษา จกัตองใชองคความรทูัง้ทีม่อียแูลวและพงึแสวงหาใหม เพือ่เพิม่พนูและเสรมิสราง
ภูมิปญญาของบุคคล ใหตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใชกระบวนการคิด การใชเหตุและผล
เพือ่สรางสรรคสงัคมแหงการเรยีนร ูซึง่จะนำไปสกูารพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศตอไป

ปรัชญา

วสิยัทศัน (ตามแผนพฒันาระยะที ่10 พ.ศ. 2550 - 2554)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มุงเนนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีและมกีารจดัหาทรพัยากรเพือ่การพฒันาทีม่งุสู
การพึง่พาตนเอง

พนัธกจิ
1. จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและวชิาชพีชัน้สงู ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีใหแกนกัศกึษาภายใน

และภายนอกคณะ โดยมงุเนนความเปนเลศิทางวชิาการและคณุภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพทัง้ระดบัพืน้ฐานและประยกุตในสาขาตาง ๆ ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพือ่สามารถนำไปแกไขปญหาและพฒันาสงัคมของประเทศ
3. ใหบรกิารวชิาการทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีกสงัคม เพือ่ตอบสนองความตองการของประเทศและ

ทองถิน่ภาคเหนอื
4. ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม เพือ่รกัษาความเปนเอกลกัษณของทองถิน่ และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดลอมทีด่ี
5. พฒันาระบบบรหิารและจดัการในทกุๆ ดาน ดวยหลกัธรรมาภบิาล พึง่พาตนเองโดยใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 76 : รายงานประจำป 2550
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 บคุลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ (ขอมลู ณ วนัที ่ 30  กนัยายน  2550)

สายวิชาการ สายสนับสนุน
ขาราชการ พนกังาน ขาราชการ พนกังาน

งบฯ แผนดนิ งบฯ แผนดนิ
220 110 104 22 72 24 17 569

ลูกจาง พนกังาน ลูกจาง รวม
ประจำ งบฯ เงนิรายได ชัว่คราว



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 98 : รายงานประจำป 2550

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ตัง้อยเูลขที ่ 239 ถนนหวยแกว อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม 50200
บนเนือ้ที ่36 ไร ปจจบุนัคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มอีาคารทัง้สิน้ 33 อาคาร รวมพืน้ทีใ่ชสอย 97,194.79 ตาราง
เมตร

  อาคาร สถานที ่ และ ยานพาหนะ

หนวยงาน พืน้ทีใ่ชสอย (ตารางเมตร)
ภาควชิาคณติศาสตร 3,051.35
ภาควชิาเคมี 18,015.62
ภาควชิาชวีวิทยา 18,604.99
ภาควชิาธรณวีิทยา 8,389.55
ภาควชิาฟสกิส 20,819.29
ภาควชิาสถติิ 2,017.56
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 3,516.00
ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม 8,105.90
สวนกลางคณะวทิยาศาสตร 14,674.53

รวมพืน้ทีใ่ชสอยทัง้หมด 97,194.79

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร มียานพาหนะสำหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารทั่วไป ทั้งหมด
8  คนั  ซึง่เปนรถขนาดกลาง  7  คนั และรถบสัขนาดใหญ จำนวน
1  คนั

 การเผยแพรขอมลูขาวสาร
คณะวทิยาศาสตรไดเผยแพรขอมลูขาวสารทัง้ดานวชิาการและการบรหิารจดัการตางๆ ผานสือ่ในหลายรปูแบบ

เพือ่เผยแพรตอหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เชน
Website คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม www.science.cmu.ac.th
วารสารวชิาการของคณะวทิยาศาสตร ไดแก Chiang Mai Journal of Science
ขาวสารคณะวทิยาศาสตร ราย 3 เดอืน
ขาวสารกจิกรรมคณะวทิยาศาสตร เดอืนละ 2 ฉบบั

คณุวฒุอิาจารย
ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตรี รวม (คน)

197 124 9 330

ตำแหนงทางวชิาการ
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผชูวยศาสตราจารย อาจารย รวม (คน)

8 57 77 188 330

ศาสตราจารย
2.4 %

รองศาสตราจารย
17.3 %

อาจารย
57.0 % ผชูวยศาสตราจารย

23.3 %
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มีการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร ทั้งปรับปรุงมากและปรับปรุงเล็กนอย ในระดับปริญญาตรีและ
บณัฑติศกึษา ดงันี้

ก. การเปดกระบวนวชิาใหมและการปรบัปรงุกระบวนวชิา
ระดบั สาขาวิชา เปดกระบวนวชิาใหม ปรบัปรงุกระบวนวชิา

ปรญิญาตรี วสัดศุาสตร - 4
ชวีวทิยา - 1
คณติศาสตร 4 1
เคมี - 2

บณัฑติศกึษา ฟสกิสประยกุต 5 1
คณติศาสตร 7 -
คณติศาสตรประยกุต 4 7
สถติิ 1 -

ข.  การปรบัปรงุหลกัสตูร
ในปการศกึษา 2550 คณะวทิยาศาสตรกำลงัอยใูนระหวางการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทกุสาขาวชิา

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่เหลือกำลัง
อยใูนระหวางการดำเนนิการในระดบัคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา
การรบัเขา

คณะวทิยาศาสตรมรีะบบการคดัเลอืกเพือ่รบัเขาเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดงัตอไปนี้
การสอบคดัเลอืก จากสวนกลาง  ดำเนนิการโดยสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
การสอบคดัเลอืก โควตาภาคเหนอื   ดำเนนิการโดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
การสอบคดัเลอืก การรบัเขาโดยวธิพีเิศษ  ดำเนนิการโดยคณะวทิยาศาสตร  ตามโครงการตางๆ ดงันี้

โครงการพฒันาและสงเสรมิผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (พสวท.)
โครงการสงเสรมิผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร (สควค.)
โครงการพฒันากำลงัคนดานวทิยาศาสตร (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแหงประเทศไทย)
โครงการรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (โครงการเรยีนด ีมช.)
โครงการพฒันาและสงเสรมิเยาวชนดเีดนทางการกฬีา (โครงการกฬีา)
โครงการรบันกัเรยีนผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร
โครงการรบันกัเรยีนจากโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรสำหรบัเดก็และเยาวชน
โครงการรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจากคายโอลมิปกวชิาการ
โครงการวทิยาศาสตรในโรงเรยีน

ผลการดำเนนิงานตามภารกจิ
ดานการผลติบณัฑติ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลกัสตูร
ในปการศกึษา 2550 คณะวทิยาศาสตร เปดสอนหลกัสตูรและหลกัสตูรรวม ดงันี้

ระดบัปรญิญาตรี 13 สาขาวชิา
ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ   1 สาขาวชิา
ระดบัปรญิญาโท 21 สาขาวชิา
ระดบัปรญิญาเอก 12 สาขาวชิา

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
คณติศาสตร วิทยาศาสตรบูรณาการ คณติศาสตร คณติศาสตร
วทิยาการคอมพวิเตอร การสอนคณติศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร
สถติิ คณติศาสตรประยกุต     (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
ฟสกิส วทิยาการคอมพวิเตอร *** ฟสกิส**
วัสดศุาสตร สถติปิระยกุต วสัดศุาสตร **
เคมอีตุสาหกรรม ฟสกิส เคม*ี*
เคมี การสอนฟสกิส ชีววิทยา
ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี ฟสกิสประยกุต ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ
ชีววิทยา วสัดศุาสตร จุลชีววิทยาประยุกต
จุลชีววิทยา เคมอีตุสาหกรรม ธรณีวิทยา**
สัตววิทยา เคมี วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
ธรณีวิทยา การสอนเคมี เทคโนโลยชีวีภาพ@

อัญมณีวิทยา เทคโนโลยชีวีภาพ@ วทิยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยนีาโน@

ชีววิทยา
การสอนชวีวทิยา
ธรณีวิทยา
ธรณฟีสกิสประยกุต**
ธรณศีาสตรปโตรเลยีม*
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม**
ชวีสารสนเทศศาสตร
วทิยาศาสตรคณติศาสตร
     บรูณาการ

* หลกัสตูรนานาชาต ิ  ** หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต ิ      *** ภาคปกต ิและภาคพเิศษ     @ หลกัสตูรรวมระหวางคณะและบณัฑติวทิยาลยั

 การผลติบณัฑติ
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ภาวะการไดงานทำและศึกษาตอของบัณฑิต

ทำงานแลว
307 คน

ยงัไมไดทำงาน
45 คน

ศึกษาตอ
128 คน

สถานภาพการทำงาน รวมสาขาวิชา ทำงานแลว ยงัไมทำงาน ศกึษาตอ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

