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สารคณบดี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนึ่งในสามคณะแรกที่ไดรับการ
กอตัง้ ขึน้ มาพรอมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ ป พ.ศ. 2507 ปจจุบนั มีสว นราชการประกอบ
ดวยสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาตางๆอีก 8 ภาควิชา คือ ภาควิชา
คณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา
ภาควิชาฟสกิ ส ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และ ภาควิชาสถิติ
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
สายอืน่ ๆ 239 คน นักศึกษารวม 3,577 คน แยกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,600 คน ระดับปริญญาโท 722 คน ระดับ
ปริญญาเอก 255 คน โดยมีสาขาวิชาที่รับนักศึกษาทั้งหมด 47 สาขาวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 21 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 12 สาขาวิชา นอกจากนีย้ งั มี
นักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาลงทะเบียนเรียนในวิชาตางๆของคณะวิทยาศาสตรอกี ภาคการศึกษาละ
ไมต่ำกวาหนึง่ หมืน่ คน
ในปงบประมาณ 2550 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดรวมกันประมาณ 330 ลานบาท แยกเปนงบประมาณแผนดินประมาณ 274 ลานบาท และงบประมาณเงินรายได
ประมาณ 56 ลานบาท ผลิตบัณฑิตไดรวม 699 คน เปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 550 คน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 112 คน
และวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต 37 คน มีผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พในระดับนานาชาติ 130 เรือ่ ง และมีการใหบริการวิชาการเปน
จำนวนมาก
จากวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ “เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มุงเนนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี และมีการจัดหาทรัพยากรเพือ่
การพัฒนาที่มุงสูการพึ่งพาตนเอง” การบริหารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในรอบปที่ผานมา จึงดำเนินการ
โดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว โดยใชหลักการบริหารคุณภาพถวนทั่วองคกร
ซึง่ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรบั การประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอยใู นระดับดีมาก นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร
ยังไดรับมอบ “โลเกียรติยศเพื่อแสดงความยินดีที่ไดรวมปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ
อยางดีเยี่ยม” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ “โลเกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีที่ไดรับการจัดอันดับใหเปนหนวยงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพดีเยีย่ ม ในการพัฒนาวิชาการ” โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2549
รายงานประจำป 2550 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในชวงปงบประมาณ 2550
ในดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวิจยั และวิชาการ ดานบริการวิชาการแกชมุ ชน ดานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ การรายงานกิจกรรม
ตางๆในรอบปและกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภารกิจทัง้ หลายทีส่ ำเร็จลุลว งมาดวยดีในรอบปทผี่ า นมา เปนผลเนือ่ งมาจากความรวมมือรวมใจของคณาจารย
บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผบู ริหารทุกระดับทุกคน ในนามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จึงขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้
(รองศาสตราจารย ดร. มงคล รายะนาคร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 3

ประวัตคิ ณะวิทยาศาสตร
คณะวิ ท ยาศาสตร เ ป น หนึ่ ง ในสามคณะแรกที่ เ ป ด ทำการสอน ตั้ ง แต เ ริ่ ม ก อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ. 2507 มีพนื้ ทีใ่ นความรับผิดชอบ 36 ไร ประกอบดวยอาคารเรียน
และอาคารปฏิบตั กิ ารตาง ๆ รวม 33 อาคาร โดยดำเนินภารกิจทัง้ 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการแกชมุ ชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีวตั ถุประสงคเพือ่ ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรบริสทุ ธิ์
และวิทยาศาสตรประยุกตที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ
รวมทัง้ สงเสริมและสรางความแข็งแกรงทางดานการวิจยั ของคณาจารย เพือ่ สนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแกชมุ ชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม ในดานการผลิต
บัณฑิต ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พรอมกับการเปดมหาวิทยาลัยเชียงใหมในระยะแรก
จำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสกิ ส ธรณีวทิ ยา ในปการศึกษา
2517 คณะวิทยาศาสตรเปนคณะแรกที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปด
จำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวทิ ยา ฟสกิ ส การสอนเคมี การสอนฟสกิ ส
การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร และในปการศึกษา 2532 เปนคณะแรกที่เปด
หลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเริม่ เปดจำนวน 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟสกิ ส ชีววิทยา และ
ธรณีวทิ ยา
ผบู ริหารซึง่ ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร จนถึงปจจุบนั มีจำนวนทัง้ หมด 8 ทาน คือ
1. ศาสตราจารย ดร.บัวเรศ คำทอง
พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2513
2. รองศาสตราจารยสมพงษ ชืน่ ตระกูล
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2521
3. รองศาสตราจารย ดร.อุดม ศรีโยธา
พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
4. ศาสตราจารย ดร.ทวีศกั ดิ์ ระมิงควงศ
พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2533
5. รองศาสตราจารย ดร.การุณ กลัน่ กลิน่
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
6. ศาสตราจารย ดร.กิตติชยั วัฒนานิกร
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารยบญ
ุ รักษา สุนทรธรรม
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548
8. รองศาสตราจารย ดร. มงคล รายะนาคร
พ.ศ. 2548 – ปจจุบนั
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ปรัชญา
วิทยาศาสตรดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุมีผลผานกระบวนการวิจัย เพื่อนำมา
ซึง่ องคความรทู างวิทยาศาสตรทผี่ า นการทดสอบ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง สัง่ สมและถายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน คณะ
วิทยาศาสตรในฐานะองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรทู งั้ ทีม่ อี ยแู ลวและพึงแสวงหาใหม เพือ่ เพิม่ พูนและเสริมสราง
ภูมิปญญาของบุคคล ใหตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใชกระบวนการคิด การใชเหตุและผล
เพือ่ สรางสรรคสงั คมแหงการเรียนรู ซึง่ จะนำไปสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศตอไป

วิสยั ทัศน (ตามแผนพัฒนาระยะที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554)
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เป น แหล ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มุ ง เน น การวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี และมีการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาทีม่ งุ สู
การพึง่ พาตนเอง

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชัน้ สูง ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกนกั ศึกษาภายใน
และภายนอกคณะ โดยมงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ระดับพืน้ ฐานและประยุกตในสาขาตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ สามารถนำไปแกไขปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
3. ใหบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสงั คม เพือ่ ตอบสนองความตองการของประเทศและ
ทองถิน่ ภาคเหนือ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ รักษาความเปนเอกลักษณของทองถิน่ และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดลอมทีด่ ี
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พึง่ พาตนเองโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การบริหาร ทรัพยากร และ การดำเนินงาน
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283,150,771

284,391,215

งบประมาณ

บุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ
สายวิชาการ

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550)

สายสนับสนุน

ขาราชการ

พนักงาน
งบฯ แผนดิน

ขาราชการ

พนักงาน
งบฯ แผนดิน

220

110

104

22

ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง
ประจำ งบฯ เงินรายได ชัว่ คราว
72

24

17

รวม

569
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อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ

คุณวุฒอิ าจารย
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม (คน)

197

124

9

330

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตัง้ อยเู ลขที่ 239 ถนนหวยแกว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
บนเนือ้ ที่ 36 ไร ปจจุบนั คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอาคารทัง้ สิน้ 33 อาคาร รวมพืน้ ทีใ่ ชสอย 97,194.79 ตาราง
เมตร
หนวยงาน
ภาควิชาคณิตศาสตร

ตำแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผชู ว ยศาสตราจารย

อาจารย

รวม (คน)

