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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนึ่งในสามคณะแรกที่ไดรับการ

กอตั้งขึ้นมาพรอมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2507 ปจจุบันประกอบดวย

สำนกังานคณะวทิยาศาสตร และภาควชิาตางๆอกี 8 ภาควชิา คอื ภาควชิาคณติศาสตร ภาค

วิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟสิกส

และวสัดศุาสตร ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร และภาควชิาสถติิ

ในปงบประมาณ 2551 (1 ตลุาคม 2550 - 30 กนัยายน 2551) ซึง่เปนชวงทีต่รงกนักบัภาคเรยีนที ่ 2 ปการศกึษา

2550 และภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2551 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มอีาคารทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ 33 อาคาร

พื้นที่รวมกวา 97,000 ตารางเมตร มีบุคลากรรวม 555 คน เปนคณาจารย 323 คน และบุคลากรสายอื่นๆ 232 คน

จำนวนนกัศกึษารวมทัง้หมดม ี  3,751 คน จำแนกเปน ระดบัปรญิญาตร ี2,689 คน ระดบัปรญิญาโท 780 คน ระดบัปรญิญา

เอก 282 คน โดยมีสาขาวิชาที่รับนักศึกษาทั้งหมด 49 สาขาวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 23 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 12 สาขาวิชา นอกจากนี้

ยังมีนักศึกษาจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาลงทะเบียนเรียนในวิชาตางๆที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร

ภาคการศกึษาละไมต่ำกวาหนึง่หมืน่คน

ในปงบประมาณ 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงนิรายไดรวมกนัประมาณ 327 ลานบาท แยกเปนงบประมาณแผนดนิประมาณ 254 ลานบาท และงบประมาณเงนิรายได

ประมาณ 73 ลานบาท ผลติบณัฑติไดรวม 654 คน แยกเปนวทิยาศาสตรบณัฑติ 524 คน วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 104 คน

และวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 26 คน มผีลงานวจิยัทีต่พีมิพในระดบันานาชาต ิ 200 กวาเรือ่ง  และมกีารใหบรกิารวชิาการ

เปนจำนวนมาก สำหรบัวารสารของคณะวทิยาศาสตรเองทีม่ชีือ่เปนทางการวา Chiang Mai Journal of Science นัน้ คณะ

ไดรบัแจงเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 วาวารสาร Chiang Mai Journal of Science ไดรบัการคดัเลอืกใหเขาไปอยใูนฐาน

ขอมลู ISI Citation Index Expanded and Journal Citation Reports (Science Edition) ซึง่เปนฐานขอมลูทีม่ชีือ่เสยีงของโลก

ตัง้แตฉบบัเดอืนมกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนมาแลว

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวิสัยทัศนเปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มุงเนนการวิจัยทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

ทีม่งุสกูารพึง่พาตนเอง  ผบูรหิารคณะวทิยาศาสตรในรอบปทีผ่านมานี ้จงึไดดำเนนิการโดยอาศยัพนัธกจิและแผนปฏบิตักิาร

ทีส่อดคลองกบัวสิยัทศันดงักลาว ซึง่เปนวสิยัทศันทีส่อดคลองกบัวสิยัทศันของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

รายงานประจำป 2551 ฉบบันี ้เปนการรายงานผลการดำเนนิการตามภารกจิในชวงปงบประมาณ 2551 ทีผ่านมา

ในดานการผลติบณัฑติและการพฒันาคณุภาพการศกึษา ดานวจิยัและวชิาการ ดานบรกิารวชิาการแกชมุชน ดานทำนบุำรงุ

ศลิปวฒันธรรม ดานความรวมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้การรายงานกจิกรรมตางๆ

ในรอบปทีด่ำเนนิการโดยภาควชิาตางๆของคณะวทิยาศาสตรและและกองทนุคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ภารกจิทัง้หลายทีส่ำเรจ็ลลุวงมาดวยดใีนรอบปทีผ่านมา  เปนผลเนือ่งมาจากความรวมมอืรวมใจของคณาจารย

บคุลากรทกุสายงาน นกัศกึษา และผบูรหิารทกุระดบัทกุคน ในนามของคณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

จงึขอแสดงความขอบคณุทกุทานดวยความจรงิใจมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร. มงคล รายะนาคร)

คณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

สารคณบดี
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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  มวีตัถปุระสงคเพือ่ผลติบณัฑติทางดานวทิยาศาสตรบรสิทุธิ์

และวิทยาศาสตรประยุกตที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ

รวมทัง้สงเสรมิและสรางความแขง็แกรงทางดานการวจิยัของคณาจารย  เพือ่สนบัสนนุการเรยีน

การสอนและการบรกิารวชิาการแกชมุชนอยางมปีระสทิธภิาพและเปนรปูธรรม  ในดานการผลติ

บณัฑติ ไดเปดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพรอมกบัการเปดมหาวทิยาลยัเชยีงใหมในระยะแรก

จำนวน 5 หลกัสตูร คอื สาขาวชิาคณติศาสตร เคม ีชวีวทิยา ฟสกิส ธรณวีทิยา ในปการศกึษา

2517   คณะวิทยาศาสตรเปนคณะแรกที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปด

จำนวน 8 หลกัสตูร คอื สาขาวชิาเคม ีชวีวทิยา ธรณวีทิยา ฟสกิส การสอนเคม ีการสอนฟสกิส

การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร  และในปการศึกษา 2532 เปนคณะแรกที่เปด

หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก โดยเริม่เปดจำนวน 3 หลกัสตูรคอื สาขาวชิาฟสกิส  ชวีวทิยา และ

ธรณวีทิยา

ประวตัคิณะวทิยาศาสตร

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  : 3

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.อดุม  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.กติตชิยั  วฒันานกิร พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543

7. รองศาสตราจารยบญุรกัษา  สนุทรธรรม พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548

8. รองศาสตราจารย ดร. มงคล  รายะนาคร พ.ศ. 2548 – ปจจบุนั
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วทิยาศาสตร ดำเนนิไปบนพืน้ฐานของการแสวงหาความจรงิอยางมเีหตมุผีล ผานกระบวนการวจิยั เพือ่นำมาซึง่

องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ผานการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

คณะวิทยาศาสตรในฐานะองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรูทั้งที่มีอยูแลวและพึงแสวงหาใหม เพื่อเพิ่มพูนและ

เสริมสรางภูมิปญญาของบุคคลใหตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใชกระบวนการคิด การใชเหตุ

และผล เพือ่สรางสรรคสงัคมแหงการเรยีนร ูซึง่จะนำไปสกูารพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศตอไป

ปรัชญา

วสิยัทศัน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มุงเนนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีและมกีารจดัหาทรพัยากรเพือ่การพฒันาทีม่งุสู

การพึง่พาตนเอง

พนัธกจิ
1. จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและวชิาชพีชัน้สงู ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีใหแกนกัศกึษาภายใน

และภายนอกคณะ โดยมงุเนนความเปนเลศิทางวชิาการและคณุภาพตามมาตรฐานสากล

2. ผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพทัง้ระดบัพืน้ฐานและประยกุตในสาขาตาง ๆ  ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพือ่สามารถนำไปแกไขปญหาและพฒันาสงัคมของประเทศ

3. ใหบรกิารวชิาการทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีกสงัคม  เพือ่ตอบสนองความตองการของประเทศ

และทองถิน่ภาคเหนอื

4. ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม  เพือ่รกัษาความเปนเอกลกัษณของทองถิน่  และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอมทีด่ี

5. พฒันาระบบบรหิารและจดัการในทกุๆ ดาน ดวยหลกัธรรมาภบิาล พึง่พาตนเองโดยใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

ปณธิาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชนแกทองถิ่นและ

ประเทศชาตโิดยสวนรวม

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนแหลงสะสม คนควา วจิยั และถายทอดความร ูตามหลกัแหงเสรภีาพทางวชิาการ โดย

ยดึมัน่ในสจัธรรมและคณุธรรม เพือ่ความเปนเลศิทางวชิาการ การประยกุตเผยแพร และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

บัณฑิตแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหมพึงฝกใฝในการฝกตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน

ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจติสำนกึตอสงัคม
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การบรหิาร ทรพัยากร และ การดำเนนิงาน
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โครงสรางองคกร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

การบรหิารทรพัยากร และการดำเนนิงาน
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จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ (ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2551)

สายวิชาการ สายสนับสนุน

ขาราชการ พนกังาน ขาราชการ พนกังาน

งบฯ แผนดนิ งบฯ แผนดนิ

162 161 84 38 68 28 14 555

ลูกจาง พนกังาน ลูกจาง รวม

ประจำ งบฯ เงนิรายได ชัว่คราว
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คณุวฒุอิาจารย

ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตรี รวม (คน)

198 117 8 323

ตำแหนงทางวชิาการ

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผชูวยศาสตราจารย อาจารย รวม (คน)

6 58 100 159 323
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คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ตัง้อยเูลขที ่239

ถนนหวยแกว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

บนเนื้อที่ 36 ไร ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม  มอีาคารทัง้สิน้ 33 อาคาร รวมพืน้ทีใ่ชสอย 97,194.79

ตารางเมตร

  อาคาร สถานที ่ และ ยานพาหนะ

หนวยงาน พืน้ทีใ่ชสอย (ตารางเมตร)

ภาควชิาคณติศาสตร 3,051.35

ภาควชิาเคมี 18,015.62

ภาควชิาชวีวทิยา 18,604.99

ภาควชิาธรณวีทิยา 8,389.55

ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร 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 มียานพาหนะสำหรับสนับสนุน

การเรยีนการสอน และการบรหิารทัว่ไป ทัง้หมด 8  คนั  ซึง่เปนรถขนาดกลาง

7  คนั และรถบสัขนาดใหญ จำนวน  1  คนั
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 การเผยแพรขอมลูขาวสาร
คณะวทิยาศาสตรไดเผยแพรขอมลูขาวสารทัง้ดานวชิาการและการบรหิารจดัการตางๆ ผานสือ่ในหลายรปูแบบ

เพือ่เผยแพรตอหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เชน

 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร ราย  3  เดือน  ขาวสารกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร เดือนละ  2  ฉบับ

 แผนพบัประชาสมัพนัธ รายงานประจำป

 Website คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

www.science.cmu.ac.th

       วารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร Chiang Mai Journal of Science



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 11

ผลการดำเนนิงานตามภารกจิ

ดานการผลติบณัฑติ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลกัสตูร

ในปการศกึษา 2551 คณะวทิยาศาสตร เปดสอนหลกัสตูรปกต ิหลกัสตูรนานาชาต ิหลกัสตูรสาขาวชิารวม ทัง้ภาค

ปกต ิและภาคพเิศษดงันี้

ระดบัปรญิญาตรี 13 สาขาวชิา

ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ 1 สาขาวชิา

ระดบัปรญิญาโท 23 สาขาวชิา

ระดบัปรญิญาเอก 12 สาขาวชิา

 การผลติบณัฑติ

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณติศาสตร วิทยาศาสตรบูรณาการ คณติศาสตร คณติศาสตร

วทิยาการคอมพวิเตอร การสอนคณติศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร

สถติิ คณติศาสตรประยกุต     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ฟสกิส วทิยาการคอมพวิเตอร *** ฟสกิส**

วสัดศุาสตร สถติปิระยกุต วสัดศุาสตร **

เคมอีตุสาหกรรม ฟสกิส เคม*ี*

เคมี การสอนฟสกิส ชีววิทยา

ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี ฟสกิสประยกุต ความหลากหลายทางชีวภาพ

ชีววิทยา วสัดศุาสตร     และชวีวทิยาชาตพินัธุ

จุลชีววิทยา เคมอีตุสาหกรรม จุลชีววิทยาประยุกต

สัตววิทยา เคมี ธรณีวิทยา**

ธรณีวิทยา การสอนเคมี วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

อัญมณีวิทยา เทคโนโลยชีวีภาพ @ เทคโนโลยชีวีภาพ@

ชีววิทยา วทิยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยนีาโน@

การสอนชวีวทิยา

จุลชีววิทยา

ธรณีวิทยา

ธรณฟีสกิสประยกุต**

ธรณศีาสตรปโตรเลยีม*

วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม**

ชวีสารสนเทศศาสตร

วทิยาศาสตรคณติศาสตรบรูณาการ

นติวิทิยาศาสตร @

* หลักสูตรนานาชาติ     ** หลักสูตรปกติและนานาชาติ       *** ภาคปกติ และภาคพิเศษ     @ หลักสูตรรวมระหวางคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
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ระดับ สาขาวิชา
เปด ปรบัปรงุ

อื่นๆ
กระบวนวชิาใหม กระบวนวชิา

ปรญิญาตรี คณติศาสตร 3 13

วทิยาการคอมพวิเตอร 2 2 ปรบัปรงุวชิาโท

จลุชวีวทิยา 2 3

ชวีวทิยา - 2

สตัววทิยา - 1

เคมี - 2

สถติิ 2 3

ฟสกิส - 22

ธรณวีทิยา - 5

กระบวนวชิากลาง 2 -

บณัฑติศกึษา การสอนชวีวทิยา 13 -

คณติศาสตร 2 1

จลุชวีวทิยาประยกุต 7 1

ชวีวทิยา - 1

เคมี 19 17 ปด 5 กระบวนวชิา

ฟสกิส 3 8

สถติิ 1 -

ข.  การปรบัปรงุหลกัสตูร

ในปการศกึษา 2551  คณะวทิยาศาสตรกำลงัอยใูนระหวางการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทกุสาขาวชิา

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยไดรับอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร

จากสภามหาวทิยาลยัเรยีบรอยแลว (ในปการศกึษา 2551)  จำนวน 4 หลกัสตูร ไดแก หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาฟสิกสประยุกต ที่เหลือกำลัง

อยใูนระหวางการดำเนนิการในระดบัคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา

การปรบัปรงุกระบวนวชิาและหลกัสตูร
ก. การเปดกระบวนวชิาใหม ปรบัปรงุและปดกระบวนวชิา
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จำนวนนกัศกึษารบัเขา ปการศกึษา 2551

การรบันกัเรยีนเขาศกึษาในคณะวทิยาศาสตร

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

โครงการรบันกัเรยีนทนุมลูนธิวิทิยาศาสตรและคณติศาสตรเพือ่ชมุชน (วคช.)

โครงการรบันกัเรยีนเขาโดยวธิพีเิศษ (วพ.)

โครงการเพชรทองกวาว

สำหรบัการคดัเลอืกเขาศกึษาตอระดบับณัฑติศกึษา   รบัสมคัรโดยผานบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

และสอบคัดเลือกตามสาขาวิชาที่สมัคร ณ คณะวิทยาศาสตร  โดยเปดรับสมัครปละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ

ภาคการศกึษาที ่ 2 ของทกุปการศกึษา

นกัศกึษาปจจบุนั  ในปการศกึษา 2551 คณะวทิยาศาสตรไดรบันกัศกึษาใหมทัง้สิน้ 1,012 คน จำแนกเปน

ระดบัปรญิญาตรี 794 คน

ระดบัปรญิญาโท 179 คน

ระดบัปรญิญาเอก 39 คน
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จำนวนบณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษา ปการศกึษา 2550

จำนวนนกัศกึษา จำแนกตามระดบัการศกึษา

จำนวนนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร   รวมทัง้หมดมจีำนวน 3,751 คน จำแนกเปน

ระดบัปรญิญาตรี 2,689 คน

ระดบัปรญิญาโท 780 คน

ระดบัปรญิญาเอก 282 คน

บณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษาทกุสาขาวชิาจากคณะวทิยาศาสตร ปการศกึษา 2550

มจีำนวนทัง้สิน้ 654 คน จำแนกเปน

วทิยาศาสตรบณัฑติ 524 คน

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 104 คน

วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 26 คน



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 15

สถานภาพการทำงาน
รวม

สาขาวิชา ทำงานแลว ยงัไมไดทำงาน ศกึษาตอ

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

เคมี 40 61.54 4 6.15 21 32.31 65 14.25

ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 14 51.85 4 14.82 9 33.33 27 5.92

เคมอีตุสาหกรรม 43 87.76 2 4.08 4 8.16 49 10.75

ชวีวทิยา 14 35.00 2 5.00 24 60.00 40 8.77

จลุชวีวทิยา 22 81.48 - - 5 18.52 27 5.92

สตัววทิยา 5 71.43 - - 2 28.57 7 1.54

ธรณวีทิยา 28 75.68 7 18.92 2 5.40 37 8.11

อญัมณวีทิยา 22 78.57 5 17.86 1 3.57 28 6.14

คณติศาสตร 7 22.58 6 19.35 18 58.07 31 6.80

วทิยาการคอมพวิเตอร 46 82.14 5 8.93 5 8.93 56 12.28

สถติิ 16 66.67 2 8.33 6 25.00 24 5.26

ฟสกิส 7 21.88 6 18.75 19 59.37 32 7.02

วสัดศุาสตร 21 63.64 6 18.18 6 18.18 33 7.24

                 รวม 285 62.50 49 10.75 122 26.75 456 100.00

ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา 2550  จำแนกตามสถานภาพการทำงาน

ภาวะการไดงานทำและศึกษาตอของบัณฑิต

( ขอมลู  ณ วนัที ่16 มกราคม 2551  เฉพาะบณัฑติทีต่อบแบบสอบถาม โดยหนวยกจิการนกัศกึษา )
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ตารางแสดงจำนวนบณัฑติทีม่งีานทำ  จำแนกตามเงนิเดอืนทีไ่ดรบั ( บาท )

สาขาวิชา 5,000 – 8,000 8,001 – 11,000 11,001 – 14,000 มากกวา 14,000 รวม

เคมี 3 5 12 20 40

ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 2 6 4 2 14

เคมอีตุสาหกรรม 1 - 7 35 43

ชวีวทิยา 7 3 2 2 14

จลุชวีวทิยา 4 7 7 4 22

สตัววทิยา 3 1 - 1 5

ธรณวีทิยา 8 1 4 15 28

อญัมณวีทิยา 2 9 9 2 22

คณติศาสตร 5 1 - 1 7

วทิยาการคอมพวิเตอร 8 5 7 26 46

สถติิ 2 4 5 5 16

ฟสกิส 1 - 2 4 7

วสัดศุาสตร 2 10 4 5 21

รวม 48 52 63 122 285

รอยละ 16.84 18.25 22.10 42.81 100.0

( ขอมลู  ณ  วนัที ่16 มกราคม 2551 เฉพาะบณัฑติทีต่อบแบบสอบถาม  โดยหนวยกจิการนกัศกึษา )

ภาวะการไดงานทำ  จำแนกตามเงนิเดอืนทีไ่ดรบั ( บาท )

บณัฑติปการศกึษา 2550  คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

( ขอมลู ณ วนัที ่16 มกราคม 2551 )



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 17

 การพฒันาวชิาการ

คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและ

บณัฑติศกึษาหลายรปูแบบ ดงันี้

ระดบัปรญิญาตรี

โครงการพฒันาการเรยีนการสอน

ในปงบประมาณ 2551 ไดใหการสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทั้งสิ้น 72 โครงการ

เปนเงนิประมาณ 983,067.-  บาท   แบงออกไดเปน  4  ลกัษณะกจิกรรม คอื

กจิกรรมพฒันาคณุภาพนกัศกึษา เปนกจิกรรมเกีย่วกบัการอบรมสมัมนาเพือ่ใหความรแูกนกัศกึษา

• ความรวูชิาการทีน่กัศกึษาเกีย่วของโดยตรงในสาขานัน้

• วชิาการเชงิวชิาชพีทีน่กัศกึษาตองใชในการนำไปปฏบิตังิานในอนาคต  และ

• วิชาการเสริมทักษะประกอบการศึกษาและการทำงาน โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

กจิกรรมเกีย่วกบัสือ่การสอน  เปนกจิกรรมในการจดัหา/พฒันาสือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนตางๆ เชน หนงัสอื ตำรา

สือ่การสอนและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

กจิกรรมดานศลิปวฒันธรรมและกจิกรรมสมัพนัธ เปนกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม หรอืเสรมิสราง

ความสัมพันธของนักศึกษา เชน ทำบุญ เยี่ยมบานเด็กกำพรา กีฬา คายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาภาควิชา

เปนตน

กจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันาการเรยีนการสอน   เชน

• คายวทิยาศาสตรแบบองครวมสำหรบันกัศกึษาชัน้ปที ่1

• กจิกรรมฝกวจิยัสำหรบันกัศกึษาโครงการพเิศษ ชัน้ปที ่2

• การฝกงานและดงูาน

• กจิกรรมสปัดาหแนะนำสาขาวชิาเอก

• กจิกรรมเสนอผลงานวชิาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

• โครงการคายอาสาพฒันาการศกึษา

• การสนบัสนนุกระบวนวชิาปญหาพเิศษหรอืคนควาอสิระ

• โครงการผบูรหิารพบผปูกครองนกัศกึษาใหม

• การปฐมนเิทศ/ปจฉมินเิทศนกัศกึษา

• โครงการเยีย่มบานนกัศกึษาประจำป

• โครงการเตรยีมความพรอมกอนการสำเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาชัน้ปที ่ 3

• การประชมุประจำปอาจารยทีป่รกึษานกัศกึษาชัน้ปที ่ 1

• โครงการสมัมนาสโมสรนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

• โครงการฝกอบรมนกัศกึษาชัน้ปที ่1 และ 2  เพือ่เตรยีมจดักจิกรรมพฒันาการศกึษา
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ระดบับณัฑติศกึษา

 การสนบัสนนุการเสนอผลงานวชิาการ/โครงการแลกเปลีย่นฯ

• ในปงบประมาณ 2551 คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเสนอ

ผลงานวชิาการในทีป่ระชมุวชิาการทัง้ในประเทศและตางประเทศของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา ทัง้สิน้ 92 คน

รวมเปนเงิน 722,024 บาท (ในประเทศ 74 คน เปนเงิน 336,071 บาท และตางประเทศ 18 คน เปนเงิน

385,953 บาท)

• การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสมทบใหแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัยฝกอบรม ดูงาน