เคมี 37 51.39 2 2.78 33 45.83 72 15.00
ชีวเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 16 61.54 4 15.39 6 23.07 26 5.42
เคมอีตุสาหกรรม 41 78.85 1 1.92 10 19.23 52 10.83
ชีววิทยา 17 44.74 4 10.53 17 44.73 38 7.92
จลุชีววิทยา 25 62.50 3 7.50 12 30.00 40 8.33
สตัววทิยา 3 50.00 1 16.67 2 33.33 6 1.25
ธรณวีทิยา 35 89.74 - - 4 10.26 39 8.13
อญัมณวีิทยา 17 73.91 4 17.39 2 8.70 23 4.79
คณติศาสตร 12 38.71 5 16.13 14 45.16 31 6.46
วิทยาการคอมพวิเตอร 54 84.38 7 10.94 3 4.68 64 13.33
สถติิ 24 68.57 7 20.0 4 11.43 35 7.29
ฟสกิส 6 25.00 3 12.50 15 62.50 24 5.00
วัสดศุาสตร 20 66.67 4 13.33 6 20.00 30 6.25
              รวม 307 63.95 45 9.38 128 26.67 480 100.00

ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบณัฑติ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน

โครงการรบันกัเรยีนทนุมลูนธิวิทิยาศาสตรและคณติศาสตรเพือ่ชมุชน (วคช.)
โครงการรบันกัเรยีนเขาโดยวธิพีเิศษ (วพ.)
โครงการเพชรทองกวาว

สำหรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครโดยผานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และสอบคัดเลือกตามสาขาวิชาที่สมัคร ณ คณะวิทยาศาสตร  โดยเปดรับสมัครปละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศกึษาที ่ 2 ของทกุปการศกึษา

จำนวนบณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษา ปการศกึษา 2549

วทิยาศาสตรบณัฑติ
550 คน

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
112 คน

วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ
37 คน

ปริญญาเอก
255 คน

ปริญญาโท
722 คน

ปริญญาตรี
2,600 คน

จำนวนนกัศกึษา จำแนกตามระดบัการศกึษา

จำนวนนกัศกึษารบัเขา ปการศกึษา 2550

ปริญญาตรี
761 คน

ปริญญาโท
244 คน

ปริญญาเอก
74 คน

นกัศกึษาปจจบุนั   ในปการศกึษา 2550 คณะวทิยาศาสตรไดรบันกัศกึษาใหมทัง้สิน้ 1,079 คน จำแนกเปน
ระดบัปรญิญาตรี 761 คน
ระดบัปรญิญาโท 244 คน
ระดบัปรญิญาเอก 74 คน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจาก
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2549 มีจำนวน
ทัง้สิน้ 699 คน

จำนวนนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร
รวมทัง้หมดมจีำนวน 3,577 คน
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ระดบับณัฑติศกึษา
 การเสนอผลงานวชิาการ/โครงการแลกเปลีย่นฯ

• คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายสมทบในการเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา 2550
ทีผ่านมา ไดใหการสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษาเสนอผลงานวชิาการทัง้สิน้ จำนวน 110 คน รวมเปนเงนิ
738,034 บาท (ในประเทศ 71 คน เปนเงนิ 208,610 บาท และตางประเทศ 39 คน เปนเงนิ 529,424 บาท)

• การสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษาเสนอผลงานวชิาการ ฝกอบรม ดงูาน ทำวจิยัระยะสัน้ คณะวทิยาศาสตร
ไดจดัสรรงบประมาณเปนคาใชจายสมทบใหแกนกัศกึษาบณัฑติ ศกึษาเพือ่ศกึษาวจิยัในโครงการแลกเปลีย่น
ทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ณ University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน
เปนเงนิ 30,000 บาท

 โครงการพฒันาวชิาการบณัฑติศกึษา
• คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาโดย

ในปงบประมาณ 2550 ไดใหการสนบัสนนุใหภาควชิาตางๆ รวม 49 โครงการ เปนเงนิทัง้สิน้ 651,181 บาท
 โครงการทนุชวยสอน

• คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชวยสอนโดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ
การสนับสนุนโดยคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง และการสนับสนุนในลักษณะการใหทุนการศึกษา โดยในป
งบประมาณ 2550 ไดสนับสนุนประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง จำนวน 1,807,830 บาท และ
สนบัสนนุประเภททนุการศกึษา จำนวน 1,062,000บาท รวมทัง้สิน้เปนเงนิ 2,869,830 บาท

 การพฒันาวชิาการ

คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและ
บณัฑติศกึษาหลายรปูแบบ ดงันี้
ระดบัปรญิญาตรี
โครงการพฒันาการเรยีนการสอน

ในปงบประมาณ 2550 ไดใหการสนบัสนนุใหการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนทัง้สิน้ 72 โครงการ เปน
เงนิประมาณ 983,067.-  บาท   แบงออกไดเปน 4  ลกัษณะกจิกรรม คอื

กจิกรรมพฒันาคณุภาพนกัศกึษา เปนกจิกรรมเกีย่วกบัการอบรมสมัมนาเพือ่ใหความรแูกนกัศกึษา
1. ความรวูชิาการทีน่กัศกึษาเกีย่วของโดยตรงในสาขานัน้
2. วชิาการเชงิวชิาชพีทีน่กัศกึษาตองใชในการนำไปปฏบิตังิานในอนาคต
3. วิชาการเสริมทักษะประกอบการศึกษาและการทำงาน โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
กจิกรรมเกีย่วกบัสือ่การสอน  เปนกจิกรรมในการจดัหา/พฒันาสือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนตางๆ เชน หนงัสอื ตำรา
สือ่การสอนและระบบคอมพวิเตอร
กจิกรรมดานศลิปวฒันธรรมและกจิกรรมสมัพนัธ เปนกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม หรอืเสรมิสราง
ความสัมพันธของนักศึกษา เชน ทำบุญ เยี่ยมบานเด็กกำพรา กีฬา คายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาภาควิชา
เปนตน
กจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันาการเรยีนการสอน   เชน

• คายวทิยาศาสตรแบบองครวมสำหรบันกัศกึษาชัน้ปที ่ 1
• กจิกรรมฝกวจิยัสำหรบันกัศกึษาโครงการพเิศษ ชัน้ปที ่ 2
• การฝกงานและดงูาน
• กจิกรรมสปัดาหแนะนำสาขาวชิาเอก
• กจิกรรมเสนอผลงานวชิาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
• โครงการคายอาสาพฒันาการศกึษา
• การสนบัสนนุกระบวนวชิาปญหาพเิศษหรอืคนควาอสิระ
• โครงการวนัผบูรหิารพบผปูกครองนกัศกึษาใหม
• การปฐมนเิทศ/ปจฉมินเิทศนกัศกึษา
• โครงการเยีย่มบานนกัศกึษาประจำป
• โครงการเตรยีมความพรอมกอนการสำเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาชัน้ปที ่ 3
• การประชมุประจำปอาจารยทีป่รกึษานกัศกึษาชัน้ปที ่ 1
• โครงการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
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 การพฒันาบคุลากร
ในปงบประมาณ 2550 ไดใหการสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากร เปนเงินทั้งสิ้น 4,644,500 บาท โดยมี

กจิกรรมหลกัใน 3 ลกัษณะคอื
1. การสนบัสนนุงบประมาณแกบคุลากรเพือ่ไปศกึษาตอ/ประชมุ/ฝกอบรม ทัง้ในและตางประเทศ
2. การจดัอบรม/สมัมนาบคุลากรเพือ่พฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิาน
3. การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาศกัยภาพของภาควชิา/หนวยงานในภาพรวม เชน การพฒันาหลกัสตูร

การประกนัคณุภาพการศกึษา
บคุลากรทีล่าศกึษาตอในประเทศและตางประเทศ

ชวงเดอืนตลุาคม  2549 – เดอืนกนัยายน 2550 มบีคุลากรลาศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก จำนวน   4  คน

 ทนุการศกึษา

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรไดรบัทนุการศกึษา จำนวน  594  ทนุ คดิเปนจำนวนเงนิ  6,621,120  บาท  จำแนกเปน
ระดบัปรญิญาตร ี 575  ทนุ  คดิเปนเงนิ  6,050,120  บาท และระดบับณัฑติศกึษา  19  ทนุ  คดิเปนเงนิ  571,000  บาท

 กจิกรรมนกัศกึษา
คณะวทิยาศาสตรตระหนกัถงึความสำคญัของการสรางเสรมิทกัษะความร ูความสามารถ และทกัษะในการใชชวีติ