8

57

77

188

330

อาจารย
57.0 %

รองศาสตราจารย
17.3 %
ผชู ว ยศาสตราจารย
23.3 %

3,051.35

ภาควิชาเคมี

18,015.62

ภาควิชาชีววิทยา

18,604.99

ภาควิชาธรณีวทิ ยา

8,389.55

ภาควิชาฟสกิ ส

20,819.29

ภาควิชาสถิติ

2,017.56

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

3,516.00

ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม

8,105.90

สวนกลางคณะวิทยาศาสตร
ศาสตราจารย
2.4 %

พืน้ ทีใ่ ชสอย (ตารางเมตร)

รวมพืน้ ทีใ่ ชสอยทัง้ หมด

14,674.53
97,194.79

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร มียานพาหนะสำหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารทั่วไป ทั้งหมด
8 คัน ซึง่ เปนรถขนาดกลาง 7 คัน และรถบัสขนาดใหญ จำนวน
1 คัน

การเผยแพรขอ มูลขาวสาร
คณะวิทยาศาสตรไดเผยแพรขอ มูลขาวสารทัง้ ดานวิชาการและการบริหารจัดการตางๆ ผานสือ่ ในหลายรูปแบบ
เพือ่ เผยแพรตอ หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน
Website คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม www.science.cmu.ac.th
วารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร ไดแก Chiang Mai Journal of Science
ขาวสารคณะวิทยาศาสตร ราย 3 เดือน
ขาวสารกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร เดือนละ 2 ฉบับ
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 11

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ดานการผลิตบัณฑิต
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร ทั้งปรับปรุงมากและปรับปรุงเล็กนอย ในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
ก. การเปดกระบวนวิชาใหมและการปรับปรุงกระบวนวิชา
ระดับ
ปริญญาตรี

การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตรและหลักสูตรรวม ดังนี้
z
z
z
z

ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

13
1
21
12

ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรบูรณาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร
สถิติ
ฟสกิ ส
วัสดุศาสตร
เคมีอตุ สาหกรรม
เคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา
ธรณีวิทยา
อัญมณีวิทยา

ระดับปริญญาโท
คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร ***
สถิตปิ ระยุกต
ฟสกิ ส
การสอนฟสกิ ส
ฟสกิ สประยุกต
วัสดุศาสตร
เคมีอตุ สาหกรรม
เคมี
การสอนเคมี
เทคโนโลยีชวี ภาพ@
ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
ธรณีวิทยา
ธรณีฟส กิ สประยุกต**
ธรณีศาสตรปโ ตรเลียม*
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม**
ชีวสารสนเทศศาสตร
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
บูรณาการ

* หลักสูตรนานาชาติ ** หลักสูตรปกติและนานาชาติ

*** ภาคปกติ และภาคพิเศษ

บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

สาขาวิชา

เปดกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงกระบวนวิชา

วัสดุศาสตร

-

4

ชีววิทยา

-

1

คณิตศาสตร

4

1

เคมี

-

2

ฟสกิ สประยุกต

5

1

คณิตศาสตร

7

-

คณิตศาสตรประยุกต

4

7

สถิติ

1

-

ระดับปริญญาเอก
คณิตศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ฟสกิ ส**
วัสดุศาสตร **
เคมี**
ชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ
จุลชีววิทยาประยุกต
ธรณีวิทยา**
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
เทคโนโลยีชวี ภาพ@
วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน@

@

หลักสูตรรวมระหวางคณะและบัณฑิตวิทยาลัย

ข. การปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรกำลังอยใู นระหวางการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่เหลือกำลัง
อยใู นระหวางการดำเนินการในระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
การรับเขา
คณะวิทยาศาสตรมรี ะบบการคัดเลือกเพือ่ รับเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี้
z การสอบคัดเลือก จากสวนกลาง ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
z การสอบคัดเลือก โควตาภาคเหนือ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
z การสอบคัดเลือก การรับเขาโดยวิธพ
ี เิ ศษ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร ตามโครงการตางๆ ดังนี้
¾ โครงการพัฒนาและสงเสริมผม
ู คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
¾ โครงการสงเสริมผม
ู คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
¾ โครงการพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวท
ิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย)
¾ โครงการรับนักเรียนทีม
่ ผี ลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (โครงการเรียนดี มช.)
¾ โครงการพัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดนทางการกีฬา (โครงการกีฬา)
¾ โครงการรับนักเรียนผม
ู คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
¾ โครงการรับนักเรียนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กและเยาวชน
¾ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากคายโอลิมปกวิชาการ
¾ โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 13

¾ โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธวิ ท
ิ ยาศาสตรและคณิตศาสตรเพือ่ ชุมชน (วคช.)

ภาวะการไดงานทำและศึกษาตอของบัณฑิต

¾ โครงการรับนักเรียนเขาโดยวิธพ
ี เิ ศษ (วพ.)
¾ โครงการเพชรทองกวาว

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

ศึกษาตอ
128 คน

ทำงานแลว
307 คน

ยังไมไดทำงาน
45 คน

จำนวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2550
ปริญญาเอก
74 คน

ปริญญาโท
244 คน

ปริญญาตรี
761 คน

ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบัณฑิต จำแนกตามสถานภาพการทำงาน
นักศึกษาปจจุบนั ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรไดรบั นักศึกษาใหมทงั้ สิน้ 1,079 คน จำแนกเปน
z ระดับปริญญาตรี
761 คน
z ระดับปริญญาโท
244 คน
z ระดับปริญญาเอก
74 คน
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาโท
722 คน

ปริญญาเอก
255 คน

ปริญญาตรี
2,600 คน

จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
รวมทัง้ หมดมีจำนวน 3,577 คน

จำนวนบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
112 คน

วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
37 คน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
550 คน

บั ณ ฑิ ต ที่ สำเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช าจาก
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2549 มีจำนวน
ทัง้ สิน้ 699 คน

สาขาวิชา

สถานภาพการทำงาน
ทำงานแลว
ยังไมทำงาน
ศึกษาตอ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

รวม
จำนวน

รอยละ

เคมี

37

51.39

2

2.78

33

45.83

72

15.00

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

16

61.54

4

15.39

6

23.07

26

5.42

เคมีอตุ สาหกรรม

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

จุลชีววิทยา

25

62.50

3

7.50

12

30.00

40

8.33

สัตววิทยา

3

50.00

1

16.67

2

33.33

6

1.25

ธรณีวทิ ยา

35

89.74

-

-

4

10.26

39

8.13

อัญมณีวทิ ยา

17

73.91

4

17.39

2

8.70

23

4.79

คณิตศาสตร

12

38.71

5

16.13

14

45.16

31

6.46

วิทยาการคอมพิวเตอร

54

84.38

7

10.94

3

4.68

64

13.33

สถิติ

24

68.57

7

20.0

4

11.43

35

7.29

ฟสกิ ส

6

25.00

3

12.50

15

62.50

24

5.00

วัสดุศาสตร

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
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 15

การพัฒนาวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา
X

• คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายสมทบในการเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา 2550
ทีผ่ า นมา ไดใหการสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิชาการทัง้ สิน้ จำนวน 110 คน รวมเปนเงิน
738,034 บาท (ในประเทศ 71 คน เปนเงิน 208,610 บาท และตางประเทศ 39 คน เปนเงิน 529,424 บาท)

คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

• การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ฝกอบรม ดูงาน ทำวิจยั ระยะสัน้ คณะวิทยาศาสตร
ไดจดั สรรงบประมาณเปนคาใชจา ยสมทบใหแกนกั ศึกษาบัณฑิต ศึกษาเพือ่ ศึกษาวิจยั ในโครงการแลกเปลีย่ น
ทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ณ University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน
เปนเงิน 30,000 บาท