ทำวิจัยระยะสั้นในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2551

ทีผ่านมา ไดสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จำนวน 1 คน ไปศกึษาวจิยัระยะสัน้ ณ University of Essex

ประเทศสหราชอาณาจกัร เปนเงนิ 25,000 บาท

 โครงการพฒันาวชิาการบณัฑติศกึษา

• คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาโดย

ในปงบประมาณ 2551 ไดใหการสนบัสนนุใหภาควชิาตางๆ รวม 44 โครงการ เปนเงนิทัง้สิน้ 419,693 บาท

 โครงการทนุชวยสอน

• คณะวทิยาศาสตรไดสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษาชวยสอนกระบวนวชิาบรรยาย และควบคมุปฏบิตักิาร

และชวยงานสอนดานตางๆ ของอาจารย โดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ  การสนับสนุนโดยจาย

คาตอบแทนเปนรายชัว่โมง และการสนบัสนนุในลกัษณะการใหทนุการศกึษา  โดยในปงบประมาณ 2551

ไดสนับสนุนประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง จำนวน 1,360,710 บาท และสนับสนุนประเภททุน

การศกึษา จำนวน 1,188,000 บาท รวมทัง้สิน้เปนเงนิ 2,548,710 บาท

 ทนุการศกึษา
นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรไดรบัทนุการศกึษา จำนวน  614

ทนุ คดิเปนจำนวนเงนิ  7,688,210 บาท  จำแนกเปนระดบัปรญิญาตรี

594  ทนุ  คดิเปนเงนิ  6,328,210  บาท และระดบับณัฑติศกึษา  27  ทนุ

คดิเปนเงนิ 1,371,000  บาท  จากแหลงตางๆ ประกอบดวย งบประมาณ

แผนดิน / รายได ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม  บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑจำกัด   มูลนิธิ

ศาสตราจารย  ดร.บวัเรศ คำทอง  คณุมาโนช – ดวงจนัทร คานเียาว

คุณเอื้อมพร งามอริยะกุล  สำนักงานตำรวจแหงชาติ   มูลนิธิ

อายิโนะโมะโตะ  JCC 21st   บริษัทไทยปารกเกอรไรซิ่ง จำกัด

SMBC มลูนธิริโิก  มลูนธิปิอเตกตึง๊  มลูนธิพิฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มลูนธินิวิตั ิ ไกรฤกษ  มลูนธิซิเีมนตไทย  มลูนธิศิรวีสิาร

วาจา เครอืเจรญิโภคภณัฑ  บรษิทักรงุไทยการไฟฟา จำกดั  กองทนุสงเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม กองทนุการศกึษาเอสโซสมโภช

กรงุรตันโกสนิทร 200 ป  มลูนธิทิสิโก  มลูนธิชิวยเหลอืนกัเรยีน ฯ ในพระบรมราชนิปูถมัภ   มลูนธิริวมจติตนอมเกลา ฯ เพือ่เยาวชน

มูลนิธินายประจักษ – นางสาลี่ คนตรง   มัสกาตี  AIS  บริษัท ปตท.สผ จำกัด   บริษัทคลองยาง จำกัด  บริษัทชลัมเบอรเจร

กองทนุวชิา – สจุกิา เศรษฐบตุร  ศ.ดร.ปรญิญา นตุาลยั   มลูนธิเิพือ่การศกึษาวศิวกรรมปโตรเลยีม  บรษิทักนกสนิ เอกซปอรต

อมิปอรต จำกดั   คณุสมมาตร  สนุทรรงัษ ี กองทนุศษิยเกาภาควชิาเคมฯี  สมาคมประกนัชวีติไทย  กองทนุคณะวทิยาศาสตร ฯ สวทช.

( ดรูายละเอยีดที ่ www.science.cmu.ac.th ภาคผนวก รายงานประจำป 2551)



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 19

 การพฒันาบคุลากร
ในปงบประมาณ 2551 ไดสนบัสนนุ กจิกรรมพฒันาบคุลากร ดงันี้

1. การสนบัสนนุงบประมาณแกบคุลากรเพือ่ไปศกึษาตอ/ประชมุ/ฝกอบรม ทัง้ในและตางประเทศ

2. การจดัอบรม/สมัมนาบคุลากรเพือ่พฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิาน

3. การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาศกัยภาพของภาควชิา/หนวยงานในภาพรวม เชน การพฒันาหลกัสตูร การประกนั

คุณภาพการศึกษา

 กจิกรรมนกัศกึษา
คณะวทิยาศาสตรตระหนกัถงึความสำคญัของการสรางเสรมิทกัษะความร ู ความสามารถ และทกัษะในการใชชวีติ

ในสงัคมปจจบุนั จงึสงเสรมิใหนกัศกึษาจดัและเขารวมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตางๆ ทัง้กจิกรรมวชิาการ กจิกรรมกฬีาและ

นนัทนาการ กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและประเพณ ี และกจิกรรมบำเพญ็ประโยชนตอสงัคม

โดยในปการศึกษา 2551  ไดจัดกิจกรรมตลอดทั้งป จำนวน  48  ครั้ง  ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

คณะวทิยาศาสตร เปนเงนิ  747,053  บาท ดงัตวัอยางกจิกรรม

โครงการสนบัสนนุการจดัตัง้หองเรยีนวทิยาศาสตรในโรงเรยีน โดยการกำกบัดแูลของมหาวทิยาลยั

เนื่องจากนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน

โดยการกำกบัดแูลของมหาวทิยาลยั เพือ่สรางฐานนกัวจิยัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพ โดยการสนบัสนนุ

การจดัการศกึษาสำหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยมคีณะวทิยาศาสตรเปนแกนหลกัรวมกบัโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ดำเนนิการ

โดยการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2551 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 จำนวน 30 คน

โดยไดรบังบประมาณจากระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เปนเงนิ 4,500,000  บาท

 โครงงานกฬีาสมัพนัธ  โครงงานสอนดนตรลีานนา

 โครงงานอบรมความรดูาราศาสตรเบือ้งตน  โครงงานมหกรรมวทิยาศาสตร

 โครงงานคายผนูำเยาวชนดาราศาสตร  โครงงาน Sports Day

 โครงงานพธิไีหวครู  โครงงานบายศรสีขูวญัและขนัโตก

 โครงงานคายอาสาพฒันาและบำเพญ็ประโยชน  โครงงานคายฝกวจิยั

 โครงงานคายปลกูปาและพฒันาสิง่แวดลอม

( ดรูายละเอยีดที ่ www.science.cmu.ac.th ภาคผนวก รายงานประจำป 2551)

การไปประชมุ ดงูาน อบรม ทำวจิยั ทัง้ในและตางประเทศ

• ประชมุและเสนอผลงานในตางประเทศ จำนวน 72  ราย

• ประชมุและเสนอผลงานในทีป่ระชมุวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย จำนวน 69  ราย

• ฝกอบรม ดงูาน และทำวจิยั จำนวน 87  ราย

• ประชมุวชิาการและกจิกรรมอืน่ จำนวน 340  ราย
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ในรอบปที่ผานมา คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่พฒันามาจากแนวทางการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาของสำนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CMU-QA) ที่ครอบคลุม

ตวับงชีข้องสำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา

(สมศ.) และของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย ขณะเดียวกันไดมีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหมีการนำเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ที่พัฒนาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันในสวนงานตางๆ

ภายในมหาวิทยาลัย นำไปประยุกตในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงองคกรไดอยางเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาขีด

ความสามารถดานการบริหารจัดการ เพื่อนำองคกรไปสูการพัฒนาที่มีคุณภาพ ยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขนักบัตลาดโลกไดใหทกุสวนงานรายงานผลการดำเนนิงานตามกรอบแนวทางตามเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ

ควบคกูนัไปดวย

 การประกนัคณุภาพการศกึษา

เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

เชือ่มตอระบบอนิเทอรเนต็ทีด่ขีึน้ และเพิม่ความเรว็ในการใชงานอนิเทอรเนต็

เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชา

คณิตศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาสถิติ เพื่อทดแทนสายใยแกวชุดเดิมที่เกา ทำใหการเชื่อมตอ

ภาควชิาดงักลาวกบัคณะวทิยาศาสตร มคีวามเรว็เพิม่ขึน้จากเดมิ 100 Mbps เปน 1,000 Mbps

ติดตั้งอุปกรณปองกันไวรัส ติดตั้งในคณะวิทยาศาสตร เพื่อปองกันอันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร และลดปญหา

เรือ่งการใชอนิเทอรเนต็ชา เนือ่งจากการระบาดของหนอนอนิเทอรเนต็

พฒันาโปรแกรมคลงัภาพกจิกรรม เพือ่ใชประโยชนในการดขูอมลูยอนหลงั และเกบ็เปนสถติขิองภาพกจิกรรมตาง ๆ

จัดซื้อ Harddisk เพิ่มพื้นที่ใหบริการของเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร และขอมูลของเว็บไซตภาควิชา หนวยงาน

ทีฝ่ากไวกบัแมขาย (Server) ของคณะวทิยาศาสตร

ตดิตัง้คอมพวิเตอรเพือ่ใหบรกิารสบืคนขอมลูทีห่องสมดุคณะวทิยาศาสตร

ตดิตัง้กลองโทรทศันวงจรปด (CCTV) เพิม่เตมิ  เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในสวนของสำนกังานเลขานกุารคณะวทิยาศาสตร

และอาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร

 การพฒันาระบบสารสนเทศ
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ดานการวิจัย

คณะวทิยาศาสตรไดกำหนดทศิทางการวจิยัใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรการวจิยัของมหาวทิยาลยั  และมงุเนน

การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือและประเทศ โดยคณะ

วทิยาศาสตรไดสงเสรมิและสนบัสนนุการทำวจิยัของคณาจารยและนกัวชิาการในระดบัตางๆ  ทัง้ดานพืน้ฐาน ประยกุต

พฒันาและบรูณาการ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ รวมทัง้สรรหาทรพัยากรทีจ่ะทำใหเกดิการวจิยัในระดบัสงู  เพือ่

พัฒนาองคความรูทางวิชาการและพัฒนาการทุกดาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงไดกำหนดพันธกิจ

สรางระบบสงเสรมิการวจิยัอยางครบวงจร

ในป 2551 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนงบประมาณใหมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและหนวยวิจัย

เพื่อรวมกลุมนักวิจัยที่มีความสนใจในปญหาและทิศทางงานวิจัยเดียวกัน มีหองปฏิบัติการวิจัย จำนวน 19 หอง*

หนวยวจิยั จำนวน 27 หนวย* และกลมุวจิยัสถาบนั จำนวน 1 กลมุ* คณะวทิยาศาสตรยงัไดสนบัสนนุใหมกีารจดัตัง้หอง

ปฏิบัติการวิจัยสูความเปนเลิศทางวิชาการ จำนวน 4 หอง* เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของนักวิจัยในสังกัด

คณะวิทยาศาสตรที่มีผลงานดานวิชาการเปนที่ประจักษและมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูกลุมวิจัยที่มีความเปนเลิศ

