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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 3

สารคณบดี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนึง่ ในสามคณะแรกทีไ่ ดรบั การกอตัง้ ขึน้ มาพรอมกันกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ ป พ.ศ. 2507 ปจจุบนั มีสว นงานประกอบดวยสำนักงานคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาตางๆ
อีก 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวทิ ยา
ภาควิชาฟสกิ ส ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และภาควิชาสถิติ
ในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มี
อาคารทีอ่ ยใู นความรับผิดชอบ 33 อาคาร พืน้ ทีร่ วมกวา 97,000 ตารางเมตร มีบคุ ลากรรวม 555 คน เปนคณาจารย
321 คน และบุคลากรสายอื่นๆ 234 คน นักศึกษารวม 1,097 คน แยกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 816 คน
ระดับปริญญาโท 221 คน ระดับปริญญาเอก 60 คน โดยมีสาขาวิชาทีร่ บั นักศึกษาทัง้ หมด 49 สาขาวิชา แยกเปนระดับ
ปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 13 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาลงทะเบียนเรียนในวิชา
ตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรอกี ภาคการศึกษาละไมต่ำกวาหนึง่ หมืน่ คน
ในปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรบั งบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดรวมกันประมาณ 374 ลานบาท แยกเปนงบประมาณแผนดินประมาณ 284 ลานบาท และงบประมาณ
เงินรายไดประมาณ 90 ลานบาท ผลิตบัณฑิตไดรวม 740 คน เปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 537 คน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
160 คน และวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต 43 คน มีผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พในระดับนานาชาติ 200 กวาเรือ่ ง และมีการให
บริการวิชาการเปนจำนวนมาก
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ เ ป น แหล ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง มุ ง เน น การวิ จั ย
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดหา
ทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาทีม่ งุ สกู ารพึง่ พาตนเอง โดยไดดำเนินการตามพันธกิจทีส่ อดคลองกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกนักศึกษาภายในและ
ภายนอกคณะ โดยมงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในสาขาตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปแกไขปญหา
และพัฒนาสังคมของประเทศ อีกทั้งมีการใหบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประเทศและทองถิ่นภาคเหนือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน
เอกลักษณของทองถิน่ และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีด่ ี ทัง้ ยังมีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
ในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พึง่ พาตนเองโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานประจำป 2552 ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในชวงปงบประมาณ 2552
ในดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวิจัยและวิชาการ ดานบริการวิชาการแกชุมชน ดาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
การรายงานกิจกรรมตางๆ ในรอบปและกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุลวงมาดวยดีในรอบปที่ผานมา เปนผลเนื่องมาจากความรวมมือรวมใจของ
คณาจารย บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผูบริหารทุกระดับทุกคน ในนามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตรไดยดึ ถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเปนกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้
“มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมภิ าค จัดตัง้ ขึน้ ตามนโยบายของรัฐ

และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือ ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวย
ประโยชนแกทอ งถิน่ และประเทศชาติโดยสวนรวม

มหาวิทยาลัยแหงนี้ เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกตเผยแพร
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได
สามารถครองตน ครองคน และครองงานดวยมโนธรรมและจิตสำนึกตอสังคม”

ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร
“วิทยาศาสตรดำเนินไปบนพืน้ ฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุผล ผานกระบวนการวิจยั

เพือ่ นำมาซึง่ องคความรทู างวิทยาศาสตรทผี่ า นการทดสอบ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง สัง่ สม และถายทอดมา
หลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตรในฐานะที่เปนองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรูทั้งที่มีอยูแลว
และพึงแสวงหาใหมเพือ่ เพิม่ พูนและเสริมสรางภูมปิ ญ
 ญาของบุคคลใหตงั้ มัน่ อยบู นพืน้ ฐานของความเปน
วิทยาศาสตร รจู กั ใชกระบวนการคิด การใชเหตุและผล เพือ่ สรางสรรคสงั คมแหงการเรียนรู ซึง่ จะนำไปสู
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศตอไป”

วิสยั ทัศน
“คณะวิทยาศาสตรมุงจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยที่เปนเลิศในระดับนานาชาติ ใหบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพแกสงั คม และพึง่ พาตนเองได ”

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับแนวหนาของประเทศและมงุ สคู วามเปนเลิศระดับนานาชาติ
2. ดำเนินการวิจยั ทัง้ การวิจยั พืน้ ฐานและประยุกตในสาขาตางๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ สามารถนำมา
ใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. ใหการบริการแกชุมชนแบบมีสวนรวมอยางมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการพัฒนา
ทองถิน่ ภาคเหนือและประเทศ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 5
4. ทำนุ บำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท อ งถิ่ น ภาคเหนื อ อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปรับเปลีย่ นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารเชิงกลยุทธและองคกรแหงการเรียนรู
6. มงุ จัดหาทรัพยากรและรายไดใหเพียงพอกับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและสามารถพึง่ พาตนเองได