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในปงบประมาณ 2550 ไดใหการสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัง้ สิน้ 72 โครงการ เปน
เงินประมาณ 983,067.- บาท แบงออกไดเปน 4 ลักษณะกิจกรรม คือ
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เปนกิจกรรมเกีย่ วกับการอบรมสัมมนาเพือ่ ใหความรแู กนกั ศึกษา

1. ความรวู ชิ าการทีน่ กั ศึกษาเกีย่ วของโดยตรงในสาขานัน้
2. วิชาการเชิงวิชาชีพทีน่ กั ศึกษาตองใชในการนำไปปฏิบตั งิ านในอนาคต
3. วิชาการเสริมทักษะประกอบการศึกษาและการทำงาน โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กิจกรรมเกีย่ วกับสือ
่ การสอน

เปนกิจกรรมในการจัดหา/พัฒนาสือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ เชน หนังสือ ตำรา
สือ่ การสอนและระบบคอมพิวเตอร

 กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสัมพันธ

เปนกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือเสริมสราง
ความสัมพันธของนักศึกษา เชน ทำบุญ เยี่ยมบานเด็กกำพรา กีฬา คายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาภาควิชา
เปนตน

 กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ
่ งกับการพัฒนาการเรียนการสอน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เชน
คายวิทยาศาสตรแบบองครวมสำหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 1
กิจกรรมฝกวิจยั สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ชัน้ ปที่ 2
การฝกงานและดูงาน
กิจกรรมสัปดาหแนะนำสาขาวิชาเอก
กิจกรรมเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการคายอาสาพัฒนาการศึกษา
การสนับสนุนกระบวนวิชาปญหาพิเศษหรือคนควาอิสระ
โครงการวันผบู ริหารพบผปู กครองนักศึกษาใหม
การปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
โครงการเยีย่ มบานนักศึกษาประจำป
โครงการเตรียมความพรอมกอนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
การประชุมประจำปอาจารยทปี่ รึกษานักศึกษาชัน้ ปที่ 1
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

การเสนอผลงานวิชาการ/โครงการแลกเปลีย่ นฯ

X

โครงการพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
• คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ในปงบประมาณ 2550 ไดใหการสนับสนุนใหภาควิชาตางๆ รวม 49 โครงการ เปนเงินทัง้ สิน้ 651,181 บาท

X โครงการทุนชวยสอน

• คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชวยสอนโดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ
การสนับสนุนโดยคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง และการสนับสนุนในลักษณะการใหทุนการศึกษา โดยในป
งบประมาณ 2550 ไดสนับสนุนประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง จำนวน 1,807,830 บาท และ
สนับสนุนประเภททุนการศึกษา จำนวน 1,062,000บาท รวมทัง้ สิน้ เปนเงิน 2,869,830 บาท
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 17

การพัฒนาบุคลากร

ทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
571,000 บาท

ในปงบประมาณ 2550 ไดใหการสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากร เปนเงินทั้งสิ้น 4,644,500 บาท โดยมี
กิจกรรมหลักใน 3 ลักษณะคือ
ระดับปริญญาตรี
6,050,120 บาท

1. การสนับสนุนงบประมาณแกบคุ ลากรเพือ่ ไปศึกษาตอ/ประชุม/ฝกอบรม ทัง้ ในและตางประเทศ
2. การจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรเพือ่ พัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ าน
3. การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาศักยภาพของภาควิชา/หนวยงานในภาพรวม เชน การพัฒนาหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรทีล่ าศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ
ชวงเดือนตุลาคม 2549 – เดือนกันยายน 2550 มีบคุ ลากรลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จำนวน 4 คน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรบั ทุนการศึกษา จำนวน 594 ทุน คิดเปนจำนวนเงิน 6,621,120 บาท จำแนกเปน
ระดับปริญญาตรี 575 ทุน คิดเปนเงิน 6,050,120 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา 19 ทุน คิดเปนเงิน 571,000 บาท

กิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสำคัญของการสรางเสริมทักษะความรู ความสามารถ และทักษะในการใชชวี ติ
ในสังคมปจจุบนั จึงสงเสริมใหนกั ศึกษาจัดและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ทัง้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตอ สังคม
โดยในปการศึกษา 2550 ไดจดั กิจกรรมตลอดทัง้ ป จำนวน 41 ครัง้ ซึง่ ไดรบั การจัดสรรงบประมาณจากคณะ
วิทยาศาสตร เปนเงิน 831,859 บาท ดังตัวอยางกิจกรรม
z

ดานกีฬาและนันทนาการ
 รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 Sports Day 2007
 การแขงขันกีฬาของนองใหมระหวางคณะ
 การแขงขันกีฬาระหวางภาควิชา
 โครงการวิดยา-เกษตรสัมพันธ

z

ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
 ไหวครู
 บายศรีสข
ู วัญและขันโตก

z

ดานบำเพ็ญประโยชนตอ สังคม
 คายฝกวิจย
ั ทางวิทยาศาสตรภาคฤดูรอ น
 ปลูกปาและพัฒนาสิง
่ แวดลอม
 คายอาสาพัฒนา

การไปประชุม ดูงาน อบรม ทำวิจยั ทัง้ ในและตางประเทศ





ประชุมและเสนอผลงานในตางประเทศ
ประชุมและเสนอผลงานในทีป่ ระชุม วทท.
ฝกอบรม ดูงาน และทำวิจยั
ประชุมวิชาการและกิจกรรมอืน่

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

การจัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน บุคลากรภายในคณะฯ
 จัดประชุม
 จัดอบรม
 จัดสัมมนา
 ดูงาน
ประชุมและเสนอผลงาน
ในตางประเทศ 28 ราย

ประชุมวิชาการและกิจกรรมอืน่ 499 ราย

28
84
80
449

ราย (ดูรายละเอียดในเว็บไซต)
ราย (ดูรายละเอียดในเว็บไซต)
ราย (ดูรายละเอียดในเว็บไซต)
ราย (ดูรายละเอียดในเว็บไซต)

(งบประมาณ 1,076,575 บาท)
จำนวน 6 ครัง้
จำนวน 8 ครัง้
จำนวน 24 ครัง้
จำนวน 5 ครัง้

ประชุมและเสนอผลงาน
ในทีป่ ระชุม วทท. 84 ราย
ฝกอบรม ดูงาน
และทำวิจยั 80 ราย

ดูงาน 5 ครัง้
จัดสัมมนา 24 ครัง้

จัดประชุม 6 ครัง้

จัดอบรม
8 ครัง้
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากรทีไ่ ดรบั เลือ่ นตำแหนงทางวิชาการ / ชำนาญการ






ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผชู ว ยศาสตราจารย
ชำนาญการ

จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 12 คน
จำนวน 1 คน

z

เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เชือ่ มตอระบบอินเทอรเน็ตทีด่ ขี นึ้ และเพิม่ ความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต

z

เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชา
คณิตศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาสถิติ เพื่อทดแทนสายใยแกวชุดเดิมที่เกา ทำใหการเชื่อมตอ
ภาควิชาดังกลาวกับคณะวิทยาศาสตรมคี วามเร็วเพิม่ ขึน้ จากเดิม 100 Mbps เปน 1,000 Mbps

z

จัดซื้ออุปกรณปองกันไวรัส ติดตั้งในคณะวิทยาศาสตร เพื่อปองกันอันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร และลดปญหา
เรือ่ งการใชอนิ เทอรเน็ตชา เนือ่ งจากการระบาดของหนอนอินเทอรเน็ต

z

พัฒนาโปรแกรมคลังภาพกิจกรรม เพือ่ ใชประโยชนในการดูขอ มูลยอนหลัง และเก็บเปนสถิตขิ องภาพกิจกรรมตาง ๆ

z

จัดซื้อฮารดดิสก (Harddisk) เพิ่มพื้นที่ใหบริการของเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร และขอมูลของเว็บไซตภาควิชา
หนวยงาน ทีฝ่ ากไวกบั แมขา ย (Server) ของคณะวิทยาศาสตร

z

ติดตัง้ คอมพิวเตอรเพือ่ ใหบริการสืบคนขอมูลทีห่ อ งสมุดคณะวิทยาศาสตร

z

ติดตัง้ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในสวนของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร
และอาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 21