ในสงัคมปจจบุนั จงึสงเสรมิใหนกัศกึษาจดัและเขารวมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตางๆ ทัง้กจิกรรมวชิาการ กจิกรรมกฬีาและ
นนัทนาการ กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและประเพณ ี  และกจิกรรมบำเพญ็ประโยชนตอสงัคม

โดยในปการศกึษา 2550  ไดจดักจิกรรมตลอดทัง้ป จำนวน  41  ครัง้  ซึง่ไดรบัการจดัสรรงบประมาณจากคณะ
วทิยาศาสตร เปนเงนิ  831,859  บาท ดงัตวัอยางกจิกรรม

ดานกฬีาและนนัทนาการ
รวมการแขงขนักฬีามหาวทิยาลยัเชยีงใหม
Sports Day 2007
การแขงขนักฬีาของนองใหมระหวางคณะ
การแขงขนักฬีาระหวางภาควชิา
โครงการวดิยา-เกษตรสมัพนัธ

ดานทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและประเพณี
ไหวครู
บายศรสีขูวญัและขนัโตก

ดานบำเพญ็ประโยชนตอสงัคม
คายฝกวจิยัทางวทิยาศาสตรภาคฤดรูอน
ปลกูปาและพฒันาสิง่แวดลอม
คายอาสาพฒันา

ระดบับณัฑติศกึษา
 571,000 บาท

การไปประชมุ  ดงูาน  อบรม  ทำวจิยั  ทัง้ในและตางประเทศ
ประชมุและเสนอผลงานในตางประเทศ จำนวน 28 ราย (ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)
ประชมุและเสนอผลงานในทีป่ระชมุ วทท. จำนวน 84 ราย  (ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)
ฝกอบรม ดงูาน และทำวจิยั จำนวน 80 ราย  (ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)
ประชมุวชิาการและกจิกรรมอืน่ จำนวน 449 ราย  (ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)

การจดัประชมุ อบรม สมัมนา ดงูาน  บคุลากรภายในคณะฯ  (งบประมาณ 1,076,575 บาท)

จดัประชมุ จำนวน 6 ครัง้
จดัอบรม จำนวน 8 ครัง้
จดัสมัมนา จำนวน 24 ครัง้
ดงูาน จำนวน 5 ครัง้

ระดับปริญญาตรี
6,050,120 บาท

ประชมุและเสนอผลงาน
ในตางประเทศ  28 ราย

ประชมุวชิาการและกจิกรรมอืน่ 499 ราย

ประชมุและเสนอผลงาน
ในทีป่ระชมุ วทท. 84 ราย

ฝกอบรม ดงูาน
และทำวจิยั 80 ราย

จดัประชมุ 6 ครัง้
จดัอบรม
8  ครัง้

จดัสมัมนา 24 ครัง้

ดงูาน  5 ครัง้
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เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เชือ่มตอระบบอนิเทอรเนต็ทีด่ขีึน้ และเพิม่ความเรว็ในการใชงานอนิเทอรเนต็
เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชา
คณิตศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาสถิติ เพื่อทดแทนสายใยแกวชุดเดิมที่เกา ทำใหการเชื่อมตอ
ภาควชิาดงักลาวกบัคณะวทิยาศาสตรมคีวามเรว็เพิม่ขึน้จากเดมิ 100 Mbps เปน 1,000 Mbps
จัดซื้ออุปกรณปองกันไวรัส ติดตั้งในคณะวิทยาศาสตร เพื่อปองกันอันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร และลดปญหา
เรือ่งการใชอนิเทอรเนต็ชา เนือ่งจากการระบาดของหนอนอนิเทอรเนต็
พฒันาโปรแกรมคลงัภาพกจิกรรม เพือ่ใชประโยชนในการดขูอมลูยอนหลงั และเกบ็เปนสถติขิองภาพกจิกรรมตาง ๆ
จัดซื้อฮารดดิสก (Harddisk) เพิ่มพื้นที่ใหบริการของเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร และขอมูลของเว็บไซตภาควิชา
หนวยงาน ทีฝ่ากไวกบัแมขาย (Server) ของคณะวทิยาศาสตร
ตดิตัง้คอมพวิเตอรเพือ่ใหบรกิารสบืคนขอมลูทีห่องสมดุคณะวทิยาศาสตร
ตดิตัง้กลองโทรทศันวงจรปด (CCTV) เพิม่เตมิ  เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในสวนของสำนกังานเลขานกุารคณะวทิยาศาสตร
และอาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร

 การพฒันาระบบสารสนเทศบคุลากรทีไ่ดรบัเลือ่นตำแหนงทางวชิาการ / ชำนาญการ

ศาสตราจารย จำนวน 1 คน
รองศาสตราจารย จำนวน 2 คน
ผชูวยศาสตราจารย จำนวน 12 คน
ชำนาญการ จำนวน 1 คน
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ผลการดำเนนิงานตามภารกจิ
ดานการวิจัย

คณะวทิยาศาสตรไดกำหนดทศิทางการวจิยัใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรการวจิยัของมหาวทิยาลยั  และมงุเนน
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือและประเทศโดยคณะ
วิทยาศาสตรไดสงเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการในระดับตางๆ  ทั้งดานพื้นฐานประยุกต
พฒันาและบรูณาการ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ  รวมทัง้สรรหาทรพัยากรทีจ่ะทำใหเกดิการวจิยัในระดบัสงู เพือ่
พัฒนาองคความรูทางวิชาการและพัฒนาการทุกดาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงไดกำหนดพันธกิจ
สรางระบบสงเสรมิการวจิยัอยางครบวงจร

ในป 2550 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนงบประมาณใหมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและหนวยวิจัยเพื่อ
รวมกลมุการดำเนนิงานวจิยัทีม่คีวามสนใจในปญหาและทศิทางงานวจิยัเดยีวกนัในแขนงวชิานัน้ ๆ  มหีองปฏบิตักิารวจิยั
และหนวยวิจยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ จำนวน 27 หอง และ 23 หนวยวจิยั และอกี 1 กลมุวจิยัสถาบนั  และคณะวทิยาศาสตร
ยงัไดสนบัสนนุใหมกีารจดัตัง้หองปฏบิตักิารวจิยัสคูวามเปนเลศิทางวชิาการ จำนวน 5  หอง เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุ
การรวมกลุมของนักวิจัยในสังกัดคณะวิทยาศาสตรที่มีผลงานดานวิชาการเปนที่ประจักษและมีศักยภาพในการพัฒนา
ไปสูกลุมวิจัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือในระดับนานาชาติ
(ดูรายละเอยีดในเวบ็ไซต)

นอกจากนี้  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ไดสนบัสนนุการจดัตัง้พฒันาศนูยเครอืขายดาน ศนูยความเปนเลศิดานวสัดนุาโนเฉพาะทาง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  สนบัสนนุงบประมาณปละ 5,000,000.-บาท เปนระยะเวลา 5 ป  (ตัง้แตป  2549 เปนตนไป) โดยมี
คณะวทิยาศาสตรเปนหนวยปฏบิตังิาน

งบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ
ในป 2550 นกัวจิยัคณะวทิยาศาสตรไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณในกจิกรรมวจิยัในลกัษณะของหองวจิยัและ

โครงการวจิยั จากแหลงทนุตาง ๆ รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 77,719,790.00 บาท ตามรายละเอยีดดงันี้

ประเภทหองวจิยั
1. หองปฏบิตักิารวจิยั/หนวยวจิยั เปนเงนิ 395,600.00 บาท
2. หองปฏบิตักิารวจิยัสคูวามเปนเลศิ เปนเงนิ 500,000.00 บาท

ในรอบปที่ผานมา คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ที่มี
เปาหมายใหมกีารประกนัคณุภาพการศกึษาอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ โดยมงุเนนใหบคุลากรมสีวนรวมและเปน
วัฒนธรรมองคกร โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบถวนทั่วองคกร (Total Quality Management : TQM) และมี
นโยบายการนำหลกัการบรหิารงานสมยัใหม เชน กระบวนการเทยีบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) การจดัการความรู
(Knowledge Management) เปนตน  มาใชเพือ่พฒันาองคกร ตลอดจนไดเริม่ดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาตามกรอบ
แนวทางเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ (Thailand Quality Award) : TQA) ตามทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมกำหนด ซึง่คณะ
วทิยาศาสตรไดจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการจดักจิกรรมเปนเงนิ  195,500  บาท ดงัตวัอยางกจิกรรมตอไปนี้

