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สารคณบดี

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนหนึง่ในสามคณะแรกทีไ่ดรบัการกอตัง้ขึน้มาพรอมกนักบั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่ป พ.ศ. 2507 ปจจบุนัมสีวนงานประกอบดวยสำนกังานคณะวทิยาศาสตร และภาควชิาตางๆ

อกี 8 ภาควชิา คอื ภาควชิาคณติศาสตร ภาควชิาเคม ีภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม ภาควชิาชวีวทิยา ภาควชิาธรณวีทิยา

ภาควชิาฟสกิส ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร  และภาควชิาสถติิ

ในปงบประมาณ 2552 (1 ตลุาคม 2551-30 กนัยายน 2552) คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มี

อาคารทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ 33 อาคาร พืน้ทีร่วมกวา 97,000 ตารางเมตร มบีคุลากรรวม 555 คน เปนคณาจารย

321 คน และบุคลากรสายอื่นๆ 234 คน นักศึกษารวม 1,097 คน แยกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 816  คน

ระดบัปรญิญาโท 221 คน ระดบัปรญิญาเอก 60 คน โดยมสีาขาวชิาทีร่บันกัศกึษาทัง้หมด 49 สาขาวชิา แยกเปนระดบั

ปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา และระดับ

ปริญญาเอก 13 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาลงทะเบียนเรียนในวิชา

ตางๆ ของคณะวทิยาศาสตรอกีภาคการศกึษาละไมต่ำกวาหนึง่หมืน่คน

ในปงบประมาณ 2552  คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไดรบังบประมาณแผนดนิและงบประมาณ

เงินรายไดรวมกันประมาณ 374 ลานบาท แยกเปนงบประมาณแผนดินประมาณ 284 ลานบาท และงบประมาณ

เงนิรายไดประมาณ 90 ลานบาท ผลติบณัฑติไดรวม 740 คน เปนวทิยาศาสตรบณัฑติ 537 คน วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ

160 คน และวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 43 คน มผีลงานวจิยัทีต่พีมิพในระดบันานาชาต ิ200 กวาเรือ่ง  และมกีารให

บรกิารวชิาการเปนจำนวนมาก

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวิสัยทัศนที่ เปนแหลงผลิตบัณฑิตซึ่งมุงเนนการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหา

ทรพัยากรเพือ่การพฒันาทีม่งุสกูารพึง่พาตนเอง  โดยไดดำเนนิการตามพนัธกจิทีส่อดคลองกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

คือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกนักศึกษาภายในและ

ภายนอกคณะ โดยมงุเนนความเปนเลศิทางวชิาการและคณุภาพตามมาตรฐานสากล  มกีารผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ

ทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในสาขาตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปแกไขปญหา

และพัฒนาสังคมของประเทศ  อีกทั้งมีการใหบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประเทศและทองถิ่นภาคเหนือ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน

เอกลกัษณของทองถิน่ และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีด่ ี ทัง้ยงัมกีารพฒันาระบบบรหิารและจดัการ

ในทกุๆ ดาน ดวยหลกัธรรมาภบิาล พึง่พาตนเองโดยใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายงานประจำป 2552 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในชวงปงบประมาณ 2552

ในดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวิจัยและวิชาการ ดานบริการวิชาการแกชุมชน ดาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง

การรายงานกจิกรรมตางๆ ในรอบปและกองทนุคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุลวงมาดวยดีในรอบปที่ผานมา  เปนผลเนื่องมาจากความรวมมือรวมใจของ

คณาจารย บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผูบริหารทุกระดับทุกคน ในนามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 ปณธิานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
คณะวทิยาศาสตรไดยดึถอืปณธิานของมหาวทิยาลยัเปนกรอบในการดำเนนิงาน  ดงันี้

“มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เปนมหาวทิยาลยัแหงแรกในสวนภมูภิาค  จดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของรฐั

และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือ ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวย

ประโยชนแกทองถิน่และประเทศชาตโิดยสวนรวม

มหาวิทยาลัยแหงนี้  เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพ

ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกตเผยแพร

และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พึงฝกใฝในการฝกตน  เปนผูรูจริง  คิดเปน  ปฏิบัติได

สามารถครองตน  ครองคน  และครองงานดวยมโนธรรมและจติสำนกึตอสงัคม”

 ปรชัญาคณะวทิยาศาสตร
“วทิยาศาสตรดำเนนิไปบนพืน้ฐานของการแสวงหาความจรงิอยางมเีหตผุล  ผานกระบวนการวจิยั

เพือ่นำมาซึง่องคความรทูางวทิยาศาสตรทีผ่านการทดสอบ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง สัง่สม และถายทอดมา

หลายชั่วอายุคน  คณะวิทยาศาสตรในฐานะที่เปนองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรูทั้งที่มีอยูแลว

และพงึแสวงหาใหมเพือ่เพิม่พนูและเสรมิสรางภมูปิญญาของบคุคลใหตัง้มัน่อยบูนพืน้ฐานของความเปน

วทิยาศาสตร  รจูกัใชกระบวนการคดิ  การใชเหตแุละผล  เพือ่สรางสรรคสงัคมแหงการเรยีนร ู ซึง่จะนำไปสู

การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศตอไป”

 วสิยัทศัน
“คณะวิทยาศาสตรมุงจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยที่เปนเลิศในระดับนานาชาติ ใหบริการ

ทีม่คีณุภาพแกสงัคม และพึง่พาตนเองได ”

 พนัธกจิ
1. จดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพในระดบัแนวหนาของประเทศและมงุสคูวามเปนเลศิระดบันานาชาติ

2. ดำเนนิการวจิยัทัง้การวจิยัพืน้ฐานและประยกุตในสาขาตางๆ ทีม่คีณุภาพระดบันานาชาต ิ สามารถนำมา

ใชประโยชนในการพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม  และสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ

3. ใหการบริการแกชุมชนแบบมีสวนรวมอยางมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความตองการพัฒนา

ทองถิน่ภาคเหนอืและประเทศ
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4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคเหนือ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื

5. บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล ปรบัเปลีย่นและพฒันาระบบการบรหิารจดัการในดานตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพและคลองตัว เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และบริหารจัดการตาม

หลักการบรหิารเชงิกลยทุธและองคกรแหงการเรยีนรู

6. มงุจดัหาทรพัยากรและรายไดใหเพยีงพอกบัการพฒันาคณะวทิยาศาสตรและสามารถพึง่พาตนเองได

 คานิยมหลกั
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม กำหนดคานยิมหลกัของคณะวทิยาศาสตร ดงันี้

S-C-I-C-M-U
S =  Success การมงุมัน่ความสำเรจ็ตามเปาหมาย

C =  Competitiveness การขยายความสามารถในการแขงขนั

I =   Innovativeness การสรางสรรคภมูปิญญานวตักรรม

C =  Collaboration การทำงานรวมกนัเปนทมี

M =  Morality การยดึมัน่ในศลีธรรมความดี

U =  Unity การรรูกัสามคัคเีพือ่องคกร
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 ผลการดำเนนิงานเดนในรอบป 2552
การปรบัโครงสรางองคกร

คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ปรบัโครงสรางจากเดมิดงัรายละเอยีดการแบง

หนวยงานในสวนงานวชิาการตามประกาศของมหาวทิยาลยั  ณ วนัที ่30 ธนัวาคม  2551 ดงันี้

การแบงหนวยงาน การแบงหนวยงาน
ภารกิจของหนวยงาน

ตามโครงสรางเดิม ตามโครงสรางใหม

ตาม พรบ.มช. พ.ศ. 2530 ตาม พรบ.มช. พ.ศ. 2551
ตามโครงสรางใหม

(1) สำนกังานเลขานกุาร (1) สำนกังานคณะวทิยาศาสตร รบัผดิชอบภารกจิ ในการบรหิารจดัการ

ตลอดจนสนบัสนนุงานบรหิารวชิาการ

ของคณะวทิยาศาสตร

(2) ภาควชิาคณติศาสตร (2) ภาควชิาคณติศาสตร ภาควชิา (2)-(9)   รบัผดิชอบภารกจิ

(3) ภาควชิาเคมี (3) ภาควชิาเคมี หลกัในการจดัการเรยีนการสอน

การวจิยั  การบรกิารวชิาการ และการ

ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมในสาขาวชิา

ทีม่ใีนแตละภาควชิา

(4) ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม (4) ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

(5) ภาควชิาชวีวทิยา (5) ภาควชิาชวีวทิยา

(6) ภาควชิาธรณวีทิยา (6) ภาควชิาธรณวีทิยา

(7) ภาควชิาฟสกิส (7) ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร

(8) ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร (8) ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

(9) ภาควชิาสถติิ (9) ภาควชิาสถติิ

(10) ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ถายทอดองคความรแูละใหบรกิาร

วชิาการตามความเชีย่วชาญเฉพาะทาง

ของคณะวทิยาศาสตร

(11) ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร ดำเนนิงานวจิยั สรางสรรคนวตักรรม

และถายทอดองคความรทูางดาน

วสัดศุาสตร

(12) ศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ ดำเนนิงานวจิยั สรางสรรคนวตักรรม

และถายทอดองคความรทูาง

วทิยาศาสตรพหวุทิยาการ
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รายนามผบูรหิารดำรงตำแหนงคณบดคีณะวทิยาศาสตร

จนถงึปจจบุนั มจีำนวนทัง้หมด 9 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-พ.ศ. 2552

9. รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ   สงิหราชวราพนัธ พ.ศ. 2552-ปจจบุนั

 ขอมลูพืน้ฐาน
ประวตัคิณะวทิยาศาสตร

คณะวทิยาศาสตร  เปนหนึง่ในสามคณะแรกทีเ่ปดสอนตัง้แตเริม่กอตัง้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ในป พ.ศ. 2507 มพีืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบ 36 ไร ประกอบดวยอาคารเรยีน และอาคารปฏบิตักิารตางๆ

รวม 35 อาคาร โดยดำเนินภารกิจทั้ง 4  ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วชิาการแกชมุชน และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกบัความตองการของชมุชนและประเทศชาต ิรวมทัง้สงเสรมิและสรางความแขง็แกรงทางดาน

การวิจัยของคณาจารย  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกชุมชนอยางมี

ประสทิธภิาพและเปนรปูธรรมในการผลติบณัฑติ ไดโดยเปดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพรอมกบัการเปด

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมในระยะแรกจำนวน 5 หลกัสตูร  คอื สาขาวชิาคณติศาสตร เคม ีฟสกิส ธรณวีทิยา

และชวีวทิยา ในปการศกึษา 2517 คณะวทิยาศาสตรเปนคณะแรกทีเ่ปดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท

โดยเริม่เปด จำนวน 8 หลกัสตูร คอื สาขาวชิาเคม ีชวีวทิยา ธรณวีทิยา ฟสกิส การสอนเคม ีการสอนฟสกิส

การสอนชวีวทิยา และการสอนคณติศาสตร และในปการศกึษา 2532 คณะวทิยาศาสตรเปนคณะแรกที่

เปดหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก โดยเริม่เปดจำนวน 3 หลกัสตูรคอื สาขาวชิาฟสกิส ชวีวทิยา และธรณวีทิยา
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 หนวยงานในคณะวทิยาศาสตร
     ภาควชิาคณติศาสตร
1. ประวตัภิาควชิา

ภาควิชาคณิตศาสตร เปนหนึ่งในหาภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร ที่เริ่มเปดสอนตั้งแตป

พ.ศ. 2507  โดยเปดสอนหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก รวม 5 หลกัสตูร ไดแก

หลกัสตูรปรญิญาตรสีาขาวชิาคณติศาสตร ตัง้แตป พ.ศ. 2507

หลกัสตูรปรญิญาโทสาขาการสอนคณติศาสตร ตัง้แตป พ.ศ. 2518

หลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาคณติศาสตร ตัง้แตป พ.ศ. 2526

หลักสตูรปรญิญาเอกสาขาวชิาคณติศาสตร ตัง้แตป พ.ศ. 2534

หลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาคณติศาสตรประยกุต ตัง้แตป พ.ศ. 2542

ในปการศกึษา 2552  ภาควชิามอีาจารยประจำ 45 คน และเจาหนาที ่10 คน  โดยมสีดัสวน

แยกตามตำแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารยดังนี้  ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย :

ผชูวยศาสตราจารย : อาจารย = 3 : 9 : 10 : 23, ปรญิญาตร ี: ปรญิญาโท : ปรญิญาเอก = 2 : 16  : 27

มนีกัศกึษาปรญิญาตร ี193 คน ปรญิญาโท 38 คน และปรญิญาเอก 32 คน

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

วิสัยทัศน

ผลตินกัคณติศาสตรทีม่คีณุภาพ ทัง้ดานความร ูจรยิธรรม และคณุธรรม มกีารวจิยัทางคณติศาสตร

ทีม่คีณุภาพในระดบัสากล มกีารบรหิารจดัการทีด่ี

พนัธกจิ

1. จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานคณิตศาสตรใหแกนักศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ โดยมงุเนนคณุภาพตามมาตรฐานสากล

2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อสามารถนำไปแกไข

ปญหาและพฒันาสงัคมของประเทศ

3. ใหบรกิารวชิาการแกชมุชน เพือ่สนองความตองการของประเทศและทองถิน่

4. ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองทองถิน่ และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

เพือ่สิง่แวดลอมทีด่ี

5. พฒันาระบบบรหิารและจดัการในทกุๆ ดานดวยหลกัธรรมาภบิาล พึง่พาตนเองโดยใชหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

3. ผลการดำเนนิงานทีโ่ดดเดนในรอบป พ.ศ.2552

1. ในป 2552  ภาควชิาคณติศาสตรมบีคุลากรทีม่ผีลงานโดดเดนดงันี้

1.1 ศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต  ไดรับรางวัล “ชางทองคำ 2552” มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประจำป 2552  ประเภทอาจารยดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.2 กลมุวจิยัทฤษฎจีดุตรงึในปรภิมูบิานาคและปรภิมูเิมตทรกิ  ซึง่ม ีศาสตราจารย ดร. สมพงษ

ธรรมพงษา เปนหัวหนากลุม ไดรับรางวัล กลุมวิจัยป 49 ที่มีผลงานดีเดน จากสำนักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ในงานประชมุวชิาการประจำป 2552 ของ สกอ. ในงานนี้

มีนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมในการเสนอผลงานวิจัย

ระดับปริญญาเอก (The Best Doctoral Award) จำนวน 2 คนคือ นายศราวุธ พั้วปอง และ

นางสาววารนุนัท   อนิถากอน

1.3 ศาสตราจารยอำนวย  ขนนัไทย ไดรบัรางวลั ศษิยเกาดเีดน คณะวทิยาศาสตร ในโอกาสฉลอง

ครบรอบ 45 ป  คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม พ.ศ. 2552

1.4 รองศาสตราจารยประทปี จนัทรคง ไดรบัรางวลั อาจารยทีป่รกึษาการคนควาแบบอสิระดมีาก

ประจำป 2551  และ 2552 จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

1.5 อาจารยอตชิาต  เกตตะพนัธ ุ ผปูระสานงานหนวยวิจยัคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโบราณคดี

ไดคดิคนการฟนฟจูติรกรรมฝาผนงัในวดัอโุมงคเชงิดอยสเุทพ ซึง่เกาแกมอีายกุวา 500 ป โดยใช

กระบวนการทางวทิยาศาสตรเชงิบรูณาการ

2. งบประมาณการวจิยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุในป 2552 รวมเปนเงนิ 5,260,947 บาท

3. ผลงานตพีมิพในวารสารทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิป 2552 (ป ค.ศ. 2009) จำนวน 47 ผลงาน

4. ศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตรที่มีผลงานโดดเดน

4.1 น.ส. ฝอยฝน  ศรสีวสัดิ ์(ศษิยเการหสั 4105043) ไดรบัรางวลัที ่1 ประเภทบคุคลรนุผใูหญหญงิ