คานิยมหลัก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กำหนดคานิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร ดังนี้
S-C-I-C-M-U

S
C
I
C
M
U

= Success

การมงุ มัน่ ความสำเร็จตามเปาหมาย

= Competitiveness การขยายความสามารถในการแขงขัน
= Innovativeness การสรางสรรคภมู ปิ ญ
 ญานวัตกรรม
= Collaboration

การทำงานรวมกันเปนทีม

= Morality

การยึดมัน่ ในศีลธรรมความดี

= Unity

การรรู กั สามัคคีเพือ่ องคกร
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ผลการดำเนินงานเดนในรอบป 2552
การปรับโครงสรางองคกร
คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปรับโครงสรางจากเดิมดังรายละเอียดการแบง
หนวยงานในสวนงานวิชาการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ดังนี้
การแบงหนวยงาน
ตามโครงสรางเดิม
ตาม พรบ.มช. พ.ศ. 2530

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

ภารกิจของหนวยงาน
ตามโครงสรางใหม

(1) สำนักงานเลขานุการ

(1) สำนักงานคณะวิทยาศาสตร

รับผิดชอบภารกิจ ในการบริหารจัดการ
ตลอดจนสนับสนุนงานบริหารวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร

(2) ภาควิชาคณิตศาสตร
(3) ภาควิชาเคมี

(2) ภาควิชาคณิตศาสตร
(3) ภาควิชาเคมี

ภาควิชา (2)-(9) รับผิดชอบภารกิจ
หลักในการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสาขาวิชา
ทีม่ ใี นแตละภาควิชา

(4) ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม

(4) ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม

(5) ภาควิชาชีววิทยา

(5) ภาควิชาชีววิทยา

(6) ภาควิชาธรณีวทิ ยา

(6) ภาควิชาธรณีวทิ ยา

(7) ภาควิชาฟสกิ ส

(7) ภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร

(8) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

(8) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

(9) ภาควิชาสถิติ

(9) ภาควิชาสถิติ
(10) ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ถายทอดองคความรแู ละใหบริการ
วิชาการตามความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ของคณะวิทยาศาสตร

(11) ศูนยวจิ ยั วัสดุศาสตร

ดำเนินงานวิจยั สรางสรรคนวัตกรรม
และถายทอดองคความรทู างดาน
วัสดุศาสตร

(12) ศูนยวจิ ยั วิทยาศาสตรพหุวทิ ยาการ

ดำเนินงานวิจยั สรางสรรคนวัตกรรม
และถายทอดองคความรทู าง
วิทยาศาสตรพหุวทิ ยาการ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 7

ขอมูลพืน้ ฐาน
ประวัตคิ ณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร เปนหนึง่ ในสามคณะแรกทีเ่ ปดสอนตัง้ แตเริม่ กอตัง้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในป พ.ศ. 2507 มีพนื้ ทีใ่ นความรับผิดชอบ 36 ไร ประกอบดวยอาคารเรียน และอาคารปฏิบตั กิ ารตางๆ
รวม 35 อาคาร โดยดำเนินภารกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแกชมุ ชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกตที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทัง้ สงเสริมและสรางความแข็งแกรงทางดาน
การวิจัยของคณาจารย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมในการผลิตบัณฑิต ไดโดยเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พรอมกับการเปด
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในระยะแรกจำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ฟสกิ ส ธรณีวทิ ยา
และชีววิทยา ในปการศึกษา 2517 คณะวิทยาศาสตรเปนคณะแรกทีเ่ ปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท
โดยเริม่ เปด จำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวทิ ยา ฟสกิ ส การสอนเคมี การสอนฟสกิ ส
การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร และในปการศึกษา 2532 คณะวิทยาศาสตรเปนคณะแรกที่
เปดหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเริม่ เปดจำนวน 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟสกิ ส ชีววิทยา และธรณีวทิ ยา

รายนามผบ
ู ริหารดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
จนถึงปจจุบน
ั มีจำนวนทัง้ หมด 9 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-พ.ศ. 2552

9. รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ

พ.ศ. 2552-ปจจุบนั
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หนวยงานในคณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร
1. ประวัตภิ าควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร เปนหนึ่งในหาภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร ที่เริ่มเปดสอนตั้งแตป

