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สารคณบดี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนึ่งในสามคณะแรกที่ไดรับการ
กอตั้งขึ้นมาพรอมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2507 ปจจุบันประกอบดวย
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาตางๆอีก 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร ภาค
วิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟสิกส
และวัสดุศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และภาควิชาสถิติ
ในปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) ซึง่ เปนชวงทีต่ รงกันกับภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2550 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอาคารทีอ่ ยใู นความรับผิดชอบ 33 อาคาร
พื้นที่รวมกวา 97,000 ตารางเมตร มีบุคลากรรวม 555 คน เปนคณาจารย 323 คน และบุคลากรสายอื่นๆ 232 คน
จำนวนนักศึกษารวมทัง้ หมดมี 3,751 คน จำแนกเปน ระดับปริญญาตรี 2,689 คน ระดับปริญญาโท 780 คน ระดับปริญญา
เอก 282 คน โดยมีสาขาวิชาที่รับนักศึกษาทั้งหมด 49 สาขาวิชา แยกเปนระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 23 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 12 สาขาวิชา นอกจากนี้
ยังมีนักศึกษาจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาลงทะเบียนเรียนในวิชาตางๆที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร
ภาคการศึกษาละไมต่ำกวาหนึง่ หมืน่ คน
ในปงบประมาณ 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดรวมกันประมาณ 327 ลานบาท แยกเปนงบประมาณแผนดินประมาณ 254 ลานบาท และงบประมาณเงินรายได
ประมาณ 73 ลานบาท ผลิตบัณฑิตไดรวม 654 คน แยกเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 524 คน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 104 คน
และวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต 26 คน มีผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พในระดับนานาชาติ 200 กวาเรือ่ ง และมีการใหบริการวิชาการ
เปนจำนวนมาก สำหรับวารสารของคณะวิทยาศาสตรเองทีม่ ชี อื่ เปนทางการวา Chiang Mai Journal of Science นัน้ คณะ
ไดรบั แจงเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 วาวารสาร Chiang Mai Journal of Science ไดรบั การคัดเลือกใหเขาไปอยใู นฐาน
ขอมูล ISI Citation Index Expanded and Journal Citation Reports (Science Edition) ซึง่ เปนฐานขอมูลทีม่ ชี อื่ เสียงของโลก
ตัง้ แตฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนมาแลว
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวิสัยทัศนเปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มุงเนนการวิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ทีม่ งุ สกู ารพึง่ พาตนเอง ผบู ริหารคณะวิทยาศาสตรในรอบปทผี่ า นมานี้ จึงไดดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบตั กิ าร
ทีส่ อดคลองกับวิสยั ทัศนดงั กลาว ซึง่ เปนวิสยั ทัศนทสี่ อดคลองกับวิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายงานประจำป 2551 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในชวงปงบประมาณ 2551 ทีผ่ า นมา
ในดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวิจยั และวิชาการ ดานบริการวิชาการแกชมุ ชน ดานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ การรายงานกิจกรรมตางๆ
ในรอบปทดี่ ำเนินการโดยภาควิชาตางๆของคณะวิทยาศาสตรและและกองทุนคณะวิทยาศาสตร 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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ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชนแกทองถิ่นและ
ประเทศชาติโดยสวนรวม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนแหลงสะสม คนควา วิจยั และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดย
ยึดมัน่ ในสัจธรรมและคุณธรรม เพือ่ ความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกตเผยแพร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บัณฑิตแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหมพึงฝกใฝในการฝกตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน
ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสำนึกตอสังคม

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ดำเนินไปบนพืน้ ฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุมผี ล ผานกระบวนการวิจยั เพือ่ นำมาซึง่
องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ผานการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
คณะวิทยาศาสตรในฐานะองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรูทั้งที่มีอยูแลวและพึงแสวงหาใหม เพื่อเพิ่มพูนและ
เสริมสรางภูมิปญญาของบุคคลใหตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใชกระบวนการคิด การใชเหตุ
และผล เพือ่ สรางสรรคสงั คมแหงการเรียนรู ซึง่ จะนำไปสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศตอไป

วิสยั ทัศน
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 ตอบสนองความตองการของประเทศ
และทองถิน่ ภาคเหนือ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ รักษาความเปนเอกลักษณของทองถิน่ และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมทีด่ ี
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พึง่ พาตนเองโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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การบริหาร ทรัพยากร และ การดำเนินงาน
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การบริหารทรัพยากร และการดำเนินงาน

โครงสรางองคกร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 7

283,150,771

284,391,215

งบประมาณ

บุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ
สายวิชาการ

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)

สายสนับสนุน

ขาราชการ

พนักงาน
งบฯ แผนดิน

ขาราชการ

พนักงาน
งบฯ แผนดิน

162

161

84

38

ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง
ประจำ งบฯ เงินรายได ชัว่ คราว
68

28

14

รวม

555
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คุณวุฒอิ าจารย
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม (คน)

198

117

8

323

ตำแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผชู ว ยศาสตราจารย

อาจารย

รวม (คน)

6

58

100

159

323

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 9

อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตัง้ อยเู ลขที่ 239
ถนนห ว ยแก ว อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม 50200
บนเนื้ อ ที่ 36 ไร ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มีอาคารทัง้ สิน้ 33 อาคาร รวมพืน้ ทีใ่ ชสอย 97,194.79
ตารางเมตร

หนวยงาน
ภาควิชาคณิตศาสตร

พืน้ ทีใ่ ชสอย (ตารางเมตร)
3,051.35

ภาควิชาเคมี

18,015.62

ภาควิชาชีววิทยา

18,604.99

ภาควิชาธรณีวทิ ยา

8,389.55

ภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร

20,819.29

ภาควิชาสถิติ

2,017.56

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

3,516.00

ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม

8,105.90

สวนกลางคณะวิทยาศาสตร
รวมพืน้ ทีใ่ ชสอยทัง้ หมด

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร มียานพาหนะสำหรับสนับสนุน
การเรียนการสอน และการบริหารทัว่ ไป ทัง้ หมด 8 คัน ซึง่ เปนรถขนาดกลาง
7 คัน และรถบัสขนาดใหญ จำนวน 1 คัน

14,674.53
97,194.79
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การเผยแพรขอ มูลขาวสาร
คณะวิทยาศาสตรไดเผยแพรขอ มูลขาวสารทัง้ ดานวิชาการและการบริหารจัดการตางๆ ผานสือ่ ในหลายรูปแบบ
เพือ่ เผยแพรตอ หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน

Website คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.science.cmu.ac.th

ขาวสารคณะวิทยาศาสตร ราย 3 เดือน

รายงานประจำป

วารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร Chiang Mai Journal of Science

ขาวสารกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร เดือนละ 2 ฉบับ

แผนพับประชาสัมพันธ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 11

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ดานการผลิตบัณฑิต
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร

ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสาขาวิชารวม ทัง้ ภาค
ปกติ และภาคพิเศษดังนี้
z
z
z
z

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

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

* หลักสูตรนานาชาติ ** หลักสูตรปกติและนานาชาติ

13
1
23
12

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร ***
สถิตปิ ระยุกต
ฟสกิ ส
การสอนฟสกิ ส
ฟสกิ สประยุกต
วัสดุศาสตร
เคมีอตุ สาหกรรม
เคมี
การสอนเคมี
เทคโนโลยีชวี ภาพ @
ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ธรณีวิทยา
ธรณีฟส กิ สประยุกต**
ธรณีศาสตรปโ ตรเลียม*
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม**
ชีวสารสนเทศศาสตร
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรบรู ณาการ
นิตวิ ทิ ยาศาสตร @
*** ภาคปกติ และภาคพิเศษ

@

คณิตศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ฟสกิ ส**
วัสดุศาสตร **
เคมี**
ชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนั ธุ
จุลชีววิทยาประยุกต
ธรณีวิทยา**
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
เทคโนโลยีชวี ภาพ@
วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน@

หลักสูตรรวมระหวางคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
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การปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ก. การเปดกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงและปดกระบวนวิชา
เปด
ระดับ
สาขาวิชา
กระบวนวิชาใหม
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร
3
วิทยาการคอมพิวเตอร
2
จุลชีววิทยา
2
ชีววิทยา
สัตววิทยา
เคมี
สถิติ
2
ฟสกิ ส
ธรณีวทิ ยา
กระบวนวิชากลาง
2
บัณฑิตศึกษา การสอนชีววิทยา
13
คณิตศาสตร
2
จุลชีววิทยาประยุกต
7
ชีววิทยา
เคมี
19
ฟสกิ ส
3
สถิติ
1