ในการแขงขนัพบัเครือ่งบนิกระดาษประจำป 2009 ทีเ่มอืงชบิะ ประเทศญีป่นุ

4.2 ศาสตราจารย ดร. สมยศ  พลบัเทีย่ง (ศษิยเกาปรญิญาเอก รหัส 3965102) ไดรบั รางวลันกัวจิยั

ดเีดนแหงชาตปิระจำป 2552  ของสภาวจิยัแหงชาต ิสาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณติศาสตร

5. ชมรมศิษยเกาคณิตศาสตรระดมทุนการศึกษาโอกาสฉลองครบรอบ 45 ป ภาควิชาคณิตศาสตร

ไดเปนจำนวนเงนิทัง้สิน้ 191,000 บาท

ศาสตราจารย ดร. สมพงษ ธรรมพงษา หัวหนากลุมวิจัยทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาคและปริภูมิเมตทริก

ทีไ่ดรบัรางวลักลมุวจิยัป พ.ศ. 2549 ทีม่ผีลงานดเีดน ในงานการประชมุวชิาการประจำป 2552

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ภาควชิาเคมี
1. ประวตัภิาควชิา

ภาควิชาเคมี เปนหนึ่งในหาภาควิชาแรกที่เปดสอนตั้งแตเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในป พ.ศ. 2507 ที่ทำการภาควิชาเริ่มแรกอยูที่อาคารเคมี 1 ซึ่งเปนอาคารแรกของคณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาเคมีมีพัฒนาการในการดำเนินการตามภารกิจที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับทั้งใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ในดานการจัดการศึกษาภาควิชาเคมีไดเริ่มดำเนินการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีในปการศึกษา 2507, 2517 และ 2532 ตามลำดับ สวน

ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เริ่มดำเนินการในปการศึกษา 2530 ทั้งยังบริการ

สอนกระบวนวชิาพืน้ฐานดานเคมแีละชวีเคมใีนระดบัปรญิญาตรใีหแกนกัศกึษาทกุคณะในมหาวทิยาลยั

สวนในดานการวิจัยนั้น ภาควิชาเริ่มมีความโดดเดนและชัดเจนขึ้นในทศวรรษที่ 2 ของการกอตั้ง

คณะวทิยาศาสตร

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ
วิสัยทัศน

ภาควิชาเคมีเปนแหลงของความรูและการวิจัย ที่มุงสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การสราง

องคความรูใหม การพัฒนาและการแกปญหาของประเทศ โดยเนนหลักการเคมีสะอาดและเคมีเพื่อ

นวตักรรมในการสรางสงัคมทีเ่ปนสขุ

พนัธกจิ

1. ผลติบณัฑติทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาทีม่คีวามรคูวามสามารถดานเคม ีทีส่ามารถแขงขนัได

ในระดบัสากล มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามทนัสมยัและสามารถเรยีนรตูลอดชวีติ

2. ดำเนนิการวจิยัทีเ่สรมิความรแูกผเูรยีน สรางองคความรใูหมและนวตักรรมทางเคม ีรวมทัง้บรูณาการ

รวมกบัสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ

3. นำความรแูละความเชีย่วชาญจากการวจิยัตลอดจนนวตักรรมทีส่รางขึน้ ใหบรกิารและสรางผลงาน

ในชุมชน

4. จัดหารายไดจากความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยสูการนำไป

ใชประโยชนไดจริง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเขาสูภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน เพื่อ

มงุสคูวามสามารถพึง่พาตนเองได

5. จดัใหมรีะบบฐานขอมลูทีท่นัสมยั โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการ เพือ่ประโยชน

ในการเผยแพร ประชาสมัพนัธ และคลองตวั มคีวามพรอมสำหรบัการตรวจสอบโดยกระบวนการ

ประกนัคณุภาพ

6. นำความรแูละผลงานจากการวจิยัประยกุตสงูานทางดานศลิปวฒันธรรม

3.   ผลการดำเนนิงานในรอบป 2552
ปรบัปรงุหลกัสตูรบณัฑติศกึษาสาขาวชิาเคมี

พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลู เพือ่การบรหิารและประกนัคณุภาพ

กลมุเคมวีสัดรุวมเปนสวนหนึง่ของโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาติ
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นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนอดุมดรณุ ีจ. สโุขทยั

เยีย่มชมภาควชิาเคมี
สมัมนานกัศกึษาบณัฑติศกึษาภาควชิาเคมี

ทำบญุภาควชิาเคมีกีฬาสรางความสัมพันธระหวางอาจารย

และนักศึกษาภาควิชาเคมี

สมัมนาปรบัปรงุหลกัสตูร วท.บ. (เคม)ี

รวมกับผูทรงคุณวุฒิ

อบรมครเูคม ีหลกัสตูร 3 รวมกบั สสวท.
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ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม
1. ประวตัภิาควชิา

จุดเริ่มตนของหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูที่

ภาควชิาเคมี  ซึง่ในขณะนัน้ คณะวทิยาศาสตรม ี5 ภาควชิา คอื ภาควชิาเคม ีชวีวทิยา ฟสกิส ธรณวีทิยา

และคณติศาสตร  เริม่แรกไดดำเนนิการเปดกระบวนวชิาเคมปีระยกุตทางอตุสาหกรรมขึน้ 2 กระบวนวชิา

ในป พ.ศ. 2515  สงักดัภาควชิาเคม ี  ผบูกุเบกิการเรยีนการสอนทางดานนีค้อื รองศาสตราจารย ดร.

กาญจนะ  แกวกำเนดิ  ซึง่กม็นีกัศกึษาภาควชิาเคมสีนใจเลอืกกนัมาก ป พ.ศ. 2520 ไดดำเนนิการขยาย

การเปดกระบวนวชิาทางเคมอีตุสาหกรรมเพิม่ขึน้

ป พ.ศ. 2536 เคมีอุตสาหกรรมไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนภาควิชา และยายมาอยูที่

อาคารเคมอีตุสาหกรรมและวสัดศุาสตร ซึง่เปนอาคาร 4 ชัน้  สรางเสรจ็ในเดอืนกนัยายน ป 2535  ดวย

งบประมาณ 32 ลานบาท  พืน้ทีส่วนหนึง่ของอาคารเปนของโครงการวสัดศุาสตร  ในเดอืนสงิหาคม

กม็พีธิรีบัมอบ “อาคารเครอืซเิมนตไทย 2” โดยบรษิทัปนูซเิมนตไทย จำกดั ไดจดัสรางสำหรบัโครงการ

ศูนยวิจัยทรัพยากรเซรามิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และเปนอาคารที่อยูในสวนของอาคารซิลิเกต

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

ปการศกึษา 2543 ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรมไดรบัอนมุตัใิหเปดหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

ปรญิญาโทสาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  และตอมาทางภาควชิาเคมอีตุสาหกรรมไดมกีารจดัทำหลกัสตูร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งตามแผนจะเสนอเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในปการศึกษา 2553

เปนตนไป เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพของชาติ สอดรับกับการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

ภาควิชายอดนิยมอันดับหนึ่งของคณะวิทยาศาสตรในระดับปริญญาตรี ผลิตงานวิจัยระดับ

ปรญิญาโททีม่คีณุภาพระดบันานาชาต ิและพรอมเปดหลกัสตูรปรญิญาเอก

ยทุธศาสตรและเปาหมาย

ยทุธศาสตรที ่1: การขยายโอกาสในการเขาศกึษาในสาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม

เปาหมาย นกัศกึษารอยละ 90 ทีม่คีวามสนใจในสาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม มโีอกาสไดเขาศกึษา

ยทุธศาสตรที ่2: การขยายโอกาสในการเลอืกแผนหรอืแนวทางการวจิยั

เปาหมาย นักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมทุกคนไดเขาศึกษาในแผนการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรหีรอืแนวทางการวจิยั ระดบับณัฑติศกึษาทีต่นเองมคีวามสนใจ

ยทุธศาสตรที ่3: การเพิม่โอกาสการไดงานทำหรอืศกึษาตอของบณัฑติ

เปาหมาย รอยละการไดงานทำหรอืศกึษาตอของบณัฑติสาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรมเพิม่ขึน้เปน

รอยละ 90
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ยทุธศาสตรที ่4: การแสวงหาแหลงทนุการศกึษาและวจิยัจากทัง้ภาครฐัและเอกชน

เปาหมาย นักศึกษาและคณาจารยมีแหลงทุนเพิ่มเติมจากภายนอกคณะวิทยาศาสตรเพื่อ

สนบัสนนุการศกึษาและการวจิยั

ยทุธศาสตรที ่5: การยกระดบัคณุภาพงานวจิยัสรูะดบันานาชาติ

เปาหมาย นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม

สคูวามเปนสากลและแขงขนัได

ยทุธศาสตรที ่6: การพฒันาขดีความสามารถของบคุลากร

เปาหมาย บุคลากรมีความรูและทักษะ สามารถเปนที่พึ่งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

และประเทศ

ยทุธศาสตรที ่7: การขยายงานบรกิารทางวชิาการ

เปาหมาย บคุลากรและนกัศกึษาไดพฒันาทกัษะการถายทอดความรสูชูมุชนเพือ่การนำชมุชน

ไปสสูงัคมทีใ่ชความรเูปนฐาน และสรางรายได

ยทุธศาสตรที ่8: การจดัการความรู

เปาหมาย สะสมมรดกความรขูองภาควชิา

ยทุธศาสตรที ่9: การประกนัคณุภาพการศกึษา

เปาหมาย การจัดการศึกษาของภาควิชา มีคุณภาพอยางนอยในระดับดี ตามเกณฑของคณะ

วทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม สมศ. และ สกอ.

3.   ผลการดำเนนิงานทีโ่ดดเดนในรอบป 2552

คณาจารยของภาควชิาเคมอีตุสาหกรรมไดมผีลงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาตเิพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ

รวมทัง้ไดรบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากภายนอกมหาวทิยาลยัเปนจำนวนมาก   มกีารเปนเจาภาพจดัประชมุ

วิชาการระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง เชน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 (29-30 ต.ค. 2550) และการประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย

ครัง้ที ่26 (28-30 ม.ค. 2552) เปนตน   รวมทัง้มคีวามรวมมอืกบัตางประเทศหลายประเทศในการแลกเปลีย่น

บคุลากรและนกัศกึษาเพือ่การพฒันางานวจิยัและการศกึษา ไดแก Gunma University,  Tohoku University

ประเทศญีป่นุ,  Freiberg University of Mining and Technology สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ี มหาวทิยาลยั

ในประเทศเดนมารก และ Professor Dr. Seiji Isoda หวัหนาศนูยวจิยั Advanced Research Center for

Beam Science ของ  Institute for Chemical Research (ICR), Kyoto University, ประเทศญีป่นุ   รวมทัง้ได

มกีารผลติบณัฑติทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท เขาสโูรงงาน สถานประกอบการ และหนวยงาน

ทัง้ภาครฐัและเอกชนจำนวนมาก
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ภาควชิาชวีวทิยา
1. ประวตัภิาควชิา

ภาควชิาชวีวทิยา กอตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2507 เริม่ตนจากการเปดสอนหลกัสตูร วท.บ.ชวีวทิยา

นับจากอดีตถึงปจจุบัน มีการผลิตบัณฑิต 1,405 คน มหาบัณฑิต 615 คน และดุษฎีบัณฑิต 62 คน

รวมทั้งสิ้น 2,089 คน ภาควิชาฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 92 คน แยกเปนขาราชการสาย ก  27 คน

พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 30 คน ผมูคีวามรคูวามสามารถพเิศษเปนอาจารย 1 คน ขาราชการ

สาย ค 9 คน พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร 8 คน ระดบับรกิาร 2 คน

และลกูจางประจำ/ลกูจางชัว่คราว 15 คน

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

วิสัยทัศน

บกุเบกิวชิาการ สรางสรรคปญญา นำพาสสูากล ประพฤตตินพอเพยีง

พนัธกจิ

1. สรางบัณฑิตทุกระดับใหมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ มีศักยภาพในการแขงขันในระดับ

ทองถิน่ ชาตแิละสากล

2. สรางสรรคงานวจิยัทีแ่ขง็แกรง นำไปใชแกปญหาไดจรงิ

3. บริการดานวิชาการแกชุมชน เพื่อใหชุมชนแข็งแกรงอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง

และมศีกัยภาพในการแขงขนักบัตางประเทศเพิม่มากขึน้

4. ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม สรางภมูคิมุกนัตนเองตอโลกาภวิฒันทีผ่นัผวน

การบรรยายพเิศษ ของ Prof. Dr. Heiko Hessenkemper

Freiberg University of Mining and Technology
งานปฐมนเิทศนกัศกึษา ชัน้ปที ่2
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3. ผลการดำเนนิงานทีโ่ดดเดนในรอบป 2552

งานวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สกุณณี  บวรสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ไดรับถวย

พระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี รบัรางวลัชนะเลศิประเภท

ที่ 4 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ชื่อผลงานเรื่อง “กระถางยอยสลายไดสำหรับปลูกตนกระดาษ”

ณ พระราชวงัสวนจติรลดา  เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2552

ผชูวยศาสตราจารย ดร. ภาณวุรรณ  จนัทวรรณกรู สาขาวชิาจลุชีววทิยา ภาควชิาชวีวทิยา ไดรบัรางวลั

TRF-CHE-SCOPUS Research Awards นกัวจิยัรนุกลางดเีดน ประจำป 2552  จากสำนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวจิยั โดยนายอภสิทิธิ ์  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ี เปนผมูอบรางวลั ในผลงานวจิยั

หวัขอเรือ่ง “ผึง้ โรคศตัรผูึง้ และจลุนิทรยีประจำถิน่”  ณ โรงแรมฮอลเิดยอนิน รสีอรท รเีจนทบชี

ชะอำ จ. เพชรบรุ ี เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2552

การเรยีนการสอน

รางวลัวทิยานพินธดเีดน กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีระดบัปรญิญาเอก  ปการศกึษา

2552 ไดแก  นายเนต ิ เงนิแพทย รหสั 4665007 สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร  วทิยานพินธ

เรื่อง  “ความหลากหลายทางชีวภาพของเดสมิดสในแหลงน้ำจืดบางแหงของประเทศไทยและ

ความสมัพนัธกบัคณุภาพน้ำ”

การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การผลติผลติภณัฑจากพชืสมนุไพร

โดยศนูยวจิยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

แกนกัเรยีนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเชยีงใหม

วนัที ่27 มถินุายน 2552
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ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร
1. ประวตัภิาควชิา

ภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนภาควชิาหนึง่

ของคณะวิทยาศาสตร ที่ไดเริ่มดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 ซึ่งเปนปที่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไดเริม่เปดดำเนนิกจิกรรมการศกึษาจนถงึปจจบุนั

ในขณะนีภ้าควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร มหีลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี2 สาขาวชิา คอื สาขาวชิา

ฟสกิสและสาขาวชิาวสัดศุาสตร หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 5 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาฟสกิส  สาขาวชิา

ฟสกิสประยกุต  สาขาวชิาการสอนฟสกิส สาขาวชิาวสัดศุาสตร และสาขาวชิาธรณฟีสกิสประยกุต โดย

มงุเนนใหนกัศกึษามพีืน้ฐานทางวชิาการดานฟสกิสและดานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ไปประกอบอาชพีได

อยางเหมาะสมกบัสภาพความตองการของประเทศตอไป

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ  2550-2554

“เปนทีย่อมรบัระดบัสากล สรางงานวจิยัระดบัแนวหนา

ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สามารถชีน้ำสงัคม”

3. ผลการดำเนนิงานทีโ่ดดเดนในรอบป 2552
บคุลากรดเีดน ของคณะวทิยาศาสตร ประจำป 2552

1. ผชูวยศาสตราจารยกานดา  สงิขรตัน

2. ผชูวยศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ  เหลาศริถิาวร

3. นายคำจนัทร   อนิตะวงศ

กิจกรรมที่ไดดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยหรือองคการ (ทั้งในและตางประเทศ) ประจำป

งบประมาณ 2552 (ตลุาคม 2551-กนัยายน 2552)