การประกันคุณภาพการศึกษา
ในรอบปที่ผานมา คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ที่มี
เปาหมายใหมกี ารประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมงุ เนนใหบคุ ลากรมีสว นรวมและเปน
วัฒนธรรมองคกร โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบถวนทั่วองคกร (Total Quality Management : TQM) และมี
นโยบายการนำหลักการบริหารงานสมัยใหม เชน กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) การจัดการความรู
(Knowledge Management) เปนตน มาใชเพือ่ พัฒนาองคกร ตลอดจนไดเริม่ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award) : TQA) ตามทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหมกำหนด ซึง่ คณะ
วิทยาศาสตรไดจดั สรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเปนเงิน 195,500 บาท ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
z

การประชุมชี้แจงและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและตัวบงชี้คุณภาพ ระดับ
ภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร และ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูในการจัดการ
ความรใู นคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (งบประมาณ 10,000 บาท)

z

การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ เพื่อซักซอมความเขาใจรวมกันกอนการตรวจเยี่ยมและประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร และ ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำป 2550 (งบประมาณ 43,061.25 บาท)

z

การสัมมนา เรือ่ ง “ TQA กับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรสคู วามเปนเลิศ” (งบประมาณ 38,200 บาท)

z

การศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ. เชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จ. เชียงราย (งบประมาณ 13,856 บาท)

z

โครงการพัฒนาหัวหนาหนวย/หัวหนางาน/ผูแทนจากภาควิชา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อศึกษา
ดูงานดานการจัดการความรู ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทปูนซีเมนตไทย จำกัด(มหาชน) (งบประมาณ
80,000 บาท)

z

ในระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
การจัดประชุม สัมมนา เพือ่ ระดมความคิดเห็น และหาแนวปฏิบตั ริ ว มกันในหนวยงาน รวมทัง้ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินการประกันคุณภาพภายในภาควิชา/สำนักงานเลขานุการคณะฯ

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ดานการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรไดกำหนดทิศทางการวิจยั ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั ของมหาวิทยาลัย และมงุ เนน
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือและประเทศโดยคณะ
วิทยาศาสตรไดสงเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการในระดับตางๆ ทั้งดานพื้นฐานประยุกต
พัฒนาและบูรณาการ ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทัง้ สรรหาทรัพยากรทีจ่ ะทำใหเกิดการวิจยั ในระดับสูง เพือ่
พัฒนาองคความรูทางวิชาการและพัฒนาการทุกดาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงไดกำหนดพันธกิจ
สรางระบบสงเสริมการวิจยั อยางครบวงจร
ในป 2550 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนงบประมาณใหมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและหนวยวิจัยเพื่อ
รวมกลมุ การดำเนินงานวิจยั ทีม่ คี วามสนใจในปญหาและทิศทางงานวิจยั เดียวกันในแขนงวิชานัน้ ๆ มีหอ งปฏิบตั กิ ารวิจยั
และหนวยวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุน จำนวน 27 หอง และ 23 หนวยวิจยั และอีก 1 กลมุ วิจยั สถาบัน และคณะวิทยาศาสตร
ยังไดสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สคู วามเปนเลิศทางวิชาการ จำนวน 5 หอง เพือ่ สงเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุมของนักวิจัยในสังกัดคณะวิทยาศาสตรที่มีผลงานดานวิชาการเปนที่ประจักษและมีศักยภาพในการพัฒนา
ไปสูกลุมวิจัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือในระดับนานาชาติ
(ดูรายละเอียดในเว็บไซต)
นอกจากนี้ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสนับสนุนการจัดตัง้ พัฒนาศูนยเครือขายดาน ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุนาโนเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนงบประมาณปละ 5,000,000.-บาท เปนระยะเวลา 5 ป (ตัง้ แตป 2549 เปนตนไป) โดยมี
คณะวิทยาศาสตรเปนหนวยปฏิบตั งิ าน
งบประมาณทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
ในป 2550 นักวิจยั คณะวิทยาศาสตรไดรบั การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมวิจยั ในลักษณะของหองวิจยั และ
โครงการวิจยั จากแหลงทุนตาง ๆ รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 77,719,790.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทหองวิจยั
1. หองปฏิบตั กิ ารวิจยั /หนวยวิจยั
2. หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สคู วามเปนเลิศ

เปนเงิน
เปนเงิน

395,600.00
500,000.00

บาท
บาท
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 23

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ประเภทโครงการวิจัย
แหลงงบประมาณ

จำนวนโครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

1. คณะวิทยาศาสตร

47

7,490,600.00

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

9

900,000.00

3. สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7

6,990,400.00

4. โครงการจัดตัง้ ศูนยวศิ วกรรมชีวการแพทย (มช.)

3

300,000.00

5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

86

19,984,467.00

6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช)

9

11,365,455.00

7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2

1,687,400.00

8. สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

4

1,903,900.00

9. กรมการพลังงานทหาร

1

973,940.00

10. กรมควบคุมมลพิษ

1

666,820.00

11. กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

1

2,160,000.00

12. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1

10,370,000.00

13. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

1

6,216,667.00

14. โครงการ BRT

1

866,667.00

15. มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย

1

212,000.00

16. ศูนยปฏิบตั กิ ารวิจยั และเครือ่ งกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ

1

1,035,824.00

17. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคกรมหาชน)

1

2,000,000.00

18. บริษทั ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

1

1,617,000.00

19. แหลงทุนจากตางประเทศ

1

83,050.00

ในป 2550 มีโครงการวิจยั ทีด่ ำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 67 โครงการ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต)

การเผยแพรผลงานวิจยั
ในป 2550 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนใหนกั วิจยั เผยแพรผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทางสือ่ ตางๆ เชน
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ การประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับประเทศ
ดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการสากลทีอ่ ยใู น
ฐานขอมูลมาตรฐาน ISI, Web of Science
จำนวน 130 เรือ่ ง
จำนวน 12 เรือ่ ง
2. ผลงานทีต่ พี มิ พใน Chiang Mai Journal of Science
3. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการนานาชาติ ณ ตางประเทศ
จำนวน 28 เรือ่ ง
4. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 32
จำนวน 86 เรือ่ ง
5. ผลงานทีเ่ ผยแพรในวารสารหรือทีป่ ระชุมวิชาการอืน่ ๆ
จำนวน 42 เรือ่ ง

ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการในสวนของงานบริการวิชาการแกชมุ ชน ใน 2 รูปแบบ ไดแก

1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน
1.1 คายโอลิมปกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.) โดยไดดำเนินการมาแลวเปนปที่ 6 โดยมีการจัดอบรมทัง้ หมด 6 สาขาวิชา
คือสาขาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และดาราศาสตร สำหรับในปการศึกษา 2550 ได
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550 และเขาคาย ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 7-18
ตุลาคม 2550 โดยมีครูจากโรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน รวมเปนครูวิทยากรและครูสังเกตการณ
ในการจัดคาย 1 ปการศึกษา 2550 ดังนี้ ครูวทิ ยากร จำนวน 1 คน ครูสงั เกตการณ จำนวน 5 คน
1.2 การแขงขันเคมีโอลิมปก สอวน. ครัง้ ที่ 3
คณะวิทยาศาสตร ไดรบั มอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ใหเปนเจาภาพจัดแขงขันเคมีโอลิมปก สอวน.
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2550 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมคือนักเรียน อาจารย ครู และ
ผเู กีย่ วของ จากศูนย สอวน.ตางๆ ทัว่ ประเทศ จำนวน 270 คน
1.3 การอบรมครูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก
คณะวิทยาศาสตร ไดรับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยจัดอบรมครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก ระหวางวันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ตามขอมูล
ดังนี้
สาขาวิชา
ชีววิทยา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโลก
เคมี
รวม