ปรับปรุง
กระบวนวิชา
13
2
3
2
1
2
3
22
5
1
1
1
17
8
-

อื่นๆ
ปรับปรุงวิชาโท

ปด 5 กระบวนวิชา

ข. การปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรกำลังอยใู นระหวางการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยไดรับอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว (ในปการศึกษา 2551) จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาฟสิกสประยุกต ที่เหลือกำลัง
อยใู นระหวางการดำเนินการในระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 13
การรับนักเรียนเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร
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
¾ โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธวิ ท
ิ ยาศาสตรและคณิตศาสตรเพือ่ ชุมชน (วคช.)
¾ โครงการรับนักเรียนเขาโดยวิธพ
ี เิ ศษ (วพ.)
¾ โครงการเพชรทองกวาว

สำหรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครโดยผานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และสอบคัดเลือกตามสาขาวิชาที่สมัคร ณ คณะวิทยาศาสตร โดยเปดรับสมัครปละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปการศึกษา
จำนวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2551

นักศึกษาปจจุบนั ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรไดรบั นักศึกษาใหมทงั้ สิน้ 1,012 คน จำแนกเปน
z ระดับปริญญาตรี
794 คน
z ระดับปริญญาโท
179 คน
z ระดับปริญญาเอก
39 คน
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จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร รวมทัง้ หมดมีจำนวน 3,751 คน จำแนกเปน
z ระดับปริญญาตรี
2,689 คน
z ระดับปริญญาโท
780 คน
z ระดับปริญญาเอก
282 คน

จำนวนบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550

บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2550
มีจำนวนทัง้ สิน้ 654 คน จำแนกเปน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
z วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
z วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
z

524 คน
104 คน
26 คน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 15
ภาวะการไดงานทำและศึกษาตอของบัณฑิต

ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน
สาขาวิชา

สถานภาพการทำงาน
ทำงานแลว
ยังไมไดทำงาน
ศึกษาตอ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

รวม
จำนวน

รอยละ

เคมี

40

61.54

4

6.15

21

32.31

65

14.25

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

14

51.85

4

14.82

9

33.33

27

5.92

เคมีอตุ สาหกรรม

43

87.76

2

4.08

4

8.16

49

10.75

ชีววิทยา

14

35.00

2

5.00

24

60.00

40

8.77

จุลชีววิทยา

22

81.48

-

-

5

18.52

27

5.92

สัตววิทยา

5

71.43

-

-

2

28.57

7

1.54

ธรณีวทิ ยา

28

75.68

7

2

5.40

37

8.11

อัญมณีวทิ ยา

22

78.57

5

17.86

1

3.57

28

6.14

คณิตศาสตร

7

22.58

6

19.35

18

58.07

31

6.80

วิทยาการคอมพิวเตอร

46

82.14

5

8.93

5

8.93

56

12.28

สถิติ

16

66.67

2

8.33

6

25.00

24

5.26

ฟสกิ ส

7

21.88

6

18.75

19

59.37

32

7.02

21

63.64

6

18.18

6

18.18

33

7.24

285

62.50

49

10.75

122

26.75

456

100.00

วัสดุศาสตร
รวม

18.92

( ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2551 เฉพาะบัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม โดยหนวยกิจการนักศึกษา )
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ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตทีม่ งี านทำ จำแนกตามเงินเดือนทีไ่ ดรบั ( บาท )
สาขาวิชา

5,000 – 8,000

8,001 – 11,000 11,001 – 14,000 มากกวา 14,000

รวม

เคมี

3

5

12

20

40

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

2

6

4

2

14

เคมีอตุ สาหกรรม

1

-

7

35

43

ชีววิทยา

7

3

2

2

14

จุลชีววิทยา

4

7

7

4

22

สัตววิทยา

3

1

-

1

5

ธรณีวทิ ยา

8

1

4

15

28

อัญมณีวทิ ยา

2

9

9

2

22

คณิตศาสตร

5

1

-

1

7

วิทยาการคอมพิวเตอร

8

5

7

26

46

สถิติ

2

4

5

5

16

ฟสกิ ส

1

-

2

4

7

วัสดุศาสตร

2

10

4

5

21

48
16.84

52
18.25

63
22.10

122
42.81

285
100.0

รวม
รอยละ

( ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2551 เฉพาะบัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม โดยหนวยกิจการนักศึกษา )
ภาวะการไดงานทำ จำแนกตามเงินเดือนทีไ่ ดรบั ( บาท )
บัณฑิตปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
( ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2551 )

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 17

การพัฒนาวิชาการ
คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในปงบประมาณ 2551 ไดใหการสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทั้งสิ้น 72 โครงการ
เปนเงินประมาณ 983,067.- บาท แบงออกไดเปน 4 ลักษณะกิจกรรม คือ
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เปนกิจกรรมเกีย่ วกับการอบรมสัมมนาเพือ่ ใหความรแู กนกั ศึกษา

• ความรวู ชิ าการทีน่ กั ศึกษาเกีย่ วของโดยตรงในสาขานัน้
• วิชาการเชิงวิชาชีพทีน่ กั ศึกษาตองใชในการนำไปปฏิบตั งิ านในอนาคต และ
• วิชาการเสริมทักษะประกอบการศึกษาและการทำงาน โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กิจกรรมเกีย่ วกับสือ
่ การสอน

เปนกิจกรรมในการจัดหา/พัฒนาสือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ เชน หนังสือ ตำรา
สือ่ การสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 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
• โครงการผบู ริหารพบผปู กครองนักศึกษาใหม
• การปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
• โครงการเยีย่ มบานนักศึกษาประจำป
• โครงการเตรียมความพรอมกอนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
• การประชุมประจำปอาจารยทปี่ รึกษานักศึกษาชัน้ ปที่ 1
• โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• โครงการฝกอบรมนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 และ 2 เพือ่ เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา
X

การสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ/โครงการแลกเปลีย่ นฯ
• ในปงบประมาณ 2551 คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเสนอ
ผลงานวิชาการในทีป่ ระชุมวิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทัง้ สิน้ 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
ทีผ่ า นมา ไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน ไปศึกษาวิจยั ระยะสัน้ ณ University of Essex
ประเทศสหราชอาณาจักร เปนเงิน 25,000 บาท

X

โครงการพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
• คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ในปงบประมาณ 2551 ไดใหการสนับสนุนใหภาควิชาตางๆ รวม 44 โครงการ เปนเงินทัง้ สิน้ 419,693 บาท

X โครงการทุนชวยสอน

• คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชวยสอนกระบวนวิชาบรรยาย และควบคุมปฏิบตั กิ าร
และชวยงานสอนดานตางๆ ของอาจารย โดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ การสนับสนุนโดยจาย
คาตอบแทนเปนรายชัว่ โมง และการสนับสนุนในลักษณะการใหทนุ การศึกษา โดยในปงบประมาณ 2551
ไดสนับสนุนประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง จำนวน 1,360,710 บาท และสนับสนุนประเภททุน
การศึกษา จำนวน 1,188,000 บาท รวมทัง้ สิน้ เปนเงิน 2,548,710 บาท

ทุนการศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรบั ทุนการศึกษา จำนวน 614
ทุน คิดเปนจำนวนเงิน 7,688,210 บาท จำแนกเปนระดับปริญญาตรี
594 ทุน คิดเปนเงิน 6,328,210 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา 27 ทุน
คิดเปนเงิน 1,371,000 บาท จากแหลงตางๆ ประกอบดวย งบประมาณ
แผนดิน / รายได ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม บริ ษั ท ไทยพลาสติ ก และเคมี ภั ณ ฑ จำกั ด มู ล นิ ธิ
ศาสตราจารย ดร.บัวเรศ คำทอง คุณมาโนช – ดวงจันทร คานีเยาว
คุณเอื้อมพร งามอริยะกุล สำนักงานตำรวจแหงชาติ มูลนิธิ
อายิโนะโมะโตะ JCC 21st บริษัทไทยปารกเกอรไรซิ่ง จำกัด
SMBC มูลนิธริ โิ ก มูลนิธปิ อ เตกตึง๊ มูลนิธพิ ฒ
ั นามหาวิทยาลัยเชียงใหม มูลนิธนิ วิ ตั ิ ไกรฤกษ มูลนิธซิ เี มนตไทย มูลนิธศิ รีวสิ าร
วาจา เครือเจริญโภคภัณฑ บริษทั กรุงไทยการไฟฟา จำกัด กองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม กองทุนการศึกษาเอสโซสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร 200 ป มูลนิธทิ สิ โก มูลนิธชิ ว ยเหลือนักเรียน ฯ ในพระบรมราชินปู ถัมภ มูลนิธริ ว มจิตตนอ มเกลา ฯ เพือ่ เยาวชน
มูลนิธินายประจักษ – นางสาลี่ คนตรง มัสกาตี AIS บริษัท ปตท.สผ จำกัด บริษัทคลองยาง จำกัด บริษัทชลัมเบอรเจร
กองทุนวิชา – สุจกิ า เศรษฐบุตร ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย มูลนิธเิ พือ่ การศึกษาวิศวกรรมปโตรเลียม บริษทั กนกสิน เอกซปอรต
อิมปอรต จำกัด คุณสมมาตร สุนทรรังษี กองทุนศิษยเกาภาควิชาเคมีฯ สมาคมประกันชีวติ ไทย กองทุนคณะวิทยาศาสตร ฯ สวทช.