 กจิกรรมการประกนัคณุภาพ
การประชุมชี้แจงและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและตัวบงชี้คุณภาพ ระดับ
ภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร และ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูในการจัดการ
ความรใูนคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (งบประมาณ  10,000  บาท)
การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ เพื่อซักซอมความเขาใจรวมกันกอนการตรวจเยี่ยมและประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร และ ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพ
การศกึษาระดบัภาควชิา/สำนกังานเลขานกุารคณะฯ ประจำป 2550 (งบประมาณ  43,061.25 บาท)
การสมัมนา เรือ่ง “ TQA กบัการพฒันาคณะวทิยาศาสตรสคูวามเปนเลศิ” (งบประมาณ 38,200 บาท)
การศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ. เชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จ. เชยีงราย (งบประมาณ 13,856 บาท)
โครงการพัฒนาหัวหนาหนวย/หัวหนางาน/ผูแทนจากภาควิชา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อศึกษา
ดูงานดานการจัดการความรู ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทปูนซีเมนตไทย จำกัด(มหาชน) (งบประมาณ
80,000 บาท)
ในระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
การจดัประชมุ สมัมนา เพือ่ระดมความคดิเหน็ และหาแนวปฏบิตัริวมกนัในหนวยงาน รวมทัง้ตดิตามและประเมนิผล
การดำเนนิการประกนัคณุภาพภายในภาควชิา/สำนกังานเลขานกุารคณะฯ

 การประกนัคณุภาพการศกึษา



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 2322 : รายงานประจำป 2550

ผลการดำเนนิงานตามภารกจิ
ดานการบริการวิชาการแกชุมชน

คณะวทิยาศาสตรไดดำเนนิการในสวนของงานบรกิารวชิาการแกชมุชน ใน 2 รปูแบบ ไดแก
1. การบรกิารวชิาการแกโรงเรยีน

1.1 คายโอลิมปกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร  ไดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร  (มลูนธิ ิสอวน.)   โดยไดดำเนนิการมาแลวเปนปที ่6 โดยมกีารจดัอบรมทัง้หมด 6 สาขาวชิา
คือสาขาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และดาราศาสตร สำหรับในปการศึกษา 2550 ได
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550  และเขาคาย ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 7-18
ตุลาคม 2550  โดยมีครูจากโรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน รวมเปนครูวิทยากรและครูสังเกตการณ
ในการจดัคาย 1 ปการศกึษา 2550 ดงันี ้ครวูิทยากร จำนวน 1 คน  ครสูงัเกตการณ จำนวน 5 คน

1.2 การแขงขนัเคมโีอลมิปก สอวน. ครัง้ที ่ 3
คณะวทิยาศาสตร ไดรบัมอบหมายจากมลูนธิ ิสอวน.  ใหเปนเจาภาพจัดแขงขันเคมีโอลิมปก   สอวน.

ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2550 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียน อาจารย ครู และ
ผเูกีย่วของ จากศนูย สอวน.ตางๆ ทัว่ประเทศ จำนวน 270 คน

1.3 การอบรมครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก
คณะวิทยาศาสตร ไดรับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยจัดอบรมครูวิทยาศาสตร

คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก ระหวางวนัที ่ 25 เมษายน ถงึ วนัที ่6 พฤษภาคม 2550 ตามขอมลู
ดงันี้

สาขาวิชา หลกัสตูร 1 หลกัสตูร 2 หลกัสตูร 3 รวม
(คน) (คน) (คน) (คน)

ชีววิทยา 23 - -         23
คณติศาสตร 41 - -         41
วิทยาศาสตรโลก 44 - -         44
เคมี 24 - 11         35

รวม 132 - 11        143
         นอกจากนีค้ณะวทิยาศาสตรยงัไดจดัอบรมคายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบันกัเรยีนนกัศกึษาดงันี้
1. คายอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  รนุที ่ 1  คาย  5  ระหวางวนัที ่ 19-26  เมษายน  2550
2. คายอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  รนุที ่ 2  คาย  3  ระหวางวนัที ่ 15-21 ตลุาคม   2550
3. คายอาสาพฒันาการศกึษา   ระหวางวนัที ่ 8 – 13  ตลุาคม  2550

ประเภทโครงการวิจัย
แหลงงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

1. คณะวทิยาศาสตร 47 7,490,600.00
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9 900,000.00
3. สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 6,990,400.00
4. โครงการจดัตัง้ศนูยวศิวกรรมชวีการแพทย (มช.) 3 300,000.00
5. สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 86 19,984,467.00
6. สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช) 9 11,365,455.00
7. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 2 1,687,400.00
8. สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 4 1,903,900.00
9. กรมการพลงังานทหาร 1 973,940.00

10. กรมควบคมุมลพษิ 1 666,820.00
11. กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ 1 2,160,000.00
12. กรมทรพัยากรน้ำบาดาล 1 10,370,000.00
13. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 1 6,216,667.00
14. โครงการ BRT 1 866,667.00
15. มลูนธิโิทเรเพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตรประเทศไทย 1 212,000.00
16. ศนูยปฏบิตักิารวจิยัและเครือ่งกำเนดิแสงซนิโครตรอนแหงชาติ 1 1,035,824.00
17. สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู  (องคกรมหาชน) 1 2,000,000.00
18. บรษิทัปนูซเิมนตไทย  จำกดั  (มหาชน) 1 1,617,000.00
19. แหลงทนุจากตางประเทศ 1 83,050.00

ในป  2550   มโีครงการวจิยัทีด่ำเนนิการแลวเสรจ็  จำนวน  67  โครงการ (ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)

การเผยแพรผลงานวจิยั
ในป  2550   คณะวทิยาศาสตรไดสนบัสนนุใหนกัวจิยัเผยแพรผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการทางสือ่ตางๆ  เชน

เผยแพรในวารสารระดบันานาชาต ิ วารสารระดบัประเทศ  การประชมุวชิาการนานาชาต ิ การประชมุวชิาการระดบัประเทศ
ดงันี้

1. ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการสากลทีอ่ยใูน
ฐานขอมลูมาตรฐาน  ISI, Web of Science จำนวน 130 เรือ่ง

2. ผลงานทีต่พีมิพใน Chiang Mai Journal of Science จำนวน 12 เรือ่ง
3. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุวชิาการนานาชาต ิ ณ   ตางประเทศ จำนวน 28 เรือ่ง
4. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ครัง้ที ่32 จำนวน 86 เรือ่ง
5. ผลงานทีเ่ผยแพรในวารสารหรอืทีป่ระชมุวชิาการอืน่ๆ จำนวน 42 เรือ่ง



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 2524 : รายงานประจำป 2550

3. โครงการศนูยวิจยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ
ไดรบังบประมาณ   จำนวน  2,000,000.-บาท ดำเนนิงานโดยภาควชิาชวีวิทยา ผลการดำเนนิงาน

ของโครงการ คอื
มกีารดำเนนิงานวจิยั  จำนวน  2 โครงการ
มีการจัดฝกอบรม การบริการใหคำปรึกษา  การบริการฝกทักษะทางดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และการปรบัปรงุพนัธโุดยเทคนคิทางโมเลกลุ
มกีารนำเสนอผลงานในทีป่ระชมุวชิาการตาง ๆ
รับบริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4.    ศนูยขอมลูน้ำบาดาลภาคเหนอื
ไดรบังบประมาณ  จำนวน 2,000,000.-บาท เปนโครงการทีด่ำเนนิงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

น้ำบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยาของภาคเหนือและเผยแพรถายทอดองคความรูดานน้ำบาดาล
ใหแกชุมชนและสงัคม ผลการดำเนนิงานของโครงการคอื

จดัทำโครงการผพูทิกัษฯน้ำบาดาล ใหแกโรงเรยีนตาง ๆ ในจงัหวดัเชยีงใหม จำนวน  11 โรง  และ
จงัหวดัลำพนู จำนวน 13 โรง
มกีารจดัฝกอบรมใหความรดูานน้ำบาดาล  จำนวน  2  ครัง้
มกีารดำเนนิงานวจิยั  จำนวน  1  เรือ่ง
จดัทำศนูยการเรยีนรชูุมชนดานน้ำบาดาล  มกีารจดักจิกรรมตลอดทัง้ปในหวัขอทีเ่กีย่วของกบัการพฒันา
และอนรุกัษน้ำบาดาล
ใหบรกิารขอมลูสารสนเทศภมูศิาสตรดานน้ำบาดาล 8 จงัหวดัภาคเหนอื แบบออนไลน ผานเวบ็ไซต
ของศนูยบรกิารเทคโนโลยนี้ำบาดาล