1. “สมาชกิถาวรของ AAAPT”  ของ Asian African Association Plasma Training

โดย รองศาสตราจารย ดร. ธรีวรรณ  บญุญวรรณ

2. “12th International Symposium Ecomaterials Proceesing Design (2011)”

ของ ISPED 2011  โดย  ศาสตราจารย ดร. สมชาย  ทองเตม็

โครงการเตรยีมความพรอมวชิา 207188 (PHYSICS II)  ใหแกนกัศกึษาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร  ชัน้ปที ่ 1
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ภาควชิาธรณวีทิยา
1. ประวตัภิาควชิา

ภาควชิาธรณวีทิยาไดเริม่ดำเนนิการเปดสอนหลกัสตูรปรญิญาตรสีาขาวชิาธรณวีทิยา ในป

พ.ศ. 2507 ซึง่เปนปทีก่อตัง้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มนีกัศกึษารนุแรกเขาสงักดัวชิาเอก จำนวน 12 คน และ

สำเรจ็การศกึษา 5 คน เริม่ตัง้แตนัน้เปนตนมาจำนวนนกัศกึษาสงักดัวชิาเอกธรณวีทิยาไดเพิม่มากขึน้

และสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานรับใชสังคมประเทศชาติเปนจำนวนมาก ทั้งในหนวยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ ภาควิชาธรณีวิทยาไดเริ่มดำเนินการ

เปดสอนหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาธรณวีทิยา ในป พ.ศ. 2518 และหลกัสตูรปรญิญาเอกสาขาวชิา

ธรณวีทิยา ในป พ.ศ. 2532 นอกจากนีภ้าควชิาธรณวีทิยาไดรวมกบัภาควชิาชวีวทิยาและภาควชิาเคม ีเปด

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2535 และเปดหลักสูตร

ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมอีกในภายหลัง รวมกับภาควิชาฟสิกส เปดหลักสูตร

ปรญิญาโทสาขาวชิาธรณฟีสกิสประยกุต ในป พ.ศ. 2536 (มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรในปการศกึษา 2547)

และในป พ.ศ. 2538 ภาควิชาธรณีวิทยาไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอัญมณีวิทยา

อกีสาขาหนึง่ และมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรปรญิญาเอก สาขาวชิาธรณวีทิยา ใหเปนหลกัสตูรนานาชาติ

ป พ.ศ. 2547 ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธรณีศาสตรปโตรเลียม ซึ่งเปนหลักสูตร

นานาชาติ

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

วิสัยทัศน

ภาควชิาธรณวีทิยา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนสถาบนัการศกึษาดานวทิยาศาสตรโลกชัน้นำ

ของประเทศ ทีส่รางสมองคความร ูและผลติบณัฑติสาขาวชิาธรณวีทิยาและอญัมณวีทิยาทีม่คีณุภาพ

ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ ซึ่งภายในป พ.ศ. 2557 อันเปนปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครบรอบการกอตั้ง 50 ป ภาควิชาธรณีวิทยาจะเปนสถาบันการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาที่มีคุณภาพ

มาตรฐานชัน้นำในบรรดากลมุประเทศอาเซยีน

พนัธกจิ

ภาควิชาธรณีวิทยา เปนภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร ดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ปจจุบันภาควิชาฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานจริง

รวมทัง้สิน้ 31 คน ประกอบดวยอาจารย 19 คน อาจารยอาสาสมคัรชาวตางประเทศ 1 คน  เจาหนาที่

สายสนบัสนนุวชิาการ 5 คน เจาหนาทีธ่รุการ (สงักดัสำนกังานเลขานกุาร คณะวทิยาศาสตร) 3 คน

และลกูจางประจำ 3 คน

3.   ผลการดำเนนิงานทีโ่ดดเดนในรอบป 2552
1. ภาควิชาฯ ไดมีการแสวงหาแหลงเงินเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ

การบรกิารวชิาการ จากแหลงทนุสนบัสนนุทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเปนเงนิรวมทัง้สิน้

30,570,327.57 บาท (ตารางที ่1)
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2. ในโอกาสครบรอบปที่ 45 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาฯ ไดเปดพิพิธภัณฑ

ธรณวีทิยา (Geology Museum) เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2552 เพือ่ใหเปนแหลงความรดูานธรณวีทิยา

สำหรับนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป  ภายในพิพิธภัณฑมีสวนจัดแสดงหิน แร ซากดึกดำบรรพ

ตลอดจนวตัถทุางธรณวีทิยาในรปูแบบตางๆ รวมทัง้ววิฒันาการและการเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา

จากอดตีมาสปูจจบุนั

3. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานในคณะวิทยาศาสตร เมื่อเดือนมีนาคม

พ.ศ. 2552 ภาควชิาธรณวีทิยาไดรบัผลคะแนนการประเมนิมาเปนอนัดบัที ่1

ภาพกิจกรรมในวันเปดพิพิธภัณฑธรณีวิทยา

เมือ่ 17 สงิหาคม 2552

ตารางที ่1. จำนวนเงนิรายไดทีแ่สวงหาผานกจิกรรมตางๆ ของภาควชิาฯ ชวงป 2551-2552

รายการกิจกรรม
จำนวนทนุ /

แหลงเงินสนับสนุน
ยอดรวมแตละ

จำนวนชิ้นงาน กจิกรรม (บาท)

งานวจิยัเพือ่พฒันาองคความรู 4 งบประมาณแผนดนิ และ 1,355,800

(Scientific Research) งบประมาณเงินรายได

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3 งบประมาณเงินรายได 219,100

(Departmental Research)

งานวิจัยตามขอกำหนดของหนวยงานที่ใหทุน 10 หนวยงานภาครฐั และ 16,617,000

(Contract Research) บรษิทั ปตท-สผ จำกดั (มหาชน) 2,097,100

งานบรกิารวชิาการแกชมุชนแบบใหเปลา 2 งบประมาณแผนดนิ 8,230,000

งานตรวจวเิคราะหตวัอยางทางธรณวีทิยา/ 1,338 สวนราชการ/เอกชน 766,394

อญัมณวีทิยา

งานฝกอบรมวชิาการ-วชิาชพีระยะสัน้ 2 บรษิทั พเูบีย้ไมนิง่ จำกดั 698,533.57

ทนุการศกึษา 34 งบประมาณเงินรายไดเอกชน 586,400

และบรษิทัมหาชน

                   รวม 30,570,327.57
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ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร
1. ประวตัภิาควชิา

เริม่ตนจากการเปน กระบวนวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร สงักดัภาควชิาคณติศาสตร และเปด

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ภาควชิาคณติศาสตร เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2526 ในปการศกึษา 2530

ไดรบัการอนมุตัจิากทบวงมหาวทิยาลยัใหดำเนนิการเปดภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

ปจจุบันภาควิชาไดเปดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในระดับบัณฑิตศึกษา

เปดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งแผน ก และแผน ข ไดผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแลว

กวา 1,000 คน ปริญญาโท กวา 200 คน เขาสูสังคม โดยเปนเจาของกิจการ พนักงานบริษัท

อาจารยมหาวทิยาลยั  ขาราชการ  และอืน่ๆ

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

วิสัยทัศน

เปนภาควชิาทีม่งุเนนการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ วจิยัทีเ่ปนเลศิระดบัสากล และมกีารจดัหา

ทรพัยากรเพือ่การพฒันาทีน่ำไปสกูารพึง่ตนเอง

พนัธกจิ

1. จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยมงุเนนความเปนเลศิทางวชิาการและคณุภาพ ตามมาตรฐานสากล

2. ผลติผลงานวจิยัทัง้ระดบัพืน้ฐานและประยกุตในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรเพือ่สามารถนำไปแกไข

ปญหาและพฒันาสงัคมของประเทศ

3. ใหบรกิารวชิาการแกสงัคมเพือ่ตอบสนองความตองการของชมุชนและประเทศ

4. ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมอนัดี

5. ผลงานโดดเดนในรอบปทีผ่านมา

ดานงานวจิยั  คณาจารยของภาควชิาไดผลติผลงานดานวจิยัใน หลาย ๆ  สาขา เชน  Theory of

Computation, Bioinformatics, NLP, Biomedical Engineering, Software Engineering, Networking,

และ Evolutionary Algorithm  เปนตน
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งานแนะนำศษิยปจจบุนัใหรจูกักบังาน การเยี่ยมชม ศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ดานบรกิารวชิาการ  ภาควชิาไดจดัอบรม สมัมนา ประชมุวชิาการตางๆ มากมาย  เพือ่ถายทอด

แลกเปลีย่นองคความรสูชูมุชน ระหวางนกัวจิยั นกัศกึษา และนกัเรยีน ในป ค.ศ. 2010  ภาควชิาไดเปน

เจาภาพจดัการประชมุวชิาการ NCSEC  และการแขงขนัคอมพวิเตอรโอลมิปกระดบัชาต ิครัง้ที่ 6

ดานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ  ภาควิชาไดลงนามบันทึก

ความเขาใจกบัมหาวทิยาลยัชัน้นำของโลก เชน University of Wollongong (ออสเตรเลยี), Armstrong

Atlantic State University (อเมรกิา) และ National Chung Cheng University (ไตหวนั)  เปนตน

บุคลากรของภาควิชามุงมั่นที่จะพัฒนาภาควิชาใหเปนภาควิชาชั้นแนวหนาของประเทศ

เพื่อสอดคลองวิสัยทัศนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่เปนภาควิชาที่มุงเนนการผลิตบัณฑิต

ทีม่คีณุภาพ วจิยัทีเ่ปนเลศิระดบัสากล และมกีารจดัหาทรพัยากรเพือ่การพฒันาทีน่ำไปสกูารพึง่ตนเอง

ภาควชิาสถติิ
1. ประวตัภิาควชิา

ป พ.ศ. 2518 วชิาเอกสถติเิปนสาขาวชิาหนึง่ในภาควชิาคณติศาสตร เปดสอนระดบัปรญิญาตรี

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถติ ิ  ตอมา ป พ.ศ. 2522  ทบวงมหาวทิยาลยัไดอนมุตัใิหจดัตัง้

ภาควชิาสถติ ิ โดยมหีวัหนาภาควชิาคนแรกคอื  ผชูวยศาสตราจารย ดร. วลัลภ  สปุรยิศลิป  และตอมา

ในป พ.ศ. 2532  ภาควิชาสถิติไดรับการอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาสถติปิระยกุต

หลักสูตร

1. สงเสรมิใหนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการในวารสารวชิาการ

2. เปดสอนหลกัสตูรทางดานสถติใินระดบัปรญิญาเอก ซึง่ปจจบุนัไดแตงตัง้กรรมการรางหลกัสตูรแลว
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งานวิจัย

1. เปดหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ซึง่ไดกลาวแลวในตอนตน

2. กระตนุใหอาจารยและนกัศกึษาตพีมิพ เผยแพร ผลงานวทิยานพินธและการคนควาอสิระ รวมทัง้

ผลงานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรดีวย

บุคลากร

1. สงเสรมิใหอาจารยตพีมิพผลงานวชิาการในวารสารวชิาการ ทัง้นีอ้าจตพีมิพรวมกบันกัศกึษา เพือ่

นำไปสกูารเสนอขอตำแหนงทางวชิาการ

2. สนบัสนนุอาจารยใหศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก โดยการขอรบัการจดัสรรทนุการศกึษาจากหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของ

2.   ผลการดำเนนิงานทีโ่ดดเดนในรอบป 2552

ในแตละปการศึกษา  ภาควิชาสถิติกำหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปละ 100 คน และระดบัปรญิญาโทปละ 30 คน ทัง้นีใ้นการรบันกัศกึษาของทัง้ 2 ระดบั  จะต่ำกวาแผน

อยบูาง โดยการศกึษาในระดบัปรญิญาโท  นกัศกึษาแตละคนภายใตการกำกบัดแูลของอาจารยทีป่รกึษา

จะไดรบัการสงเสรมิใหทำงานวจิยั ซึง่เปนสวนหนึง่ของการศกึษา  และเสนอผลงานวจิยัภายในประเทศ

หรอืตางประเทศ  รวมทัง้การตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ

ในป พ.ศ. 2552  มนีกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสำเรจ็การศกึษา จำนวน  53  คน  และระดบัปรญิญาโท

สำเรจ็การศกึษา จำนวน  9  คน

ภาควิชาสถิติกำลังจัดทำหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คาดวาจะสามารถ

ดำเนนิการเปดรบันกัศกึษาไดในปการศกึษา  2554

การศึกษาดูโรงงาน หนวยงานนอกสถานที่

ของนกัศกึษาชัน้ปที ่ 4
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1. ประวตักิารจดัตัง้

ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม (ศวท-มช.) เปนองคกรทีเ่ริม่ดำเนนิการตัง้แตวนัที ่ 1 พฤษภาคม 2543

โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  บริหารงานโดย

ผอูำนวยการสถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี และในป พ.ศ. 2551  ได

ปรับเขามาเปนหนวยงานในสวนงานของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องการแบงหนวยงานใน

สวนงานวชิาการและสวนงานอืน่ ๆ   (ฉบบัที ่1)  ประกาศ  ณ วนัที ่ 30  ธนัวาคม

2551  และไดปรบัเปลีย่นชือ่จาก สถานบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เปนศนูยบรกิาร

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ในปจจบุนั  โดยมนีโยบายเพือ่

1. ใหบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนสราง

ความรวมมือกับองคกรอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ

และเอกชน

2. สงเสริมการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาและนำไปใชงานทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีตลอดจนเรงสรางแรงจงูใจบคุลากรของคณะวทิยาศาสตร

ใหพัฒนาความรูและประสบการณทางดานวิชาการใหเชื่อมประสาน

กับความตองการของหนวยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

3. นำความร ู เทคโนโลย ีและประสบการณถายทอดสภูาคเอกชนและชมุชน

เพือ่การพฒันาประเทศ

4. เปนศนูยฝกอบรมบคุลากรและนกัศกึษาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของชุมชนในภาคเหนือและงานวิจัย

ของประเทศ

6. แสวงหารายไดเพือ่เพิม่พนูสนิทรพัยใหกบัสวนงานและมหาวทิยาลยั

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

วิสัยทัศน

ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (ศวท-มช.) เปนศนูยทีใ่ห

บรกิารวชิาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีกองคกรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  ใหบรกิารทีด่มีคีณุภาพ

และมาตรฐาน เพือ่ประโยชนเชงิวชิาการและพาณชิยแกองคกรทัง้หมด

พนัธกจิ

ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานที่ทำงานเชิงรุกในการบริการ

วชิาการ ถายทอดองคความรแูละเทคโนโลย ีรวมทัง้เพิม่พนูรายไดใหกบัสวนงานและมหาวทิยาลยั

ศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ศนูยวจิยัวสัดศุาสตรและศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ

เปนศนูยวจิยั ทีไ่ดรบัอนมุตัติามโครงสรางใหมซึง่มภีารกจิดำเนนิงานวจิยั สรางสรรคนวตักรรม

และถายทอดองคความรูทางดานวัสดุศาสตรและถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรในดานที่มี

ความรวมมือกันหลายสาขาวิชา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรไดจัดเตรียมความพรอมทั้งในดานบุคลากร

และงบประมาณไวเบือ้งตนแลว   ขณะนีม้หาวทิยาลยัไดมคีำสัง่แตงตัง้หวัหนาศนูยดงักลาวดงันี้

หวัหนาศนูยวจิยัวสัดศุาสตร       ไดแก   รองศาสตราจารย ดร. พศิษิฐ  สงิหใจ

หวัหนาศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ  ไดแก  ศาสตราจารย ดร.  เกต ุ กรดุพนัธ

สาํนกังานคณะวทิยาศาสตร
1. ประวตัสิำนกังาน

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร เดิมเรียกวา สำนักงานเลขานุการคณะ กอตั้งขึ้นพรอมกับ

การเปดดำเนินการของคณะวิทยาศาสตรในป พ.ศ. 2507  ในระยะแรกตั้งแต พ.ศ. 2507-2527  มี

การดำเนนิงานภายในสำนกังานออกเปนแผนกตาง ๆ  ไดแก  แผนกสารบรรณ  การเงนิ พสัด ุและวชิาการ