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

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 19

กิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสำคัญของการสรางเสริมทักษะความรู ความสามารถ และทักษะในการใชชวี ติ
ในสังคมปจจุบนั จึงสงเสริมใหนกั ศึกษาจัดและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ทัง้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตอ สังคม
โดยในปการศึกษา 2551 ไดจัดกิจกรรมตลอดทั้งป จำนวน 48 ครั้ง ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
คณะวิทยาศาสตร เปนเงิน 747,053 บาท ดังตัวอยางกิจกรรม
z โครงงานกีฬาสัมพันธ

z โครงงานสอนดนตรีลา นนา

z โครงงานอบรมความรด
ู าราศาสตรเบือ้ งตน

z โครงงานมหกรรมวิทยาศาสตร

โครงงานคายผนู ำเยาวชนดาราศาสตร
z โครงงาน Sports Day
z โครงงานพิธไ
ี หวครู
z โครงงานบายศรีสข
ู วัญและขันโตก
z โครงงานคายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน z โครงงานคายฝกวิจย
ั
z โครงงานคายปลูกปาและพัฒนาสิง่ แวดลอม
( ดูรายละเอียดที่ www.science.cmu.ac.th ภาคผนวก รายงานประจำป 2551)
z

z

โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เพือ่ สรางฐานนักวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ศี กั ยภาพ โดยการสนับสนุน
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะวิทยาศาสตรเปนแกนหลักรวมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดำเนินการ
โดยการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2551 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 จำนวน 30 คน
โดยไดรบั งบประมาณจากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเงิน 4,500,000 บาท

การพัฒนาบุคลากร
ในปงบประมาณ 2551 ไดสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การสนับสนุนงบประมาณแกบคุ ลากรเพือ่ ไปศึกษาตอ/ประชุม/ฝกอบรม ทัง้ ในและตางประเทศ
2. การจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรเพือ่ พัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ าน
3. การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาศักยภาพของภาควิชา/หนวยงานในภาพรวม เชน การพัฒนาหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา
การไปประชุม ดูงาน อบรม ทำวิจยั ทัง้ ในและตางประเทศ
• ประชุมและเสนอผลงานในตางประเทศ
• ประชุมและเสนอผลงานในทีป่ ระชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
• ฝกอบรม ดูงาน และทำวิจยั
• ประชุมวิชาการและกิจกรรมอืน่

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

72
69
87
340

ราย
ราย
ราย
ราย
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ในรอบปที่ผานมา คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึง่ พัฒนามาจากแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CMU-QA) ที่ครอบคลุม
ตัวบงชีข้ องสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย ขณะเดียวกันไดมีนโยบายสงเสริมและกระตุนใหมีการนำเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่พัฒนาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันในสวนงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัย นำไปประยุกตในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงองคกรไดอยางเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการ เพื่อนำองคกรไปสูการพัฒนาที่มีคุณภาพ ยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับตลาดโลกไดใหทกุ สวนงานรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ควบคกู นั ไปดวย

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
z

z

z

z
z

z
z

เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เชือ่ มตอระบบอินเทอรเน็ตทีด่ ขี นึ้ และเพิม่ ความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต
เชื่อมตอสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากคณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชา
คณิตศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรกับภาควิชาสถิติ เพื่อทดแทนสายใยแกวชุดเดิมที่เกา ทำใหการเชื่อมตอ
ภาควิชาดังกลาวกับคณะวิทยาศาสตร มีความเร็วเพิม่ ขึน้ จากเดิม 100 Mbps เปน 1,000 Mbps
ติดตั้งอุปกรณปองกันไวรัส ติดตั้งในคณะวิทยาศาสตร เพื่อปองกันอันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร และลดปญหา
เรือ่ งการใชอนิ เทอรเน็ตชา เนือ่ งจากการระบาดของหนอนอินเทอรเน็ต
พัฒนาโปรแกรมคลังภาพกิจกรรม เพือ่ ใชประโยชนในการดูขอ มูลยอนหลัง และเก็บเปนสถิตขิ องภาพกิจกรรมตาง ๆ
จัดซื้อ Harddisk เพิ่มพื้นที่ใหบริการของเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร และขอมูลของเว็บไซตภาควิชา หนวยงาน
ทีฝ่ ากไวกบั แมขา ย (Server) ของคณะวิทยาศาสตร
ติดตัง้ คอมพิวเตอรเพือ่ ใหบริการสืบคนขอมูลทีห่ อ งสมุดคณะวิทยาศาสตร
ติดตัง้ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในสวนของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร
และอาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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ดานการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรไดกำหนดทิศทางการวิจยั ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั ของมหาวิทยาลัย และมงุ เนน
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือและประเทศ โดยคณะ
วิทยาศาสตรไดสง เสริมและสนับสนุนการทำวิจยั ของคณาจารยและนักวิชาการในระดับตางๆ ทัง้ ดานพืน้ ฐาน ประยุกต
พัฒนาและบูรณาการ ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทัง้ สรรหาทรัพยากรทีจ่ ะทำใหเกิดการวิจยั ในระดับสูง เพือ่
พัฒนาองคความรูทางวิชาการและพัฒนาการทุกดาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงไดกำหนดพันธกิจ
สรางระบบสงเสริมการวิจยั อยางครบวงจร
ในป 2551 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนงบประมาณใหมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและหนวยวิจัย
เพื่อรวมกลุมนักวิจัยที่มีความสนใจในปญหาและทิศทางงานวิจัยเดียวกัน มีหองปฏิบัติการวิจัย จำนวน 19 หอง*
หนวยวิจยั จำนวน 27 หนวย* และกลมุ วิจยั สถาบัน จำนวน 1 กลมุ * คณะวิทยาศาสตรยงั ไดสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ หอง
ปฏิบัติการวิจัยสูความเปนเลิศทางวิชาการ จำนวน 4 หอง* เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของนักวิจัยในสังกัด
คณะวิทยาศาสตรที่มีผลงานดานวิชาการเปนที่ประจักษและมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูกลุมวิจัยที่มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการเฉพาะทาง เปนทีย่ อมรับในระดับภูมภิ าคและ/หรือในระดับนานาชาติ (*ดูรายละเอียดในเว็บไซต)
นอกจากนี้ ศูนยเทคโนโลยีนาโนแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสนับสนุนการจัดตัง้ พัฒนาศูนยเครือขาย ดานศูนยความเปนเลิศ ดานวัสดุนาโนเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนงบประมาณปละ 5,000,000.-บาท เปนระยะเวลา 5 ป (ตัง้ แตป 2549 เปนตนไป) โดยมี
คณะวิทยาศาสตรเปนหนวยปฏิบตั งิ าน
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งบประมาณทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
ในป 2551 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมวิจัยในลักษณะของหองวิจัย
และโครงการวิจยั จากแหลงทุนตาง ๆ รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 63,875,018.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทหองวิจยั
1. หองปฏิบตั กิ ารวิจยั /หนวยวิจยั
2. หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สคู วามเปนเลิศ

เปนเงิน
เปนเงิน

450,000
400,000

บาท
บาท

ประเภทโครงการวิจยั
แหลงงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยวศิ วกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมควบคุมมลพิษ
ศูนยปฏิบตั กิ ารวิจยั และเครือ่ งกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ
บริษทั บานปู จำกัด (มหาชน)
ศูนยวจิ ยั รวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ ม. ขอนแกน
แหลงทุนจากตางประเทศ

จำนวนโครงการ
58
9
7
1
46
14
4
4
1
2
2
1
1
1

งบประมาณทั้งสิ้น
7,582,500
3,300,000
5,709,520
80,000
20,663,890
7,401,356
2,760,000
5,152,000
15,870,000
782,540
1,018,512
629,200
646,000
650,000