ทางวชิาการเฉพาะทาง เปนทีย่อมรบัในระดบัภมูภิาคและ/หรอืในระดบันานาชาต ิ (*ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต)

นอกจากนี้  ศูนยเทคโนโลยีนาโนแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไดสนบัสนนุการจดัตัง้พฒันาศนูยเครอืขาย ดานศนูยความเปนเลศิ ดานวสัดนุาโนเฉพาะทาง

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  สนบัสนนุงบประมาณปละ 5,000,000.-บาท เปนระยะเวลา 5 ป  (ตัง้แตป  2549 เปนตนไป) โดยมี

คณะวทิยาศาสตรเปนหนวยปฏบิตังิาน
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ประเภทโครงการวจิยั

แหลงงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

1. คณะวทิยาศาสตร 58 7,582,500

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9 3,300,000

3. สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 5,709,520

4. ศนูยวศิวกรรมชวีการแพทย  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 1 80,000

5. สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 46 20,663,890

6. สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) 14 7,401,356

7. สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 4 2,760,000

8. สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 4 5,152,000

9. กรมทรพัยากรน้ำบาดาล 1 15,870,000

10. กรมควบคมุมลพษิ 2 782,540

11. ศนูยปฏบิตักิารวจิยัและเครือ่งกำเนดิแสงซนิโครตรอนแหงชาติ 2 1,018,512

12. บรษิทั บานป ูจำกดั (มหาชน) 1 629,200

13. ศนูยวจิยัรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดสิกไดรฟ ม. ขอนแกน 1 646,000

14. แหลงทนุจากตางประเทศ 1 650,000

( ดรูายละเอยีดที ่www.science.cmu.ac.th ภาคผนวก รายงานประจำป 2551 )

การเผยแพรผลงานวจิยั

ในป  2551   คณะวทิยาศาสตรไดสนบัสนนุใหนกัวจิยัเผยแพรผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการทางสือ่ตางๆ  เชน

เผยแพรในวารสารระดบันานาชาต ิ วารสารระดบัประเทศ  การประชมุวชิาการนานาชาต ิ การประชมุวชิาการระดบัประเทศ

ดงันี้

1. ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการสากลทีอ่ยใูน

ฐานขอมลูมาตรฐาน  ISI, Web of Science จำนวน  222 เรือ่ง

2. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุวชิาการนานาชาต ิ ณ   ตางประเทศ จำนวน 38 เรื่อง*

3. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุ  วทท.  ครัง้ที ่33 จำนวน 92 เรือ่ง

4. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุวชิาการอืน่ๆ ภายในประเทศ จำนวน 15 เรือ่ง

( * ดรูายละเอยีดที ่www.science.cmu.ac.th  ภาคผนวก รายงานประจำป 2551 )

งบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ

ในป 2551  นักวิจัยคณะวิทยาศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมวิจัยในลักษณะของหองวิจัย

และโครงการวจิยั จากแหลงทนุตาง ๆ    รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 63,875,018.00 บาท ตามรายละเอยีดดงันี้

ประเภทหองวจิยั

1. หองปฏบิตักิารวจิยั/หนวยวจิยั เปนเงนิ 450,000 บาท

2. หองปฏบิตักิารวจิยัสคูวามเปนเลศิ เปนเงนิ  400,000 บาท
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ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
คณะวทิยาศาสตรไดดำเนนิการในสวนของงานบรกิารวชิาการแกชมุชน ใน 2 รปูแบบ ไดแก

1. การบรกิารวชิาการแกโรงเรยีน

1.1 คายโอลิมปกวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร ไดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธวิาสราชนครนิทร  (มลูนธิ ิสอวน.)   โดยไดดำเนนิการมาแลวเปนปที ่9   มกีารจดัอบรมทัง้หมด 6 สาขาวชิา คอื

สาขาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และดาราศาสตร สำหรับในปการศึกษา 2551

ไดดำเนินการแลว มีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือก 4,467 คน มีนักเรียนผานเขาคาย 254 คน โดยมีครู

จากโรงเรยีนตางๆ ในเขตภาคเหนอืตอนบน รวมกจิกรรมคาย จำนวน 24 คน

1.2 การอบรมครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก

คณะวิทยาศาสตร ไดรับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยจัดอบรมครูวิทยาศาสตร

คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก ดงันี้

สาขาวิชา รวม(คน)

ชวีวทิยา 27

คณติศาสตร 55

วทิยาศาสตรโลก 24

เคมี 28

ฟสกิส 26

รวม 159
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2. การถายทอดองคความรแูละเทคโนโลยสีชูมุชน

2.1 การจัดประชุมอบรมที่ดำเนินการโดยภาควิชาและสำนักงานเลขานุการคณะ

คณะวทิยาศาสตรโดยภาควชิาและสำนกังานไดจดัประชมุ อบรม เพือ่การบรกิารวชิาการแกชมุชน จำนวน

82 โครงการ ( ดรูายละเอยีดใน www.science.cmu.ac.th ภาคผนวกรายงานประจำป 2551  )

2.2   โครงการบรูณาการวชิาการแกชมุชน

ในป 2551 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการแกชุมชน

ในการใหบรกิารวชิาการแกสงัคม จำนวน  6  โครงการดงันี้

2.2.1  โครงการศนูยวจิยัวทิยาการนาโนและเทคโนโลยนีาโน

ไดรบังบประมาณจำนวน  6,000,000.-บาท เปนโครงการทีม่คีวามรวมมอืจากหลายสาขาวชิา  ไดแก  เคมี

ฟสกิส  ชวีวทิยา  คณติศาสตร  คณะเกษตรศาสตร และศนูยวจิยัและพฒันาวตัถดุบิ ยา เครือ่งสำอาง และผลติภณัฑ

ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาองคความรูดานวิทยาการนาโนและ

เทคโนโลยนีาโน  เพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็เครอืขายวทิยาการนาโนและเทคโนโลยนีาโน   ผลการดำเนนิงาน

ของโครงการ  คอื

สนับสนุนการผลิตนักวิจัยทางดานวิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน ทั้งระดับปริญญาโทและ

ปรญิญาเอก   จำนวน  34  คน

ใหบรกิารวชิาการแกชมุชน  จำนวน  15  โครงการ  แยกเปน

- โครงการประเภทประชมุ  อบรมใหความร ู  จำนวน  7  โครงการ

- โครงการประเภทฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร   จำนวน  6  โครงการ

- โครงการประเภทใหบรกิาร  จำนวน  2  โครงการ

สรางฐานขอมลูทางดานวทิยาการนาโนและเทคโนโลยนีาโน  จำนวน 1 ฐานขอมลู

สรางเครอืขายโดยการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร : การแตงกลิน่น้ำมนัหอมทีเ่กบ็กกัในอนภุาคขนาดนาโน

สำหรบัเครือ่งสำอางและการเตรยีมน้ำมนัหอมระเหยจากสมนุไพรไทยใชในน้ำมนันวดสำหรบัธรุกจิสปา

มผีเูขารวมสมัมนา จำนวน 120  คน   จากหนวยงาน  ตาง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนและสถาบนัการศกึษา

ประชมุรวมกบัศนูยเทคโนโลยนีาโนแหงชาต ิ โดยมผีแูทนจากสถาบนัตาง ๆ เขารวมประชมุ

2.2.2  โครงการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ

ไดรับงบประมาณ จำนวน 3,000,000.-บาท  เปนโครงการที่ดำเนินการหลายสาขาวิชา เชน คณะ

วิทยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  มีผล

การดำเนนิงานของโครงการดงันี้

จัดอบรมใหความรูแกชุมชนในภาคเหนือตอนบน  จำนวน  27 โครงการ  และมีชุมชนที่ไดรับ

การถายทอดองคความร ูจำนวน  529  ชมุชน  มผีเูขารวมกจิกรรม  2,500  คน

ผลตินกัวจิยัดานความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกจำนวน  24  คน

2.2.3 โครงการศนูยวจิยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ

ไดรับงบประมาณ   จำนวน  2,250,000.-บาท ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

ผลการดำเนนิงานของโครงการ คอื
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มกีารตรวจสอบลายพมิพดเีอน็เอพชื จำนวน 10 ชิน้งาน

มกีารตรวจพสิจูน  GMOs จำนวน 30 ชิน้งาน

มกีารเผยแพรผลงานวจิยั จำนวน 3 เรือ่ง

มกีารตรวจสอบรปูแบบโปรตนี จำนวน 5 ชิน้งาน

มีการบริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 6 ชิน้งาน

มกีารอบรม/อบรมเชงิปฏบิตักิาร จำนวน 5 ครัง้

ใหคำปรกึษาทีเ่กีย่วของทางดานจโีนมพชืเศรษฐกจิ จำนวน 5 ครัง้

รบันกัศกึษาฝกงาน จำนวน 5 คน

มกีารตรวจสอบการตอบสนองตอสารของปรสติและเซลล จำนวน 4 ชิน้งาน

มกีารแยกและสงถายสารพนัธกุรรมเขาสเูปาหมาย จำนวน 3 ชิน้งาน

2.2.4 ศนูยขอมลูน้ำบาดาลภาคเหนอื

ไดรับงบประมาณ  จำนวน 2,000,000.-บาท เปนโครงการที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

น้ำบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยาของภาคเหนือและเผยแพรถายทอดองคความรูดานน้ำบาดาลใหแก

ชมุชนและสงัคม ผลการดำเนนิงานของโครงการคอื

จดัอบรมเผยแพรระบบฐานขอมลูสารสนเทศภมูศิาสตรดานน้ำบาดาล 8 จงัหวดัภาคเหนอื

มกีารดำเนนิงานวจิยั  จำนวน  2  เรือ่ง

จดัทำศนูยการเรยีนรชูมุชนดานน้ำบาดาล  มกีารจดักจิกรรมตลอดทัง้ปในหวัขอทีเ่กีย่วของกบัการพฒันา

และอนรุกัษน้ำบาดาล

ใหบรกิารขอมลูสารสนเทศภมูศิาสตรดานน้ำบาดาล 8 จงัหวดัภาคเหนอื แบบออนไลน ผานเวบ็ไซต

ของศนูยบรกิารเทคโนโลยนี้ำบาดาล

2.2.5 ศนูยเครือ่งเรงอนภุาคเพือ่การวเิคราะหและสงัเคราะหวสัดรุะดบันาโนฯ

ไดรบังบประมาณ จำนวน  2,700,000.-บาท  เปนโครงการทีด่ำเนนิงานโดยอาคารวจิยันวิตรอนพลงังานสงู

ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร  ผลการดำเนนิงาน คอื

ใหบรกิารสงัเคราะหผวิวสัดชุวีภาพดวยการฝงไอออนและประยกุตพลาสมาสิง่ทอ/วสัดชุวีภาพ

มกีารดำเนนิงานวจิยั จำนวน 5 โครงการ

จดัอบรม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  2  ครัง้   เพือ่สรางเครอืขายความรวมมอืตอไป

2.2.6 โครงการศนูยนติวิทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ไดรบังบประมาณ จำนวน  2,000,000.-บาท  เปนการดำเนนิงานทีม่คีณะวทิยาศาสตรเปนหนวยงานหลกั

โดยมีคณะแพทยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย

คณะวจิติรศลิป  คณะวศิวกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร  รวมโครงการดวย  มผีลการดำเนนิงาน คอื

สนบัสนนุการวจิยัเพือ่พฒันา/สรางองคความร ูเพือ่นำมาใชในทางนติวิทิยาศาสตร จำนวน 7 โครงการ

มกีารพฒันาบคุลากรดานนติวิทิยาศาสตร  จำนวน  3  ครัง้

บรกิารเผยแพรและสรางความเขาใจดานนติวิทิยาศาสตรแกชมุชน  จำนวน  6  ครัง้

มกีารจดับรรยายพเิศษ จำนวน 10  ครัง้

มกีารศกึษาดงูาน  จำนวน  2  ครัง้
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2.3 ศนูยวจิยัและบรกิารจลุทรรศนศาสตรอเิลก็ตรอน

เปนศูนยวิจัยที่จัดตั้งโดยคณะวิทยาศาสตรและอยูภายใตการบริหารงานของสถานบริการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (สวท-มช.)  ตัง้แตป  2545 เปนตนมา  เพือ่เปนหนวยงานสนบัสนนุการพฒันา

เพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและ

บณัฑติศกึษา  งานวจิยัในโครงการตาง ๆ  ของคณาจารยในคณะวทิยาศาสตร รวมทัง้ใหบรกิารวชิาการแกหนวยงาน

ภาครัฐทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ปจจุบันมีเครื่องมือชั้นสูงที่สามารถใหบริการทั้งดาน

การเรียนการสอนและการหารายไดจากหนวยงานตาง ๆ ที่มาใชบริการ  นอกจากจะใหบริการแลวยังไดจัด

ใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชกลองจุลทรรศน  และยังมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใชงานของ

กลองจลุทรรศนในหนวยงานเปนประจำ    ในป 2551  มผีลการดำเนนิงานคอืใหบรกิารกบันกัศกึษา คณาจารย

ประชาชนและผปูระกอบการอตุสาหกรรม  ดวยเครือ่ง  LV-SEM  เครือ่ง  FE-SEM   เครือ่ง  TEM (JEOL) และ

เครือ่ง TEM (ZEISS)   รวมจำนวน  805  ครัง้

2.4 สถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (สวท-มช.)

คณะวทิยาศาสตร   มหีนวยงานในกำกบัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมทีอ่ยภูายใตการกำกบัดแูลของคณะฯ

คอื “สถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (สวท-มช.)”  ซึง่เปนหนวยงานทีใ่หบรกิาร

วิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  เพื่อนำรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการไปใชในการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการ

ของคณะวทิยาศาสตร การใหบรกิารทีไ่ดดำเนนิการ คอื  การจดัอบรมใหความรแูกผสูนใจ   การใหบรกิารดาน

รบัวเิคราะหตวัอยางและงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  ดงันี้

2.4.1 การบรกิารดานการวเิคราะห  ทดสอบ  จำนวน  521   ครัง้

2.4.2 การจดัประชมุ  อบรม สมัมนา   ดงันี้

อบรมคายวิทยาศาสตร “5 วันกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” จำนวน 2 ครั้ง มีผูเขาอบรม

จำนวน 165  คน

อบรม  “คายเตรยีมความพรอมสวูทิย ม.4”  มผีขูาอบรมจำนวน 33 คน

อบรมเชงิปฏบิตักิาร  การผลติลำไยสทีองเพือ่ยดือายลุำไย   มผีเูขาอบรมจำนวน 50 คน

2.4.3 บรกิารเทคโนโลยสีิง่พมิพ

สวท-มช.โดยหนวยพิมพเอกสารวิชาการ ไดใหบริการจัดพิมพเอกสารแกองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ดวยเทคโนโลยกีารพมิพทีท่นัสมยั โดยคดิคาบรกิารในอตัราทีย่ตุธิรรม

2.5 วารสารวิชาการ

คณะวทิยาศาสตร จดัทำวารสารวชิาการ  Chiang Mai Journal of Science เปนวารสารระดบันานาชาติ

อยใูนฐานขอมลูสากลจำนวน 7 ฐานคอื
Science Citation Index  Expanded
Journal Citation Reports / Science Education
Biological Abstracts
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts
SciFinder Scholar
Zentralblatt f r Mathematik

วารสารดงักลาวตพีมิพผลงานวจิยัของนกัวจิยัทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ โดยกำหนดออกรปูเลม

ปละ 3 ฉบบั คอื ฉบบัประจำเดอืน มกราคม พฤษภาคม และกนัยายน



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 27

ดานการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดำเนินการดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางทัว่ถงึ โดยความรวมมอืของคณาจารย บคุลากร และนกัศกึษา ในการจดักจิกรรม

หรือเขารวมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น ซึ่งตลอดป 2551 ที่ผานมา คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม / รวมกิจกรรม

มาแลว จำนวน 16 โครงการ ประกอบดวย พธิทีอดกฐนิสามคัค ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม   การทำซมุประตปูากบัประเพณยีีเ่ปง

ทำบญุประจำปคณะวทิยาศาสตร รวมขบวนแหประเพณสีงกรานต รวมพธิรีดน้ำดำหวัผอูาวโุสและอธกิารบด ีมช.

พธิดีำหวัผอูาวโุส คณะวทิยาศาสตร   ถวายรปูปนสงิห 1 ค ูณ วดัพระธาตดุอยง ู  พธิไีหวคร ูรวมพธิทีำบญุและ

สบืชะตาเมอืงเชยีงใหม   พธิหีลอเทยีนพรรษา พธิบีายศรสีขูวญัและงานขนัโตก พธิหีลอเทยีนพรรษามหาวทิยาลยั

เชียงใหม พิธีถวายเทียนพรรษา  พิธีแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล คณะ

แพทยศาสตร   รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามคัค ีณ วดัหวยฝาย อำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม
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United Kingdom

นอกจากนี้ ในป 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดมีการตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ

จำนวน  16 หนวยงาน  และแขกผเูยีย่มชม ภายในประเทศ จำนวน  13 หนวยงาน

ความรวมมือทางวิชาการ

 Australia
• University of Tasmania
• University of Wollongong
• The University of New South Wales
 Canada
• Thompson Rivers University
 Germany
• Brandenburg University of

Technology Cuttbus (BTU)
• Technische Universitat

Bergakadermic Freiberg
 Japan
• Gunma University
• Saga University
• Tohoku University
 Korea
• Seoul National University
 Pakistan
• Lahore University of Management

Sciences
 Taiwan
• Tunghai University
• National Dong Hwa University
 Thailand
• National Astronomical Research

Institute of Thailand (NARIT)
• Thai Meteorological Department
• Institute of Forensic Science,

Ministry of Justice
• Intel Corporation
• Royal Thai Police

• The Program for HIV Prevention and
Treatment (PHPT)

• Cementhai Logistics Company Limited
• PTT Exploration and Production

Public Company Limited (PTTEP)
• Commission of Higher Education,

Knowledge Network Institute of
Thailand

• National Science and Technology
Development Agency (NSTDA): Junior
Science and Talents Project (JSTP)

• Rajabhat Universities (Faculties of
Science) in the North  East Region

• PhD Development Program with 11
other universities

 United Kingdom
• Aston University
• Cardiff University
• University of Essex
• University of London
• University of Leeds
• University of Nottingham
• University of Reading
• National Bee Unit (NBU)
 USA
• Armstrong Atlantic State University
• California State University, Fullerton
• College of Natural Sciences &

Mathematics, University of Houston
• Colorado School of Mines
• Iowa State University
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ดวยความภาคภูมิใจ

กลมุขาราชการ ระดบั 6 – 8

ผชูวยศาสตราจารยรงุนภา  ภกัดสีสูขุ

บคุลากรดเีดนคณะวทิยาศาสตร 2551

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ผชูวยศาสตราจารย ดร.รตัตกิร  ยิม้นริญั

กลมุขาราชการ ระดบั 1 – 5

นางโสพศิ  ใบแสง

กลุมลูกจางประจำ

นายจนัทรติบ๊  พนัธสุา

คณุพทันนิทร  ขอหารปูดวย
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บคุลากรทีไ่ดรบัการเชดิชเูกยีรติ

5. ผศ.ดร.รตัตกิร ยิม้นริญั  ไดรบัรางวลั “นกัวจิยัรนุกลางดเีดน”  จากสำนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ในโครงการ “อทิธพิลของความเคนแบบแกนเดีย่วตอสมบตัิ

ไดอเิลก็ตรกิของสารเซรามกิเฟรโรอเิลก็ตรกิ”

4. รศ.ดร.สพุล อนนัตา ไดรบัรางวลั “นกัวจิยัรนุกลางดเีดน” จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวจิยั (สกว.) ในโครงการ”อทิธพิลของปจจยัในกระบวนการเตรยีมตอการเกดิเฟส โครงสราง

จลุภาคและสมบตัไิดอเิลก็ตรกิของสารเซรามกิ PBZT-PMNT

1. รองศาสตราจารย ดร.ยวุด ีพรีพรพศิาล  อาจารยภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

ไดรับรางวัล “ อาจารยดีเดน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย มหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย ประจำป 2550”

2. ศาสตราจารย ดร.เกต ุกรดุพนัธ ไดรบัรางวลั “FIA Honor Award for Science” ในงาน

ประชุมวิชาการ ICFIA 2008 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 28 กันยายน -

3 ตลุาคม 2551

3. อาจารย ดร. จรญู  จกัรมณุ ีไดรบัรางวลั “FIA Award for  Younger Researchers” ในงาน

ประชมุวชิาการ ICFIA 2008 ณ เมอืงนาโกยา ประเทศญีป่นุ เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน -

3 ตลุาคม 2551

6. ศาสตราจารย ดร.สายสมร  ลำยอง อาจารยประจำภาควชิาชวีวทิยา ไดรบัรางวลั “ชางทองคำ”

อาจารยและนกัวจิยัยอดเยีย่ม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ประจำป  2551
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8. ผชูวยศาสตราจารย ดร.รตัตกิร ยิม้นริญั  อาจารยประจำภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบั

รางวลั “ชางทองคำ”  นกัวจิยัรนุใหมดเีดน  สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ประจำป 2551

นกัศกึษาสรางชือ่เสยีง
1. นายธรีตุม  บญุมา นกัศกึษาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที่

2 ประเภทอุดมศึกษา จากการประกวดการพูดภาษาไทย ในโครงการ รักษภาษาไทยกับ

สนุก คนหาไมรูจบ หัวขอ ภาวะโลกรอน ซึ่งจัดโดย สนุกดอทคอม กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ และราชบัณฑิตยสถาน โดยเขารับโลรางวัล ทุนการศึกษา และของ

ทีร่ะลกึจาก นางฉวรีตัน  เกษตรสนุทร  รองปลดักระทรวงวฒันธรรม เมือ่วนัที ่ 23  เมษายน

พ.ศ. 2551  ในงานโครงการสงเสรมิวฒันธรรมการอานเนือ่งในวนั World Book Day ณ หอสมดุ

แหงชาต ิกรงุเทพมหานคร

9. ศาสตราจารย ดร.กติตชิยั  วฒันานกิร ไดรบัแตงตัง้จากสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปน

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2551

10. นางโสพิศ  ใบแสง ภาควิชาธรณีวิทยา ไดรับรางวัลขาราชการดีเดน ( ระดับ 1 – 5 )

จากสำนกังานขาราชการพลเรอืน

11. นายจนัทรติบ๊  พนัธสุา ภาควชิาธรณวีทิยา ไดรบัรางวลั ลกูจางดเีดน จากสำนกังาน

ขาราชการพลเรอืน

7. ศาสตราจารย ดร.สุเทพ  สวนใต อาจารยประจำภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัล

“ชางทองคำ” นักวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประจำป 2551
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ศษิยเกาสรางชือ่เสยีง

3. นายศรศกัดิ ์ เทยีนหวาน  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ภาควชิาคณติศาสตร ไดรบัรางวลั

วทิยานพินธชมเชย   สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณติศาสตร เรือ่ง  การทำซ้ำจดุตรงึ

สำหรับการสงที่ไมขยายและการสงที่ไมขยายแบบเชิงเสนกำกับในปริภูมิบานาค

(Fixed Point Iterations for Nonexpansive and Asymptotically Nonexpansive Mappings

in a  Banach Space) อาจารยทีป่รกึษาหลกั  :  ศาสตราจารย  ดร.สเุทพ  สวนใต

1. นายปรีชา โกวิทยา ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลบัวหลวง SME Award จาก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  ซึ่งเปนรางวัลที่จัดเปนครั้งแรกของธนาคาร เพื่อมอบรางวัลแก

ผปูระกอบการดาน SME ทีม่คีวามมัน่คงและเขมแขง็  ปจจบุนั นายปรชีา โกวทิยา เปนเจา

ของบรษิทัลานนาโปรดกัส  จงัหวดัลำพนู  นอกจากนีย้งัเปนประธานกองทนุคณะวทิยาศาสตร

และประธานมลูนธิปิรชีา - วารณุ ีโกวทิยา

2. อาจารย ดร.บรุนิทร  กำจดัภยั  ศษิยเกาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร ไดรบั

รางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหมดเีดน ประจำป 2551  จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในพระบรมราชปูถมัภ ปจจบุนั อาจารย ดร.บรุนิทร กำจดัภยั  เปนอาจารย ระดบั 7 สาขาวชิา

ฟสกิสทฤษฎแีละจกัรวาลวทิยา   คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  แซจึง ศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร

ไดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหมดเีดน ประจำป 2551 จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  แซจึง

เปนอาจารยภาควชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน

4. อาจารย ดร.นราธปิ วทิยากร ศษิยเกาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร

ไดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรรนุใหมดเีดน ประจำป 2551 จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ ปจจบุนั อาจารย ดร.นราธปิ วทิยากร  เปนอาจารย

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาคณุทหารลาดกระบงั

2. นางสาววรรณวลิยั ไชยสาร นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบั

รางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยมประจำป 2551 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร จาก

สภาวจิยัแหงชาต ิในหวัขอวทิยานพินธ เรือ่ง  การเตรยีมและการหาลกัษณะเฉพาะของเซรามกิ

นาโนคอมโพสิตในระบบ พีแซดที - บีทีและระบบไทเทเนียมออกไซด-ทินออกไซด

(Preparation and Characterization of Ceramic Nanocomposites in the PZT-BT and

TiO
2
-SnO

2
 Systems)   อาจารยทีป่รกึษาหลกั : รองศาสตราจารย ดร.สพุล อนนัตา
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   กจิกรรมเดนในรอบป

รองศาสตราจารย นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝายบริหาร

รองศาสตราจารย ดร.มงคล   รายะนาคร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และรองศาสตราจารยบุญรักษา  สุนทรธรรม รวม

แถลงขาว การแขงขนัดาราศาสตรและฟสกิสดาราศาสตรโอลมิปกระหวาง

ประเทศครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง

ในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 และ

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาส สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอเจาฟากลัยาณวิฒันา

กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ทรงเจรญิพระชนมาย ุ84 พรรษา เมือ่วนัที่

10 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุม 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเดินทางไปรวมแสดงความยินดีในวโรกาส

วนัครบรอบ 30 ป หอดดูาวสรินิธร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ณ  หอดดูาวสรินิธร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พธิลีงนามบนัทกึความเขาใจกบัสำนกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.)

รองศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวม

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจระหวางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (สมอ.) กับหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก สมอ.  ณ  อาคาร สมอ. ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

มอบเกยีรตบิตัรแกกลมุสมาชกิ 5 ส

รศ.ดร.มงคล  รายะนาคร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม มอบเกียรติบัตรแกกลุมสมาชิก 5 ส  ณ หองโถงอาคาร 40 ป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการหองเรยีนวทิยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรับนักเรียนโครงการ

หองเรียนวิทยาศาสตร  วันที่ 4 มกราคม 2551 ณ หองบรรยาย 2100

อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มช. โดยมี รองศาสตราจารยพงษอินทร

รกัษอรยิะธรรม  รองอธกิารบดฝีายวชิาการ และรองศาสตราจารย ดร.มงคล

รายะนาคร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  มช .  ใหเกียรติกลาวตอนรับ

โดยบรรยากาศเปนไปอยางอบอนุ

แถลงขาว  การแขงขนัดาราศาสตรและฟสกิสดาราศาสตรโอลมิปกระหวางประเทศ  ครัง้ที ่1
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ภาพความยิง่ใหญของการจดังานระดบัชาต ิ ครัง้แรกในจงัหวดัเชยีงใหม

คณะวทิยาศาสตรจดัการแขงขนัดาราศาสตรและฟสกิสดาราศาสตรโอลมิปกระหวางประเทศ ครัง้ที ่1 ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (The 1st International

Olympiad on Astronomy and Astrophysics  : 1st IOAA) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร องคประธานมูลนิธิสอวน. ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา  ในวนัที ่30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2550  โรงแรมโลตัสปางสวนแกว โดยได

รบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย นพ. จรสั  สวุรรณเวลา รองประธานมลูนธิ ิสอวน. เปนประธานในพธิี
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การเสนอผลงานวชิาการและนวตักรรมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2551 เพื่อนำเสนอผลงาน

วชิาการและนวตักรรมทีเ่กีย่วของกบัปญหาพเิศษ / การคนควาอสิระ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็

และประสบการณทางดานวิชาการในสาขาวิชาตางๆคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จงึไดจดั การเสนอผลงานวชิาการและนวตักรรมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจำปการศกึษา 2551 ณ หอง SCB 2100 และโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เสวนารณรงคเมาไมขบั ตอนรบัเทศกาลปใหม 2551

รองศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวตอนรับ ผูเขารวม

เสวนารณรงคเมาไมขับ ตอนรับเทศกาลปใหม 2551 และนำเทคโนโลยีถายทอดสูประชาชน

และผูที่สนใจ ที่หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสประยุกต ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดขึ้น ณ หองบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ป คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะผูบริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ลงนามไวอาลัยสมเด็จ

พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันาฯ

รองศาสตราจารย ดร. มงคล  รายะนาคร  คณบดคีณะวทิยาศาสตร นำคณะผบูรหิาร คณาจารย

และบคุลากร คณะวทิยาศาสตร รวมลงนามไวอาลยัสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร    ณ  บริเวณโถงอาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม

งานเลีย้งเพือ่แสดงความขอบคณุ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณแด

รศ.ดร. ผองศร ี มงักรทอง หวัหนาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร และ รศ.วไิลพร สริมิงัครารตัน

หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหนงจนครบวาระ และแสดง

ความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหนงแด รศ.ดร. ปยะพงศ   เนียมทรัพย   ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพันธ ผศ.ดร. บรรจบ  ยศสมบัติ  หัวหนาภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร และ

ผศ.ดร. จรียทุธ ไชยจารวุณชิ  หวัหนาภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร   ณ  โรงแรมเชยีงใหมออคดิ

จงัหวดัเชยีงใหม

งานเลีย้งแสดงความยนิดบีณัฑติคณะวทิยาศาสตร รนุที ่42

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร รุนที่ 42 ขึ้น  ณ บริเวณโถงชั้น 1 และหองบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

รุนที่ 42 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาคณะ

วิทยาศาสตร อันเปนการเชื่อมโยงเครือขายความสัมพันธ และสรางจิตสำนึกรักสถาบัน

สอดคลองกบัยทุธศาสตรของคณะวทิยาศาสตรทีต่ัง้ไว
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ประชมุคณบดวีทิยาศาสตรแหงประเทศไทย

ครัง้ที ่1/2551

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดประชุม

คณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2551 ขึ้น

ในระหวางวันที่  15 – 17  กุมภาพันธ  2551  ณ  หองประชุม

พระยาศรวีศิาลวาจา (หองประชมุสารสนเทศ) มหาวทิยาลยั

เชียงใหมเพื่อเปนเจาภาพดานสถานที่ในการจัดประชุม

ทีป่ระชมุคณบดวีทิยาศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ที ่1/2551

และเปนโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นใน

การพฒันาวชิาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยรีวมกนั

รองศาสตราจารย ดร. เรืองศรี วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ

รวมเปนผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอื่นอีก

11 มหาวิทยาลัย  ศึกษาดูงานดานการศึกษาทั่วไป ณ Yunnan Normal

University และ Yunnan Nationalities University ระหวางวนัที ่20-23

มีนาคม 2551  ณ นครคนุหมงิ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี

การศกึษาดงูานและขยายความรวมมอืทางวชิาการกบัคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื  และมหาวทิยาลยัแหงชาตลิาว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการศึกษาดูงานและขยายความรวมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและมหาวทิยาลยัแหงชาตลิาว  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  ในระหวางวนัที ่  2  - 6  เมษายน  2551  ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  และ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตลอดจนเพือ่แสวงหาความรวมมอืทางวชิาการและถายทอดเทคโนโลยรีวมกบัชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
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การบรรยายและเสวนาเรือ่ง ขาราชการพนัธใุหมกบัพนกังานมหาวทิยาลยั

ในกำกบั

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดจดั การบรรยายและเสวนาเรือ่ง ขาราชการพนัธุ

ใหมกบัพนกังานมหาวทิยาลยัในกำกบั ขึน้ ในวนัที ่ 23  พฤษภาคม  2551  ณ หอง SCB 2100

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใหบุคลากรสาย ข. สาย ค. ลูกจาง และ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ไดมีโอกาสรับรูขอมูล พรบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2551 และ พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ตลอดจนเพื่อสรางความสัมพันธ

และการสือ่สารทีด่รีวมกนัของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International

Conference on Smart Materials – Smart/

Intelligent Materials and Nano Technology

(SmartMat-08) & 2nd International

Workshop on Functional Materials and

Nanomaterials (IWORM2)

  คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนเจาภาพจดัการประชมุ

วชิาการนานาชาต ิ เรือ่ง International Conference on Smart Materials –

Smart/Intelligent Materials and Nano Technology (SmartMat-08) & 2nd

International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials

(IWORM2) ระหวางวนัที ่ 22 – 25  เมษายน  2551  ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหนักวิจัยที่เกี่ยวของและสนใจในเรื่องดังกลาว