5. ศนูยเครือ่งเรงอนภุาคเพือ่การวเิคราะหและสงัเคราะหวัสดรุะดบันาโนฯ
ไดรบังบประมาณ จำนวน  8,000,000.-บาท  เปนโครงการทีด่ำเนนิงานโดยกลมุวจิยันวิตรอนพลงังาน

สงู  ภาควชิาฟสกิส  ผลการดำเนนิงาน คอื
เผยแพรผลงานวจิยัทางโฮมเพจ
ใหบรกิารวเิคราะห  RBS, RBS-C, IBIL, PIXE, FTFIR
ใหบรกิารประยกุตบมีไอออนและพลาสมานาโน
จดัอบรม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  2  ครัง้   เพือ่สรางเครอืขายความรวมมอืตอไป

2.3 การจดัประชมุวชิาการ/การจดับรรยายพเิศษ
คณะวทิยาศาสตรไดจดักจิกรรมเพือ่เผยแพรความรทูางวชิาการทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีใหแก

นกัวชิาการ นกัเรยีน นสิติ/นกัศกึษา ตลอดจนบคุคลทัว่ไป   ดงันี้
1. ประชมุวชิาการนานาชาตทิฤษฎบีทจดุตรงึและการประยกุต  วันที ่ 16 – 22  กรกฎาคม 2550
2. สัมมนาทางวิชาการเรื่องเซรามิกไรสารตะกั่วสำหรับการประยุกตอัลตราโซนิกสและตัวเก็บประจุ  วันที่ 28

กรกฎาคม  2550
3. ประชมุวชิาการนาโนเทคโนโลยแีหงประเทศไทย  ครัง้ที ่ 1  เรือ่ง วัสดนุาโน เภสชัภัณฑ  อุปกรณและการประยกุต

ใช   วนัที ่ 14 - 16  สงิหาคม  2550
4. ประชมุสมัมนา  เรือ่ง  โลกรอน : วิกฤตทีย่ังมโีอกาส   วันที ่ 29  สงิหาคม  2550

2. การถายทอดองคความรแูละเทคโนโลยสีชูมุชน
2.1 ดำเนนิการโดยภาควชิาและสถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สวท-มช.)

คณะวทิยาศาสตรไดจดัอบรม/สมัมนาใหความรแูกชมุชน ใหบรกิารรบัวเิคราะห/ทดสอบระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการ งานนวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีการดำเนินการผานสถานบริการ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สวท-มช.) เชน การอบรมการเปาแกว อญัมณชีนดิทีส่ำคญั การตรวจพสิจูนทบัทมิ
แซปไฟรสังเคราะห การตรวจพิสูจนเพชรเลียนแบบจากเพชรแท การทำมาตรฐานลำไยอบแหง ฯลฯ นอกจาก
การใหบรกิารวชิาการแกชมุชน ผาน สวท-มช. แลว ภาควชิาตางๆ ยงัไดดำเนนิการถายทอดองคความรใูนสาขา
วชิาทีเ่ชีย่วชาญไปสชูมุชน เชน  (ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)

อบรมการเพาะเลีย้งหนอนเยือ่ไผใหแกเกษตรกร  ปที ่  3  จำนวน  10  ครัง้
อบรมการผลติสรุาแชสรุากลัน่ใหไดมาตรฐาน
อบรมการพฒันาศกัยภาพของสาหรายในการบำบดัน้ำเสยี
อบรมความรทูองถิน่ในการใชผกัพืน้บาน

2.2 โครงการบรูณาการวชิาการแกชมุชน
ในป 2550 คณะวทิยาศาสตรไดรบังบประมาณสนบัสนนุโครงการบรูณาการวชิาการแกชมุชน ในการให

บรกิารวชิาการแกสงัคม จำนวน  5  โครงการดงันี้
1. โครงการศนูยวจิยันาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี

ไดรับงบประมาณจำนวน   15,000,000.-บาท เปนโครงการที่มีความรวมมือจากหลายสาขาวิชา
ไดแก เคม ีฟสกิส ชวีวทิยา คณติศาสตร คณะเกษตรศาสตร และศนูยวจิยัและพฒันาวตัถดุบิยาเครือ่งสำอาง
และผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองคความรูดาน
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ผลการดำเนนิงานของโครงการ  คอื

สรางเครอืขายโดยการจดัประชมุวชิาการนาโนเทคโนโลยแีหงประเทศไทย ครัง้ที ่1 เรือ่ง  “วสัดนุาโน
เภสชัภณัฑ วสัด-ุอปุกรณและการประยกุตใช”  ระหวางวนัที ่  14  – 16  สงิหาคม   2550   มผีเูขารวม
สมัมนา จำนวน   300   คน   จากหนวยงาน  ตาง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนและสถาบนัการศกึษา จำนวน
23  หนวยงาน
ประชมุรวมกบัศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิ โดยมผีแูทนจากสถาบนัตาง ๆ เขารวมประชมุ
ผลิตนักวิจัยทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน
29   คน
มกีารวจิยัตนแบบทีเ่กีย่วของทางดานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี   จำนวน  34  ชิน้งาน
จดัทำฐานขอมลูของโครงการ  จำนวน  1  ฐาน

2. โครงการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
ไดรบังบประมาณ จำนวน 3,000,000.-บาท  เปนโครงการทีด่ำเนนิการหลายสาขาวชิา เชน คณะ

วทิยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสชัศาสตร และศนูยวจิยัเพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร  มผีลการ
ดำเนนิงานของโครงการดงันี้

จัดอบรมใหความรูแกชุมชนในภาคเหนือตอนบน  จำนวน  27 โครงการ  และมีชุมชนที่ไดรับการ
ถายทอดองคความร ูจำนวน  529  ชมุชน  มผีเูขารวมกจิกรรม  2,500  คน
ผลตินกัวจิยัดานความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกจำนวน  24  คน
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งานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  ดงันี้
1. การบรกิารดานการวเิคราะห  ทดสอบ  จำนวน  397  ครัง้
2. งานนวตักรรมและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.1 โครงการวจิยัแอนตอิอกซแิดนทในกระชายดำ
2.2 โครงการสกดัน้ำมนัหอมระเหยจากสมนุไพร
2.3 โครงการเพิม่มลูคาของเหลอืปลาเผาะ
2.4 โครงการตรวจสอบคณุภาพสายน้ำในเขตพืน้ทีโ่ครงการหลวง

3. การจดัประชมุ  อบรม สมัมนา   ดงันี้
3.1 จดัอบรมคายวทิยาศาสตร “5 วนักบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย”ี  ครัง้ที ่5 โดย สวท-มช. รวมกบัภาควชิา

คณติศาสตร เคม ีชวีวิทยา ฟสกิสและธรณวีิทยา มผีเูขารวมอบรมจำนวน 105  คน
3.2 จดัอบรม  “คายเตรยีมความพรอมสวูิทย ม. 4 “  ครัง้ที ่  1  โดย  สวท-มช. จดัรวมกบัคณะวทิยาศาสตร มี

ผเูขาอบรม จำนวน  44  คน
3.3 จดัอบรม  “การผลติน้ำมนัหอมระเหยจากตระไครหอม”  มผีเูขาอบรมจำนวน  36  คน
3.4 จดัอบรม  ISO  หลกัสตูรการตรวจสอบความถกูตองของวธิทีดสอบทางเคม ี โดย สวท-มช.  รวมกบัสถาบนั

อาหาร  มผีเูขารวมอบรมจำนวน  40  คน
3.5 จดัสมัมนาทางวชิาการ  เรือ่ง  ผลจากการประกาศใชกฎระเบยีบ  REACH  ของสหภาพยโุรป ครัง้ที ่1  โดย

สวท-มช.  รวมกบั สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม  มผีเูขารวมสมัมนาจำนวน 117 คน
4. งานเทคโนโลยสีิง่พมิพ  ไดใหบรกิารการผลติสิง่พมิพแกองคกรทัง้ของภาครฐัและเอกชน

2.4 การจดังานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต ิประจำป  2550 ระหวางวนัที ่ 16 – 18 สงิหาคม  2550 ณ คณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  จงัหวดัเชยีงใหม

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบัเกยีรตเิปนเจาภาพจดั “งานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาติ
ประจำป  2550 สวนภมูภิาค” ระหวาง วนัที ่16  -  18  สงิหาคม  2550 ณ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ภายในงานไดมกีารจดัแสดงนทิรรศการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาอยหูวั รชักาลที ่ 4  พระบดิา
แหงวิทยาศาสตรไทย  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9
และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา นิทรรศการดานวิชาการ ผลงานวิจัยดีเดนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
นทิรรศการวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กจิกรรมเยาวชน จำนวน  13  กจิกรรม  และนทิรรศการภาควชิา  จำนวน
8  ภาควชิา