หลักสูตร 1
(คน)
23
41
44
24
132

หลักสูตร 2
(คน)
-

หลักสูตร 3
(คน)
11
11

รวม
(คน)
23
41
44
35
143

นอกจากนีค้ ณะวิทยาศาสตรยงั ไดจดั อบรมคายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับนักเรียนนักศึกษาดังนี้
1. คายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รนุ ที่ 1 คาย 5 ระหวางวันที่ 19-26 เมษายน 2550
2. คายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รนุ ที่ 2 คาย 3 ระหวางวันที่ 15-21 ตุลาคม 2550
3. คายอาสาพัฒนาการศึกษา ระหวางวันที่ 8 – 13 ตุลาคม 2550
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2. การถายทอดองคความรแู ละเทคโนโลยีสชู มุ ชน
2.1 ดำเนินการโดยภาควิชาและสถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท-มช.)
คณะวิทยาศาสตรไดจดั อบรม/สัมมนาใหความรแู กชมุ ชน ใหบริการรับวิเคราะห/ทดสอบระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ งานนวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีการดำเนินการผานสถานบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท-มช.) เชน การอบรมการเปาแกว อัญมณีชนิดทีส่ ำคัญ การตรวจพิสจู นทบั ทิม
แซปไฟรสังเคราะห การตรวจพิสูจนเพชรเลียนแบบจากเพชรแท การทำมาตรฐานลำไยอบแหง ฯลฯ นอกจาก
การใหบริการวิชาการแกชมุ ชน ผาน สวท-มช. แลว ภาควิชาตางๆ ยังไดดำเนินการถายทอดองคความรใู นสาขา
วิชาทีเ่ ชีย่ วชาญไปสชู มุ ชน เชน (ดูรายละเอียดในเว็บไซต)
z อบรมการเพาะเลีย
้ งหนอนเยือ่ ไผใหแกเกษตรกร ปที่ 3 จำนวน 10 ครัง้
z อบรมการผลิตสุราแชสร
ุ ากลัน่ ใหไดมาตรฐาน
z อบรมการพัฒนาศักยภาพของสาหรายในการบำบัดน้ำเสีย
z อบรมความรท
ู อ งถิน่ ในการใชผกั พืน้ บาน
2.2 โครงการบูรณาการวิชาการแกชมุ ชน
ในป 2550 คณะวิทยาศาสตรไดรบั งบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการแกชมุ ชน ในการให
บริการวิชาการแกสงั คม จำนวน 5 โครงการดังนี้
1. โครงการศูนยวจิ ยั นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ไดรับงบประมาณจำนวน 15,000,000.-บาท เปนโครงการที่มีความรวมมือจากหลายสาขาวิชา
ไดแก เคมี ฟสกิ ส ชีววิทยา คณิตศาสตร คณะเกษตรศาสตร และศูนยวจิ ยั และพัฒนาวัตถุดบิ ยาเครือ่ งสำอาง
และผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองคความรูดาน
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานของโครงการ คือ
z สรางเครือขายโดยการจัดประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 เรือ
่ ง “วัสดุนาโน
เภสัชภัณฑ วัสดุ-อุปกรณและการประยุกตใช” ระหวางวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2550 มีผเู ขารวม
สัมมนา จำนวน 300 คน จากหนวยงาน ตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา จำนวน
23 หนวยงาน
z ประชุมรวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผแ
ู ทนจากสถาบันตาง ๆ เขารวมประชุม
z ผลิตนักวิจัยทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน
29 คน
z มีการวิจย
ั ตนแบบทีเ่ กีย่ วของทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 34 ชิน้ งาน
z จัดทำฐานขอมูลของโครงการ จำนวน 1 ฐาน
2. โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 3,000,000.-บาท เปนโครงการทีด่ ำเนินการหลายสาขาวิชา เชน คณะ
วิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร และศูนยวจิ ยั เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร มีผลการ
ดำเนินงานของโครงการดังนี้
z จัดอบรมใหความรูแกชุมชนในภาคเหนือตอนบน จำนวน 27 โครงการ และมีชุมชนที่ไดรับการ
ถายทอดองคความรู จำนวน 529 ชุมชน มีผเู ขารวมกิจกรรม 2,500 คน
z ผลิตนักวิจย
ั ดานความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 24 คน
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3. โครงการศูนยวจิ ยั และบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา ผลการดำเนินงาน
ของโครงการ คือ
z มีการดำเนินงานวิจย
ั จำนวน 2 โครงการ
z มีการจัดฝกอบรม การบริการใหคำปรึกษา การบริการฝกทักษะทางดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และการปรับปรุงพันธโุ ดยเทคนิคทางโมเลกุล
z มีการนำเสนอผลงานในทีป
่ ระชุมวิชาการตาง ๆ
z รับบริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4. ศูนยขอ มูลน้ำบาดาลภาคเหนือ
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท เปนโครงการทีด่ ำเนินงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
น้ำบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยาของภาคเหนือและเผยแพรถายทอดองคความรูดานน้ำบาดาล
ใหแกชมุ ชนและสังคม ผลการดำเนินงานของโครงการคือ
z จัดทำโครงการผพ
ู ทิ กั ษฯน้ำบาดาล ใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 11 โรง และ
จังหวัดลำพูน จำนวน 13 โรง
z มีการจัดฝกอบรมใหความรด
ู า นน้ำบาดาล จำนวน 2 ครัง้
z มีการดำเนินงานวิจย
ั จำนวน 1 เรือ่ ง
z จัดทำศูนยการเรียนรช
ู มุ ชนดานน้ำบาดาล มีการจัดกิจกรรมตลอดทัง้ ปในหัวขอทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
และอนุรกั ษน้ำบาดาล
z ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมศ
ิ าสตรดา นน้ำบาดาล 8 จังหวัดภาคเหนือ แบบออนไลน ผานเว็บไซต
ของศูนยบริการเทคโนโลยีน้ำบาดาล
5. ศูนยเครือ่ งเรงอนุภาคเพือ่ การวิเคราะหและสังเคราะหวสั ดุระดับนาโนฯ
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 8,000,000.-บาท เปนโครงการทีด่ ำเนินงานโดยกลมุ วิจยั นิวตรอนพลังงาน
สูง ภาควิชาฟสกิ ส ผลการดำเนินงาน คือ
z เผยแพรผลงานวิจย
ั ทางโฮมเพจ
z ใหบริการวิเคราะห RBS, RBS-C, IBIL, PIXE, FTFIR
z ใหบริการประยุกตบม
ี ไอออนและพลาสมานาโน
z จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ าร 2 ครัง้ เพือ่ สรางเครือขายความรวมมือตอไป
2.3 การจัดประชุมวิชาการ/การจัดบรรยายพิเศษ
คณะวิทยาศาสตรไดจดั กิจกรรมเพือ่ เผยแพรความรทู างวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแก
นักวิชาการ นักเรียน นิสติ /นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป ดังนี้
1. ประชุมวิชาการนานาชาติทฤษฎีบทจุดตรึงและการประยุกต วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2550
2. สัมมนาทางวิชาการเรื่องเซรามิกไรสารตะกั่วสำหรับการประยุกตอัลตราโซนิกสและตัวเก็บประจุ วันที่ 28
กรกฎาคม 2550
3. ประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง วัสดุนาโน เภสัชภัณฑ อุปกรณและการประยุกต
ใช วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2550
4. ประชุมสัมมนา เรือ่ ง โลกรอน : วิกฤตทีย่ งั มีโอกาส วันที่ 29 สิงหาคม 2550
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2.4 การจัดงานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2550 ระหวางวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรบั เกียรติเปนเจาภาพจัด “งานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ
ประจำป 2550 สวนภูมภิ าค” ระหวาง วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภายในงานไดมกี ารจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยหู วั รัชกาลที่ 4 พระบิดา
แหงวิทยาศาสตรไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา นิทรรศการดานวิชาการ ผลงานวิจัยดีเดนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
นิทรรศการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมเยาวชน จำนวน 13 กิจกรรม และนิทรรศการภาควิชา จำนวน
8 ภาควิชา
นอกจากนี้ ยังไดรบั ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ 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
คณะวิทยาศาสตร ไดจดั ทำวารสารเพือ่ เผยแพรผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร ในชือ่ Chiang Mai Journal of
Science เปนวารสารทีม่ กี ำหนดพิมพทกุ 4 เดือน จัดเปนวารสารทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับนานาชาติ โดยไดรบั
การบรรจุไวในฐานขอมูลสากล Chemical Abstracts, SciFinder Scholar, BIOSIS Previews, Biological Abstracts,
and Zentralblatt fur Mathematik วารสารดังกลาวเปนเวทีหนึง่ สำหรับการเผยแพรผลงานวิจยั ของนักวิจยั ทัง้ ในและ
นอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.science.cmu.ac.th/journal-science/
josci.html
2.6 ศูนยวจิ ยั และบริการจุลทรรศนศาสตรอเิ ล็กตรอน
เปนศูนยวจิ ยั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยคณะวิทยาศาสตรและอยภู ายใตการบริหารงานของสถานบริการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.) ตัง้ แตป 2545 เปนตนมา เพือ่ เปนหนวยงานสนับสนุนการพัฒนา
เพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา งานวิจยั ในโครงการตาง ๆ ของคณาจารยในคณะวิทยาศาสตร รวมทัง้ ใหบริการวิชาการแกหนวยงาน
ภาครัฐทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ซึง่ ในป 2550 ไดใหบริการรวมทัง้ หมด 767 ครัง้ ปจจุบนั
มีเครือ่ งมือชัน้ สูงทีส่ ามารถใหบริการทัง้ ดานการเรียนการสอนและการหารายไดจากหนวยงานตาง ๆ ทีม่ าใชบริการ
นอกจากจะใหบริการแลวยังไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชกลองจุลทรรศน และยังมีผูสนใจเขา
เยีย่ มชมเพือ่ ศึกษาการใชงานของกลองจุลทรรศนในหนวยงานเปนประจำ
2.7 สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.)
คณะวิทยาศาสตร มีหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหมทอี่ ยภู ายใตการกำกับดูแลของคณะฯ คือ
สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.) ซึง่ เปนหนวยงานทีใ่ หบริการวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่
นำรายไดสว นหนึง่ จากการใหบริการไปใชในการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร
การใหบริการทีไ่ ดดำเนินการ คือ การจัดอบรมใหความรแู กผสู นใจ การใหบริการดานรับวิเคราะหตวั อยางและ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 27
งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ดังนี้
1. การบริการดานการวิเคราะห ทดสอบ จำนวน 397 ครัง้
2. งานนวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1 โครงการวิจยั แอนติออกซิแดนทในกระชายดำ
2.2 โครงการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
2.3 โครงการเพิม่ มูลคาของเหลือปลาเผาะ
2.4 โครงการตรวจสอบคุณภาพสายน้ำในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
3. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ดังนี้
3.1 จัดอบรมคายวิทยาศาสตร “5 วันกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ครัง้ ที่ 5 โดย สวท-มช. รวมกับภาควิชา
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสกิ สและธรณีวทิ ยา มีผเู ขารวมอบรมจำนวน 105 คน
3.2 จัดอบรม “คายเตรียมความพรอมสวู ทิ ย ม. 4 “ ครัง้ ที่ 1 โดย สวท-มช. จัดรวมกับคณะวิทยาศาสตร มี
ผเู ขาอบรม จำนวน 44 คน
3.3 จัดอบรม “การผลิตน้ำมันหอมระเหยจากตระไครหอม” มีผเู ขาอบรมจำนวน 36 คน
3.4 จัดอบรม ISO หลักสูตรการตรวจสอบความถูกตองของวิธที ดสอบทางเคมี โดย สวท-มช. รวมกับสถาบัน
อาหาร มีผเู ขารวมอบรมจำนวน 40 คน
3.5 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง ผลจากการประกาศใชกฎระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป ครัง้ ที่ 1 โดย
สวท-มช. รวมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มีผเู ขารวมสัมมนาจำนวน 117 คน
4. งานเทคโนโลยีสงิ่ พิมพ ไดใหบริการการผลิตสิง่ พิมพแกองคกรทัง้ ของภาครัฐและเอกชน
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 29