เพื่อใหการบริหารงานภายในสำนักงานเปนไปอยางถูกตองและมีความสมบูรณ ในป พ.ศ. 2528

คณะวิทยาศาสตรจึงไดดำเนินการแบงสายงานภายในสำนักงานฯ  และในป พ.ศ. 2532  กรรมการ

สภามหาวทิยาลยัไดอนมุตัแิบงอยางเปนทางการจำนวน 4 งาน คอื งานบรหิารธรุการ (ประกอบดวย

3 หนวย ไดแก หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาที ่ หนวยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ)  งานนโยบาย

และแผน (ไมมหีนวย)  งานคลงัและพสัด ุ(ประกอบดวยหนวยการเงนิและบญัช ี หนวยพสัด)ุ  งานบรกิาร

การศกึษา (ประกอบดวยหนวยทะเบยีนและประเมนิผลการศกึษา  หนวยสงเสรมิและพฒันาทางวชิาการ

หนวยโสตทศันศกึษา  หนวยกจิการนกัศกึษา  หนวยพมิพเอกสาร สวนหองสมดุมบีคุลากรสองสวน

คือสังกัดสำนักหอสมุดและสังกัดคณะวิทยาศาสตร และในดานการบริหารจัดการและงบประมาณ

ยงัอยใูนความดแูลของคณะ)  ในป พ.ศ. 2534  กรรมการสภามหาวทิยาลยัไดอนมุตัเิพิม่อกี 1 งาน ไดแก

งานบรหิารงานวจิยัและพฒันา  และในป พ.ศ. 2547 มหาวทิยาลยัเชยีงใหมใหเปลีย่นชือ่เปนงานวจิยั

และวเิทศสมัพนัธ  และงานนโยบายและแผน ไดมกีารตัง้หนวยงานภายใน 2 หนวย คอื หนวยแผน

และงบประมาณ และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันหลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน

มหาวทิยาลยัในกำกบัไดมกีารพจิารณาและเสนอแนวทางการแบงงานภายในสำนกังานคณะโดยไมเนน

การแบงหนวยยอยภายในงาน  ซึง่ขณะนีร้อผลการอนมุตัอิยางเปนทางการ

2. วสิยัทศันและพนัธกจิ

สำนกังานคณะมภีารกจิหลกัในการสนบัสนนุการบรหิารจดัการตามปรชัญา  วสิยัทศันและ

พนัธกจิของคณะวทิยาศาสตรทัง้การผลติบณัฑติ  การวจิยั การบรกิารวชิาการแกชมุชนและการอนรุกัษ

ทรพัยากรธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอม  โดยมคีณะกรรมการประจำสำนกังานคณะเปนฐาน

ในการดำเนินงาน
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3. ผลงานทีโ่ดดเดนในรอบปทีผ่านมา

สำนกังานคณะซึง่ประกอบดวยงานทัง้ 5 งาน ไดมสีวนผลกัดนั  ประสาน/เปนฐานในการ

ดำเนนิภารกจิทกุๆ ดานของคณะทัง้กจิกรรมระดบัคณะ  มหาวทิยาลยั   ระดบัทองถิน่ ระดบัชาต ิ และ

ระดบันานาชาต ิ   อกีทัง้เปนโอกาสทีค่ณะวทิยาศาสตรครบรอบ 45 ปของการกอตัง้  จงึมกีจิกรรมตางๆ

อาทิ  การประชุมวิชาการทุกระดับรวมทั้งระดับนานาชาติ  การเชิญวิทยากรที่ไดรับรางวัลโนเบล

มาบรรยาย  การจดัอบรม ประชมุ สมัมนาสำหรบัคร ูรวมทัง้คายโอลมิปกวชิาการ การประชมุวชิาการ

และงานคนืสเูหยาสำหรบัศษิยเกา   และงานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต ิ เปนตน

กองทนุคณะวทิยาศาสตร
กองทุนคณะวิทยาศาสตร จัดตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาทุน

สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ทุนสงเสริมการเสนอผลงาน ทุนวิจัยและทุน

สงเสรมินวตักรรมสำหรบับคุลากรทกุประเภทและจดักจิกรรมตางๆ ของกองทนุฯ  ในปจจบุนั กองทนุฯ

มเีงนิทนุรวมกวา 21 ลานบาท

การลงทนุ

ในป พ.ศ. 2552  กองทนุฯ ไดนำเงนิลงทนุ 2 สวนคอื

สวนที ่1 รวมลงทุนในการกอสรางหอพักในกำกับ 4 รวมกับมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น 6 ลานบาท

ซึง่ในป พ.ศ. 2551 นี ้ กองทนุฯ ไดรบัดอกผล จำนวน  515,814.81  บาท

สวนที ่2 นำเงินจำนวน 9.5 ลานบาทไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจะไดรับผลตอบแทน จำนวน

274,500 บาท

นอกจากนี้  ยังมีการรับบริจาคเงินจากผูมีเมตตาจิตและการจำหนายของที่ระลึก เปนเงิน

จำนวน  63,619 บาท
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การจดัสรรดอกผล  กองทนุฯไดจดัสรรดอกผลเปน

ทนุอดุหนนุการศกึษาสำหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร จำนวน 420,000   บาท

ทนุสนบัสนนุการพฒันาคณาจารย จำนวน 30,000   บาท

ทนุสงเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัทางวทิยาศาสตร จำนวน 100,000   บาท

การดำเนนิกจิกรรมพเิศษ

กองทนุคณะวทิยาศาสตรไดรวมจดั

คอนเสริตการกศุล  Jazz Cool Band ในวนัที ่ 24  กมุภาพนัธ 2552  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั

เชียงใหม จ. เชียงใหม ทำใหมีรายไดจากการจัดงานและผูบริจาคสนับสนุนเพิ่มขึ้น

จำนวน  151,843.21   บาท

งานบริการวิชาการแกชุมชนในหัวขอ  "การเพาะเห็ดใหไดมาตรฐานและเพิ่มมูลคา

ของผลติภณัฑเหด็"  เมือ่วนัที ่25-26 พฤษภาคม 2552  ณ ศนูยวจิยัเหด็เขตหนาวดอยปยุ

จ. เชยีงใหม

นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนของรางวัลและแจกของที่ระลึกงานปใหมคณะ

สนบัสนนุกจิกรรมการกศุลของหนวยงานอืน่ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

คอนเสริตการกศุล  Jazz Cool Band ในวนัที ่ 24  กมุภาพนัธ 2552  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  จ. เชยีงใหม
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  ผลการดำเนนิงานตามพนัธกจิ
การผลติบณัฑติและการพฒันาคณุภาพการศกึษา

 การผลติบณัฑติ

หลกัสตูร

ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร

สาขาวชิารวม ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ ดงันี้

ระดบัปรญิญาตรี 13 สาขาวชิา

ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ 1 สาขาวชิา

ระดบัปรญิญาโท 23 สาขาวชิา

ระดบัปรญิญาเอก 13 สาขาวชิา

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณติศาสตร วิทยาศาสตรบูรณาการ คณติศาสตร คณติศาสตร

วทิยาการคอมพวิเตอร การสอนคณติศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร

สถติิ คณติศาสตรประยกุต (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)

ฟสกิสและวสัดศุาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร *** ฟสกิส**

เคมอีตุสาหกรรม สถติปิระยกุต วสัดศุาสตร **

เคมี ฟสกิส ฟสกิสประยกุต

ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี การสอนฟสกิส เคม*ี*

ชีววิทยา ฟสกิสประยกุต ชีววิทยา

จุลชีววิทยา วสัดศุาสตร ความหลากหลายทางชีวภาพ

สัตววิทยา เคมอีตุสาหกรรม และชวีวทิยาชาตพินัธุ

ธรณีวิทยา เคมี จุลชีววิทยาประยุกต

อัญมณีวิทยา การสอนเคมี ธรณีวิทยา**

เทคโนโลยชีวีภาพ @ วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

ชีววิทยา เทคโนโลยชีวีภาพ@

การสอนชวีวทิยา วทิยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยนีาโน@

จุลชีววิทยาประยุกต

ธรณีวิทยา

ธรณฟีสกิสประยกุต**

ธรณศีาสตรปโตรเลยีม*

วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม**

ชวีสารสนเทศศาสตร

วทิยาศาสตรคณติศาสตรบรูณาการ

นติวิทิยาศาสตร @

* หลักสูตรนานาชาติ     ** หลักสูตรปกติและนานาชาติ       *** ภาคปกติและภาคพิเศษ     @ หลักสูตรรวมระหวางคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
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 ⌫⌦

ก.   การเปดกระบวนวชิาใหม ปรบัปรงุและปดกระบวนวชิา

ระดบั สาขาวชิา
เปด ปรบัปรงุ

อืน่ๆ
กระบวนวชิาใหม กระบวนวชิา

ปรญิญาตรี คณติศาสตร 4 3

วทิยาการคอมพวิเตอร - 1

สถติิ 2 1

ฟสกิส 7 4 ปด 12 กระบวนวชิา

เคมอีตุสาหกรรม - 3

เคมี 5 3

ชวีเคมฯี 1 -

ชวีวทิยา 5 3

สตัววทิยา - 1

ธรณวีทิยา 1 1

อญัมณวีทิยา - 1

กระบวนวชิากลาง 5 1

บณัฑติศกึษา ฟสกิส - 1

ข. การปรบัปรงุหลกัสตูร

ในปการศกึษา 2552  คณะวทิยาศาสตรกำลงัอยใูนระหวางการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

ทกุสาขาวชิา เพือ่ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศกึษาธกิาร

และสอดคลองกบัขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 โดยไดรบัอนมุตัิ

การปรบัปรงุหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัเรยีบรอยแลว (ในปการศกึษา 2552)  รายละเอยีดดงันี้

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปกติ)

สาขาวชิาเคม ี(นานาชาต)ิ  สาขาวชิาคณติศาสตร และสาขาวชิาฟสกิสประยกุต

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท  จำนวน 1 หลกัสตูร ไดแก หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี

กระทรวงศกึษาธกิารไดออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบัน

อดุมศกึษาใชเปนแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน และพฒันาคณุภาพ

การจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

ในระดบัอดุมศกึษา และสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดออกประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ลงวนัที ่ 16 กรกฎาคม

2552 นั้น ซึ่งในขณะนี้ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตรจึงอยูในระหวางการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศดงักลาว



28 : รายงานประจำป 2552

⌦
การรบัเขา

คณะวทิยาศาสตรมรีะบบการคดัเลอืกเพือ่รบัเขาเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดงัตอไปนี้

• การสอบคดัเลอืก จากสวนกลาง  ดำเนนิการโดยสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)

• การสอบคดัเลอืก โควตาภาคเหนอื   ดำเนนิการโดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

• การสอบคดัเลอืก  การรบัเขาโดยวธิพีเิศษ  ดำเนนิการโดยคณะวทิยาศาสตร  ตามโครงการตางๆ

ดงันี้

โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(พสวท.)

โครงการสงเสรมิผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร (สควค.)

โครงการพฒันากำลงัคนดานวทิยาศาสตร (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแหงประเทศไทย)

โครงการรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (โครงการเรยีนด ีมช.)

โครงการพฒันาและสงเสรมิเยาวชนดเีดนทางการกฬีา (โครงการกฬีา)

โครงการรบันกัเรยีนผมูคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร

โครงการรบันกัเรยีนจากโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรสำหรบัเดก็และเยาวชน

โครงการรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจากคายโอลมิปกวชิาการ

โครงการวทิยาศาสตรในโรงเรยีน

โครงการรบันกัเรยีนทนุมลูนธิวิทิยาศาสตรและคณติศาสตรเพือ่ชุมชน (วคช.)

โครงการรบันกัเรยีนเขาโดยวธิพีเิศษ (วพ.)

โครงการเพชรทองกวาว

โครงการผมูคีวามสามารถทางคณติศาสตร

โครงการรับนักเรียนจากโครงการเครือขายเยาวชนผูพิทักษน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล

โครงการรบับคุลากรดานธรณวีทิยาและเหมอืงแรจากกลมุประเทศอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง

โครงการทนุรฐับาลความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.)

สำหรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครโดยผานบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  และสอบคดัเลอืกตามสาขาวชิาทีส่มคัร  ณ  คณะวทิยาศาสตร โดยเปดรบัสมคัร

ปละ 2  ครัง้ คอื ภาคการศกึษาที ่1 และภาคการศกึษาที ่2 ของทกุปการศกึษา

คณะวทิยาศาสตรไดรบันกัศกึษาใหม ในปการศกึษา 2552 จำนวนทัง้สิน้  1,097  คน

 ระดบัปรญิญาเอก  60  คน
5.47% ระดบัปรญิญาโท  221  คน

20.15%
 ระดบัปรญิญาตร ี 816  คน

74.38%
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จำนวนนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร    ปจจบุนัรวมทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา มจีำนวน 4,029 คน จำแนกเปน

ผสูำเรจ็การศกึษา

บณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษาทกุสาขาวชิา จากคณะวทิยาศาสตร ปการศกึษา 2551 มจีำนวนทัง้สิน้ 740 คน

จำนวนบณัฑติเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ป 2553 รนุ 44 จำนวน 553 คน

• เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 38 คน

• เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 47 คน

• เหรยีญรางวลัเรยีนดตีลอดหลกัสตูร  เหรยีญทอง 17 คน

• เหรยีญรางวลัเรยีนดตีลอดหลกัสตูร  เหรยีญเงนิ 21 คน

จำนวนมหาบณัฑติ  ทีจ่ะเขารบัพระราชทานปรญิญาป 2553 รนุ 44 จำนวน 120 คน

• เกยีรตบิตัรยอดเยีย่ม 2 คน

จำนวนมหาบณัฑติ  ทีจ่ะเขารบัพระราชทานปรญิญาป 2553 รนุ 44 จำนวน  24 คน

• วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ  43  คน
5.81%• วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  160  คน

21.62%

• วทิยาศาสตรบณัฑติ  537  คน
72.57%

• ระดบัปรญิญาตร ี 2,874  คน

71.69%

• ระดบัปรญิญาเอก  327 คน

7.52%• ระดบัปรญิญาโท  828 คน
20.79%
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สถานภาพการทำงาน
รวม

สาขาวชิา ทำงานแลว ยงัไมไดทำงาน ศกึษาตอ

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

เคมี 33 73.33 1 2.22 11 24.45 45 9.36

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 4 30.77 4 30.77 5 38.46 13 2.70

เคมอีตุสาหกรรม 34 62.96 3 5.56 17 31.48 54 11.23

ชีววิทยา 15 40.54 3 8.11 19 51.35 37 7.69

จุลชีววิทยา 22 55.0 5 12.50 13 32.50 40 8.32

สตัววทิยา 4 30.77 1 7.69 8 61.54 13 2.70

ธรณีวิทยา 43 93.48 2 4.35 1 2.17 46 9.56

อญัมณวีทิยา 27 81.82 4 12.12 2 6.06 33 6.86

คณิตศาสตร 7 22.58 1 3.23 23 74.19 31 6.44

วิทยาการคอมพิวเตอร 44 81.48 7 12.96 3 5.56 54 11.23

สถติิ 29 76.32 2 5.26 7 18.42 38 7.90

ฟสกิส 9 26.47 7 20.59 18 52.59 34 7.07

วสัดศุาสตร 26 60.46 7 16.28 10 23.26 43 8.94

                 รวม 297 61.75 47 9.77 137 28.48 481 100.00

ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา 2552  จำแนกตามสถานภาพการทำงาน

(ขอมลู ณ วนัที ่22 มกราคม 2552  เฉพาะบณัฑติทีต่อบแบบสอบถาม โดยหนวยกจิการนกัศกึษา)

ภาวะการไดงานทำและศกึษาตอของบณัฑติ

ทำงานแลว 297 คน

61.75%

ยงัไมไดทำงาน 47 คน

9.77%

ศกึษาตอ 137 คน

28.48%
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ภาวะการไดงานทำ  จำแนกตามเงนิเดอืนทีไ่ดรบั (บาท)