นอกจากนี ้ยงัไดรบัความรวมมอืจากหนวยงานภาครฐั  จำนวน 19 หนวยงาน และหนวยงานภาคเอกชน
จำนวน 6 หนวยงาน เขารวมจัดนิทรรศการ และมีโครงงานเขาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร จำนวน 416
โครงงาน จาก 76 โรงเรียน และผูเขารวมการประกวดจำนวน 2,065 คน โดยไดรับการตอบรับจากผูเขาชมงาน
ประมาณ 22,500 คน

2.5 Chiang Mai Journal of Science
คณะวทิยาศาสตร ไดจดัทำวารสารเพือ่เผยแพรผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร ในชือ่ Chiang Mai Journal of

Science เปนวารสารทีม่กีำหนดพมิพทกุ 4 เดอืน จดัเปนวารสารทีไ่ดรบัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิโดยไดรบั
การบรรจไุวในฐานขอมลูสากล Chemical Abstracts, SciFinder Scholar, BIOSIS Previews, Biological Abstracts,
and Zentralblatt fur Mathematik วารสารดงักลาวเปนเวทหีนึง่สำหรบัการเผยแพรผลงานวจิยัของนกัวจิยัทัง้ในและ
นอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.science.cmu.ac.th/journal-science/
josci.html

2.6 ศนูยวจิยัและบรกิารจลุทรรศนศาสตรอเิลก็ตรอน
เปนศนูยวจิยัทีจ่ดัตัง้โดยคณะวทิยาศาสตรและอยภูายใตการบรหิารงานของสถานบรกิารวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (สวท-มช.)  ตัง้แตป  2545 เปนตนมา  เพือ่เปนหนวยงานสนบัสนนุการพฒันา
เพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและ
บณัฑติศกึษา  งานวจิยัในโครงการตาง ๆ  ของคณาจารยในคณะวทิยาศาสตร รวมทัง้ใหบรกิารวชิาการแกหนวยงาน
ภาครฐัทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัและภาคเอกชน ซึง่ในป 2550  ไดใหบรกิารรวมทัง้หมด  767  ครัง้   ปจจบุนั
มเีครือ่งมอืชัน้สงูทีส่ามารถใหบรกิารทัง้ดานการเรยีนการสอนและการหารายไดจากหนวยงานตาง ๆ  ทีม่าใชบรกิาร
นอกจากจะใหบริการแลวยังไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชกลองจุลทรรศน  และยังมีผูสนใจเขา
เยีย่มชมเพือ่ศกึษาการใชงานของกลองจลุทรรศนในหนวยงานเปนประจำ

2.7 สถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (สวท-มช.)
คณะวทิยาศาสตร   มหีนวยงานในกำกบัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมทีอ่ยภูายใตการกำกบัดแูลของคณะฯ  คอื

สถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (สวท-มช.)  ซึง่เปนหนวยงานทีใ่หบรกิารวชิาการ
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยตีลอดจนสรางความรวมมอืกบัหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เพือ่
นำรายไดสวนหนึง่จากการใหบรกิารไปใชในการพฒันาและเสรมิสรางคณุภาพทางวชิาการของคณะวทิยาศาสตร
การใหบรกิารทีไ่ดดำเนนิการ คอื  การจดัอบรมใหความรแูกผสูนใจ   การใหบรกิารดานรบัวเิคราะหตวัอยางและ
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คณะวทิยาศาสตรมคีวามรวมมอืทางวชิาการกบัหนวยงาน สถาบนั และองคกรตาง ๆ จากทัง้ในและตางประเทศ
โดยมวีตัถปุระสงคหลกั คอื  การจดัการศกึษารวมกนั  การแลกเปลีย่นขอมลูทางดานวทิยาศาสตร  และการฝกอบรมของ
คณาจารย นักวิจัยและนักศึกษาระหวางหนวยงานที่ไดมีการลงนามรวมกัน โดยแบงเปน การลงนามกับหนวยงาน
ตางประเทศ  จำนวน  14  ประเทศ   รวม   38   ฉบบั และในประเทศ รวม 15 ฉบบั  ดงันี้

 Australia
 *University  of  Tasmania
 University  of  Wollongong
 *The University of New South Wales
 Canada
 Thompson  Rivers  University
 China
Xishuangbanna Tropical Botanical
Garden, Chinese Academy of Sciences
 France
University of Science and Technologies
of Lille
 Germany
 *Brandenburg  University  of
Technology  Cuttbus
 Technische Universitat Bergakademic
Freiberg
 Japan
 Aichi  Institute  of  Technology
 Kanazawa   University
 *Gunma  University
 *Saga  University
 Korea
 Seoul National University College of
Medicine
 New Zealand
 *Victoria  University  of  Wellington
 Pakistan
 *Lahore University of Management
Sciences
 Scotland
 The University of Dundee

 Spain
 *University  of  Seville
 Taiwan
 Tunghai  University
 National  Dong  Hwa  University
 United Kingdom
Aston University
Cardiff University
University of  Hull
University of  London
University  of Leeds
The University of Nottingham
*University of Reading
University of  Sheffield
National Bee  Unit (NBU)
The Univetsity of  Dundee, Scotland
 USA
*Boise  State  University
College of Natural  Sciences  &
Mathematics,  University  of  Houston
Iowa  State  University
Oregon  State  University
Pennsylvania  State  University
Texas  A&M  University
*Armstrong  Atlantic  State University
*California  State  University, Fullerton
*Colorado  School  of  Mines
 Thailand
 สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแหงชาติ
 *กรมอตุนุยิมวทิยา
 *สถาบนันติวิทิยาศาสตร กระทรวงยตุธิรรม

ดรูายละเอยีดที ่www.science.cmu.ac.th  หัว
ขอ ความรวมมอืกบัสถาบนัตางประเทศ)
* คอืการลงนามในระดบัมหาวทิยาลยั

นอกจากนัน้ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดมแีขกผเูยีย่มชมจากตางประเทศ จำนวน 20 ประเทศ
และแขกผเูยีย่มชม ภายในประเทศ จำนวน 11 สถาบนั

  ความรวมมอืทางวชิาการผลการดำเนนิงานตามภารกจิ
ดานทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม
และอนรุกัษสิง่แวดลอม

คณะวิทยาศาสตร ไดดำเนินการดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง โดย
ความรวมมือของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น  เชน
การหลอเทียนและถวายเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา  การทำโคมและกระทงในเทศกาลลอยกระทง การทอดผาปา
การทำบญุประจำป   การรดน้ำดำหวั  5ส.  ภมูทิศัน  ฯลฯ   จำนวน 22 โครงการ

 Intel  Corporation
*สำนกังานวทิยาการตำรวจ สำนกังานตำรวจ
แหงชาติ
The Program for HIV  Prevention and
Treatment  (PHPT)
บรษิทั  ซเิมนตไทย  โลจสิตกิส  จำกดั
*PTT Exploration  and  Production
Public Company Limited  (PTTEP)
*สกอ.  สถาบนัคลงัสมองของชาติ
*โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร (ภาษาองักฤษ)
มหาวทิยาลยัของรฐั  11  สถาบนั
 คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏั
ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 8
สถาบนั
 *The Siam Cement Public Company
Limited (SCC)
 Prince of Songkla University and
Harrison Institute, UK
*สกอ. และมหาวทิยาลยัแกนนำ ภาค ี/
สถาบนัวจิยั ภายใตศนูยความเปนเลศิดาน
นวตักรรมทางเคมี
*โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีำหรบัเดก็
และเยาวชน
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ผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก
นักศึกษา เพื่อรับรางวัล “ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยเกษม  วฒันชยั”

10.นายจริพงศ  สงัขคมุ  ภาควชิาฟสกิส ไดรบัรางวลั  “PTT
Awards  ประเภท  PTIT  Laboratory/Workshop
Instructor ประจำป 2550-2551 จากสถาบนัปโตรเลยีม
แหงประเทศไทย

นักศึกษา
1.นายธรีตุม    บญุมา    นกัศกึษาภาควชิาฟสกิส    ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ อันดบัที ่ 2  จากการแขงขนั  MICE

Explorer   Competition  “เฟนคลืน่ลกูใหม หาคนไมซคณุภาพ”   ประจำป  2550
2.นางสาว เสาวลกัษณ   ทะปะละ   นกัศกึษาภาควชิาเคม ี   ไดรบัรางวลั  Professional Vote รางวลัที ่ 1 ใน