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ความรวมมือทางวิชาการ

ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
คณะวิทยาศาสตร ไดดำเนินการดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง โดย
ความรวมมือของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น เชน
การหลอเทียนและถวายเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา การทำโคมและกระทงในเทศกาลลอยกระทง การทอดผาปา
การทำบุญประจำป การรดน้ำดำหัว 5ส. ภูมทิ ศั น ฯลฯ จำนวน 22 โครงการ

คณะวิทยาศาสตรมคี วามรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน สถาบัน และองคกรตาง ๆ จากทัง้ ในและตางประเทศ
โดยมีวตั ถุประสงคหลัก คือ การจัดการศึกษารวมกัน การแลกเปลีย่ นขอมูลทางดานวิทยาศาสตร และการฝกอบรมของ
คณาจารย นักวิจัยและนักศึกษาระหวางหนวยงานที่ไดมีการลงนามรวมกัน โดยแบงเปน การลงนามกับหนวยงาน
ตางประเทศ จำนวน 14 ประเทศ รวม 38 ฉบับ และในประเทศ รวม 15 ฉบับ ดังนี้
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
{ Intel Corporation
*University of Seville
{ *สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจ
Taiwan
แหงชาติ
{ Tunghai University
{ The Program for HIV Prevention and
{ National Dong Hwa University
Treatment (PHPT)
United Kingdom
{ บริษท
ั ซิเมนตไทย โลจิสติกส จำกัด
{ Aston University
{
*PTT
Exploration and Production
{ Cardiff University
Public Company Limited (PTTEP)
{ University of Hull
{ *สกอ. สถาบันคลังสมองของชาติ
{ University of London
{ University of Leeds
{ *โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
{ The University of Nottingham
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาษาอังกฤษ)
{ *University of Reading
มหาวิทยาลัยของรัฐ 11 สถาบัน
{ University of Sheffield
{ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
{ National Bee Unit (NBU)
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8
{ The Univetsity of Dundee, Scotland
สถาบัน
USA
{ *The Siam Cement Public Company
{ *Boise State University
Limited (SCC)
{ College of Natural Sciences &
Mathematics, University of Houston
{ Prince of Songkla University and
{ Iowa State University
Harrison Institute, UK
{ Oregon State University
{ *สกอ. และมหาวิทยาลัยแกนนำ ภาคี /
{ Pennsylvania State University
สถาบันวิจยั ภายใตศนู ยความเปนเลิศดาน
{ Texas A&M University
นวัตกรรมทางเคมี
{ *Armstrong Atlantic State University
{ *โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
{ *California State University, Fullerton
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก
{ *Colorado School of Mines
และเยาวชน
Thailand
{ สถาบันวิจย
ั ดาราศาสตรแหงชาติ
ดูรายละเอียดที่ www.science.cmu.ac.th หัว
{ *กรมอุตน
ุ ยิ มวิทยา
ขอ ความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ)
{ *สถาบันนิตว
ิ ทิ ยาศาสตร กระทรวงยุตธิ รรม* คือการลงนามในระดับมหาวิทยาลัย
{