พ.ศ. 2507 โดยเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 5 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร
ตัง้ แตป พ.ศ. 2507
หลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอนคณิตศาสตร
ตัง้ แตป พ.ศ. 2518
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร
ตัง้ แตป พ.ศ. 2526
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร
ตัง้ แตป พ.ศ. 2534
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ตัง้ แตป พ.ศ. 2542

ในปการศึกษา 2552 ภาควิชามีอาจารยประจำ 45 คน และเจาหนาที่ 10 คน โดยมีสดั สวน
แยกตามตำแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารยดังนี้ ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย :
ผชู ว ยศาสตราจารย : อาจารย = 3 : 9 : 10 : 23, ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 2 : 16 : 27
มีนกั ศึกษาปริญญาตรี 193 คน ปริญญาโท 38 คน และปริญญาเอก 32 คน

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
ผลิตนักคณิตศาสตรทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ ดานความรู จริยธรรม และคุณธรรม มีการวิจยั ทางคณิตศาสตร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับสากล มีการบริหารจัดการทีด่ ี
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานคณิตศาสตรใหแกนักศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ โดยมงุ เนนคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อสามารถนำไปแกไข
ปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกชมุ ชน เพือ่ สนองความตองการของประเทศและทองถิน่
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิน่ และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ สิง่ แวดลอมทีด่ ี
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดานดวยหลักธรรมาภิบาล พึง่ พาตนเองโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนในรอบป พ.ศ.2552
1. ในป 2552 ภาควิชาคณิตศาสตรมบี คุ ลากรทีม่ ผี ลงานโดดเดนดังนี้
1.1 ศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต ไดรับรางวัล “ชางทองคำ 2552” มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจำป 2552 ประเภทอาจารยดเี ดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 9
1.2 กลมุ วิจยั ทฤษฎีจดุ ตรึงในปริภมู บิ านาคและปริภมู เิ มตทริก ซึง่ มี ศาสตราจารย ดร. สมพงษ
ธรรมพงษา เปนหัวหนากลุม ไดรับรางวัล กลุมวิจัยป 49 ที่มีผลงานดีเดน จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในงานประชุมวิชาการประจำป 2552 ของ สกอ. ในงานนี้
มีนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมในการเสนอผลงานวิจัย
ระดับปริญญาเอก (The Best Doctoral Award) จำนวน 2 คนคือ นายศราวุธ พั้วปอง และ
นางสาววารุนนั ท อินถากอน
1.3 ศาสตราจารยอำนวย ขนันไทย ไดรบั รางวัล ศิษยเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร ในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 45 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2552
1.4 รองศาสตราจารยประทีป จันทรคง ไดรบั รางวัล อาจารยทปี่ รึกษาการคนควาแบบอิสระดีมาก
ประจำป 2551 และ 2552 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.5 อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ ผปู ระสานงานหนวยวิจยั คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโบราณคดี
ไดคดิ คนการฟน ฟูจติ รกรรมฝาผนังในวัดอุโมงคเชิงดอยสุเทพ ซึง่ เกาแกมอี ายุกวา 500 ป โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ
2. งบประมาณการวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนในป 2552 รวมเปนเงิน 5,260,947 บาท
3. ผลงานตีพมิ พในวารสารทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ป 2552 (ป ค.ศ. 2009) จำนวน 47 ผลงาน
4. ศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตรที่มีผลงานโดดเดน
4.1 น.ส. ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ (ศิษยเการหัส 4105043) ไดรบั รางวัลที่ 1 ประเภทบุคคลรนุ ผใู หญหญิง
ในการแขงขันพับเครือ่ งบินกระดาษประจำป 2009 ทีเ่ มืองชิบะ ประเทศญีป่ นุ
4.2 ศาสตราจารย ดร. สมยศ พลับเทีย่ ง (ศิษยเกาปริญญาเอก รหัส 3965102) ไดรบั รางวัลนักวิจยั
ดีเดนแหงชาติประจำป 2552 ของสภาวิจยั แหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
5. ชมรมศิษยเกาคณิตศาสตรระดมทุนการศึกษาโอกาสฉลองครบรอบ 45 ป ภาควิชาคณิตศาสตร
ไดเปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ 191,000 บาท

ศาสตราจารย ดร. สมพงษ ธรรมพงษา หัวหนากลุมวิจัยทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาคและปริภูมิเมตทริก
ทีไ่ ดรบั รางวัลกลมุ วิจยั ป พ.ศ. 2549 ทีม่ ผี ลงานดีเดน ในงานการประชุมวิชาการประจำป 2552
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ภาควิชาเคมี
1. ประวัตภิ าควิชา