บณัฑติปการศกึษา 2552  คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม   (ขอมลู ณ วนัที ่22 มกราคม  2552)

ตารางแสดงจำนวนบณัฑติทีม่งีานทำ  จำแนกตามเงนิเดอืนทีไ่ดรบั  (บาท)

สาขาวิชา ต่ำกวา 7,950 7,951-12,000 12,001-16,000 มากกวา 16,000 รวม

เคมี 2 10 12 9 33

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี - 2 2 - 4

เคมอีตุสาหกรรม - 5 9 20 34

ชีววิทยา 3 7 3 2 15

จุลชีววิทยา 2 13 5 2 22

สตัววทิยา 1 2 1 - 4

ธรณีวิทยา - 17 2 24 43

อญัมณวีทิยา 2 10 10 5 27

คณิตศาสตร 2 5 - - 7

วิทยาการคอมพิวเตอร 2 12 8 22 44

สถติิ 3 17 5 4 29

ฟสกิส 1 5 - 3 9

วสัดศุาสตร 1 10 13 2 26

รวม 19 115 70 93 267

รอยละ 6.40 38.72 23.57 31.31 100.0

(ขอมลู ณ วนัที ่22 มกราคม 2552  เฉพาะบณัฑติทีต่อบแบบสอบถาม  โดยหนวยกจิการนกัศกึษา)

ต่ำกวา 7,950 บาท

19 คน

= 6%

7,951-12,000 บาท

115 คน  = 39%
12,001-16,000 บาท

70 คน  = 24%

มากกวา 16,000 บาท

93 คน = 31%
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⌦⌫

นางสาวสายฝน จนัผกา นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ภาควชิาเคมี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมใน

การนำเสนอผลงานวจิยัของนกัศกึษาปรญิญาเอก The Best Doctoral Award

โดยเปน 1 ใน 15 คนทีไ่ดรบัรางวลัจากการประชมุวชิาการของสำนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่2 เครอืขายเชงิกลยทุธเพือ่การพฒันา

บคุลากรมหาวทิยาลยั จดัขึน้เมือ่วนัที ่27-29 สงิหาคม 2552  ณ โรงแรม

ดสุติธาน ีพทัยา จงัหวดัชลบรุี

นายเขม  แสงคำ  นายปฐมพงศ  ประไพย  และนางสาวมารษิา

มหาวันชัย  นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั

ที่ 2 ประเภทโปรแกรมภาษา C  ในการแขงขัน Northern Thailand

Programmer Competition 2009 เมือ่วนัที่

30 มกราคม 2552  ณ  ศนูยการคาพนัธทุพิย

พลาซา เชยีงใหม

นางสาวดลพร  ดาราณรงค

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล

Professional Award (สาขา Chemical Science and

Environment) และรางวัล Grand Champion จาก

รองศาสตราจารย ดร. สธุรีะ   ประเสรฐิสรรพ  ผอูำนวยการ

ฝายอุตสาหกรรม สกว. จากงานนิทรรศการการแสดง

ผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ทุนระดับปริญญาตรี สกว.

ครัง้ที ่7 (IRPUS 52) วนัที ่26 -29 มนีาคม 2552   ณ  ศนูย

การคาสยามพารากอน

โดยนางสาวดลพร ดาราณรงค ไดรับรางวัล

ในผลงาน In vitro hydrolytic degradation study of poly

(L-lactide-co-caprolactone) for use as absorbable nerve

guide ซึ่งเปนการศึกษาสมบัติการสลายตัวของแบบ

hydrolytic ภายนอกรางกายของ poly(L-lactide-co-

caprolactone) สำหรบัใชเปนทอนำเสนประสาททีส่ลายตวั

ได  เปนความกาวหนาในการคดิคนอปุกรณทางการแพทย

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินิตา บุณโยดม เปน
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อาจารยที่ปรึกษา  ไดรับเงิน

รางวัล Professional Award

15,000 บาท และรางวัล Grand

Champion 10,000 บาท พรอม

ประกาศนียบัตรจากการเขารวม

งานดงักลาว

⌫

 รางวัลศิษย เกาดี เดน

คณะวิทยาศาสตร ในงานคืน

สูเหยาชาววิทยา ฉลองครบ

รอบ 45 ป คณะวทิยาศาสตร

13 ทาน

1. ศาสตราจารยอำนวย  ขนนัไทย รนุที ่ 2 รหสั  085173

2. รองศาสตราจารย ดร. ยวุด ี พรีพรพศิาล รนุที ่ 4 รหสั  105066

3. นางมนัทนา  พฤกษะวนั รนุที ่ 5 รหสั  115069

4. นางวลิาวณัย  อตชิาต ิ(เพชรวนา) รนุที ่ 6 รหสั  125112

5. รองศาสตราจารย ดร. สรุศกัดิ ์ วฒัเนสก รนุที ่ 8 รหสั  145007

6. รองศาสตราจารยรงัสรรค  เนยีมสนทิ รนุที ่ 9 รหสั  155202

7. นายธนากร  พละชยั รนุที ่ 9 รหสั  155220

8. รองศาสตราจารย ดร. วรีะพงษ  แพสวุรรณ รนุที ่ 10 รหสั  165135

9. ดร. สมชาย  เอือ้พพิฒันากลู รนุที ่ 10 รหสั  165150

10. ดร. สทุธเิวช  ต. แสงจนัทร รนุที ่ 12 รหสั  185158

11. นายวบิลูย  ไกรคงจติต รนุที ่ 16 รหสั  2205170

12. ผชูวยศาสตราจารย ดร. กมลชนก  พานชิการ รนุที ่ 22 รหสั  2805014

13. รองศาสตราจารย ดร. ชโลบล  วงศสวสัดิ์ รนุที ่ 26 รหสั  3265301

ปริญญากิตติมศักดิ์

งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  

คุณปรีชา  โกวิทยา

ปรญิญาวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์

สาขาวิชาเคมี
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คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับ

ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาหลายรปูแบบ ดงันี้

ระดบัปรญิญาตรี

โครงการพฒันาการเรยีนการสอน

การสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ

กจิกรรม คอื

กจิกรรมพฒันาคณุภาพนกัศกึษา เปนกจิกรรมเกีย่วกบัการอบรมสมัมนาเพือ่ใหความรแูกนกัศกึษา

1) ความรวูชิาการทีน่กัศกึษาเกีย่วของโดยตรงในสาขาวชิานัน้

2) วชิาการเชงิวชิาชพีทีน่กัศกึษาตองใชในการนำไปปฏบิตังิานในอนาคต และ

3) วิชาการเสริมทักษะประกอบการศึกษาและการทำงาน โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษ

และทกัษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

กจิกรรมเกีย่วกบัสือ่การสอน เปนกจิกรรมในการจดัหา/พฒันาสือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนตางๆ

เชน หนงัสอื ตำรา สือ่การสอนและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสัมพันธ เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม หรือเสริมสรางความสัมพันธของนักศึกษา เชน ทำบุญ เยี่ยมบานเด็กกำพรา กีฬา

คายคณุธรรมจรยิธรรม และกจิกรรมพฒันาภาควชิา เปนตน

กจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันาการเรยีนการสอน  คณะวทิยาศาสตรไดจดักจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง

กบัการพฒันาการเรยีนการสอน โดยใชงบประมาณทัง้หมด  848,977 บาท ไดแก

• 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 2552 คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจาย

ในการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศของนักศึกษา

บณัฑติศกึษา ทัง้สิน้ 125 คน รวมเปนเงนิ 837,196 บาท (ในประเทศ 90 คน เปนเงิน 321,696 บาท

และตางประเทศ 35 คน เปนเงนิ 515,500 บาท)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสมทบใหแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เพื่อศึกษาวิจัยฝกอบรม ดูงาน ทำวิจัยระยะสั้นในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน

ตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2552 ทีผ่านมา ไดสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จำนวน 3 คน

ไปศกึษาวจิยัระยะสัน้ ณ Aston University ประเทศสหราชอาณาจกัร, Kagawa University และ

Gunma University ประเทศญีป่นุ เปนเงนิ 75,000 บาท

โครงการพฒันาวชิาการบณัฑติศกึษา

คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยในปงบประมาณ  2552 ไดใหการสนับสนุนใหภาควิชาตางๆ

รวม 42 โครงการ เปนเงนิทัง้สิน้ 492,936 บาท

โครงการทนุชวยสอน

คณะวทิยาศาสตรไดสนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษาชวยสอนกระบวนวชิาบรรยาย และ

ควบคมุปฏบิตักิาร และชวยงานสอนดานตางๆ ของอาจารย โดยมกีารสนบัสนนุใน 2 ประเภท คอื

การสนับสนุนโดยจายคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง และการสนับสนุนในลักษณะการใหทุน

การศกึษา  โดยในปงบประมาณ 2552 ไดสนบัสนนุประเภทใหคาตอบแทนเปนรายชัว่โมง จำนวน

1,253,820 บาท และสนับสนุนประเภททุนการศึกษา จำนวน 1,233,000 บาท รวมทั้งสิ้น

เปนเงนิ 2,486,820 บาท

ระดับบัณฑิตศึกษา

2,228,000 บาท

(23.67%)

ระดับปริญญาตรี

7,183,786 บาท

(76.33%)

⌦
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ระดบัปรญิญาตรี

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรไดรบัทนุการศกึษา จำนวน  564  ทนุ คดิเปนจำนวนเงนิ  9,411,786

บาท  จำแนกเปนระดบัปรญิญาตร ี 541 ทนุ คดิเปนเงนิ 7,183,786  บาท และระดบับณัฑติศกึษา 23  ทนุ

คิดเปนเงิน 2,228,000 บาท  จากแหลงตางๆ ประกอบดวยงบประมาณเงินรายได กองทุนคณะ

วทิยาศาสตร ชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มลูนธิศิาสตราจารย ดร. บวัเรศ

คำทอง  คณุมาโนช-ดวงจนัทร คานเียาว  คณุเอือ้มพร งามอรยิะกลุ  มลูนธิอิายโินะโมะโตะ  JCC 21st

ทุนพระราชทานฯ บริษัทไทยปารกเกอรไรซิ่ง จำกัด SMBC มูลนิธิริโก  มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย

เชยีงใหม  มลูนธิซิเีมนตไทย มลูนธิศิรวีสิารวาจา เครอืเจรญิโภคภณัฑ บรษิทั กรงุไทยการไฟฟา จำกดั

กองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เอสโซสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป  มูลนิธิทิสโก

มูลนิธิชวยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ  มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ  เพื่อเยาวชน AIS

บรษิทั ปตท. สผ จำกดั บรษิทั คลองยาง บรษิทั ชลมัเบอรเจร กองทนุวชิา-สจุกิา เศรษฐบตุร  ศาสตราจารย

ดร. ปรญิญา นตุาลยั  บรษิทั กนกสนิ เอกซปอรต อมิปอรต จำกดั  คณุสมมาตร  สนุทรรงัษ ีกองทนุศษิยเกา

ภาควชิาเคม ีสมาคมประกนัชวีติ กองทนุคณะวทิยาศาสตรฯ สวทช. (ดรูายละเอยีดที ่ www.science.

cmu.ac.th)

โครงการสนบัสนนุการจดัตัง้หองเรยีนวทิยาศาสตรในโรงเรยีน โดยการกำกบัดแูล

ของมหาวทิยาลยั
เนือ่งจากนโยบายของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีหจดัตัง้หองเรยีนวทิยาศาสตร

ในโรงเรยีน โดยการกำกบัดแูลของมหาวทิยาลยั เพือ่สรางฐานนกัวจิยัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี

ความสามารถพเิศษทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยมคีณะวทิยาศาสตร

เปนแกนหลักรวมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดำเนินการโดยการจัดตั้งหองเรียน

วิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2552 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 จำนวน 30 คน  และชั้น

มัธยมศึกษา ปที่ 5 จำนวน 30 คน โดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนเงนิ 9,000,000  บาท

ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท-เอกทีน่กัศกึษาไดรบัปการศกึษา 2552

ชื่อทุน จำนวนเงิน จำนวนทุน รวมจำนวนเงิน

(บาท) (บาท)

ทนุสนบัสนนุการวจิยัระดบับณัฑติศกึษา (TGIST) จาก สวทช. 86,500 18 1,557,000

ทนุอดุหนนุโครงการวจิยัพฒันาและวศิวกรรมจากศนูย 144,000 1 144,000

เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาติ

ทนุ TRF NAG WINDOW I 100,000 2 200,000

ทนุ TRF นกัวจิยัหนาใหม 96,000 1 96,000

ทนุ TGIST, NSTDA 231,000 1 231,000

รวมทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่นักศึกษาไดรับ 23 2,228,000

(ขอมลู ณ วนัที ่7 มกราคม 2553)
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⌦
คณะวทิยาศาสตรตระหนกัถงึความสำคญัของการสรางเสรมิทกัษะความร ูความสามารถ และ

ทกัษะในการใชชวีติในสงัคมปจจบุนั จงึสงเสรมิใหนกัศกึษาจดัและเขารวมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตางๆ

ทัง้กจิกรรมวชิาการ กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและประเพณ ี และ

กจิกรรมบำเพญ็ประโยชนตอสงัคม

โดยในปการศึกษา 2552 ไดจัดกิจกรรมตลอดทั้งป จำนวน 76 ครั้ง ซึ่งไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนเงิน

738,828   บาท  ตวัอยางกจิกรรม ไดแก

• โครงงานกฬีาสมัพนัธ

• โครงงานกฬีาวทิยาศาสตร-เกษตรศาสตร

• โครงงานกฬีาวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครัง้ที ่20 "ดอยสเุทพเกมส"

• โครงงานจดัสอนดนตร ีการแสดงลานนาและการประดษิฐเครือ่งบชูาลานนา

• โครงงานคายผนูำเยาวชนดาราศาสตร

• โครงงานดาราศาสตรชมุชน

• โครงงานดนูกดอยสเุทพ

• โครงงาน Sports Day 2009

• โครงงานพธิไีหวครู

• โครงงานบายศรสีขูวญัและงานขนัโตก

• โครงงานคายอาสาพฒันาและบำเพญ็ประโยชนเดอืนตลุาคม

• โครงงานปลกูปาและพฒันาสิง่แวดลอม

( ดรูายละเอยีดที ่ http://mis.science.cmu.ac.th/public/thai/news/view_photo_activity_year_inc.php)
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 ⌫
ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยประธานชมรมฯ  คุณชาลี

ตั้งจีรวงษ  ไดจัดกิจกรรมงานคืนสูเหยาศิษยเกา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครบรอบ

45 ป  ในวนัศกุรที ่ 11  ธนัวาคม  2552  ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เพือ่เปนการเสรมิสราง

สัมพันธภาพระหวางศิษยเกา และเลือกประธานชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร  มีศิษยเกาเขามา

รวมงานประมาณ 500  คน     และชมรมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตรไดจดัใหมโีครงการระดมทนุการศกึษา

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ระดมทนุสนบัสนนุเปนทนุการศกึษาแกนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ในโอกาส

ครบรอบ 45 ป  ของการกอตัง้คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  โดยทางชมรมฯ ไดรบัความรวมมอื

อยางดียิ่งจากนักศึกษาเกาหลายๆ รุนรหัสรวมบริจาคเงินสมทบ และไดแจงยอดบริจาคในโครงการ

ดงักลาว ในงานฉลองครบรอบ 45 ป  คนืสเูหยาคณะวทิยาศาสตร มช.  เมือ่วนัที ่ 11 ธนัวาคม  2552

ที่ผานมา เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000  บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) และชมรมศิษยเกา

คณะวิทยาศาสตรไดรวบรวมเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,800,000 บาท ใหแกคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป ในโอกาสเดียวกันชมรมฯ ไดมอบเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยผานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 100,000  บาท  ในงาน

คนืสเูหยาครัง้นี้
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⌦  ⌫
ในป 2552 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานประจำปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 โดยคณะกรรมการไดใหคะแนนการประเมินในภาพรวม