ผลงานวิจัยเรื่อง  “การเตรียมผงเลดเซอรโคเนตที่มีขนาดอนุภาคในระดับต่ำกวาไมโครเมตรดวยเทคนิคไซโน
เคม ิคอลไฮโดรเทอรมอล” โดยม ี ผศ.ดร. อภนิภสั รจุวิัตร อาจารยภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เปนอาจารยที่ปรึกษา

นกัศกึษาเกา
นายอสิระ   ขาวละเอยีด นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ไดรบัการคดัเลอืกใหเปน

นกัศกึษาเกาดเีดน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ป 2550
สาขาสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

ปจจบุนัดำรงตำแหนง ผชูวยกรรมการผจูดัการใหญ
บรษิทัสงิหคอรปอเรชนั จำกดั

บุคลากร
1. อาจารย ดร. จรญู จกัรมณุ ี  อาจารยประจำภาควชิาเคมี

ไดรบัรางวลันกัวจิยัรนุใหมดเีดน ประจำป  2549  จาก
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

2. ศาสตราจารย   ดร. สมพงษ   ธรรมพงษา   อาจารยประจำ
ภาควชิาคณติศาสตร   ไดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรดเีดน
สาขาคณิตศาสตร  ประจำป 2550  จากมูลนิธิสงเสริม
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ

3. ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ  อาจารยประจำภาค
วิชาเคมี ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจำป 2550 จาก
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

4. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อานนท  ชัยพานิช อาจารย
ประจำภาควชิาฟสกิส  ไดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหม
ประจำป 2550 จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโน-
โลยีในพระบรมราชูปถัมภ และรางวัลนักวิจัยรุนใหม
ดเีดน  ประจำป  2550  จากสำนกักองทนุสนบัสนนุการวจิยั

5. รองศาสตราจารย ดร. สุพล อนันตา อาจารยประจำ
ภาควชิาฟสกิส  ไดรบัรางวลัทนุชวยเหลอืทางดานวจิยั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำป 2549 จากมลูนธิิ
โทเรเพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย

บคุลากร นกัศกึษา และนกัศกึษาเกาทีไ่ดรบั
การเชดิชเูกยีรติ

6. ศาสตราจารย  ดร. สายสมร   ลำยอง   อาจารยประจำ
ภาควชิาชวีวทิยา  ไดรบัรางวลัผลงานดเีดน 1 ใน  5  ของ
ผลงานที่ไดรับเชิญใหเสนอในงานฉลองครบรอบ
300 ป ของนักอนุกรมวิธานพืชผูมีชื่อเสียงของโลก
จากมูลนิธิสงเสริมการวิจัยดานเห็ดรา ประเทศสวีเดน
และรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว. ประจำป 2550 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในหัวขอ “การ
ทำเหด็หาใหเปนเหด็เศรษฐกจิ”

7. รองศาสตราจารย ดร.สพุล อนนัตา และ
ผชูวยศาสตราจารย  ดร.รตัตกิร ยิม้นริญั  อาจารยประจำ
ภาควิชาฟสิกส  ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว.
ประจำป 2550  จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
ในหวัขอ “วสัดฉุลาดสำหรบัอเิลก็ทรอนกิสชัน้สงู”

8. รองศาสตราจารย  ดร. ยวุด ี พรีพรพศิาล  อาจารยประจำ
ภาควิชาชีววิทยา ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจำป 2550 “ชางทองคำ” อาจารยดีเดน สาขาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี

9. ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา  ถาวรอธิวาสน  อาจารย
ประจำภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัลอาจารยผูที่มี

บุคลากรดีเดนคณะวิทยาศาสตร
กลมุขาราชการ ระดบั 6 – 8

ผชูวยศาสตราจารยกรรณกิา  เกยีนวฒันา
กลมุขาราชการ ระดบั 1 – 5

นายจริพงศ  สงัขคมุ
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ผชูวยศาสตราจารย ดร.อานนท  ชยัพานชิ
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ภาพแหงความสขุและรอยยิม้ของคณาจารยและบคุลากรคณะวทิยาศาสตร ในพธิทีำบญุ  ประชมุบคุลากร และงานเลีย้งสงัสรรค ประจำป 2549
ในวนัที ่ 29  ธนัวาคม  2549   ณ  ลานกจิกรรม อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร

คณะวทิยาศาสตร ไดรบัเกยีรตเิปนเจาภาพจดั การแขงขนัเคมโีอลมิปก
สอวน.  ครัง้ที ่3 (The Third POSN - Chemistry Olympiad) มลูนธิสิงเสรมิ
โอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-
นครินทร เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ คณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เพื่อการเรียนรูในการจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู  (KM
Knowledge Management) เมือ่วนัที ่ 1  พฤษภาคม  2550  ณ ศนูยการศกึษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม "หรภิญุไชย" จงัหวดัลำพนู

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  จดั "คายใตผนืฟา ชายคาเหลอืง ในเมอืงอะตอม" เพือ่ตอนรบันกัศกึษาปที ่1 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม  เมือ่วนัที ่24 - 25 พฤษภาคม 2550  ณ ลานอะตอม อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

กจิกรรมเดนในรอบป

ผบูรหิารและหวัหนาภาควชิา คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
รับฟงการบรรยายดานการจัดการศึกษาจาก ผศ.ดร.ประโยชน  อุนจะนำ
ผูชวยอธิการบดีฝายศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ 2550  ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม “หริภุญไชย”
จงัหวดัลำพนู

คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พรอมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาไทย  จัด พิธีดำหัวผูอาวุโส
คณะวทิยาศาสตร ประจำป 2550 วนัที ่ 20  เมษายน  2550 ณ อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รวมแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.จรูญ จักรมุณี ที่ไดรับรางวัลนักวิจัย
รุนใหมดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2549 และคณะ
นกัวจิยัคณะวทิยาศาสตร  ทีไ่ดรบัทนุวจิยัจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ในงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท”
ระหวางวนัที ่8 – 10 ธนัวาคม 2549  ณ หอประชมุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 8 สถาบนั เมือ่วนัที ่ 27
ธนัวาคม  2549  ณ หองประชมุ 2 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม
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คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดั การพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา เรือ่ง การพฒันาคณุภาพสำนกังานเลขานกุารคณะ :
การเรยีนรรูวมกนัดานการจดัการความรใูนองคกร วนัที่  22  มถินุายน 2550 ณ หองสมัมนา อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ใหการตอนรบั คณุรงุโรจน รังสโิยภาส ผชูวยผจูดัการใหญ บรษิทัปนูซเีมนตไทย
จำกัด (มหาชน) พรอมดวย ดร.กนกรส  ผลากรกุล ผูอำนวยการศูนยกลางทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีเครือซีเมนตไทย และคณะ ในโอกาส
เดนิทางมาพบเพือ่หารอืเกีย่วกบัโครงการรวมวจิยัระหวางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม และบรษิทัปนูซเีมนตไทย จำกดั (มหาชน)  เมือ่วนัที่ 6 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุม  3  อาคาร  40  ป  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทฤษฎีบทจุดตรึง
และการประยกุต ครัง้ที ่8  ระหวางวนัที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2550  ณ  ภาควชิาคณติศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ภาพแหงความพรอมใจของเหลานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร ใน  พธิไีหวครคูณะวทิยาศาสตร  เมือ่วนัที ่ 14  มถินุายน  2550
ณ ลานกจิกรรม อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร เพือ่แสดงความกตญักูตเวทตีอครบูาอาจารย  ธำรงไวซึง่ขนบธรรมเนยีมประเพณี
อนัดงีาม

คณะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมพิธีทำบญุเมอืงและสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม
เมือ่วนัที่  7  มถินุายน  2550   ณ  หนวยพธิปีระตสูวนดอก  อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม
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พิธีหลอเทียนพรรษาประจำป 2550  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2550  ณ บริเวณลานกิจกรรม  อาคาร  40  ป  คณะวิทยาศาสตร และ
พธิถีวายเทยีนพรรษาประจำป 2550  เมือ่วนัที ่ 26 กรกฎาคม  2550 ณ วดัปาวสิทุธธิรรม กิง่อำเภอแมออน จงัหวดัเชยีงใหม