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

การเผยแพรผลงานวิจยั
ในป 2551 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนใหนกั วิจยั เผยแพรผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการทางสือ่ ตางๆ เชน
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ การประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับประเทศ
ดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการสากลทีอ่ ยใู น
ฐานขอมูลมาตรฐาน ISI, Web of Science
จำนวน 222 เรือ่ ง
2. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการนานาชาติ ณ ตางประเทศ
จำนวน 38 เรื่อง*
3. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุม วทท. ครัง้ ที่ 33
จำนวน 92 เรือ่ ง
4. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการอืน่ ๆ ภายในประเทศ
จำนวน 15 เรือ่ ง
( * ดูรายละเอียดที่ www.science.cmu.ac.th ภาคผนวก รายงานประจำป 2551 )
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ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการในสวนของงานบริการวิชาการแกชมุ ชน ใน 2 รูปแบบ ไดแก

1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน
1.1 คายโอลิมปกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.) โดยไดดำเนินการมาแลวเปนปที่ 9 มีการจัดอบรมทัง้ หมด 6 สาขาวิชา คือ
สาขาคณิ ต ศาสตร คอมพิ ว เตอร เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ สิ ก ส และดาราศาสตร สำหรั บ ในป ก ารศึ ก ษา 2551
ได ดำเนิ น การแล ว มี นั ก เรี ย นสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก 4,467 คน มี นั ก เรี ย นผ า นเข า ค า ย 254 คน โดยมี ค รู
จากโรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน รวมกิจกรรมคาย จำนวน 24 คน
1.2 การอบรมครูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก
คณะวิทยาศาสตร ไดรับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยจัดอบรมครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก ดังนี้

สาขาวิชา

รวม(คน)

ชีววิทยา

27

คณิตศาสตร

55

วิทยาศาสตรโลก

24

เคมี

28

ฟสกิ ส

26
รวม

159
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2. การถายทอดองคความรแู ละเทคโนโลยีสชู มุ ชน
2.1 การจัดประชุมอบรมที่ดำเนินการโดยภาควิชาและสำนักงานเลขานุการคณะ
คณะวิทยาศาสตรโดยภาควิชาและสำนักงานไดจดั ประชุม อบรม เพือ่ การบริการวิชาการแกชมุ ชน จำนวน
82 โครงการ ( ดูรายละเอียดใน www.science.cmu.ac.th ภาคผนวกรายงานประจำป 2551 )
2.2 โครงการบูรณาการวิชาการแกชมุ ชน
ในป 2551 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการแกชุมชน
ในการใหบริการวิชาการแกสงั คม จำนวน 6 โครงการดังนี้
2.2.1 โครงการศูนยวจิ ยั วิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน
ไดรบั งบประมาณจำนวน 6,000,000.-บาท เปนโครงการทีม่ คี วามรวมมือจากหลายสาขาวิชา ไดแก เคมี
ฟสกิ ส ชีววิทยา คณิตศาสตร คณะเกษตรศาสตร และศูนยวจิ ยั และพัฒนาวัตถุดบิ ยา เครือ่ งสำอาง และผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองคความรูดานวิทยาการนาโนและ
เทคโนโลยีนาโน เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายวิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน ผลการดำเนินงาน
ของโครงการ คือ
z สนับสนุนการผลิตนักวิจัยทางดานวิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน ทั้งระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จำนวน 34 คน
z ใหบริการวิชาการแกชม
ุ ชน จำนวน 15 โครงการ แยกเปน
- โครงการประเภทประชุม อบรมใหความรู จำนวน 7 โครงการ
- โครงการประเภทฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จำนวน 6 โครงการ
- โครงการประเภทใหบริการ จำนวน 2 โครงการ
z สรางฐานขอมูลทางดานวิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน จำนวน 1 ฐานขอมูล
z สรางเครือขายโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ าร : การแตงกลิน่ น้ำมันหอมทีเ่ ก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน
สำหรับเครือ่ งสำอางและการเตรียมน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยใชในน้ำมันนวดสำหรับธุรกิจสปา
มีผเู ขารวมสัมมนา จำนวน 120 คน จากหนวยงาน ตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา
z ประชุมรวมกับศูนยเทคโนโลยีนาโนแหงชาติ โดยมีผแ
ู ทนจากสถาบันตาง ๆ เขารวมประชุม
2.2.2 โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดรับงบประมาณ จำนวน 3,000,000.-บาท เปนโครงการที่ดำเนินการหลายสาขาวิชา เชน คณะ
วิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีผล
การดำเนินงานของโครงการดังนี้
z จัดอบรมใหความรูแกชุมชนในภาคเหนือตอนบน จำนวน 27 โครงการ และมีชุมชนที่ไดรับ
การถายทอดองคความรู จำนวน 529 ชุมชน มีผเู ขารวมกิจกรรม 2,500 คน
z ผลิตนักวิจย
ั ดานความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 24 คน
2.2.3 โครงการศูนยวจิ ยั และบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ
ไดรับงบประมาณ จำนวน 2,250,000.-บาท ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ผลการดำเนินงานของโครงการ คือ
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มีการตรวจสอบลายพิมพดเี อ็นเอพืช
z มีการตรวจพิสจ
ู น GMOs
z มีการเผยแพรผลงานวิจย
ั
z มีการตรวจสอบรูปแบบโปรตีน
z มีการบริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
z มีการอบรม/อบรมเชิงปฏิบต
ั กิ าร
z ใหคำปรึกษาทีเ่ กีย
่ วของทางดานจีโนมพืชเศรษฐกิจ
z รับนักศึกษาฝกงาน
z มีการตรวจสอบการตอบสนองตอสารของปรสิตและเซลล
z มีการแยกและสงถายสารพันธุกรรมเขาสเู ปาหมาย
z