ภาควิชาเคมี เปนหนึ่งในหาภาควิชาแรกที่เปดสอนตั้งแตเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในป พ.ศ. 2507 ที่ทำการภาควิชาเริ่มแรกอยูที่อาคารเคมี 1 ซึ่งเปนอาคารแรกของคณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมีมีพัฒนาการในการดำเนินการตามภารกิจที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ในดานการจัดการศึกษาภาควิชาเคมีไดเริ่มดำเนินการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีในปการศึกษา 2507, 2517 และ 2532 ตามลำดับ สวน
ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เริ่มดำเนินการในปการศึกษา 2530 ทั้งยังบริการ
สอนกระบวนวิชาพืน้ ฐานดานเคมีและชีวเคมีในระดับปริญญาตรีใหแกนกั ศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
สวนในดานการวิจัยนั้น ภาควิชาเริ่มมีความโดดเดนและชัดเจนขึ้นในทศวรรษที่ 2 ของการกอตั้ง
คณะวิทยาศาสตร

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
ภาควิชาเคมีเปนแหลงของความรูและการวิจัย ที่มุงสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การสราง
องคความรูใหม การพัฒนาและการแกปญหาของประเทศ โดยเนนหลักการเคมีสะอาดและเคมีเพื่อ
นวัตกรรมในการสรางสังคมทีเ่ ปนสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทัง้ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีม่ คี วามรคู วามสามารถดานเคมี ทีส่ ามารถแขงขันได
ในระดับสากล มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความทันสมัยและสามารถเรียนรตู ลอดชีวติ
2. ดำเนินการวิจยั ทีเ่ สริมความรแู กผเู รียน สรางองคความรใู หมและนวัตกรรมทางเคมี รวมทัง้ บูรณาการ
รวมกับสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ
3. นำความรแู ละความเชีย่ วชาญจากการวิจยั ตลอดจนนวัตกรรมทีส่ รางขึน้ ใหบริการและสรางผลงาน
ในชุมชน
4. จัดหารายไดจากความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยสูการนำไป
ใชประโยชนไดจริง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเขาสูภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน เพื่อ
มงุ สคู วามสามารถพึง่ พาตนเองได
5. จัดใหมรี ะบบฐานขอมูลทีท่ นั สมัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพือ่ ประโยชน
ในการเผยแพร ประชาสัมพันธ และคลองตัว มีความพรอมสำหรับการตรวจสอบโดยกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
6. นำความรแู ละผลงานจากการวิจยั ประยุกตสงู านทางดานศิลปวัฒนธรรม

3. ผลการดำเนินงานในรอบป 2552
¥
¥
¥

ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมี
พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล เพือ่ การบริหารและประกันคุณภาพ
กลมุ เคมีวสั ดุรว มเปนสวนหนึง่ ของโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 11

นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทัย
เยีย่ มชมภาควิชาเคมี

กีฬาสรางความสัมพันธระหวางอาจารย
และนักศึกษาภาควิชาเคมี

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (เคมี)
รวมกับผูทรงคุณวุฒิ

สัมมนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี

ทำบุญภาควิชาเคมี

อบรมครูเคมี หลักสูตร 3 รวมกับ สสวท.
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ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม
1. ประวัตภิ าควิชา

จุดเริ่มตนของหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูที่

ภาควิชาเคมี ซึง่ ในขณะนัน้ คณะวิทยาศาสตรมี 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ชีววิทยา ฟสกิ ส ธรณีวทิ ยา
และคณิตศาสตร เริม่ แรกไดดำเนินการเปดกระบวนวิชาเคมีประยุกตทางอุตสาหกรรมขึน้ 2 กระบวนวิชา
ในป พ.ศ. 2515 สังกัดภาควิชาเคมี ผบู กุ เบิกการเรียนการสอนทางดานนีค้ อื รองศาสตราจารย ดร.
กาญจนะ แกวกำเนิด ซึง่ ก็มนี กั ศึกษาภาควิชาเคมีสนใจเลือกกันมาก ป พ.ศ. 2520 ไดดำเนินการขยาย
การเปดกระบวนวิชาทางเคมีอตุ สาหกรรมเพิม่ ขึน้