นอกจากนัน้ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมแี ขกผเู ยีย่ มชมจากตางประเทศ จำนวน 20 ประเทศ
และแขกผเู ยีย่ มชม ภายในประเทศ จำนวน 11 สถาบัน
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บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเกาทีไ่ ดรบั
การเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเดนคณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 31
ผลงานดี เ ด น ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แก
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล “ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ
นายแพทยเกษม วัฒนชัย”
10.นายจิรพงศ สังขคมุ ภาควิชาฟสกิ ส ไดรบั รางวัล “PTT
Awards ประเภท PTIT Laboratory/Workshop
Instructor ประจำป 2550-2551 จากสถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย

กลมุ ขาราชการ ระดับ 6 – 8
ผชู ว ยศาสตราจารยกรรณิกา เกียนวัฒนา
กลมุ ขาราชการ ระดับ 1 – 5
นายจิรพงศ สังขคมุ
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.อานนท ชัยพานิช

บุคลากร
1. อาจารย ดร. จรูญ จักรมณ
ุ ี อาจารยประจำภาควิชาเคมี 6. ศาสตราจารย ดร. สายสมร ลำยอง อาจารยประจำ
ภาควิชาชีววิทยา ไดรบั รางวัลผลงานดีเดน 1 ใน 5 ของ
ไดรบั รางวัลนักวิจยั รนุ ใหมดเี ดน ประจำป 2549 จาก
ผลงานที่ ไ ด รั บ เชิ ญ ให เ สนอในงานฉลองครบรอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
300 ป ของนักอนุกรมวิธานพืชผูมีชื่อเสียงของโลก
2. ศาสตราจารย ดร. สมพงษ ธรรมพงษา อาจารยประจำ
จากมูลนิธิสงเสริมการวิจัยดานเห็ดรา ประเทศสวีเดน
ภาควิชาคณิตศาสตร ไดรบั รางวัลนักวิทยาศาสตรดเี ดน
และรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว. ประจำป 2550 จาก
สาขาคณิตศาสตร ประจำป 2550 จากมูลนิธิสงเสริม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในหัวขอ “การ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
ทำเห็ดหาใหเปนเห็ดเศรษฐกิจ”
3. ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ อาจารยประจำภาค
7. รองศาสตราจารย ดร.สุพล อนันตา และ
วิชาเคมี ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจำป 2550 จาก
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิม้ นิรญ
ั อาจารยประจำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาฟสิกส ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว.
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานนท ชัยพานิช อาจารย
ประจำป 2550 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ประจำภาควิชาฟสกิ ส ไดรบั รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม
ในหัวขอ “วัสดุฉลาดสำหรับอิเล็กทรอนิกสชนั้ สูง”
ประจำป 2550 จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโน8. รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารยประจำ
โลยีในพระบรมราชูปถัมภ และรางวัลนักวิจัยรุนใหม
ภาควิชาชีววิทยา ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดีเดน ประจำป 2550 จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ประจำป 2550 “ชางทองคำ” อาจารยดีเดน สาขาวิทยา
5. รองศาสตราจารย ดร. สุพล อนันตา อาจารยประจำ
ศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชาฟสกิ ส ไดรบั รางวัลทุนชวยเหลือทางดานวิจยั
9. ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา ถาวรอธิวาสน อาจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2549 จากมูลนิธิ
ประจำภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัลอาจารยผูที่มี
โทเรเพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นักศึกษา
1.นายธีรตุ ม บุญมา นักศึกษาภาควิชาฟสกิ ส ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแขงขัน MICE
Explorer Competition “เฟนคลืน่ ลูกใหม หาคนไมซคณ
ุ ภาพ” ประจำป 2550
2.นางสาว เสาวลักษณ ทะปะละ นักศึกษาภาควิชาเคมี ไดรบั รางวัล Professional Vote รางวัลที่ 1 ใน
ผลงานวิจัยเรื่อง “การเตรียมผงเลดเซอรโคเนตที่มีขนาดอนุภาคในระดับต่ำกวาไมโครเมตรดวยเทคนิคไซโน
เคมิ คอลไฮโดรเทอรมอล” โดยมี ผศ.ดร. อภินภัส รุจวิ ตั ร อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนอาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษาเกา
นายอิสระ ขาวละเอียด

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดรบั การคัดเลือกใหเปน
นักศึกษาเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2550
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปจจุบนั ดำรงตำแหนง

ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ
บริษทั สิงหคอรปอเรชัน จำกัด
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 33

กิจกรรมเดนในรอบป

ภาพแหงความสุขและรอยยิม้ ของคณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ในพิธที ำบุญ ประชุมบุคลากร และงานเลีย้ งสังสรรค ประจำป 2549
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได มี พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 สถาบัน เมือ่ วันที่ 27
ธันวาคม 2549 ณ หองประชุม 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร เชียงใหม
รวมแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.จรูญ จักรมุณี ที่ไดรับรางวัลนักวิจัย
รุนใหมดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2549 และคณะ
นักวิจยั คณะวิทยาศาสตร ทีไ่ ดรบั ทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท”
ระหวางวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2549 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตร ไดรบั เกียรติเปนเจาภาพจัด การแขงขันเคมีโอลิมปก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สอวน. ครัง้ ที่ 3 (The Third POSN - Chemistry Olympiad) มูลนิธสิ ง เสริม เพื่ อ การเรี ย นรู ใ นการจั ด การความรู แ ละองค ก รแห ง การเรี ย นรู (KM
โอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ Knowledge Management) เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนยการศึกษา
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช- มหาวิทยาลัยเชียงใหม "หริภญ
ุ ไชย" จังหวัดลำพูน
นครินทร เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ คณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผบู ริหารและหัวหนาภาควิชา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับฟงการบรรยายดานการจัดการศึกษาจาก ผศ.ดร.ประโยชน อุนจะนำ
ผูชวยอธิการบดีฝายศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 16 พรอมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาไทย จัด พิธีดำหัวผูอาวุโส
กุมภาพันธ 2550 ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม “หริภุญไชย” คณะวิทยาศาสตร ประจำป 2550 วันที่ 20 เมษายน 2550 ณ อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จังหวัดลำพูน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด "คายใตผนื ฟา ชายคาเหลือง ในเมืองอะตอม" เพือ่ ตอนรับนักศึกษาปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เมือ่ วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2550 ณ ลานอะตอม อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 35

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา เรือ่ ง การพัฒนาคุณภาพสำนักงานเลขานุการคณะ :
การเรียนรรู ว มกันดานการจัดการความรใู นองคกร วันที่ 22 มิถนุ ายน 2550 ณ หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

ภาพแหงความพรอมใจของเหลานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ใน พิธไี หวครูคณะวิทยาศาสตร เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2550
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร เพือ่ แสดงความกตัญูกตเวทีตอ ครูบาอาจารย ธำรงไวซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม

คณะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2550 ณ หนวยพิธปี ระตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร ใหการตอนรับ คุณรงุ โรจน รังสิโยภาส ผชู ว ยผจู ดั การใหญ บริษทั ปูนซีเมนตไทย
จำกัด (มหาชน) พรอมดวย ดร.กนกรส ผลากรกุล ผูอำนวยการศูนยกลางทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีเครือซีเมนตไทย และคณะ ในโอกาส
เดินทางมาพบเพือ่ หารือเกีย่ วกับโครงการรวมวิจยั ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม และบริษทั ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุม 3 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทฤษฎีบทจุดตรึง
และการประยุกต ครัง้ ที่ 8 ระหวางวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 37

พิ ธี ห ล อ เที ย นพรรษาประจำป 2550 เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2550 ณ บริ เ วณลานกิ จ กรรม อาคาร 40 ป คณะวิ ท ยาศาสตร และ
พิธถี วายเทียนพรรษาประจำป 2550 เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ณ วัดปาวิสทุ ธิธรรม กิง่ อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

นายวิชัย ศรีขวัญ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติเปด “งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2550 สวนภูมิภาค” และถายภาพ
เปนทีร่ ะลึกรวมกับคณะผบู ริหารและคณาจารยทไี่ ดรบั รางวัลและโลประกาศเกียรติคณ
ุ เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับมอบปาย NANOTEC
เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นแผนฯ 10 สู แ ผนปฏิ บั ติ ง าน คณะวิ ท ยาศาสตร Center of Excellence จาก ศาสตราจารย ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2550 ณ ดอยคำพฤกษา และ ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน รองผูอำนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยี
โฮมลิฟวิง่ แอนด เรสเตอรองท จังหวัดเชียงใหม
แหงชาติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ หองประชุม 1 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รวมกับเครือขายความเปนเลิศดานวัสดุนาโนเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. จัด ประชุมวิชาการนาโนเทคโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ 1: วัสดุนาโน เภสัชภัณฑ วัสดุอปุ กรณ และการประยุกตใช
เมือ่ วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2550 ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซนทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับเกียรติจากคณะวิจัย จากประเทศภูฏาน เดินทางมาเพื่อพบปะหารือความรวมมือทางดานวิชาการ
และการวิจัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กองทุนคณะวิทยาศาสตร็
คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร ในรอบปงบประมาณ 2550 เปนวาระที่คุณปรีชา โกวิทยา
(ศิษยเการนุ 145…) เปนประธานบริหารกองทุนฯ ขณะนีม้ เี งินทุน ประมาณ 15 ลานบาท นำไปลงทุน 6 ลานบาท คงเหลือ
ทีจ่ ะใชดอกผล 9 ลานบาท ซึง่ กองทุนมีแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผน ในรอบป 2550 เพือ่ หารายไดสมทบกองทุนฯ
ดังตอไปนี้
1. ดำเนินกิจกรรมประจำ ไดแก การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล ไดจัดเปนทุน
อุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จำนวน 250,000.- บาท ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย
จำนวน 20,000.- บาท ทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร จำนวน 40,000.- บาท นอกจากนี้ ยังมี
การรับบริจาคเงินจากผมู เี มตตาจิตและการจำหนายของทีร่ ะลึก เปนเงินจำนวน 206,154 บาท
2. ดำเนินกิจกรรมพิเศษ ไดแก โครงการสรางความสัมพันธกับศิษยเกา ซึ่งกองทุนฯ ไดรวมกิจกรรมที่ชมรมศิษยเกา
คณะวิทยาศาสตรไดจดั งาน “43 ป รมทองกวาวชาววิดยา มช.” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2550 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพ
มหานคร ทำใหมรี ายไดเพิม่ ขึน้ จำนวน 98,000 บาท
3. การรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย กองทุนฯ ไดลงทุนในการกอสรางหอพักในกำกับ 4 รวมกับมหาวิทยาลัย โดยใชเงิน
ของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 6 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อจะไดผลประโยชนตอบแทนและนำดอกผลดังกลาวมาจัดสรรตาม
วัตถุประสงคของกองทุนฯ ซึง่ ในป 2550 นี้ กองทุนฯ ไดรบั ดอกผล จำนวน 540,900 บาท ไดจดั สรรเพิม่ เปนทุน
สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และจัดกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุนฯ ตอไป

ภาพบรรยากาศ แหงความสนุกสนานสอดแทรกเนือ้ หาสาระความรู ใน งานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมภิ าค ประจำป 2550
เมือ่ วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4. กิจกรรมอืน่ ๆ รวมกับคณะวิทยาศาสตร เชน รวมจัดงานบริการวิชาการแกชมุ ชนของคณะ สนับสนุนของรางวัลและ
แจกของทีร่ ะลึกงานปใหมคณะ สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของหนวยงานอืน่ เชน การสนับสนุนบัตรคอนเสิรต ของ
มหาวิทยาลัย บัตรโบวลงิ่ การกุศล ฯลฯ
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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

หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร

หัวหนาภาควิชาเคมี

หัวหนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย ดร.สุเทพ สวนใต

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน

รองศาสตราจารย ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา

หัวหนาภาควิชาสถิติ

รองศาสตราจารย ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

รองศาสตราจารย ดร.พงษพอ อาสนจินดา

รองศาสตราจารยปรีชา ลามชาง

หัวหนาภาควิชาฟสิกส
ผูชวยคณบดีฝายแผนและพัฒนา

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

รองศาสตราจารย ดร.ปยะพงศ เนียมทรัพย

นายทองสุข ติยะชัยพานิช

รศ.ดร.ผองศรี มังกรทอง
30 สิงหาคม 2548-30 กันยายน 2550

ผศ.ดร.บรรจบ ยศสมบัติ
1 ตุลาคม 2550-ปจจุบนั

หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
รศ.วิไลพร สิรมิ งั ครารัตน
29 ธันวาคม 2546 - 28 ธันวาคม 2550

ผศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
29 ธันวาคม 2550 - ปจจุบนั
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คณะทำงานจัดทำรายงานประจำป 2550
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. คณะทำงานฝายแบงกลมุ ขอมูล
1. รองคณบดีฝา ยบริหาร
2. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร
3. หัวหนางานบริหารและธุรการ
4. หัวหนางานบริการการศึกษา
5. หัวหนางานคลังและพัสดุ
6. หัวหนางานนโยบายและแผน
7. หัวหนางานวิจยั และวิเทศสัมพันธ
8. นางสาวภณิตา เจริญสุข
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2. คณะทำงานฝายออกแบบและจัดทำรูปเลม
1. รองคณบดีฝา ยแผนและพัฒนา
2. นางสาวสมประสงค ศรีแกว
3. นายประยุทธ คุณหลวง
4. นางสาวพงษลดา บริจนิ ดากุล
5. นายพิเชษฐ พุทธิรงั ษี
6. นางรสลิน วงคไชย
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3. คณะทำงานฝายจัดทำรายงานประจำปภาคภาษาอังกฤษ
1. Dr. Robert Molloy
2. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภินภัส รุจวิ ตั ร
3. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.อานนท ชัยพานิช
4. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.สรรพวรรธน กันตะบุตร
5. อาจารย ดร. ลลิดา แชงค
6. อาจารย ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ
ั ลี
7. อาจารย ดร. วรรณจันทร แสงหิรญ
8. อาจารย ดร. ปยรัตน นิมมานพิภกั ดิ์
9. อาจารย ดร.ยงยุทธ ไชยพงศ
10. อาจารย ดร.ศตวรรษ แสนทน
11. อาจารย ดร.นาวี กังวาลย
12. อาจารย ดร.พัชณี แสงทอง
13. นางสาวภณิตา เจริญสุข
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