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
เรื่อง การขับเคลื่อนแผนฯ 10 สูแผนปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2550   ณ ดอยคำพฤกษา
โฮมลฟิวิง่ แอนด เรสเตอรองท   จงัหวดัเชยีงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับมอบปาย NANOTEC
Center of Excellence จาก ศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล
และ ดร.นพวรรณ  ตันพิพัฒน  รองผูอำนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2550  ณ หองประชุม 1 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รวมกับเครือขายความเปนเลิศดานวัสดุนาโนเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ
ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิสวทช.  จดั ประชมุวชิาการนาโนเทคโลยแีหงประเทศไทย ครัง้ 1: วสัดนุาโน เภสชัภณัฑ วสัดอุปุกรณ และการประยกุตใช
เมือ่วนัที่  14 - 16  สงิหาคม  2550 ณ หองดวงตะวนัแกรนดบอลรมู  โรงแรมเซนทรลัดวงตะวนั จงัหวดัเชยีงใหม

นายวิชัย ศรีขวัญ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติเปด “งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2550 สวนภูมิภาค” และถายภาพ
เปนทีร่ะลกึรวมกบัคณะผบูรหิารและคณาจารยทีไ่ดรบัรางวลัและโลประกาศเกยีรตคิณุ เมือ่วันที่  16  สงิหาคม  2550  ณ  คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยั
เชียงใหม



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 3938 : รายงานประจำป 2550

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับเกียรติจากคณะวิจัย จากประเทศภูฏาน เดินทางมาเพื่อพบปะหารือความรวมมือทางดานวิชาการ
และการวิจัย เมื่อวันที่  12  กันยายน  2550  ณ   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร ในรอบปงบประมาณ 2550 เปนวาระที่คุณปรีชา โกวิทยา
(ศษิยเการนุ 145…) เปนประธานบรหิารกองทนุฯ     ขณะนีม้เีงนิทนุ ประมาณ 15 ลานบาท นำไปลงทนุ 6 ลานบาท คงเหลอื
ทีจ่ะใชดอกผล 9 ลานบาท ซึง่กองทนุมแีผนและดำเนนิกจิกรรมตามแผน ในรอบป 2550  เพือ่หารายไดสมทบกองทนุฯ
ดงัตอไปนี้
1. ดำเนินกิจกรรมประจำ ไดแก การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล ไดจัดเปนทุน

อุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จำนวน 250,000.- บาท   ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย
จำนวน 20,000.- บาท  ทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร  จำนวน 40,000.- บาท นอกจากนี้ ยังมี
การรบับรจิาคเงนิจากผมูเีมตตาจติและการจำหนายของทีร่ะลกึ เปนเงนิจำนวน 206,154  บาท

2. ดำเนินกิจกรรมพิเศษ ไดแก โครงการสรางความสัมพันธกับศิษยเกา ซึ่งกองทุนฯ ไดรวมกิจกรรมที่ชมรมศิษยเกา
คณะวทิยาศาสตรไดจดังาน “43 ป รมทองกวาวชาววดิยา มช.” ในวนัที ่ 13  ตลุาคม 2550  ณ สโมสรทหารบก  กรงุเทพ
มหานคร  ทำใหมรีายไดเพิม่ขึน้ จำนวน  98,000 บาท

3. การรวมลงทนุกบัมหาวทิยาลยั  กองทนุฯ ไดลงทนุในการกอสรางหอพกัในกำกบั 4 รวมกบัมหาวทิยาลยั  โดยใชเงนิ
ของกองทุนฯ  รวมทั้งสิ้น 6 ลานบาท  ทั้งนี้ เพื่อจะไดผลประโยชนตอบแทนและนำดอกผลดังกลาวมาจัดสรรตาม
วตัถปุระสงคของกองทนุฯ ซึง่ในป 2550 นี ้  กองทนุฯ ไดรบัดอกผล จำนวน 540,900  บาท  ไดจดัสรรเพิม่เปนทนุ
สนบัสนนุการศกึษาสำหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร และจดักจิกรรมตาง ๆ ของกองทนุฯ ตอไป

4. กจิกรรมอืน่ ๆ รวมกบัคณะวทิยาศาสตร  เชน  รวมจดังานบรกิารวชิาการแกชุมชนของคณะ   สนบัสนนุของรางวลัและ
แจกของทีร่ะลกึงานปใหมคณะ  สนบัสนนุกจิกรรมการกศุลของหนวยงานอืน่  เชน การสนบัสนนุบตัรคอนเสริตของ
มหาวทิยาลยั   บตัรโบวลิง่การกศุล  ฯลฯ

กองทนุคณะวทิยาศาสตร็

ภาพบรรยากาศ แหงความสนกุสนานสอดแทรกเนือ้หาสาระความรู ใน งานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต ิสวนภมูภิาค ประจำป 2550
เมือ่วนัที ่16 - 18 สงิหาคม 2550  ณ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
รศ.วไิลพร  สริมิงัครารตัน ผศ.ดร.จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช
29 ธนัวาคม 2546 - 28 ธนัวาคม 2550 29 ธนัวาคม 2550 - ปจจบุนั

หัวหนาภาควิชาสถิติ
รองศาสตราจารยปรชีา  ลามชาง

หัวหนาภาควิชาฟสิกส
รศ.ดร.ผองศร ี  มงักรทอง ผศ.ดร.บรรจบ  ยศสมบตัิ
30 สงิหาคม 2548-30 กนัยายน 2550 1 ตลุาคม 2550-ปจจบุนั

หัวหนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา
รองศาสตราจารย ดร.นริทธิ์  สีตะสุวรรณ

หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร
ศาสตราจารย ดร.สเุทพ สวนใต

หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา
รองศาสตราจารย ดร.พงษพอ  อาสนจนิดา

หัวหนาภาควิชาเคมี
รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน

คณบดี
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร

รองคณบดีฝายบริหาร
รองศาสตราจารยสุรินทร ขนาบศักดิ์

รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.เรืองศรี วัฒเนสก รองศาสตราจารย ดร.นิกร มังกรทอง ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา ถาวรอธิวาสน

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา รองคณบดีฝายการเงินและทรัพยสิน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.นิทัศน จิระอรุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน ธีรวุฒิกุลรักษ ผูชวยศาสตราจารยกานดา สิงขรัตน

ผูชวยคณบดีฝายแผนและพัฒนา ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองศาสตราจารย ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย นายทองสุข  ติยะชัยพานิช
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คณะทำงานจดัทำรายงานประจำป 2550
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

1. คณะทำงานฝายแบงกลมุขอมลู
1. รองคณบดฝีายบรหิาร ประธานคณะทำงาน
2. เลขานกุารคณะวทิยาศาสตร รองประธานคณะทำงาน
3. หวัหนางานบรหิารและธรุการ คณะทำงาน
4. หวัหนางานบรกิารการศกึษา คณะทำงาน
5. หวัหนางานคลงัและพสัดุ คณะทำงาน
6. หวัหนางานนโยบายและแผน คณะทำงาน
7. หวัหนางานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ คณะทำงาน
8. นางสาวภณติา  เจรญิสขุ คณะทำงานและเลขานุการ

2. คณะทำงานฝายออกแบบและจดัทำรปูเลม
1. รองคณบดฝีายแผนและพฒันา ประธานคณะทำงาน
2. นางสาวสมประสงค  ศรแีกว คณะทำงาน
3. นายประยทุธ  คณุหลวง คณะทำงาน
4. นางสาวพงษลดา  บรจินิดากลุ คณะทำงาน
5. นายพเิชษฐ  พทุธริงัษี คณะทำงาน
6. นางรสลนิ  วงคไชย คณะทำงานและเลขานุการ

3. คณะทำงานฝายจดัทำรายงานประจำปภาคภาษาองักฤษ
1. Dr. Robert Molloy ประธานคณะทำงาน
2. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภนิภสั  รจุวิตัร คณะทำงาน
3. ผชูวยศาสตราจารย ดร.อานนท  ชยัพานชิ คณะทำงาน
4. ผชูวยศาสตราจารย ดร.สรรพวรรธน  กนัตะบตุร คณะทำงาน
5. อาจารย ดร. ลลดิา  แชงค คณะทำงาน
6. อาจารย ดร. มกุดา  ภทัราวราพนัธ คณะทำงาน
7. อาจารย ดร. วรรณจนัทร  แสงหริญั ลี คณะทำงาน
8. อาจารย ดร. ปยรตัน  นมิมานพภิกัดิ์ คณะทำงาน
9. อาจารย ดร.ยงยทุธ  ไชยพงศ คณะทำงาน

10. อาจารย ดร.ศตวรรษ  แสนทน คณะทำงาน
11. อาจารย ดร.นาว ี กงัวาลย คณะทำงาน
12. อาจารย ดร.พชัณ ี แสงทอง คณะทำงาน
13. นางสาวภณติา  เจรญิสขุ คณะทำงานและเลขานุการ
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