ป พ.ศ. 2536 เคมี อุ ต สาหกรรมได รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง เป น ภาควิ ช า และย า ยมาอยู ที่
อาคารเคมีอตุ สาหกรรมและวัสดุศาสตร ซึง่ เปนอาคาร 4 ชัน้ สรางเสร็จในเดือนกันยายน ป 2535 ดวย
งบประมาณ 32 ลานบาท พืน้ ทีส่ ว นหนึง่ ของอาคารเปนของโครงการวัสดุศาสตร ในเดือนสิงหาคม
ก็มพี ธิ รี บั มอบ “อาคารเครือซิเมนตไทย 2” โดยบริษทั ปูนซิเมนตไทย จำกัด ไดจดั สรางสำหรับโครงการ
ศูนยวิจัยทรัพยากรเซรามิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปนอาคารที่อยูในสวนของอาคารซิลิเกต
ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม
ปการศึกษา 2543 ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรมไดรบั อนุมตั ใิ หเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม และตอมาทางภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรมไดมกี ารจัดทำหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งตามแผนจะเสนอเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในปการศึกษา 2553
เปนตนไป เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพของชาติ สอดรับกับการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
ภาควิชายอดนิยมอันดับหนึ่งของคณะวิทยาศาสตรในระดับปริญญาตรี ผลิตงานวิจัยระดับ
ปริญญาโททีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ และพรอมเปดหลักสูตรปริญญาเอก

ยุทธศาสตรและเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1: การขยายโอกาสในการเขาศึกษาในสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
เปาหมาย
นักศึกษารอยละ 90 ทีม่ คี วามสนใจในสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม มีโอกาสไดเขาศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2: การขยายโอกาสในการเลือกแผนหรือแนวทางการวิจยั
เปาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมทุกคนไดเขาศึกษาในแผนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือแนวทางการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาทีต่ นเองมีความสนใจ
ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิม่ โอกาสการไดงานทำหรือศึกษาตอของบัณฑิต
เปาหมาย
รอยละการไดงานทำหรือศึกษาตอของบัณฑิตสาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรมเพิม่ ขึน้ เปน
รอยละ 90

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 13
ยุทธศาสตรที่ 4: การแสวงหาแหลงทุนการศึกษาและวิจยั จากทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เปาหมาย
นักศึกษาและคณาจารยมีแหลงทุนเพิ่มเติมจากภายนอกคณะวิทยาศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจยั
ยุทธศาสตรที่ 5: การยกระดับคุณภาพงานวิจยั สรู ะดับนานาชาติ
เปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม
สคู วามเปนสากลและแขงขันได
ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
เปาหมาย
บุคลากรมีความรูและทักษะ สามารถเปนที่พึ่งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 7: การขยายงานบริการทางวิชาการ
เปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาไดพฒ
ั นาทักษะการถายทอดความรสู ชู มุ ชนเพือ่ การนำชุมชน
ไปสสู งั คมทีใ่ ชความรเู ปนฐาน และสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 8: การจัดการความรู
เปาหมาย
สะสมมรดกความรขู องภาควิชา
ยุทธศาสตรที่ 9: การประกันคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
การจัดการศึกษาของภาควิชา มีคุณภาพอยางนอยในระดับดี ตามเกณฑของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมศ. และ สกอ.

3. ผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนในรอบป 2552
คณาจารยของภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรมไดมผี ลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
รวมทัง้ ไดรบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนจำนวนมาก มีการเปนเจาภาพจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง เชน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 (29-30 ต.ค. 2550) และการประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย
ครัง้ ที่ 26 (28-30 ม.ค. 2552) เปนตน รวมทัง้ มีความรวมมือกับตางประเทศหลายประเทศในการแลกเปลีย่ น
บุคลากรและนักศึกษาเพือ่ การพัฒนางานวิจยั และการศึกษา ไดแก Gunma University, Tohoku University
ประเทศญีป่ นุ , Freiberg University of Mining and Technology สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มหาวิทยาลัย
ในประเทศเดนมารก และ Professor Dr. Seiji Isoda หัวหนาศูนยวจิ ยั Advanced Research Center for
Beam Science ของ Institute for Chemical Research (ICR), Kyoto University, ประเทศญีป่ นุ รวมทัง้ ได
มีการผลิตบัณฑิตทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เขาสโู รงงาน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก
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การบรรยายพิเศษ ของ Prof. Dr. Heiko Hessenkemper
Freiberg University of Mining and Technology

งานปฐมนิเทศนักศึกษา ชัน้ ปที่ 2

ภาควิชาชีววิทยา
1. ประวัตภิ าควิชา

ภาควิชาชีววิทยา กอตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2507 เริม่ ตนจากการเปดสอนหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา

นับจากอดีตถึงปจจุบัน มีการผลิตบัณฑิต 1,405 คน มหาบัณฑิต 615 คน และดุษฎีบัณฑิต 62 คน
รวมทั้ ง สิ้ น 2,089 คน ภาควิ ช าฯ มี บุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น 92 คน แยกเปนขาราชการสาย ก 27 คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 30 คน ผมู คี วามรคู วามสามารถพิเศษเปนอาจารย 1 คน ขาราชการ
สาย ค 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร 8 คน ระดับบริการ 2 คน
และลูกจางประจำ/ลูกจางชัว่ คราว 15 คน

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
บุกเบิกวิชาการ สรางสรรคปญ
 ญา นำพาสสู ากล ประพฤติตนพอเพียง
พันธกิจ
1. สรางบัณฑิตทุกระดับใหมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ มีศักยภาพในการแขงขันในระดับ
ทองถิน่ ชาติและสากล
2. สรางสรรคงานวิจยั ทีแ่ ข็งแกรง นำไปใชแกปญ
 หาไดจริง
3. บริการดานวิชาการแกชุมชน เพื่อใหชุมชนแข็งแกรงอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง
และมีศกั ยภาพในการแขงขันกับตางประเทศเพิม่ มากขึน้
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สรางภูมคิ มุ กันตนเองตอโลกาภิวฒ
ั นทผี่ นั ผวน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 15

3. ผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนในรอบป 2552
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สกุณณี บวรสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ไดรับถวย
พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลชนะเลิศประเภท
ที่ 4 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ชื่อผลงานเรื่อง “กระถางยอยสลายไดสำหรับปลูกตนกระดาษ”
ณ พระราชวังสวนจิตรลดา เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2552
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ไดรบั รางวัล
TRF-CHE-SCOPUS Research Awards นักวิจยั รนุ กลางดีเดน ประจำป 2552 จากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั โดยนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนผมู อบรางวัล ในผลงานวิจยั
หัวขอเรือ่ ง “ผึง้ โรคศัตรูผงึ้ และจุลนิ ทรียป ระจำถิน่ ” ณ โรงแรมฮอลิเดยอนิ น รีสอรท รีเจนทบชี
ชะอำ จ. เพชรบุรี เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552
การเรียนการสอน
รางวัลวิทยานิพนธดเี ดน กลมุ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา
2552 ไดแก นายเนติ เงินแพทย รหัส 4665007 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร วิทยานิพนธ
เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของเดสมิดสในแหลงน้ำจืดบางแหงของประเทศไทยและ
ความสัมพันธกบั คุณภาพน้ำ”

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
โดยศูนยวจิ ยั และบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
แกนกั เรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2552
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ภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร
1. ประวัตภิ าควิชา

ภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนภาควิชาหนึง่

ของคณะวิทยาศาสตร ที่ไดเริ่มดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 ซึ่งเปนปที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเริม่ เปดดำเนินกิจกรรมการศึกษาจนถึงปจจุบนั
ในขณะนีภ้ าควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
ฟสกิ สและสาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟสกิ ส สาขาวิชา
ฟสกิ สประยุกต สาขาวิชาการสอนฟสกิ ส สาขาวิชาวัสดุศาสตร และสาขาวิชาธรณีฟส กิ สประยุกต โดย
มงุ เนนใหนกั ศึกษามีพนื้ ฐานทางวิชาการดานฟสกิ สและดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ไปประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสมกับสภาพความตองการของประเทศตอไป

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ 2550-2554
“เปนทีย่ อมรับระดับสากล สรางงานวิจยั ระดับแนวหนา
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถชีน้ ำสังคม”

3. ผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนในรอบป 2552
บุคลากรดีเดน ของคณะวิทยาศาสตร ประจำป 2552
1. ผชู ว ยศาสตราจารยกานดา สิงขรัตน
2. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ เหลาศิรถิ าวร
3. นายคำจันทร อินตะวงศ
กิจกรรมที่ไดดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยหรือองคการ (ทั้งในและตางประเทศ) ประจำป
งบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
1. “สมาชิกถาวรของ AAAPT” ของ Asian African Association Plasma Training
โดย รองศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
2. “12th International Symposium Ecomaterials Proceesing Design (2011)”
ของ ISPED 2011 โดย ศาสตราจารย ดร. สมชาย ทองเต็ม

โครงการเตรียมความพรอมวิชา 207188 (PHYSICS II) ใหแกนกั ศึกษาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร ชัน้ ปที่ 1

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 17

ภาควิชาธรณีวทิ ยา
1. ประวัตภิ าควิชา

ภาควิชาธรณีวทิ ยาไดเริม่ ดำเนินการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาธรณีวทิ ยา ในป