ทัง้ 9 องคประกอบไวที ่2.44 (คะแนนเตม็ 3) ซึง่อยใูนเกณฑระดบัด ีรายละเอยีดดงัตารางตอไปนี้

องคประกอบ
                          คะแนนเฉลีย่ตามตวับงชี้

ปจจยันำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลการประเมิน (เฉลี่ย)

1. ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค - 3.00 2.00 2.50

และแผนการดำเนนิการ

2. การเรยีนการสอน 1.71 2.40 2.33 2.17

3. กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา - 0.50 3.00 1.33

4. การวจิยั 2.50 3.00 3.00 2.79

5. การบรกิารวชิาการแกสงัคม 3.00 2.50 3.00 2.83

6. การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 2.00 2.00 3.00 2.25

7. การบรหิารและการจดัการ 3.00 2.60 2.60 2.67

8. การเงนิและงบประมาณ - 3.00 - 3.00

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ - 3.00 3.00 3.00

ผลการประเมิน 2.22 2.45 2.56 2.44

และในการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนใน

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรจะไดนำมาปรับปรุงและพัฒนา

ตอไป

รายนามคณะกรรมการผูตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจำปการศกึษา 2551

1. รองศาสตราจารย เพญ็รตัน  หงสวทิยากร  (มหาวทิยาลยัแมโจ) ประธาน

2. รองศาสตราจารย ดร. อารวีรรณ  กลัน่กลิน่ กรรมการ

3. รองศาสตราจารย ดร. ชมนาถ  กฤตวรกาญจน กรรมการ

4. ผชูวยศาสตราจารย ดร. เกวลนิ  คณุาศกัดากลุ กรรมการ
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มีความร่วมมือทางวิชาการโดยการลงนามในข้อตกลงภายในประเทศ 11 หน่วยงาน  ต่างประเทศ

30 หน่วยงาน  รวมท้ังส้ิน  41 หน่วยงาน  และต้อนรับอาคันตุกะจากตา่งประเทศ 21 คร้ัง

⌫ 

การจัดอันดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในรอบปี ค.ศ. 2009

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10  อันดับ ดังน้ี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ย้ิมนิรัญ จำนวน 49 ผลงาน

2. รองศาสตราจารย ์ดร. สุพล  อนันตา จำนวน 40 ผลงาน

3. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ทองเต็ม จำนวน 29 ผลงาน

4. รองศาสตราจารยธิ์ติพันธ์ุ  ทองเต็ม จำนวน 24 ผลงาน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  เหล่าศิริถาวร จำนวน 21 ผลงาน

6. อาจารย์ ดร. อธิพงศ์  งามจารุโรจน์ จำนวน 19 ผลงาน

7. ดร. อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ จำนวน 17 ผลงาน

8. นายเมอืงใจ  อุ่นเรอืน
จำนวน 14 ผลงาน

(นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

9. รองศาสตราจารย ์ดร. ยุวดี   พีรพรพิศาล จำนวน 13 ผลงาน

10. ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร  ลำยอง จำนวน 12 ผลงาน



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 41


ในป  พ.ศ. 2552  คณะวทิยาศาสตรไดสนบัสนนุใหนกัวจิยัเผยแพรผลงานวจิยัและผลงานทาง

วชิาการทางสือ่ตางๆ เชน เผยแพรในวารสารระดบันานาชาต ิวารสารระดบัประเทศ การประชมุวชิาการ

นานาชาต ิการประชมุวชิาการระดบัประเทศ    ดงันี้

1. ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการสากล

ทีอ่ยใูนฐานขอมลูมาตรฐาน  ISI, Web of  Science จำนวน 258 ผลงาน

2. บทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (Citation) ใน refereed journal

ในฐานขอมลูระดบันานาชาติ จำนวน 41 ผลงาน

3. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุวชิาการนานาชาติ

ณ ตางประเทศ จำนวน 43 ผลงาน

4. ผลงานทีน่ำเสนอในทีป่ระชมุ วทท. ครัง้ที ่33 จำนวน 71 ผลงาน

5. ผลงานเสนอในทีป่ระชมุงานวนัวชิาการ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ครัง้ที ่4 จำนวน 37 ผลงาน


การลงนามในบนัทกึขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการทีด่ำเนนิการ ประจำป 2552  รวมทัง้สิน้

จำนวน 41 หนวยงาน  ตางประเทศ จำนวน 30 หนวยงาน  ในประเทศจำนวน  11  หนวยงาน   เฉพาะที่

เพิม่ขึน้ในป 2552 จำนวน 5 หนวยงาน ดงันี้

ลำดับ
ธงประจำ ระดบัการลงนาม/

ชาติ
ประเทศ หนวยงาน

ระยะเวลา/ผปูระสานงาน

Institute for Chemical Research (ICR) คณะ

1 ญี่ปุน Kyoto University 27 มกราคม 2552-26 มกราคม 2557

ผปูระสานงาน: ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

Graduate School of Science คณะ

2 ญี่ปุน and Technology and Faculty of 14 สงิหาคม 2552-13 สงิหาคม 2557

Engineering, Niigata University ผปูระสานงาน: ภาควชิาเคมี

มหาวทิยาลยั

3 ญี่ปุน Toyota Technological Institute 25 พฤษภาคม 2552-24 พฤษภาคม 2555

ผปูระสานงาน: ภาควชิาเคมี

มหาวทิยาลยั

4 อเมรกิา University of Arkansas Fort Smith 25 มถินุายน 2552-24 มถินุายน 2557

ผปูระสานงาน: ภาควชิาคณติศาสตร

มหาวทิยาลยั

5 ออสเตรเลีย University of Tasmania 3 ธนัวาคม 2552-2 ธนัวาคม 2557

ผปูระสานงาน: ภาควชิาธรณวีทิยา
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อาคนัตกุะทีม่าเยอืน: คณะวทิยาศาสตร

ประจำปงบประมาณ 2552  (ตลุาคม 2551-กนัยายน 2552)

ลำดับ ธงประจำชาติ ประเทศ หนวยงาน จำนวนครั้ง

1 จีน University of Hong Kong 1

2 เชก็ University of South Bohemia 1

1) Shiga University

3  ญี่ปุน 2) Kagawa University  (3 ครัง้)

3) Niigata University

4 ไตหวัน National Chung Hsing University 1

5 ไทย มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา 1

6 เนเธอรแลนด ITC 1

7 เยอรมัน 1) Technical University Ilmenua

2) German Embassy, Bangkok 2

8 ลาว National University of Laos 1

1) University of Georgia

2) University of Texas at San Antonio

9  สหรฐัอเมรกิา 3) University of California

4) Center for Disease Control and Prevention,

Atlanta

5) US Embassy, Bangkok 5

10 ออสเตรเลีย Queensland University of Technology 1

11 อสิราเอล Islamic Azad University 1

รวม 21
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ดำเนนิการ 2 รปูแบบ ไดแก

1. การบรกิารวชิาการแกโรงเรยีน โดยการจดัคายโอลมิปกวชิาการ มนีกัเรยีนทีผ่านการอบรม จำนวน

256 คน   และการอบรมครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอรและวทิยาศาสตรโลก มผีเูขารวม

จำนวน 177 คน

2. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ

สัมมนา การจัดอบรม/ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับคณะ ภาควิชาและศูนยบริการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) การเปนวิทยากรบรรยาย การใหคำปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังดำเนินการในลักษณะบูรณาการวิชาการแกชุมชน จำนวน 4

โครงการที่มีคณะวิทยาศาสตรเปนเจาภาพหลัก ไดแก โครงการศูนยวิจัยนาโนวิทยาและ

นาโนเทคโนโลยี โครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ  โครงการ

ศนูยวจิยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ  และโครงการศนูยนติวิทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

นอกจากนี้  ยังมีศูนยวิจัยภายใตการบริหารงานของ ศวท-มช. ไดแก ศูนยวิจัยและบริการ

จลุทรรศนศาสตรอเิลก็ตรอน ซึง่บรกิารทัง้ดานการเรยีนการสอนผปูระกอบการและประชาชนทัว่ไป

ปละประมาณ 750 ครัง้
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การบรกิารวชิาการเดนในรอบป 2552

คณะวทิยาศาสตรไดดำเนนิการบรกิารวชิาการแกชมุชน ใน 2 รปูแบบ ไดแก

1. การบรกิารวชิาการแกโรงเรยีน

1.1 คายโอลมิปกวชิาการ

คณะวิทยาศาสตรไดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากลัยาณวิฒันากรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร  (มลูนธิ ิสอวน.)   โดยไดดำเนนิการมาแลวเปน

ปที ่10 โดยมกีารจดัอบรมทัง้หมด 6 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาคณติศาสตร คอมพวิเตอร เคม ีชวีวทิยา

ฟสิกส และดาราศาสตร สำหรับในปการศึกษา 2552 ไดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่ 4

กนัยายน 2552  โดยมนีกัเรยีนสมคัรสอบคดัเลอืก 5,014 คน   และเขาคาย คาย 1 ปการศกึษา 2552

ระหวางวันที่ 5-19 ตุลาคม 2552 คายดาราศาสตรโอลิมปก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางวันที่

7-17 ตุลาคม 2552 และคายดาราศาสตรโอลิมปก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางวันที่ 4-13

ตลุาคม 2552  โดยมนีกัเรยีนผานเขาคาย 256 คน โดยมคีรจูากโรงเรยีนตางๆ ในเขตภาคเหนอืตอนบน

รวมเปนครูวิทยากร 6 คน และเปนครูสังเกตการณ  จำนวน 26 คน และมีคณาจารยทำหนาที่เปน

วทิยากรจากคณะวทิยาศาสตร จำนวน 47 คน

1.2 การอบรมครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก

คณะวิทยาศาสตรไดรับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยจัดอบรม

ครวูทิยาศาสตร คณติศาสตร คอมพวิเตอร และวทิยาศาสตรโลก ระหวางวนัที ่ 20 เมษายน-1 พฤษภาคม

2552  ตามขอมลู ดงันี้

สาขาวชิา
จำนวนผเูขาอบรม

(คน)

ชวีวทิยา 29  คน

คณติศาสตร 59  คน

วทิยาศาสตรโลก 29  คน

เคมี 32  คน

ฟสกิส 28  คน

รวม 177 คน

2.   การถายทอดองคความรแูละเทคโนโลยสีชูมุชน

2.1   ดำเนนิการโดยภาควชิาตางๆ

คณะวทิยาศาสตรโดยภาควชิาตางๆ  ไดใหบรกิารวชิาการแกชมุชนในรปูแบบตางๆ เพือ่เปน

การกระจายความรไูปสชูมุชน และเพือ่แกปญหาของสงัคม เชน
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•  การประชมุวชิาการตาง ๆ

•  การจดัสมัมนา

•  การจดัอบรม/ประชมุเชงิปฏบิตักิาร ในสาขาตาง ๆ  ทางดานวทิยาศาสตร

•  เปนวทิยากรบรรยายในสถานศกึษา และหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน

•  ใหคำปรกึษาทางดานเทคนคิวชิาการ

2.2   โครงการบรูณาการวชิาการแกชมุชน

ในป 2552 คณะวทิยาศาสตรไดรบังบประมาณสนบัสนนุโครงการบรูณาการวชิาการแกชมุชน

ในการใหบรกิารวชิาการแกสงัคม จำนวน 4 โครงการดงันี้

1) โครงการศนูยวจิยันาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี

ไดรับงบประมาณ จำนวน  3,000,000 บาท เปนโครงการที่มีความรวมมือจาก

หลายสาขาวชิา  ไดแก  เคม ี ฟสกิส  ชวีวทิยา  คณติศาสตร  คณะเกษตรศาสตร และศนูยวจิยั

และพัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาองคความรดูานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี

เพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็เครอืขายนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี  ผลการดำเนนิงาน

ของโครงการ  คอื

• สนบัสนนุการผลตินกัวจิยัทางดานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยทีัง้ระดบัปรญิญาโท

และปรญิญาเอก   จำนวน  34  คน

• ใหบรกิารวชิาการแกชมุชน  แยกเปน

- การตรวจวเิคราะหและเตรยีมชิน้งาน  จำนวน  218  ครัง้

- การจดัประชมุเพือ่สรางเครอืขาย     จำนวน  7  โครงการ

• สรางฐานขอมลูทางดานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี จำนวน 1 ฐานขอมลู

• สรางเครอืขายโดยการจดัประชมุวชิาการระดบัทวภิาครีะหวางสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนี

และประเทศไทยดานนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี (German-Thai  Symposium on

Nanoscience and Nanotechnology 2009) ระหวางวนัที ่21-22 กนัยายน 2552  ณ โรงแรม

เชยีงใหมออคดิ จงัหวดัเชยีงใหม มผีเูขารวมสมัมนา จำนวน 104  คน จากหนวยงานตางๆ

ทัง้ภาครฐัและเอกชนและสถาบนัการศกึษา

• ประชุมรวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผูแทนจากสถาบันตางๆ เขารวม

ประชมุ

2) โครงการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ

ไดรับงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เปนโครงการที่ดำเนินการหลาย

สาขาวิชา เชน คณะวิทยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร และศูนยวิจัย

เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร  มผีลการดำเนนิงานของโครงการดงันี้

• จดัอบรมใหความรแูกชมุชนในภาคเหนอืตอนบน  จำนวน  30 โครงการ  และมชีมุชน
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ทีไ่ดรบัการถายทอดองคความร ูจำนวน  540  ชมุชน  มผีเูขารวมกจิกรรม  2,620,500  คน

• ผลิตนักวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

จำนวน 28  คน

3) โครงการศนูยวจิยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ

ไดรับงบประมาณ   จำนวน  2,000,000 บาท  ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา

คณะวทิยาศาสตร ผลการดำเนนิงานของโครงการ คอื

• มกีารตรวจสอบลายพมิพดเีอน็เอพชื

• มกีารตรวจพสิจูน  GMOs

• มกีารเผยแพรผลงานวจิยั

• มกีารตรวจสอบรปูแบบโปรตนี

• มกีารบรกิารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

• มกีารอบรม/อบรมเชงิปฏบิตักิาร

• ใหคำปรกึษาทีเ่กีย่วของทางดานจโีนมพชืเศรษฐกจิ

• รบันกัศกึษาฝกงาน

• มกีารตรวจสอบการตอบสนองตอสารของปรสติและเซลล

• มกีารแยกและสงถายสารพนัธกุรรมเขาสเูปาหมาย

4) โครงการศนูยนติวิทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ไดรบังบประมาณ จำนวน  2,000,000 บาท  เปนการดำเนนิงานทีม่คีณะวทิยาศาสตร

เปนหนวยงานหลกั และมคีณะแพทยศาสตร คณะสงัคมศาสตร คณะทนัตแพทยศาสตร

คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะวิจิตรศิลป คณะวิศวกรรมศาสตร และ

คณะเกษตรศาสตร  รวมในโครงการดวย  มผีลการดำเนนิงาน คอื

• สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา/สรางองคความรู เพื่อนำมาใชในทางนิติวิทยาศาสตร

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

เปนศูนยวิจัยที่จัดตั้งโดยคณะวิทยาศาสตรและอยูภายใตการบริหารงานของศูนยบริการ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (ศวท-มช.)  ตัง้แตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา  เพือ่เปน

หนวยงานสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับการเรียนการสอน

และการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  งานวิจัยในโครงการตางๆ ของคณาจารย

ในคณะวทิยาศาสตร รวมทัง้ใหบรกิารวชิาการแกหนวยงานภาครฐัทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

และภาคเอกชน ปจจุบันมีเครื่องมือชั้นสูงที่สามารถใหบริการทั้งดานการเรียนการสอนและการหา

รายไดจากหนวยงานตาง ๆ  ทีม่าใชบรกิาร  นอกจากจะใหบรกิารแลวยงัไดจดัใหมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ในการใชกลองจุลทรรศน  และยังมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใชงานของกลองจุลทรรศนใน

หนวยงานเปนประจำ ในป พ.ศ.  2552  มผีลการดำเนนิงานคอื ใหบรกิารกบันกัศกึษา คณาจารย  ประชาชน