ไดมโีอกาสนำผลงานวจิยัมาเสนอในการประชมุวชิาการระดบันานาชาตมิากขึน้ เพือ่ใหนกัวจิยัรวมทัง้นกัวชิาการทีส่นใจจากสถาบนัตางๆ ในประเทศ

มโีอกาสแลกเปลีย่นความร ูประสบการณ และความคดิเหน็ตางๆ ในการวจิยัดาน Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nano Technology

กบันกัวชิาการตางประเทศ เพือ่เผยแพรเกยีรตคิณุคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ใหเปนทีร่จูกักวางขวางยิง่ขึน้ ตลอดจนเพือ่กระตนุใหนกัวจิยั

ตืน่ตวัและกระตนุใหเกดิความรวมมอืและชวยเหลอืกนัทางดานวชิาการ

วนัผบูรหิารพบผปูกครองนกัศกึษาใหม ประจำปการศกึษา 2551

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด วันผูบริหารพบผูปกครองนักศึกษาใหม

ประจำปการศึกษา 2551 ขึ้น ในวันที่  27  พฤษภาคม  2551  ณ หองบรรยาย 2-100 อาคารฟสิกส

และหองบรรยาย SCB 2-100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อให

ผูปกครองนักศึกษาใหมไดทราบแนวทางการเรียนและใชชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

ไดเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองนักศึกษาใหม และคณะวิทยาศาสตร มช. เพื่อให

ผูปกครองไดมีสวนรวมในการติดตามดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน

ระหวางกำลงัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดั “การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม

ประจำปการศกึษา 2551”

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำ

ปการศึกษา 2551 ขึ้น ในวันที่  28  พฤษภาคม  2551  ณ  หองบรรยาย 2-100  อาคาร 40 ป

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหนักศึกษาทราบวิสัยทัศน พันธกิจของคณะ

วทิยาศาสตร รวมทัง้แนวทางการพฒันาตนเอง ไดทราบแนวทางการเรยีน แนวปฏบิตัดิานวชิาการ

และการใชชีวิตการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มช. ตลอดจนเพื่อใหนักศึกษาทราบขอมูลและวัตถุประสงคดานกิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และ

สวสัดกิารนกัศกึษาตางๆ และเพือ่เสรมิสรางความสมัพนัธระหวางนกัศกึษาใหมกบัอาจารยทีป่รกึษา
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คณะวทิยาศาสตรจดักจิกรรม

โบวลิง่การกศุลสมทบกองทนุคณะวทิยฯ

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัด

กิจกรรมโบวลิ่งการกุศล เพื่อหาเงินสมทบทุนกองทุน

คณะวทิยาศาสตร เมือ่วนัที ่ 7 มถินุายน 2551 เวลา 08.00 -

16.00 น.  ณ เชยีงใหม ยโูฟ โบวลิง่ โดยมเีจาหนาที ่บคุลากร

ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เขารวมการแขงขันอยาง

สนกุสนาน

โครงการบรรยายพเิศษ

เรือ่ง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง : การประยกุตใชในการทำงาน

 คณะวทิยาศาสตร จดัโครงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง : การประยกุต

ใชในการทำงาน เพื่อใหบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร สามารถนำองคความรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทำงาน เพื่อประโยชนของตนเอง องคกร และชุมชน

โดยรวม ตอไป โดยจดัขึน้ในวนัที ่18 เมษายน 2551 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองบรรยาย 2100

อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประชมุบคุลากรคณะวทิยาศาสตร  ครัง้ที ่1  ประจำป  2551

คณะวิทยาศาสตร จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1 ประจำป 2551

เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551  ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป

คณะวิทยาศาสตร

คณบด ีรวมงานแถลงขาวกลางป 2551

     รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวมงานแถลงขาว

แกสื่อมวลชนกลางป  ประจำป  2551 ในวันที่  30 มิถุนายน  2551 ณ  หองประชุม

พระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยรวมแถลงกิจกรรม

ของคณะวิทยาศาสตร ที่จะมีกำหนดจัดขึ้นปลายปดวย และในครั้งนี้ ดร.มาโนช นาคสาทา

และ ดร.วิมล นาคสาทา  อาจารยประจำภาควิชาเคมี ไดจัดแสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับ

กระดาษสากนัไฟ ซึง่สือ่มวลชนใหความสนใจในการทำขาวเปนอยางมาก

คณบดคีณะวทิยาศาสตร เปนประธานในการเปดโครงการ

ยวุหมอดนิ 2551

รองศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนประธานเปดงานโครงการยุว หมอดิน 2551 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ณ สถานีวิจัย

และศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ  โดยโครงการยุวหมอดิน เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย

ความรวมมือจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สสวท.) ใหดำเนินการ

โครงการยุวหมอดินเพื่อสรางนักวิทยาศาสตรทางดินรุนเยาว โดยจะดำเนินการตามแนว

ปรชัญาทางวทิยาศาสตรและปรชัญาการเรยีนรดูานสิง่แวดลอมของโครงการ GLOBE
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โครงการความรวมมอืลมุแมน้ำโขง

รองศาตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนประธานในพธิเีปดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง

Benthic Diatoms as Biomonitors to Assess the Water Quality in the

Lower Mekong Basin จัดโดยความรวมมือระหวางภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร และ Mekong River Commission ( MRC ) ระหวาง

วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2551 ณ ภาควิชาชีววิทยา โดยมีผูเขารวมเปน

ผเูชีย่วชาญจากประเทศลาว ไทย กมัพชูา และเวยีดนาม

โครงการเตรยีมความพรอมนกัศกึษากอนจบการศกึษา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการเตรียมความพรอม

นกัศกึษาชัน้ปที ่4 กอนจบการศกึษา ประจำป 2551 โดยมรีองศาสตราจารย

ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูใหโอวาท เมื่อวันที่ 23

กรกฎาคม 2551 ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการบรรยายพเิศษเรือ่ง ระบบและโครงสรางการจดัการสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม CMU-MIS

คณะวทิยาศาสตรจดัโครงการบรรยายพเิศษเรือ่ง ระบบและโครสรางการจดัการสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม CMU-MIS ในวนัพธุที ่ 6 สิงหาคม 2551 ณ หองสัมมนา อาคาร 40 ป

คณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน หัวหนาหนวย หัวหนา

ธุรการภาควิชา คณะกรรมการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูที่เกี่ยวของไดรับ

ทราบความกาวหนาของระบบสารสนเทศ CMU-MIS  โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นิทัศน

จริะอรณุ เปนประธานกลาวเปดการบรรยาย

งานประชมุวนันกัวจิยั ประจำป 2551

รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดคีณะวทิยาศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน

การประชมุนกัวจิยั ประจำป 2551 จัดโดยงานวจิัยและวเิทศสัมพันธ เมือ่วันที ่6 สิงหาคม 2551

ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร โดยมพีธิมีอบเงนิสนบัสนนุ หองปฏบิตักิาร

วิจัยสูความเปนเลิศ หองปฏิบัติการวิจัย หนวยวิจัย และทุนวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะ

วทิยาศาสตร นอกจากยงัยงัมกีารเสวนาในหวัขอ แนวทางการพฒันาการวจิยัและสงเสรมิการวจิยั

ในทศันคตขิองนกัวจิยั คณะวทิยาศาสตร

งานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาตสิวนภมูภิาค

รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดี  รองศาสตราจารยสุรินทร

ขนาบศักดิ์ รองคณบดีฝายบริหาร และนายทองสุข ติยะชัยพานิช เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร รวมงานวางพานพุมในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

สวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ



40 : รายงานประจำป 2551

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนประธานประชมุชีแ้จงการบรหิาร

งานมหาวทิยาลยั ตาม พรบ. มช. 2551

ศาสตราจารย ดร.พงษศกัดิ ์องักสทิธิ ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนประธานประชมุ

ชี้แจงเรื่อง การบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม พ.ศ. 2551  โดยมผีบูรหิาร คณาจารย และบคุลากรจาก

คณะวทิยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และสถานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เขารวมการประชมุ

ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันอังคารที่ 26

สิงหาคม พ.ศ. 2551

พธิมีอบโลอาจารยดเีดน ปอมท.

รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับมอบชอดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสไดรับคัดเลือก

เปนอาจารยดีเดน ปอมท. และไดรับโล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ในงานสัมมนาวิชาการ

ประจำป 2551 เรื่องกอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา  ณ  มหาวทิยาลยัรามคำแหง

กจิกรรมเดนิ – วิง่เฉลมิพระเกยีรติ 116 จากวนัพอถงึวนัแม

    รองศาสตราจารย ดร.นิกร มังกรทอง รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกิจกรรมเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 116 จากวันแม

ถึงวันพอ ที่ทางจังหวัดเชียงใหมไดจัดขึ้น โดยเดินจากแจงหัวลิน ถึงประตูชางเผือก เมื่อวันที่

1 กันยายน 2551 เวลา 15.00 - 17.00 น.

ชมรมศษิยเกาคณะวทิย ฯ มอบทนุสนบัสนนุคณะ ฯ

คณะผูบริหาร นำโดย รองศาสตราจารยสุรินทร ขนาบศักดิ์ รองคณบดีฝายบริหาร

รองศาสตราจารย ดร.เรืองศรี  วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.นิกร

มงักรทอง รองคณบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ ผชูวยศาสตราจารยกานดา  สงิขรตัน ผชูวยคณบดี

ฝายวิชาการ  เลขานุการคณะ ฯ หัวหนางานนโยบายและแผน หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา

หัวหนาภาควิชาสถิติ พรอมดวยคณะชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร และประธานกองทุน

คณะวทิยาศาสตร คณุปรชีา โกวทิยา รวมตอนรับคุณชาลี ตั้งจีรวงษ ประธานชมรมศิษยเกา

คณะวทิยาศาสตร ในโอกาสมอบเงนิทนุสนบัสนนุกจิกรรมคณะฯ  เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2551

ณ หองประชุมบัวเรศ คำทอง คณะวิทยาศาสตร

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพฒันาระบบการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีใหสอดคลองกบัการพฒันาและ

ความตองการกำลงัคนทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

งานบรกิารการศกึษา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จะจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร

เรือ่ง" การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีหสอดคลองกบัการพฒันากำลงัคน

ทางดานวทิยาศาสตร" ในวนัที ่19 กนัยายน 2551 ณ โรงแรมกรนีเลครสีอรท อำเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงใหม ผูเขาประชุมจำนวน 200 คน  ประกอบดวย ผูบริหารคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยในเครือขาย จำนวน 30 คน

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา ประจำคณะวทิยาศาสตร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จำนวน 120 คน คณาจารยและผสูนใจ จำนวน 50 คน
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พธิแีสดงมทุติาจติแดผเูกษยีณอายรุาชการ ประจำป

2551

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเกษียณอายุ

ราชการ ประจำป 2551 ของบคุลากรคณะวทิยาศาสตร ในวนัจนัทร

ที ่22 กนัยายน 2551 เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ หองบรรยาย  2100

อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกยองเกียรติคุณใหผูเกษียณ

อายุราชการ จำนวน 15 คน และผูเขารวมโครงการเกษียณกอน

กำหนด จำนวน 3 คน ที่ไดตั้งใจปฏิบัตริาชการดวยความอตุสาหะ

วริยิะจนเกษยีณอายรุาชการ  เพือ่เปนขวญัและกำลงัใจแกขาราชการ

และลูกจางประจำคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

เพื่อเปนการสืบสานประเพณีและแบบอยางอันดีงามที่คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดำเนินมาทุกป

เสาวนา เรือ่ง โอลมิปกวชิาการ เสนทางอจัฉรยิภาพ : พระราชดำรสิมเดจ็

พระเจาพี่นางเธอฯ ในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันาฯ

รองศาสตราจารย ดร. เรืองศรี วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ/ ประธานศูนย สอวน.