พ.ศ. 2507 ซึง่ เปนปทกี่ อ ตัง้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนกั ศึกษารนุ แรกเขาสังกัดวิชาเอก จำนวน 12 คน และ
สำเร็จการศึกษา 5 คน เริม่ ตัง้ แตนนั้ เปนตนมาจำนวนนักศึกษาสังกัดวิชาเอกธรณีวทิ ยาไดเพิม่ มากขึน้
และสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานรับใชสังคมประเทศชาติเปนจำนวนมาก ทั้งในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ ภาควิชาธรณีวิทยาไดเริ่มดำเนินการ
เปดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาธรณีวทิ ยา ในป พ.ศ. 2518 และหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชา
ธรณีวทิ ยา ในป พ.ศ. 2532 นอกจากนีภ้ าควิชาธรณีวทิ ยาไดรว มกับภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี เปด
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2535 และเปดหลักสูตร
ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมอีกในภายหลัง รวมกับภาควิชาฟสิกส เปดหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาธรณีฟส กิ สประยุกต ในป พ.ศ. 2536 (มีการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2547)
และในป พ.ศ. 2538 ภาควิชาธรณีวิทยาไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอัญมณีวิทยา
อีกสาขาหนึง่ และมีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาธรณีวทิ ยา ใหเปนหลักสูตรนานาชาติ
ป พ.ศ. 2547 ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธรณีศาสตรปโตรเลียม ซึ่งเปนหลักสูตร
นานาชาติ

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
ภาควิชาธรณีวทิ ยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรโลกชัน้ นำ
ของประเทศ ทีส่ รางสมองคความรู และผลิตบัณฑิตสาขาวิชาธรณีวทิ ยาและอัญมณีวทิ ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ ซึ่งภายในป พ.ศ. 2557 อันเปนปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครบรอบการกอตั้ง 50 ป ภาควิชาธรณีวิทยาจะเปนสถาบันการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานชัน้ นำในบรรดากลมุ ประเทศอาเซียน
พันธกิจ
ภาควิชาธรณีวิทยา เปนภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร ดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ปจจุบันภาควิชาฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานจริง
รวมทัง้ สิน้ 31 คน ประกอบดวยอาจารย 19 คน อาจารยอาสาสมัครชาวตางประเทศ 1 คน เจาหนาที่
สายสนับสนุนวิชาการ 5 คน เจาหนาทีธ่ รุ การ (สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร) 3 คน
และลูกจางประจำ 3 คน

3. ผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนในรอบป 2552
1. ภาควิชาฯ ไดมีการแสวงหาแหลงเงินเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การบริการวิชาการ จากแหลงทุนสนับสนุนทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนเงินรวมทัง้ สิน้
30,570,327.57 บาท (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1. จำนวนเงินรายไดทแี่ สวงหาผานกิจกรรมตางๆ ของภาควิชาฯ ชวงป 2551-2552
รายการกิจกรรม
งานวิจยั เพือ่ พัฒนาองคความรู
(Scientific Research)
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(Departmental Research)
งานวิจัยตามขอกำหนดของหนวยงานที่ใหทุน
(Contract Research)
งานบริการวิชาการแกชมุ ชนแบบใหเปลา
งานตรวจวิเคราะหตวั อยางทางธรณีวทิ ยา/
อัญมณีวทิ ยา
งานฝกอบรมวิชาการ-วิชาชีพระยะสัน้
ทุนการศึกษา

จำนวนทุน /
จำนวนชิ้นงาน
4
3
10
2
1,338
2
34

แหลงเงินสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได

ยอดรวมแตละ
กิจกรรม (บาท)
1,355,800
219,100

หนวยงานภาครัฐ และ
บริษทั ปตท-สผ จำกัด (มหาชน)
งบประมาณแผนดิน
สวนราชการ/เอกชน

16,617,000
2,097,100
8,230,000
766,394

บริษทั พูเบีย้ ไมนิง่ จำกัด
งบประมาณเงินรายไดเอกชน
และบริษทั มหาชน
รวม

698,533.57
586,400
30,570,327.57

2. ในโอกาสครบรอบปที่ 45 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาฯ ไดเปดพิพิธภัณฑ
ธรณีวทิ ยา (Geology Museum) เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เพือ่ ใหเปนแหลงความรดู า นธรณีวทิ ยา
สำหรับนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ภายในพิพิธภัณฑมีสวนจัดแสดงหิน แร ซากดึกดำบรรพ
ตลอดจนวัตถุทางธรณีวทิ ยาในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ วิวฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงทางธรณีวทิ ยา
จากอดีตมาสปู จ จุบนั
3. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานในคณะวิทยาศาสตร เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2552 ภาควิชาธรณีวทิ ยาไดรบั ผลคะแนนการประเมินมาเปนอันดับที่ 1