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

10
30
3
5
6
5
5
5
4
3

ชิน้ งาน
ชิน้ งาน
เรือ่ ง
ชิน้ งาน
ชิน้ งาน
ครัง้
ครัง้
คน
ชิน้ งาน
ชิน้ งาน

2.2.4 ศูนยขอ มูลน้ำบาดาลภาคเหนือ
ไดรับงบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท เปนโครงการที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
น้ำบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยาของภาคเหนือและเผยแพรถายทอดองคความรูดานน้ำบาดาลใหแก
ชุมชนและสังคม ผลการดำเนินงานของโครงการคือ
z จัดอบรมเผยแพรระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมศ
ิ าสตรดา นน้ำบาดาล 8 จังหวัดภาคเหนือ
z มีการดำเนินงานวิจย
ั จำนวน 2 เรือ่ ง
z จัดทำศูนยการเรียนรช
ู มุ ชนดานน้ำบาดาล มีการจัดกิจกรรมตลอดทัง้ ปในหัวขอทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
และอนุรกั ษน้ำบาดาล
z ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมศ
ิ าสตรดา นน้ำบาดาล 8 จังหวัดภาคเหนือ แบบออนไลน ผานเว็บไซต
ของศูนยบริการเทคโนโลยีน้ำบาดาล
2.2.5 ศูนยเครือ่ งเรงอนุภาคเพือ่ การวิเคราะหและสังเคราะหวสั ดุระดับนาโนฯ
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 2,700,000.-บาท เปนโครงการทีด่ ำเนินงานโดยอาคารวิจยั นิวตรอนพลังงานสูง
ภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร ผลการดำเนินงาน คือ
z ใหบริการสังเคราะหผว
ิ วัสดุชวี ภาพดวยการฝงไอออนและประยุกตพลาสมาสิง่ ทอ/วัสดุชวี ภาพ
z มีการดำเนินงานวิจย
ั จำนวน 5 โครงการ
z จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ าร 2 ครัง้ เพือ่ สรางเครือขายความรวมมือตอไป
2.2.6 โครงการศูนยนติ วิ ทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 2,000,000.-บาท เปนการดำเนินงานทีม่ คี ณะวิทยาศาสตรเปนหนวยงานหลัก
โดยมีคณะแพทยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
คณะวิจติ รศิลป คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร รวมโครงการดวย มีผลการดำเนินงาน คือ
z สนับสนุนการวิจย
ั เพือ่ พัฒนา/สรางองคความรู เพือ่ นำมาใชในทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร จำนวน 7 โครงการ
z มีการพัฒนาบุคลากรดานนิตว
ิ ทิ ยาศาสตร จำนวน 3 ครัง้
z บริการเผยแพรและสรางความเขาใจดานนิตว
ิ ทิ ยาศาสตรแกชมุ ชน จำนวน 6 ครัง้
z มีการจัดบรรยายพิเศษ จำนวน 10 ครัง้
z มีการศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครัง้
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2.3 ศูนยวจิ ยั และบริการจุลทรรศนศาสตรอเิ ล็กตรอน
เปนศูนยวิจัยที่จัดตั้งโดยคณะวิทยาศาสตรและอยูภายใตการบริหารงานของสถานบริการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.) ตัง้ แตป 2545 เปนตนมา เพือ่ เปนหนวยงานสนับสนุนการพัฒนา
เพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา งานวิจยั ในโครงการตาง ๆ ของคณาจารยในคณะวิทยาศาสตร รวมทัง้ ใหบริการวิชาการแกหนวยงาน
ภาครัฐทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ปจจุบันมีเครื่องมือชั้นสูงที่สามารถใหบริการทั้งดาน
การเรียนการสอนและการหารายไดจากหนวยงานตาง ๆ ที่มาใชบริการ นอกจากจะใหบริการแลวยังไดจัด
ใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชกลองจุลทรรศน และยังมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใชงานของ
กลองจุลทรรศนในหนวยงานเปนประจำ ในป 2551 มีผลการดำเนินงานคือใหบริการกับนักศึกษา คณาจารย
ประชาชนและผปู ระกอบการอุตสาหกรรม ดวยเครือ่ ง LV-SEM เครือ่ ง FE-SEM เครือ่ ง TEM (JEOL) และ
เครือ่ ง TEM (ZEISS) รวมจำนวน 805 ครัง้
2.4 สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.)
คณะวิทยาศาสตร มีหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหมทอี่ ยภู ายใตการกำกับดูแลของคณะฯ
คือ “สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.)” ซึง่ เปนหนวยงานทีใ่ หบริการ
วิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อนำรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการไปใชในการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร การใหบริการทีไ่ ดดำเนินการ คือ การจัดอบรมใหความรแู กผสู นใจ การใหบริการดาน
รับวิเคราะหตวั อยางและงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ดังนี้
2.4.1 การบริการดานการวิเคราะห ทดสอบ จำนวน 521 ครัง้
2.4.2 การจัดประชุม อบรม สัมมนา ดังนี้
z อบรมค า ยวิ ท ยาศาสตร “5 วั น กั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ” จำนวน 2 ครั้ ง มี ผู เ ข า อบรม
จำนวน 165 คน
z อบรม “คายเตรียมความพรอมสว
ู ทิ ย ม.4” มีผขู า อบรมจำนวน 33 คน
z อบรมเชิงปฏิบต
ั กิ าร การผลิตลำไยสีทองเพือ่ ยืดอายุลำไย มีผเู ขาอบรมจำนวน 50 คน
2.4.3 บริการเทคโนโลยีสงิ่ พิมพ
สวท-มช.โดยหนวยพิมพเอกสารวิชาการ ไดใหบริการจัดพิมพเอกสารแกองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ดวยเทคโนโลยีการพิมพทที่ นั สมัย โดยคิดคาบริการในอัตราทีย่ ตุ ธิ รรม
2.5 วารสารวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร จัดทำวารสารวิชาการ Chiang Mai Journal of Science เปนวารสารระดับนานาชาติ
อยใู นฐานขอมูลสากลจำนวน 7 ฐานคือ
z Science Citation Index Expanded
z Journal Citation Reports / Science Education
z Biological Abstracts
z BIOSIS Previews
z Chemical Abstracts
z SciFinder Scholar
z Zentralblatt f r Mathematik
วารสารดังกลาวตีพมิ พผลงานวิจยั ของนักวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ โดยกำหนดออกรูปเลม
ปละ 3 ฉบับ คือ ฉบับประจำเดือน มกราคม พฤษภาคม และกันยายน
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ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได ดำเนิ น การด า นการทำนุ บำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางทัว่ ถึง โดยความรวมมือของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในการจัดกิจกรรม
หรือเขารวมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น ซึ่งตลอดป 2551 ที่ผานมา คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม / รวมกิจกรรม
มาแลว จำนวน 16 โครงการ ประกอบดวย พิธที อดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การทำซมุ ประตูปา กับประเพณียเี่ ปง

ทำบุญประจำปคณะวิทยาศาสตร รวมขบวนแหประเพณีสงกรานต รวมพิธรี ดน้ำดำหัวผอู าวุโสและอธิการบดี มช.
พิธดี ำหัวผอู าวุโส คณะวิทยาศาสตร ถวายรูปปน สิงห 1 คู ณ วัดพระธาตุดอยงู พิธไี หวครู รวมพิธที ำบุญและ
สืบชะตาเมืองเชียงใหม พิธหี ลอเทียนพรรษา พิธบี ายศรีสขู วัญและงานขันโตก พิธหี ลอเทียนพรรษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล คณะ
แพทยศาสตร รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี ณ วัดหวยฝาย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
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ความรวมมือทางวิชาการ
United Kingdom

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

นอกจากนี้ ในป 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ
จำนวน 16 หนวยงาน และแขกผเู ยีย่ มชม ภายในประเทศ จำนวน 13 หนวยงาน
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ดวยความภาคภูมิใจ
บุคลากรดีเดนคณะวิทยาศาสตร 2551

คุณพัทนินทร ขอหารูปดวย

กลมุ ขาราชการ ระดับ 6 – 8
ผชู ว ยศาสตราจารยรงุ นภา ภักดีสสู ขุ

กลุมลูกจางประจำ
นายจันทรตบิ๊ พันธุสา

กลมุ ขาราชการ ระดับ 1 – 5
นางโสพิศ ใบแสง

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิม้ นิรญ
ั
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บุคลากรทีไ่ ดรบั การเชิดชูเกียรติ
1. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ได รั บ รางวั ล “ อาจารย ดี เ ด น จากที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย มหาวิ ท ยาลั ย
แหงประเทศไทย ประจำป 2550”

2. ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ ไดรบั รางวัล “FIA Honor Award for Science” ในงาน
ประชุมวิชาการ ICFIA 2008 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 3 ตุลาคม 2551

3. อาจารย ดร. จรูญ จักรมณ
ุ ี ไดรบั รางวัล “FIA Award for Younger Researchers” ในงาน
ประชุมวิชาการ ICFIA 2008 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญีป่ นุ เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 3 ตุลาคม 2551

4. รศ.ดร.สุพล อนันตา ไดรบั รางวัล “นักวิจยั รนุ กลางดีเดน” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) ในโครงการ”อิทธิพลของปจจัยในกระบวนการเตรียมตอการเกิดเฟส โครงสราง
จุลภาคและสมบัตไิ ดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT

5. ผศ.ดร.รัตติกร ยิม้ นิรญ
ั ไดรบั รางวัล “นักวิจยั รนุ กลางดีเดน” จากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในโครงการ “อิทธิพลของความเคนแบบแกนเดีย่ วตอสมบัติ
ไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกเฟรโรอิเล็กตริก”

6. ศาสตราจารย ดร.สายสมร ลำยอง อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา ไดรบั รางวัล “ชางทองคำ”
อาจารยและนักวิจยั ยอดเยีย่ ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2551

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 31

7. ศาสตราจารย ดร.สุเทพ สวนใต อาจารยประจำภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัล
“ชางทองคำ” นักวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจำป 2551

8. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิม้ นิรญ
ั อาจารยประจำภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร ไดรบั
รางวัล “ชางทองคำ” นักวิจยั รนุ ใหมดเี ดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ประจำป 2551

9. ศาสตราจารย ดร.กิตติชยั วัฒนานิกร ไดรบั แตงตัง้ จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2551

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

11. นายจันทรตบิ๊ พันธุสา ภาควิชาธรณีวทิ ยา ไดรบั รางวัล ลูกจางดีเดน จากสำนักงาน
ขาราชการพลเรือน