(ภูมิภาค) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมเปนวิทยากร เสาวนา เรื่อง โอลิมปก

วิชาการ เสนทางอัจฉริยภาพ : พระราชดำริสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ  ในการประชุมวิชาการ

เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร

“อาทิตยคุณธรรมของการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ที่หองเชียงใหม 2 ศูนย

การประชมุนานาชาต ิโรงแรม ดเิอม็เพรส เชยีงใหม

แถลงขาวประชาสัมพันธการจัดสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ

ครัง้ที ่3

รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รวมแถลงขาวสื่อมวลชนประจำสัปดาห จังหวัดเชียงใหม ( สัญจร ) เพื่อประชาสัมพันธการจัด

สมัมนาวทิยาศาสตรศกึษาแหงชาต ิครัง้ที ่3 ในวนัที ่23 กนัยายน 2551  ณ ภตัตาคารหองอาหาร

ปง จงัหวดัเชยีงใหม โดยมสีือ่มวลชนใหความสนใจรวมงานแถลงขาวหลายแขนงอาชพี

งานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ

สำนกังานคณะฯ ประจำป 2551

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด

นางสาวอาภา ติยายน และนางบุญเทียง สถาปนาศุภกุล บุคลากร

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ประจำป 2551  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551  ณ หองสัมมนา

อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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ตอนรบัคณะกรรมการบรหิารโครงการ วมว-มช.

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รวมกบัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ตอนรบัคณะกรรมการบรหิารโครงการหองเรยีนวทิยาศาสตร

หรือ โครงการ วมว-มช. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

งานวนัมหดิล

รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดี และ รองศาสตราจารย

สุรินทร  ขนาบศักดิ์ รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาศาสตร รวมงาน

วันมหิดล ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2551

ณ  คณะแพทยศาสตร มช.
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ประมวลภาพการจดัสมัมนาวทิยาศาสตรศกึษาแหงชาต ิครัง้ที ่3

เมือ่วนัที ่21 – 22 พฤศจกิายน 2551 ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว จงัหวดัเชยีงใหม
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คณะวทิยาศาสตร รวมเปนเจาภาพงานพธิทีำบญุวนัคลายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม

เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2552 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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บคุลากรคณะวทิยาศาสตรรบัรางวลั "ชางทองคำ" มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ประจำป 2551

อาจารยและนักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ศาสตราจารย ดร.สายสมร  ลำยอง  นักวิจัยดีเดน

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดแก ศาสตราจารย ดร.สเุทพ สวนใต   นกัวจิยัรนุใหมดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีไดแก ผชูวยศาสตราจารย ดร.รตัตกิร ยิม้นริญั
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ประมวลภาพงานรบัปรญิญาของบณัฑติคณะวทิยาศาสตร รนุที ่43

เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2552
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ประมวลภาพผบูรหิารรวมแสดงความยนิดกีบัหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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ประมวลภาพแขกเยีย่มชมคณะวทิยาศาสตร



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 49

คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร ในรอบปงบประมาณ 2551 เปนวาระที่คุณปรีชา โกวิทยา

(ศษิยเการนุ 145…) เปนประธานกรรมการกองทนุฯ  ขณะนีม้เีงนิทนุ ประมาณ 19 ลานบาท นำไปลงทนุ 10.5 ลานบาท

ซึง่กองทนุไดดำเนนิกจิกรรมในรอบป 2551  ดงัตอไปนี้

1. ดำเนินกิจกรรมประจำ ไดแก การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล ไดจัดเปนทุน

อุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  จำนวน 290,800.- บาท   ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย

จำนวน 28,000.- บาท  ทนุสงเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัทางวทิยาศาสตร  จำนวน 96,000.- บาท นอกจากนี ้  ยงัมี

การรบับรจิาคเงนิจากผมูเีมตตาจติและการจำหนายของทีร่ะลกึ เปนเงนิจำนวน  33,025  บาท

2. ดำเนนิกจิกรรมพเิศษ   ไดแก โครงการสรางความสมัพนัธกบัศษิยเกาและบคุคลภายนอก   ซึง่กองทนุคณะวทิยาศาสตร

ไดจดั การแขงขนัโบวลิง่การกศุล กองทนุคณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ในวนัเสารที ่  7  มถินุายน 2551

ณ เชยีงใหมยโูฟ-โบวลิง่ จ.เชยีงใหม ทำใหมรีายไดจากการจดังานและผบูรจิาคสนบัสนนุเพิม่ขึน้ จำนวน 283,200 บาท

และคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบใหมอบเงินสนับสนุนชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร  จำนวน 15,000 บาท

ซึง่คณุชาล ี ตัง้จริะวงษ ประธานชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตรไดเปนผรูบัมอบเมือ่วนัที ่ 10  กนัยายน  2551

3. การลงทนุ  กองทนุฯ ไดนำเงนิลงทนุ 2 สวนคอื สวนที ่1 รวมลงทนุในการกอสรางหอพกัในกำกบั 4 รวมกบัมหาวทิยาลยั

โดยใชเงนิของกองทนุฯ  รวมทัง้สิน้ 6 ลานบาท  ซึง่ในป 2551 นี ้  กองทนุฯ ไดรบัดอกผล จำนวน  528,391.99  บาท

สวนที ่2 นำเงนิจำนวน  4.5 ลานบาทไปซือ้พนัธบตัรรฐับาลซึง่จะไดรบัผลตอบแทนในอตัรารอยละ 6.1 (สิน้สดุป 2555)

สำหรบัในป 2551 ไดรบัดอกเบีย้ จำนวน 137,250 บาท ดงันัน้  กองทนุฯ คาดวาจะไดนำดอกผลดงักลาวมาจดัสรร

ตามวตัถปุระสงคเพือ่เพิม่เปนทนุสนบัสนนุการศกึษาสำหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ทนุสงเสรมิการเสนอผลงาน

ทนุวจิยัและทนุสงเสรมินวตักรรมสำหรบับคุลากรทกุประเภทและจดักจิกรรมตาง ๆ  ของกองทนุฯ ตอไป

4. กจิกรรมอืน่ ๆ  รวมกบัคณะวทิยาศาสตร  เชน  รวมจดังานบรกิารวชิาการแกชมุชนของคณะซึง่ในปนีไ้ดเชญิชวนกรรมการ

กองทนุฯ และบคุคลภายนอกจากชมุชนตาง ๆ  เขารวมอบรมในหวัขอ  “โครงการเพิม่รายไดแกชมุชนดวยเหด็สกลุนางรม”

เมือ่วนัที ่ 21 พฤษภาคม  2551 นอกจากนี ้ยงัไดสนบัสนนุรางวลัและของทีร่ะลกึงานปใหมคณะ  สนบัสนนุกจิกรรม

การกศุลของหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

กองทนุคณะวทิยาศาสตร
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รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน

รองคณบดีฝายบริหาร

รศ. สุรินทร ขนาบศักดิ์

คณบดี

รศ.ดร. มงคล รายะนาคร

รองคณบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

รศ.ดร. นิกร มังกรทอง

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

รศ.ดร. นิทัศน จิระอรุณ

รองคณบดีฝายการเงินและทรัพยสิน

ผศ.ดร. อภิวัฒน ธีรวุฒิกุลรักษ

ผูชวยคณบดีฝายแผนและพัฒนา

รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

รศ.ดร. ปยะพงศ  เนียมทรัพย
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.กานดา สิงขรัตน
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หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ผศ.ดร. จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช

หวัหนาภาควชิาสถติิ

รศ. ปรีชา  ลามชาง

หวัหนาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร

ผศ.ดร. บรรจบ  ยศสมบัติ

หวัหนาภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

รศ.ดร. ธรณินทร ไชยเรืองศรี

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

รศ.ดร. นริทธิ์  สีตะสุวรรณ

หวัหนาภาควชิาคณติศาสตร

ศ.ดร. สุเทพ สวนใต

หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา

รศ.ดร. พงษพอ  อาสนจินดา

หวัหนาภาควชิาเคมี

รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร

นายทองสุข  ติยะชยัพานิช

ผูอำนวยการสถานบริการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร. นวลศรี  รักอริยธรรม

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 51
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คณะทำงานจดัทำรายงานประจำป
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. นางสาวพทันนิทร  ปญญากาศ คณะทำงานและเลขานุการ

2. คณะทำงานฝายออกแบบและจดัทำรปูเลม

1. รองคณบดฝีายแผนและพฒันา ประธานคณะทำงาน

2. นางสาวสมประสงค  ศรแีกว คณะทำงาน

3. นายประยทุธ  คณุหลวง คณะทำงาน

4. นางสาวพงษลดา  บรจินิดากลุ คณะทำงาน

5. นายพเิชษฐ  พทุธริงัษี คณะทำงาน

6. นายสมจติ  พนักลาง คณะทำงาน

7. นางสาวเรณ ู ศรเีผอืก คณะทำงาน

8. นางสาวพทันนิทร  ปญญากาศ คณะทำงานและเลขานุการ

3. คณะทำงานฝายจดัทำรายงานประจำปภาคภาษาองักฤษ

1. Dr. Robert  Molloy ประธานคณะทำงาน

2. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภนิภสั  รจุวิตัร คณะทำงาน

3. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อานนท  ชยัพานชิ คณะทำงาน

4. อาจารย ดร. ลลดิา  แชงค คณะทำงาน

5. อาจารย ดร. วรรณจนัทร  แสงหริญั ลี คณะทำงาน

6. อาจารย ดร. ปยรตัน  นมิมานพภิกัดิ์ คณะทำงาน

7. อาจารย ดร. ยงยทุธ  ไชยพงศ คณะทำงาน

8. อาจารย ดร. จลูนิ  ลคิะสริิ คณะทำงาน

9. อาจารย ดร. ศตวรรษ  แสนทน คณะทำงาน

10. อาจารย ดร.ละอองนวล  ศรสีมบตัิ คณะทำงาน

11. อาจารย ดร. คณารฐั  ณ ลำปาง คณะทำงาน

12. อาจารย ดร. พชัณ ี แสงทอง คณะทำงาน

13. นางสาวพทันนิทร ปญญากาศ คณะทำงานและเลขานุการ
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