และผปูระกอบการอตุสาหกรรม  ดวยเครือ่ง  LV-SEM  เครือ่ง  FE-SEM   เครือ่ง  TEM (Jeol) และ

เครือ่ง TEM (Zeiss)   รวมจำนวน  750  ครัง้
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กจิกรรมดานทำนศุลิปวฒันธรรม

และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม   ประจำป 2552

กจิกรรม วนัทีจ่ดักจิกรรม

กจิกรรมจดัโดยคณะ  

พธิรีดน้ำดำหวัผอูาวโุสและคณบดี 24 เม.ย. 52

พธิทีำบญุอาคารโรงรถใหม 21 พ.ค. 52

พธิหีลอเทยีนพรรษา 18 ม.ิย. 52

พธิถีวายเทยีนพรรษา 2 ก.ค. 52

พธิถีวายพานพมุสปัดาหวทิยาศาสตร 18 ส.ค. 52

พธิแีสดงมทุติาจติแกผเูกษยีณอายรุาชการ 30 ก.ย. 52

ประกวดซมุประตปูา/ประดษิฐกระทง 30 ต.ค. 52

งานทำบญุคณะประจำป 23 ธ.ค. 52

กจิกรรมจดัโดยกจิการนกัศกึษา  

พธิไีหวครู 11 ม.ิย. 52

รบันองขึน้ดอย 4 ก.ค. 52

พธิบีายศรสีขูวญัและงานขนัโตก 10 ก.ค. 52

กจิกรรมจดัโดยภาควชิา  

ถวายเทยีนเขาพรรษา วดัถ้ำเมอืงนะ (คณติศาสตร) 27 ม.ิย. 52

ตกแตงเทยีนพรรษา  (สำนกังานคณะฯ) 30 ม.ิย. 52

ถวายเทยีนพรรษาและบำเพญ็ประโยชน วดัประทานพร (สถติ)ิ 1 ก.ค. 52

ถวายเทยีนพรรษาและบำเพญ็ประโยชน วดัศรโีสดา (วทิยาการคอมพวิเตอร) 2 ก.ค. 52

การพฒันาบคุลากรและกจิกรรมสมัพนัธ   (สำนกังานคณะฯ) 11 ก.ค. 52

วนัพฒันาภาควชิาสถติิ ครัง้ที ่2 15 ก.ค. 52

ทำบญุภาควชิาเคมี 18 ก.ค. 52

การทำนศุลิปวฒันธรรม
และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 49

กจิกรรม วนัทีจ่ดักจิกรรม

พฒันาภาควชิาคณติศาสตร 22 ก.ค. 52

พธิแีสดงมทุติาจติแดผเูกษยีณ 30 ก.ย. 52

ยีเ่ปง (สถติ)ิ 29 ต.ค. 52

พฒันาปรบัปรงุภมูทิศันและสิง่แวดลอม (เคม)ี 15 พ.ย. 52-30 เม.ย. 53

ผาปาธรณวีทิยา ประจำป 2552 28 พ.ย. 52

วนัพฒันาภาควชิาและทำบญุภาควชิาสถติิ 9 ธ.ค. 52

กจิกรรมรวมมหาวทิยาลยั  

พธิทีำบญุวนัคลายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม 24 ม.ค. 52

พธิทีำบญุวนัคลายวนัสถาปนาคณะเกษตรศาสตร 25 ม.ค. 52

ขบวนแหประเพณสีงกรานต 13 เม.ย. 52

พธิรีดน้ำดำหวัผอูาวโุสและอธกิารบดี 17 เม.ย. 52

พธิหีลอเทยีนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 1 ก.ค. 52

พธิทีำบญุตกับาตรเทโวโรหณะ 5 ต.ค. 52

พธิทีอดกฐนิประจำปมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 31 ต.ค. 52

กจิกรรมอืน่ ๆ  

“Clearing Day”  กจิกรรม 5ส ตลอดป

ใสผาพืน้เมอืงวนัศกุร ตลอดป

รณรงคการแตงกายพืน้เมอืงและอกูำเมอืง 1-30 เมษายน 52

รวมพธิทีำบญุเปดอาคารเทคโนโลยพีลาสมา 27 ก.พ. 52

รวมงานพธิทีำบญุสรงน้ำพระธาต ุวดัสบแปะ 11 ม.ีค. 52

งานทำบญุเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม 4 ม.ิย. 52

รวมทำบญุทอดผาปาสามคัค ีสมาคมนกัศกึษาเกา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 12 ก.ค. 52

วดัเจด็ยอด

พธิวีางพวงมาลาวนัมหดิล คณะแพทยศาสตร 24 ก.ย. 52

รวมทำบญุทอดผาปาสามคัค ีคณะแพทยศาสตร วดัปนเสา 28 ต.ค. 52

รวมพธิทีอดกฐนิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจำป 52 มช. วดัฝายหนิ 31 ต.ค. 52
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การบรหิารเชงิกลยทุธ : BSC / การดำเนนิงานดานแผนปฏบิตักิารของกลยทุธ
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

นับตั้งแตมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเริ่มมีนโยบายนำ BSC มาใชในการบริหารงาน ในป

พ.ศ. 2545 และไดมกีารสมัมนาใหความรเูรือ่ง BSC นีแ้กผบูรหิารระดบัตางๆ ของมหาวทิยาลยัและ

คณะ หลายครัง้ในเวลาตอมา  โดยมกีารใชคำวา “ชดุดลุดชันี” สำหรบัคำ Balanced  Scorecard นัน้

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดใหความสนใจในการนำ BSC มาใชโดยไดจดัการสมัมนา

เชงิปฏบิตักิารเกอืบทกุป  กลาวคอื

ป พ.ศ. 2545 จดัเมือ่วนัที ่21 เมษายน ณ โรงแรมรดิเจส

ป พ.ศ. 2547 จดัเมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม  ณ หองสมัมนา อาคาร 40 ป  คณะวทิยาศาสตร

ป พ.ศ. 2548 จดัเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม ณ ศนูยฝกอบรมธนาคารไทยพาณชิย

ป พ.ศ. 2550 จดัเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม  ณ ดอยคำพฤกษา ภายใตหวัขอ “การขบัเคลือ่นแผนฯ 10 สแูผน

ปฏิบัติงาน”  หลังจากนั้นกลุมยอยของการประชุมก็ไดดำเนินการตอ จนสามารถสรุป

เปนแผนปฏิบัติการตามที่ไดจัดทำเปนเอกสาร BSC ประจำปงบประมาณ 2551 โดยมี

โครงการตาง ๆ  ตามแผนปฏบิตักิารของกลยทุธ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

สำหรับแผนปฏิบัติการของกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 กเ็ปนผลมาจากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการประชมุกลมุยอยเกีย่วกบั BSC

ในชวงป พ.ศ. 2551 (จดัเมือ่วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2551 ณ หองสมัมนา อาคาร 40 ป) ซึง่มโีครงการ

และงบประมาณ ตามกลยทุธและตวัชีว้ดัตางๆ ทีจ่ะดำเนนิการในปงบประมาณ 2552 (1 ตลุาคม 2551-

30 กนัยายน 2552)  ซึง่พอสรปุได ดงันี้

เปาประสงคเชงิกลยทุธ จำนวนโครงการกลยทุธ

ยทุธศาสตรที ่1 บณัฑติทีพ่งึประสงค 14

ยทุธศาสตรที ่2 คณะทีม่งุเนนการวจิยั 9

ยทุธศาสตรที ่3 เปนทีพ่ึง่และรวมพฒันาชมุชน 5

ยทุธศาสตรที ่4 อนรุกัษ ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ 6

ยทุธศาสตรที ่5ก. การบรหิารจดัการมธีรรมาภบิาล มปีระสทิธภิาพ มงุสรูะดบัสากล 16

ยทุธศาสตรที ่5ข. การพึง่พาตนเอง 4

ยทุธศาสตรที ่5ค. บคุลากรมคีณุภาพและมคีวามสขุ 5

รวมโครงการกลยทุธ 59
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การดำเนนิกจิกรรม/โครงการตามแผนเชงิกลยทุธทีส่อดคลองกบัมหาวทิยาลยั  โดยเนน

หลักธรรมาภิบาล  การนำเกณฑรางวัลคุณภาพ (TQA) การประกันคุณภาพการศึกษา (CMU-QA)

โครงการ 5ส  การจดัการความร ู (KM) การบรหิารความเสีย่ง (Risk) การนำคานยิมมาเปนเครือ่งมอื

ในการบรหิารใหเปนไปตามเปาหมายและคำรบัรองทีใ่หไวกบัมหาวทิยาลยั

ซึง่โครงการทีต่อบสนองกลยทุธทัง้หมดนัน้ ยงัสามารถใชเปนแนวทางการจดัทำ BSC ป 2553

ของคณะวทิยาศาสตรและของภาควชิาตางๆ ในคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมตอไปดวย
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การบรหิารคณุภาพตามแนวทางเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award: TQA)

มงุเนนความสำคญัในองคประกอบ 6 ประการ ไดแก คณุภาพในระบบการนำของผนูำ คณุภาพของ

การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนผูรับบริการคุณภาพในการวัด วิเคราะหและการจัดการความรู

การมงุเนนผปูฏบิตังิาน และคณุภาพในการจดัการกระบวนการปฏบิตังิาน ในป 2552  คณะวทิยาศาสตร

จงึไดจดัโครงการสมัมนาสำหรบัผบูรหิาร  และสงผบูรหิารและบคุลากรทีเ่กีย่วของเขาอบรม หวัขอ  TQA

ซึง่เปนสวนทีส่อดคลองกบันโยบายมหาวทิยาลยั



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 53

⌫

บคุลากรดเีดนระดบัคณะวทิยาศาสตร  ประจำป 2552  แบงตามกลมุตาง ๆ  ดงันี้

กลมุขาราชการ  ระดบั 6-8 ไดแก

ผชูวยศาสตราจารยกานดา  สงิขรตัน

กลมุลกูจางประจำ   ไดแก

นายคำจนัทร  อนิตะวงศ

 กลมุพนกังานมหาวทิยาลยัประจำ  สายวชิาการ

ไดแก

ผชูวยศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ  เหลาศริถิาวร

กลมุพนกังานมหาวทิยาลยัประจำ  สายปฏบิตักิาร

 ไดแก

นางมยรุ ี พรหมพทุธา

⌫
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บคุลากรทีไ่ดรบัการเชดิชเูกยีรติ

อาจารยอาทิตย  ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร อาจารยผูควบคุมทีมนักเรียน

ผูแทนศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไปแขงขันดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (3rd IOAA)  ณ เมอืงเตหะราน  ประเทศอหิราน

ผชูวยศาสตราจารย ดร. ภาณวุรรณ จนัทวรรณกรู คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ไดรบัรางวลันกัวจิยัรนุกลางดเีดน จากผลงานทีม่ชีือ่วา “ผึง้ โรคศตัรผูึง้และจลุนิทรยีประจำถิน่” จาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ในการประชมุ “นกัวจิยัรนุใหม พบ เมธวีจิยัอาวโุส สกว.”  ครัง้ที ่9
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อาจารยคณะวทิยาศาสตรไดรบัรางวลัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจำป 2552 "ชางทองคำ"

อาจารยคณะวิทยาศาสตร จำนวน 3 ทาน เขารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552

“ชางทองคำ” ในงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่ 24  มกราคม  2553  ณ ศาลาธรรม

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ดงันี้

ศาสตราจารย ดร. เกต ุ กรดุพนัธ ศาสตราจารย ดร. สเุทพ  สวนใต

ภาควิชาเคมี ภาควชิาคณติศาสตร

รางวัลอาจารยวิจัยยอดเยี่ยม รางวลัอาจารยดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร. สภุาภรณ  ครดัทพั ฮารเวล

ภาควิชาเคมี

รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การจดัการความรู

ในป พ.ศ. 2552 คณะวทิยาศาสตรไดนำการจดัการความร ู(Knowledge  Management) เพือ่

นำองคกรไปสอูงคกรแหงการเรยีนรโูดยการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารการจดัการความรู

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  และสงเสรมิใหจดัตัง้ชมุชนนกัปฏบิตั ิ ซึง่มกีารจดัตัง้จำนวน

7 กลมุ  ไดแก

1. การบรหิารจดัการภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

2. การบรหิารจดัการเพือ่ใหบรรลผุลสำเรจ็ตามประเดน็ยทุธศาสตร

3. ทีน่ีม่คีำตอบ “คำสัง่และประกาศคณะ”

4. การปฏบิตังิานพสัดไุมยากอยางทีค่ดิ

5. The Board : สรรหามาฝาก

6. หองสมดุมชีวีติ  Living  Library

7. TQA

ชุมชนนักปฏิบัติแตละกลุมสวนใหญไดดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ซึ่งใน

บางกลมุสามารถนำไปแกไขการปฏบิตังิาน/ลดความซ้ำซอน/ทำความเขาใจและแกไขลดขอผดิพลาด

นับวาไดผลดียิ่ง   สำหรับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มวีาระ 2 ป  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552

การบรหิารจดัการความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณบดี

ในสมยันัน้ ไดแก รองศาสตราจารย ดร. มงคล  รายะนาคร ไดทำหนาทีเ่ปนประธาน ไดมนีโยบาย

ใหบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรทุกระดับใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ตามพนัธกจิทีร่บัผดิชอบ  ดงันัน้เพือ่ใหบคุลากรมคีวามรคูวามเขาใจเรือ่งการบรหิารความเสีย่งทัว่ไป

ผชูวยศาสตราจารย ดร. สกณุณ ี บวรสมบตั ิ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  ภาควชิาชวีวทิยา  ไดรบัถวยพระราชทานจาก

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี  รางวลัชนะเลศิ ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม  ในผลงานเรือ่ง

“กระถางยอยสลายไดสำหรบัปลกูตนไมกระดาษ”  ณ  พระราชวงัสวนจติรลดา  เมือ่วนัที ่ 28  กนัยายน  2552
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ความเสี่ยงดานการวิจัย ดานการเงิน และสามารถระบุความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได

คณะวทิยาศาสตร จงึไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการบรหิารความเสีย่งของคณะวทิยาศาสตร โดย

ไดรบัเกยีรตจิากวทิยากรภายนอกหนึง่ทาน และภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม อกี 2 ทาน ดงันี้

1. ดร. เกรียงศักดิ์  ศิริพงษาโรจน ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรวิสาหกิจ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย มาเปนวทิยากร

2. คณุอนิทริา  ธงไชย  ผอูำนวยการสำนกังานการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

3. รองศาสตราจารย ดร. นทิศัน  จริะอรณุ รองคณบดฝีายแผนและพฒันา คณะวทิยาศาสตร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

จากผลการตอบแบบประเมินการจัดประชุมดังกลาว พบวา สวนใหญบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และสามารถที่จะวางแผนการบริหารความเสี่ยงได

ในระดบัหนวยงานยอย

การเผยแพรขอมลูขาวสาร

1. ขาวกจิกรรมภายในคณะฯ

1.1 จดัทำขอมลูลงขาวหนาเวปไซตคณะฯ กอนจดักจิกรรม

1.2 จดัทำขอมลูและภาพกจิกรรมลงขาวหนาเวปไซตคณะฯ

1.3 จดัทำขอมลูพรอมภาพกจิกรรมลงขาวกจิกรรม รายปกษ    2 ครัง้ตอเดอืน

1.4 จดัทำขอมลูพรอมภาพกจิกรรมลงขาวสารคณะฯ  ราย  3  เดอืน

1.5 สงขอมลูและภาพกจิกรรม หรอื Banner สงงานประชาสมัพนัธมหาวทิยาลยั

1.6 รายงานขอมลูกจิกรรมไปยงัสถานวีทิย ุFM 100  เพือ่ลงขาวตนชัว่โมง

1.7 สงขอมลูและภาพกจิกรรม หรอื Banner สงหนงัสอืพมิพทองถิน่

(ไทยนวิสและเชยีงใหมนวิส)

2. กจิกรรมประจำป

2.1 จดัทำขอมลูลงขาวหนาเวปไซตคณะฯ กอนจดักจิกรรม

2.2 จดัทำโปสเตอร A3 และ A4  เพือ่ตดิบอรดประชาสมัพนัธ

2.3 จดัทำปายไวนลิประชาสมัพนัธกจิกรรม (บางกรณ)ี

2.4 จดัทำสปอรตโฆษณาเพือ่ประชาสมัพนัธกจิกรรม (บางกรณ)ี

3. กจิกรรม/ขาวสารจากหนวยงานภายนอก

3.1 การขอเขาศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร ประสานงานกับหนวยงานหรือภาควิชา

ทีเ่กีย่วของใหทราบขอมลูและเตรยีมการตอนรบั

3.2 ขาวประชาสมัพนัธทัว่ไป มโีปสเตอรตดิบอรดประชาสมัพนัธ คณะฯ และภาควชิา

ตางๆ

3.3 ขาวประชาสัมพันธทั่วไป มีแผนพับ/ใบสมัครวางที่โตะประชาสัมพันธคณะฯ

เพือ่ประชาสมัพนัธกจิกรรม
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การควบคมุภายใน

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบควบคมุภายใน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ได

ดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 โดยตดิตามและ

รายงานผลใหกับหนวยงานตนสังกัด ไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม สำหรับการรายงานผลของปงบ

ประมาณ 2551 (1 ตลุาคม 2550-30 กนัยายน 2551)

คณะวทิยาศาสตร ไดดำเนนิการเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2552 โดยไดดำเนนิการตามแบบฟอรมที่

สำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดกำหนดไว 6 แบบฟอรม ไดแก

1. รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

(แบบ ปย.2-1)

2. สรปุผลการประเมนิองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัสวนงานยอย (แบบ ปย.2)

3. รายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย.3)

4. แบบประเมนิควบคมุภายใน (แบบ ปม.)

5. แผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสวนงานยอย (แบบ ปย.3)

6. หนงัสอืรบัรองการควบคมุภายในของผบูรหิารระดบัสวนงานยอย (แบบ ปย.1)

จากผลการติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว พบวายังมีความเสี่ยงบางประเด็นที่คณะ

วทิยาศาสตร ยงัตองปรบัปรงุ แกไข เพือ่ใหความเสีย่งลดลงหรอืหมดไป ซึง่สวนใหญทีพ่บมกัเปนใน

ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติงานประจำวัน และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงแลวยังอยูในระดับ

ทีร่บัได

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ

• ตดิตัง้ระบบจดัเกบ็ขอมลูทางจราจรทางคอมพวิเตอร ตามพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำผดิวนิยั

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550

•  ปรบัปรงุหอง Server

• พฒันาโปรแกรม

-  ระบบควบคมุการใชจายงบประมาณเงนิแผนดนิออนไลน

-  ระบบควบคมุการใชจายงบประมาณเงนิรายไดออนไลน

-  ระบบจองหองประชมุออนไลน

-  ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส
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การขยายการลงทนุดานอาคาร สิง่กอสรางและครภุณัฑ

การกอสรางอาคาร 45 ป คณะวทิยาศาสตร

คณะวทิยาศาสตร ไดรบัจดัสรรงบประมาณเพือ่กอสรางอาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมสถติิ

และคณติศาสตร งบประมาณ 20.895 ลานบาท ตัง้แตปงบประมาณ 2551-2553 และมกีำหนดกอสรางเสรจ็

ภายในปงบประมาณ 2553 โดยใชชือ่ อาคาร 45 ป คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (SCB 4)

การกอสรางอาคารศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

(ศวท-มช.)

คณะวทิยาศาสตร ไดจดัสรรงบประมาณรายจายจากเงนิรายได ปงบประมาณ 2552  จำนวน

9.5 ลานบาท   เพือ่กอสรางอาคารศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม (SCB 5)  ซึง่คาดวาจะสรางเสรจ็ตนปงบประมาณ 2553

เครือ่งมอืวทิยาศาสตรชัน้สงู  (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยมอบหมายใหคณะวทิยาศาสตร และศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนผูดำเนินการและรับผิดชอบในโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขัน

ภายใตกฎระเบียบของประเทศคูคา (EU White Paper)  เพื่อสนับสนุนโครงการ “พัฒนาศักยภาพ

หองปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รองรบั RoHS และ ELV”

งบประมาณประจำป 2551   ไดรบังบประมาณสนบัสนนุ จำนวนเงนิ 38,000,000 ลานบาท

เพือ่สนบัสนนุเครือ่งมอืและอปุกรณ ครภุณัฑ จำนวน 33  รายการ และปรบัปรงุหองปฏบิตักิารทดสอบ

และหองรบัตวัอยาง จำนวน 1  รายการ

งบประมาณประจำป 2552  ไดรบังบประมาณสนบัสนนุ จำนวนเงนิ 30,000,000 ลานบาท

เพือ่สนบัสนนุเครือ่งมอืและอปุกรณดงันี้

1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการทดสอบและหองรับตัวอยางใหมีสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวย

ความสะดวก งบประมาณ 5,900,000 ลานบาท

2. จดัหา พฒันาปรบัปรงุเครือ่งมอื ครภุณัฑ และวสัดทุีใ่ชในหองปฏบิตักิารใหมปีระสทิธภิาพ งบประมาณ

18,000,000 บาท จำนวน 9 รายการ เชน เครื่อง ICP-OES  เครื่องแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปก-

โทรมิเตอร (GC-MS) เครื่องระเหยสาร (Rotavap) ตูอบ เครื่องพีเอชมิเตอร เครื่องเหวี่ยง เครื่องวัด

ความหนดื เครือ่งโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู (HPLC) และเครือ่งไอออนโครมาโทกราฟ (IC)

3. พฒันาศกัยภาพหองปฏบิตักิาร วธิกีารทดสอบ บคุลากร และสรางเครอืขายดานทดสอบ RoHS และ

ELV งบประมาณ 6,000,000 ลานบาท

- เพือ่ดำเนนิการพฒันาศกัยภาพหองปฏบิตักิาร

- เพือ่พฒันาศกัยภาพวธิกีารทดสอบ โดยดำเนนิการจดัทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร

- เพือ่สรางเครอืขายดานการทดสอบ RoHS และ ELV และตลาดเชงิรกุ
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งบฯ แผนดนิ

284,981,624.47 บาทใชจายจรงิทัง้หมด

365,738,846.22 บาท

งบฯ เงนิรายได

90,838,865.89 บาท

 

198 คน

84 คน

พนักงานสายสนับสนุนพนักงานสายวิชาการ
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 ⌫ 

สรปุพืน้ทีอ่าคารตางๆ  ในคณะวทิยาศาสตร

ลำดบัที่ ชือ่อาคาร พืน้ที ่(ตร.ม.) ภาควชิา

1 อาคารคณติศาสตร 3,051.35 คณติศาสตร

2 อาคารชวีเคมี 119.30 เคมี

3 อาคารเคม ี1 5,471.34 ”

4 อาคารเคม ี2 6,456.00 ”

5 อาคารเปาแกว 191.50 ”

6 อาคารเกบ็สารเคมี 24.00 ”

7 อาคารชวีวทิยา 1 4,118.50 ชวีวทิยา

8 อาคารชวีวทิยา 2 2,078.58 ”

9 อาคารเกบ็ตวัอยางพชืสด 432.00 ”

10 อาคารเกบ็สารชวีวทิยา 531.76 ”

11 อาคารโรงเลีย้งหนู 60.00 ”

12 อาคารเรอืนกระจก 175.50 ”

13 อาคารเลีย้งสตัวทดลอง 648.00 ”

14 อาคารหอพรรณไม 813.45 ”

15 อาคารปฏบิตักิารวจิยัทางชวีวทิยา 551.8 ”

16 อาคารธรณวีทิยา 3,387.32 ธรณวีทิยา

17 อาคารฟสกิส 1 5,902.00 ฟสกิส

18 อาคารเครือ่งกล 287.50 ”

19 อาคารนวิตรอน 1,168.34 ”

20 อาคารฟสกิส 2 5,578.01 ”

21 อาคารหอดดูาว 179.25 ”

22 อาคารเทคโนโลยไีอออนบมี 805.05 ”

23 อาคารสถติิ 2,017.56 สถติิ

24 อาคารวทิยาการคอมพวิเตอร 3,516.00 คอมฯ

25 อาคารซลิเิกต 360.00 เคมอีตุฯ

26 อาคารเซรามกิ 1,089.00 ”
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27 อาคารเคมอีตุสาหกรรม 5,558.90 ”

28 อาคารเครอืซเีมนตไทย 1 630.00 ”

29 อาคารเครอืซเีมนตไทย 2 468.00 ”

30 อาคาร 30  ป (SCB 1) 12,367.87

- ชัน้ 1-2 และ 7 3,776.81 สวนกลาง

- ชัน้ 3-4 2,369.02 ฟสกิส

- ชัน้ 5-6 3,800.02 ชวีวทิยา

- ชัน้ 8-9 2,366.02 เคมี

31 อาคาร 40  ป (SCB 2) 22,930.88

- ชัน้ B,1,2 9,632.58 สวนกลาง

- ชัน้ 3-4 3,635.91 เคมี

- งานวจิยั ชัน้ 4 717.19 สวนกลาง

- ชัน้ 5-6 4,281.67 ฟสกิส

- ชัน้ 7-8-9 4,484.38 ชวีวทิยา

32 - อาคารอญัมณ ี  (SCB 3) 5,002.23 ธรณวีทิยา

- SCB 3100 312.80 สวนกลาง

33 อาคารจโีนมพชืเศรษฐกจิ 1,476.00 ชวีวทิยา

34 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมสถติ-ิคณติศาสตร (SCB 4) 2,438.00 สถติ-ิคณติศาสตร

35 อาคารศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(SCB 5) 825.00 สวนกลาง

ยานพาหนะ   รถบสั 38 ทีน่ัง่ 1 คนั รถสวนบคุคล 4 คนั  และรถบรรทกุ 6 ลอ (30 คน)  1 คนั

ลำดบัที่ ชือ่อาคาร พืน้ที ่(ตร.ม.) ภาควชิา



คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม : 65

คณะผบูรหิารคณะวทิยาศาสตร

รศ. ดร. สมัพนัธ  สงิหราชวราพนัธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

s.sampan@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943301

รศ. ดร. พสิษิฐ  สงิหใจ
ผูชวยคณบดีฝายแผนและพัฒนา

singjai@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943391

รศ. ดร. เกรยีงศกัดิ ์ ไชยโรจน
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

griangsa@science.cmu.ac.th
โทร. 053-943304

รศ. ดร. ปยะพงศ  เนยีมทรพัย
รองคณบดีฝายวิชาการ

scipnmsp@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943302

รศ. ปรชีา  ลามชาง
รองคณบดีฝายบริหาร

scsti001@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943303

ผศ. ดร. อภนินท  นนัทยิา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

anuntiya@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943307

รศ. ดร. จรียทุธ  ไชยจารวุณชิ
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

 jeerayut@cs.science.cmu.ac.th
โทร. 053-943306

ผศ. ดร. พสิษิฐ  ลิม้ตระกลู
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

plimtrak@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943478

ผศ. ดร. ยิง่มณ ี  ตระกลูพวั
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

yboony@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943305

อ. ดร. เพญ็ศริ ิ ศรบีรุี
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

pensiri@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943392

ผศ. ดร. บรูพา  แพจยุ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

burapha@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943398
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หวัหนาภาควชิา

รศ. ดร. จนิตนา  สริพิทิยานานนท
หัวหนาภาควิชาเคมี

รศ. ดร. ธรณนิทร  ไชยเรอืงศรี
หวัหนาภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม

ผศ. ดร. บรรจบ  ยศสมบตัิ
หวัหนาภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร

รศ. ดร. เอกรฐั  บญุเชยีง
หวัหนาภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

รศ. ทศพร  จนัทรคง
หวัหนาภาควชิาคณติศาสตร

รศ. สรุนิทร ขนาบศกัดิ์
หวัหนาภาควชิาสถติิ

รศ. ดร. พษิณ ุ วงศพรชยั
หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา

รศ. ดร. อารยา  จาตเิสถยีร
หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

รศ. ดร. นวลศร ี  รกัอรยิะธรรม
ผอูำนวยการศนูยบรกิาร

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายทองสุข  ติยะชัยพานิช
โทร. 053-941919

เลขานกุารสำนกังานคณะวทิยาศาสตร
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1. คณะทำงานฝายขอมลูและจดัทำรายงาน

1. รองคณบดฝีายแผนและพฒันา ประธานคณะทำงาน

2. เลขานุการคณะ คณะทำงาน

3. หวัหนางานบรหิารและธรุการ คณะทำงาน

4. หวัหนางานบรกิารการศกึษา คณะทำงาน

5. หวัหนางานคลงัและพสัดุ คณะทำงาน

6. หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ           คณะทำงาน

7. หัวหนางานนโยบายและแผน คณะทำงานและเลขานกุาร

8. นายสมจติ  พนักลาง คณะทำงานและผชูวยเลขานกุาร

มีหนาที่รวบรวมขอมูลและจัดทำรายงานประจำปภาคภาษาไทย สงมอบใหฝายจัดทำรายงานภาคภาษา

องักฤษ และฝายจดัทำรปูเลม ดำเนนิการตอไป

2. คณะทำงานฝายออกแบบและจดัทำรปูเลม

1. รองคณบดฝีายบรหิาร ประธานคณะทำงาน

2.   เลขานกุารคณะ คณะทำงาน

3.   นางสาวสมประสงค  ศรแีกว คณะทำงาน

4.   นายประยทุธ  คณุหลวง คณะทำงาน

5.   นางสาวพงษลดา  บรจินิดากลุ คณะทำงาน

6.   นายพเิชษฐ  พทุธริงัษี คณะทำงาน

7.   นายสมจติ  พนักลาง คณะทำงาน

8.   นางสาวอจัฉราภรณ  จนัทรแดง             คณะทำงานและเลขานกุาร

มหีนาทีอ่อกแบบและจดัทำรปูเลมรายงานประจำป  ทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. คณะทำงานฝายจดัทำรายงานประจำปภาคภาษาองักฤษ

1. Dr. Robert  Molloy ประธานคณะทำงาน

2. ผชูวยคณบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ คณะทำงาน

3. รองศาสตราจารย ดร. อภนิภสั  รจุวิตัร คณะทำงาน

4. รองศาสตราจารย ดร. สภุาภรณ ครดัทพั ฮารเวล คณะทำงาน

5. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อานนท  ชยัพานชิ คณะทำงาน

6. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อนชุา วชัระภาสร คณะทำงาน

7. ผชูวยศาสตราจารย ดร. ลลดิา  แชงค คณะทำงาน

8. ผชูวยศาสตราจารย ดร. จลูนิ  ลคิะสริิ คณะทำงาน

9. ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปยรตัน  นมิมานพภิกัดิ์ คณะทำงาน

10. อาจารย ดร. ยงยทุธ  ไชยพงศ คณะทำงาน

11. อาจารย ดร. วรรณจนัทร  แสงหริญั ลี คณะทำงาน

12. อาจารย ดร. จริฏัฐ  แสนทน คณะทำงาน

13. อาจารย ดร. ละอองนวล  ศรสีมบตัิ คณะทำงาน

14. อาจารย ดร. คณารฐั  ณ ลำปาง คณะทำงาน

15. อาจารย ดร. สรุนิทร สายปญญา คณะทำงาน
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16. อาจารย ดร. องัคณา เสาวภาคยหริณัย คณะทำงาน

17. อาจารย ดร. นท ีทองศริิ คณะทำงาน

18. อาจารย ดร. ธนะศกัดิ ์หมวกทองหลาง คณะทำงาน

19. อาจารย ดร. พชัณ ี แสงทอง คณะทำงาน

20. นางสาวอจัฉราภรณ  จนัทรแดง คณะทำงานและเลขานกุาร

มหีนาที ่จดัทำรายงานประจำปภาคภาษาองักฤษใหสอดคลองกบัภาคภาษาไทย
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