นักศึกษาสรางชือ่ เสียง
1. นายธีรตุ ม บุญมา นักศึกษาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
2 ประเภทอุดมศึกษา จากการประกวดการพูดภาษาไทย ในโครงการ รักษภาษาไทยกับ
สนุก คนหาไมรูจบ หัวขอ ภาวะโลกรอน ซึ่งจัดโดย สนุกดอทคอม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ และราชบัณฑิตยสถาน โดยเขารับโลรางวัล ทุนการศึกษา และของ
ทีร่ ะลึกจาก นางฉวีรตั น เกษตรสุนทร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมือ่ วันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2551 ในงานโครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเนือ่ งในวัน World Book Day ณ หอสมุด
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร
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2. นางสาววรรณวิลยั ไชยสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร ไดรบั
รางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยมประจำป 2551 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร จาก
สภาวิจยั แหงชาติ ในหัวขอวิทยานิพนธ เรือ่ ง การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก
นาโนคอมโพสิตในระบบ พีแซดที - บีทีและระบบไทเทเนียมออกไซด-ทินออกไซด
(Preparation and Characterization of Ceramic Nanocomposites in the PZT-BT and
TiO2-SnO2 Systems) อาจารยทปี่ รึกษาหลัก : รองศาสตราจารย ดร.สุพล อนันตา
3. นายศรศักดิ์ เทียนหวาน นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร ไดรบั รางวัล
วิทยานิพนธชมเชย สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร เรือ่ ง การทำซ้ำจุดตรึง
สำหรับการสงที่ไมขยายและการสงที่ไมขยายแบบเชิงเสนกำกับในปริภูมิบานาค
(Fixed Point Iterations for Nonexpansive and Asymptotically Nonexpansive Mappings
in a Banach Space) อาจารยทปี่ รึกษาหลัก : ศาสตราจารย ดร.สุเทพ สวนใต

ศิษยเกาสรางชือ่ เสียง
1. นายปรีชา โกวิทยา ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลบัวหลวง SME Award จาก
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเปนรางวัลที่จัดเปนครั้งแรกของธนาคาร เพื่อมอบรางวัลแก
ผปู ระกอบการดาน SME ทีม่ คี วามมัน่ คงและเขมแข็ง ปจจุบนั นายปรีชา โกวิทยา เปนเจา
ของบริษทั ลานนาโปรดักส จังหวัดลำพูน นอกจากนีย้ งั เปนประธานกองทุนคณะวิทยาศาสตร
และประธานมูลนิธปิ รีชา - วารุณี โกวิทยา
2. อาจารย ดร.บุรนิ ทร กำจัดภัย ศิษยเกาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดรบั
รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหมดเี ดน ประจำป 2551 จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ ปจจุบนั อาจารย ดร.บุรนิ ทร กำจัดภัย เปนอาจารย ระดับ 7 สาขาวิชา
ฟสกิ สทฤษฎีและจักรวาลวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต แซจึง ศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ไดรบั รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหมดเี ดน ประจำป 2551 จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต แซจึง
เปนอาจารยภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. อาจารย ดร.นราธิป วิทยากร ศิษยเกาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ไดรบั รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหมดเี ดน ประจำป 2551 จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ปจจุบนั อาจารย ดร.นราธิป วิทยากร เปนอาจารย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 33

กิจกรรมเดนในรอบป
แถลงขาว การแขงขันดาราศาสตรและฟสกิ สดาราศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครัง้ ที่ 1
รองศาสตราจารย นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และรองศาสตราจารยบุญรักษา สุนทรธรรม รวม
แถลงขาว การแขงขันดาราศาสตรและฟสกิ สดาราศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมือ่ วันที่
10 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุม 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเดินทางไปรวมแสดงความยินดีในวโรกาส
วันครบรอบ 30 ป หอดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอดูดาวสิรนิ ธร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พิธลี งนามบันทึกความเขาใจกับสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.)
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวม
พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งสำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) กับหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สมอ. ณ อาคาร สมอ. ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรับนักเรียนโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตร วันที่ 4 มกราคม 2551 ณ หองบรรยาย 2100
มอบเกียรติบตั รแกกลมุ สมาชิก 5 ส
อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มช. โดยมี รองศาสตราจารยพงษอินทร
รศ.ดร.มงคล รายะนาคร คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รักษอริยะธรรม รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ และรองศาสตราจารย ดร.มงคล
เชียงใหม มอบเกียรติบัตรแกกลุมสมาชิก 5 ส ณ หองโถงอาคาร 40 ป รายะนาคร คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร มช. ให เ กี ย รติ ก ล า วต อ นรั บ
โดยบรรยากาศเปนไปอยางอบอนุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ภาพความยิง่ ใหญของการจัดงานระดับชาติ ครัง้ แรกในจังหวัดเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตรจดั การแขงขันดาราศาสตรและฟสกิ สดาราศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครัง้ ที่ 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 ในวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2550 โรงแรมโลตัสปางสวนแกว โดยได
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย นพ. จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. เปนประธานในพิธี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 35
เสวนารณรงคเมาไมขบั ตอนรับเทศกาลปใหม 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
พระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาฯ
รองศาสตราจารย ดร. มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร นำคณะผบู ริหาร คณาจารย
และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร รวมลงนามไวอาลัยสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ บริเวณโถงอาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

งานเลีย้ งเพือ่ แสดงความขอบคุณ
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จั ด งานเลี้ ย งเพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ แด
รศ.ดร. ผองศรี มังกรทอง หัวหนาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร และ รศ.วิไลพร สิรมิ งั ครารัตน
หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหนงจนครบวาระ และแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหนงแด รศ.ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ ผศ.ดร. บรรจบ ยศสมบัติ หัวหนาภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร และ
ผศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด
จังหวัดเชียงใหม

งานเลีย้ งแสดงความยินดีบณ
ั ฑิตคณะวิทยาศาสตร รนุ ที่ 42
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จึ ง ได จั ด งานเลี้ ย งแสดงความยิ น ดี บั ณ ฑิ ต
คณะวิทยาศาสตร รุนที่ 42 ขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 และหองบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร
รุนที่ 42 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาคณะ
วิ ท ยาศาสตร อั น เป น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ และสร า งจิ ต สำนึ ก รั ก สถาบั น
สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรทตี่ งั้ ไว

การเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2551 เพื่อนำเสนอผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วของกับปญหาพิเศษ / การคนควาอิสระ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และประสบการณทางดานวิชาการในสาขาวิชาตางๆคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จึงไดจดั การเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2551 ณ หอง SCB 2100 และโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ประชุมคณบดีวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1/2551
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดประชุม
คณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2551 ขึ้น
ในระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุม
พระยาศรีวศิ าลวาจา (หองประชุมสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม เ พื่ อ เป น เจ า ภาพด า นสถานที่ ใ นการจั ด ประชุ ม
ทีป่ ระชุมคณบดีวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 1/2551
และเป น โอกาสในการพบปะแลกเปลี่ ย นข อ คิ ด เห็ น ใน
การพัฒนาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรว มกัน

รองศาสตราจารย ดร. เรืองศรี วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ
ร ว มเป น ผู แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น อี ก
11 มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานดานการศึกษาทั่วไป ณ Yunnan Normal
University และ Yunnan Nationalities University ระหวางวันที่ 20-23
มีนาคม 2551 ณ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การศึกษาดูงานและขยายความรวมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการศึกษาดูงานและขยายความรวมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหวางวันที่ 2 - 6 เมษายน 2551 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตลอดจนเพือ่ แสวงหาความรวมมือทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีรว มกับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 37
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง

International

Conference on Smart Materials – Smart/
Intelligent Materials and Nano Technology
(SmartMat-08)

&

2nd

International

Workshop on Functional Materials and
Nanomaterials (IWORM2)

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเจาภาพจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ เรือ่ ง International Conference on Smart Materials –
Smart/Intelligent Materials and Nano Technology (SmartMat-08) & 2nd
International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials
(IWORM2) ระหวางวันที่ 22 – 25 เมษายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหนักวิจัยที่เกี่ยวของและสนใจในเรื่องดังกลาว
ไดมโี อกาสนำผลงานวิจยั มาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากขึน้ เพือ่ ใหนกั วิจยั รวมทัง้ นักวิชาการทีส่ นใจจากสถาบันตางๆ ในประเทศ
มีโอกาสแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ และความคิดเห็นตางๆ ในการวิจยั ดาน Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nano Technology
กับนักวิชาการตางประเทศ เพือ่ เผยแพรเกียรติคณ
ุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนทีร่ จู กั กวางขวางยิง่ ขึน้ ตลอดจนเพือ่ กระตนุ ใหนกั วิจยั
ตืน่ ตัวและกระตนุ ใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือกันทางดานวิชาการ

การบรรยายและเสวนาเรือ่ ง ขาราชการพันธใุ หมกบั พนักงานมหาวิทยาลัย
ในกำกับ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจดั การบรรยายและเสวนาเรือ่ ง ขาราชการพันธุ
ใหมกบั พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ ขึน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ หอง SCB 2100
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เ พื่ อ ให บุ ค ลากรสาย ข. สาย ค. ลู ก จ า ง และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ไดมีโอกาสรับรูขอมูล พรบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2551 และ พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตลอดจนเพื่อสรางความสัมพันธ
และการสือ่ สารทีด่ รี ว มกันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันผบู ริหารพบผปู กครองนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 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
ระหวางกำลังศึกษา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจำปการศึกษา 2551”
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำ
ปการศึกษา 2551 ขึ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ หองบรรยาย 2-100 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหนักศึกษาทราบวิสัยทัศน พันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาตนเอง ไดทราบแนวทางการเรียน แนวปฏิบตั ดิ า นวิชาการ
และการใชชีวิตการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มช. ตลอดจนเพื่อใหนักศึกษาทราบขอมูลและวัตถุประสงคดานกิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และ
สวัสดิการนักศึกษาตางๆ และเพือ่ เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาใหมกบั อาจารยทปี่ รึกษา
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คณะวิทยาศาสตรจดั กิจกรรม
โบวลงิ่ การกุศลสมทบกองทุนคณะวิทยฯ
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จั ด
กิจกรรมโบวลิ่งการกุศล เพื่อหาเงินสมทบทุนกองทุน
คณะวิทยาศาสตร เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2551 เวลา 08.00 16.00 น. ณ เชียงใหม ยูโฟ โบวลงิ่ โดยมีเจาหนาที่ บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เขารวมการแขงขันอยาง
สนุกสนาน

โครงการบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกตใชในการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต
ใช ใ นการทำงาน เพื่ อ ให บุ ค ลากรของคณะวิ ท ยาศาสตร สามารถนำองค ค วามรู ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทำงาน เพื่อประโยชนของตนเอง องคกร และชุมชน
โดยรวม ตอไป โดยจัดขึน้ ในวันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองบรรยาย 2100
อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ครัง้ ที่ 1 ประจำป 2551
คณะวิ ท ยาศาสตร จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร ครั้ ง ที่ 1 ประจำป 2551
เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร

คณบดี รวมงานแถลงขาวกลางป 2551
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวมงานแถลงขาว
แก สื่ อ มวลชนกลางป ประจำป 2551 ในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2551 ณ ห อ งประชุ ม
พระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยรวมแถลงกิจกรรม
ของคณะวิทยาศาสตร ที่จะมีกำหนดจัดขึ้นปลายปดวย และในครั้งนี้ ดร.มาโนช นาคสาทา
และ ดร.วิ ม ล นาคสาทา อาจารย ป ระจำภาควิ ช าเคมี ได จั ด แสดงผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
กระดาษสากันไฟ ซึง่ สือ่ มวลชนใหความสนใจในการทำขาวเปนอยางมาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในการเปดโครงการ
ยุวหมอดิน 2551
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนประธานเปดงานโครงการยุว หมอดิน 2551 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ณ สถานีวิจัย
และศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ โดยโครงการยุวหมอดิน เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย
ความรวมมือจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สสวท.) ใหดำเนินการ
โครงการยุวหมอดินเพื่อสรางนักวิทยาศาสตรทางดินรุนเยาว โดยจะดำเนินการตามแนว
ปรัชญาทางวิทยาศาสตรและปรัชญาการเรียนรดู า นสิง่ แวดลอมของโครงการ GLOBE

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 39
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนจบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 กอนจบการศึกษา ประจำป 2551 โดยมีรองศาสตราจารย
ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูใหโอวาท เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2551 ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการความรวมมือลมุ แมน้ำโขง
รองศาตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
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
ผเู ชีย่ วชาญจากประเทศลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

โครงการบรรยายพิเศษเรือ่ ง ระบบและโครงสรางการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม CMU-MIS
คณะวิทยาศาสตรจดั โครงการบรรยายพิเศษเรือ่ ง ระบบและโครสรางการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม CMU-MIS ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ หองสัมมนา อาคาร 40 ป
คณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน หัวหนาหนวย หัวหนา
ธุรการภาควิชา คณะกรรมการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบความกาวหนาของระบบสารสนเทศ CMU-MIS โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นิทัศน
จิระอรุณ เปนประธานกลาวเปดการบรรยาย

งานประชุมวันนักวิจยั ประจำป 2551
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน
การประชุมนักวิจยั ประจำป 2551 จัดโดยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2551
ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร โดยมีพธิ มี อบเงินสนับสนุน หองปฏิบตั กิ าร
วิจัยสูความเปนเลิศ หองปฏิบัติการวิจัย หนวยวิจัย และทุนวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะ
วิทยาศาสตร นอกจากยังยังมีการเสวนาในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการวิจยั และสงเสริมการวิจยั
ในทัศนคติของนักวิจยั คณะวิทยาศาสตร

งานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติสว นภูมภิ าค
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดี รองศาสตราจารยสุรินทร
ขนาบศักดิ์ รองคณบดีฝายบริหาร และนายทองสุข ติยะชัยพานิช เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร รวมงานวางพานพุมในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
สวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานประชุมชีแ้ จงการบริหาร
งานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช. 2551
ศาสตราจารย ดร.พงษศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานประชุม
ชี้แจงเรื่อง การบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 โดยมีผบู ริหาร คณาจารย และบุคลากรจาก
คณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมการประชุม
ณ หองบรรยาย 2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันอังคารที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2551

พิธมี อบโลอาจารยดเี ดน ปอมท.
รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับมอบชอดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสไดรับคัดเลือก
เปนอาจารยดีเดน ปอมท. และไดรับโล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ในงานสัมมนาวิชาการ
ประจำป 2551 เรื่องกอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมเดิน – วิง่ เฉลิมพระเกียรติ 116 จากวันพอถึงวันแม
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.

ชมรมศิษยเกาคณะวิทย ฯ มอบทุนสนับสนุนคณะ ฯ
คณะผู บ ริ ห าร นำโดย รองศาสตราจารย สุ ริ น ทร ขนาบศั ก ดิ์ รองคณบดี ฝ า ยบริ ห าร
รองศาสตราจารย ดร.เรืองศรี วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.นิกร
มังกรทอง รองคณบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ ผชู ว ยศาสตราจารยกานดา สิงขรัตน ผชู ว ยคณบดี
ฝายวิชาการ เลขานุการคณะ ฯ หัวหนางานนโยบายและแผน หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา
หัวหนาภาควิชาสถิติ พรอมดวยคณะชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร และประธานกองทุน
คณะวิทยาศาสตร คุณปรีชา โกวิทยา รวมตอนรับคุณชาลี ตั้งจีรวงษ ประธานชมรมศิษยเกา
คณะวิทยาศาสตร ในโอกาสมอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2551
ณ หองประชุมบัวเรศ คำทอง คณะวิทยาศาสตร

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหสอดคลองกับการพัฒนาและ
ความตองการกำลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง" การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับการพัฒนากำลังคน
ทางดานวิทยาศาสตร" ในวันที่ 19 กันยายน 2551 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผูเขาประชุมจำนวน 200 คน ประกอบดวย ผูบริหารคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และมหาวิ ท ยาลั ย ในเครื อ ข า ย จำนวน 30 คน
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 120 คน คณาจารยและผสู นใจ จำนวน 50 คน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 41
พิธแี สดงมุทติ าจิตแดผเู กษียณอายุราชการ ประจำป
2551
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเกษียณอายุ
ราชการ ประจำป 2551 ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ในวันจันทร
ที่ 22 กันยายน 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 ที่ไดตั้งใจปฏิบัตริ าชการดวยความอุตสาหะ
วิรยิ ะจนเกษียณอายุราชการ เพือ่ เปนขวัญและกำลังใจแกขา ราชการ
และลูกจางประจำคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
เพื่ อ เป น การสื บ สานประเพณี แ ละแบบอย า งอั น ดี ง ามที่ ค ณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดำเนินมาทุกป

งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต แด ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการ
สำนักงานคณะฯ ประจำป 2551
สำนั ก งานคณะวิ ท ยาศาสตร จั ด งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต แด
นางสาวอาภา ติยายน และนางบุญเทียง สถาปนาศุภกุล บุคลากร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ประจำป 2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ณ หองสัมมนา
อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

เสาวนา เรือ่ ง โอลิมปกวิชาการ เสนทางอัจฉริยภาพ : พระราชดำริสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอฯ ในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาฯ
รองศาสตราจารย ดร. เรืองศรี วัฒเนสก รองคณบดีฝายวิชาการ/ ประธานศูนย สอวน.
(ภูมิภาค) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมเปนวิทยากร เสาวนา เรื่อง โอลิมปก
วิชาการ เสนทางอัจฉริยภาพ : พระราชดำริสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ในการประชุมวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
“อาทิตยคุณธรรมของการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ที่หองเชียงใหม 2 ศูนย
การประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม

แถลงขาวประชาสัมพันธการจัดสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ
ครัง้ ที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมแถลงขาวสื่อมวลชนประจำสัปดาห จังหวัดเชียงใหม ( สัญจร ) เพื่อประชาสัมพันธการจัด
สัมมนาวิทยาศาสตรศกึ ษาแหงชาติ ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2551 ณ ภัตตาคารหองอาหาร
ปง จังหวัดเชียงใหม โดยมีสอื่ มวลชนใหความสนใจรวมงานแถลงขาวหลายแขนงอาชีพ
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งานวันมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร คณบดี และ รองศาสตราจารย
สุ ริ น ทร ขนาบศั ก ดิ์ รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารคณะวิ ท ยาศาสตร ร ว มงาน
วั น มหิ ด ล ซึ่ ง จั ด โดยคณะแพทยศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2551
ณ คณะแพทยศาสตร มช.

ตอนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว-มช.
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรับคณะกรรมการบริหารโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
หรือ โครงการ วมว-มช. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 43
ประมวลภาพการจัดสัมมนาวิทยาศาสตรศกึ ษาแหงชาติ ครัง้ ที่ 3
เมือ่ วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม
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คณะวิทยาศาสตร รวมเปนเจาภาพงานพิธที ำบุญวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2552 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 45
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรรบั รางวัล "ชางทองคำ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2551
อาจารยและนักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ศาสตราจารย ดร.สายสมร ลำยอง นักวิจัยดีเดน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ศาสตราจารย ดร.สุเทพ สวนใต นักวิจยั รนุ ใหมดเี ดน สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแก ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิม้ นิรญ
ั

46 : รายงานประจำป 2551
ประมวลภาพงานรับปริญญาของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร รนุ ที่ 43
เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2552

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 47
ประมวลภาพผบู ริหารรวมแสดงความยินดีกบั หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ประมวลภาพแขกเยีย่ มชมคณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 49

กองทุนคณะวิทยาศาสตร
คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร ในรอบปงบประมาณ 2551 เปนวาระที่คุณปรีชา โกวิทยา
(ศิษยเการนุ 145…) เปนประธานกรรมการกองทุนฯ ขณะนีม้ เี งินทุน ประมาณ 19 ลานบาท นำไปลงทุน 10.5 ลานบาท
ซึง่ กองทุนไดดำเนินกิจกรรมในรอบป 2551 ดังตอไปนี้
1. ดำเนินกิจกรรมประจำ ไดแก การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล ไดจัดเปนทุน
อุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จำนวน 290,800.- บาท ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย
จำนวน 28,000.- บาท ทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร จำนวน 96,000.- บาท นอกจากนี้ ยังมี
การรับบริจาคเงินจากผมู เี มตตาจิตและการจำหนายของทีร่ ะลึก เปนเงินจำนวน 33,025 บาท
2. ดำเนินกิจกรรมพิเศษ ไดแก โครงการสรางความสัมพันธกบั ศิษยเกาและบุคคลภายนอก ซึง่ กองทุนคณะวิทยาศาสตร
ไดจดั การแขงขันโบวลงิ่ การกุศล กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันเสารที่ 7 มิถนุ ายน 2551
ณ เชียงใหมยโู ฟ-โบวลงิ่ จ.เชียงใหม ทำใหมรี ายไดจากการจัดงานและผบู ริจาคสนับสนุนเพิม่ ขึน้ จำนวน 283,200 บาท
และคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบใหมอบเงินสนับสนุนชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร จำนวน 15,000 บาท
ซึง่ คุณชาลี ตัง้ จิระวงษ ประธานชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรไดเปนผรู บั มอบเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2551
3. การลงทุน กองทุนฯ ไดนำเงินลงทุน 2 สวนคือ สวนที่ 1 รวมลงทุนในการกอสรางหอพักในกำกับ 4 รวมกับมหาวิทยาลัย
โดยใชเงินของกองทุนฯ รวมทัง้ สิน้ 6 ลานบาท ซึง่ ในป 2551 นี้ กองทุนฯ ไดรบั ดอกผล จำนวน 528,391.99 บาท
สวนที่ 2 นำเงินจำนวน 4.5 ลานบาทไปซือ้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ จะไดรบั ผลตอบแทนในอัตรารอยละ 6.1 (สิน้ สุดป 2555)
สำหรับในป 2551 ไดรบั ดอกเบีย้ จำนวน 137,250 บาท ดังนัน้ กองทุนฯ คาดวาจะไดนำดอกผลดังกลาวมาจัดสรร
ตามวัตถุประสงคเพือ่ เพิม่ เปนทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ทุนสงเสริมการเสนอผลงาน
ทุนวิจยั และทุนสงเสริมนวัตกรรมสำหรับบุคลากรทุกประเภทและจัดกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุนฯ ตอไป
4. กิจกรรมอืน่ ๆ รวมกับคณะวิทยาศาสตร เชน รวมจัดงานบริการวิชาการแกชมุ ชนของคณะซึง่ ในปนไี้ ดเชิญชวนกรรมการ
กองทุนฯ และบุคคลภายนอกจากชุมชนตาง ๆ เขารวมอบรมในหัวขอ “โครงการเพิม่ รายไดแกชมุ ชนดวยเห็ดสกุลนางรม”
เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนรางวัลและของทีร่ ะลึกงานปใหมคณะ สนับสนุนกิจกรรม
การกุศลของหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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คณบดี
รศ.ดร. มงคล รายะนาคร

รองคณบดีฝายบริหาร
รศ. สุรินทร ขนาบศักดิ์

รองคณบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รศ.ดร. นิกร มังกรทอง

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา
รศ.ดร. นิทัศน จิระอรุณ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน

รองคณบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
ผศ.ดร. อภิวัฒน ธีรวุฒิกุลรักษ

ผูชวยคณบดีฝายแผนและพัฒนา
รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รศ.ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.กานดา สิงขรัตน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 51
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 51

หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร
ศ.ดร. สุเทพ สวนใต

หัวหนาภาควิชาเคมี
รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน

หัวหนาภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม
รศ.ดร. ธรณินทร ไชยเรืองศรี

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา
รศ.ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา
รศ.ดร. พงษพอ อาสนจินดา

หัวหนาภาควิชาสถิติ
รศ. ปรีชา ลามชาง

หัวหนาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร
ผศ.ดร. บรรจบ ยศสมบัติ

หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

ผูอำนวยการสถานบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รศ.ดร. นวลศรี รักอริยธรรม

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร
นายทองสุข ติยะชัยพานิช
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คณะทำงานจัดทำรายงานประจำป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. คณะทำงานฝายแบงกลมุ ขอมูล
1. รองคณบดีฝา ยบริหาร
2. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร
3. หัวหนางานบริหารและธุรการ
4. หัวหนางานบริการการศึกษา
5. หัวหนางานคลังและพัสดุ
6. หัวหนางานนโยบายและแผน
7. หัวหนางานวิจยั และวิเทศสัมพันธ
8. นางสาวพัทนินทร ปญญากาศ

ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
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2. คณะทำงานฝายออกแบบและจัดทำรูปเลม
1. รองคณบดีฝา ยแผนและพัฒนา
2. นางสาวสมประสงค ศรีแกว
3. นายประยุทธ คุณหลวง
4. นางสาวพงษลดา บริจนิ ดากุล
5. นายพิเชษฐ พุทธิรงั ษี
6. นายสมจิต พันกลาง
7. นางสาวเรณู ศรีเผือก
8. นางสาวพัทนินทร ปญญากาศ

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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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. อาจารย ดร. ลลิดา แชงค
5. อาจารย ดร. วรรณจันทร แสงหิรญ
ั ลี
6. อาจารย ดร. ปยรัตน นิมมานพิภกั ดิ์
7. อาจารย ดร. ยงยุทธ ไชยพงศ
8. อาจารย ดร. จูลนิ ลิคะสิริ
9. อาจารย ดร. ศตวรรษ แสนทน
10. อาจารย ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติ
11. อาจารย ดร. คณารัฐ ณ ลำปาง
12. อาจารย ดร. พัชณี แสงทอง
13. นางสาวพัทนินทร ปญญากาศ
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