ภาพกิจกรรมในวันเปดพิพิธภัณฑธรณีวิทยา
เมือ่ 17 สิงหาคม 2552
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
1. ประวัตภิ าควิชา

เริม่ ตนจากการเปน กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร และเปด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร เมือ่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2526 ในปการศึกษา 2530
ไดรบั การอนุมตั จิ ากทบวงมหาวิทยาลัยใหดำเนินการเปดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปจจุบันภาควิชาไดเปดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในระดับบัณฑิตศึกษา
เปดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งแผน ก และแผน ข ไดผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแลว
กวา 1,000 คน ปริญญาโท กวา 200 คน เขาสูสังคม โดยเปนเจาของกิจการ พนักงานบริษัท
อาจารยมหาวิทยาลัย ขาราชการ และอืน่ ๆ

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
เปนภาควิชาทีม่ งุ เนนการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ วิจยั ทีเ่ ปนเลิศระดับสากล และมีการจัดหา
ทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาทีน่ ำไปสกู ารพึง่ ตนเอง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจยั ทัง้ ระดับพืน้ ฐานและประยุกตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเพือ่ สามารถนำไปแกไข
ปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสงั คมเพือ่ ตอบสนองความตองการของชุมชนและประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี
5. ผลงานโดดเดนในรอบปทผี่ า นมา
ดานงานวิจยั คณาจารยของภาควิชาไดผลิตผลงานดานวิจยั ใน หลาย ๆ สาขา เชน Theory of
Computation, Bioinformatics, NLP, Biomedical Engineering, Software Engineering, Networking,
และ Evolutionary Algorithm เปนตน
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งานแนะนำศิษยปจ จุบนั ใหรจู กั กับงาน

การเยี่ยมชม ศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ดานบริการวิชาการ ภาควิชาไดจดั อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการตางๆ มากมาย เพือ่ ถายทอด
แลกเปลีย่ นองคความรสู ชู มุ ชน ระหวางนักวิจยั นักศึกษา และนักเรียน ในป ค.ศ. 2010 ภาควิชาไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมวิชาการ NCSEC และการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครัง้ ที่ 6
ดานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ภาควิชาไดลงนามบันทึก
ความเขาใจกับมหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลก เชน University of Wollongong (ออสเตรเลีย), Armstrong
Atlantic State University (อเมริกา) และ National Chung Cheng University (ไตหวัน) เปนตน
บุคลากรของภาควิชามุงมั่นที่จะพัฒนาภาควิชาใหเปนภาควิชาชั้นแนวหนาของประเทศ
เพื่อสอดคลองวิสัยทัศนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่เปนภาควิชาที่มุงเนนการผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ วิจยั ทีเ่ ปนเลิศระดับสากล และมีการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาทีน่ ำไปสกู ารพึง่ ตนเอง

ภาควิชาสถิติ
1. ประวัตภิ าควิชา
ป พ.ศ. 2518 วิชาเอกสถิตเิ ปนสาขาวิชาหนึง่ ในภาควิชาคณิตศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ตอมา ป พ.ศ. 2522 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมตั ใิ หจดั ตัง้
ภาควิชาสถิติ โดยมีหวั หนาภาควิชาคนแรกคือ ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วัลลภ สุปริยศิลป และตอมา
ในป พ.ศ. 2532 ภาควิชาสถิติไดรับการอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต
หลักสูตร
1. สงเสริมใหนกั ศึกษาระดับปริญญาโทตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
2. เปดสอนหลักสูตรทางดานสถิตใิ นระดับปริญญาเอก ซึง่ ปจจุบนั ไดแตงตัง้ กรรมการรางหลักสูตรแลว

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 21
งานวิจัย
1. เปดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึง่ ไดกลาวแลวในตอนตน
2. กระตนุ ใหอาจารยและนักศึกษาตีพมิ พ เผยแพร ผลงานวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ รวมทัง้
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดว ย
บุคลากร
1. สงเสริมใหอาจารยตพี มิ พผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ ทัง้ นีอ้ าจตีพมิ พรว มกับนักศึกษา เพือ่
นำไปสกู ารเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ
2. สนับสนุนอาจารยใหศกึ ษาตอระดับปริญญาเอก โดยการขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

2. ผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนในรอบป 2552
ในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา ภาควิ ช าสถิ ติ กำหนดแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปละ 100 คน และระดับปริญญาโทปละ 30 คน ทัง้ นีใ้ นการรับนักศึกษาของทัง้ 2 ระดับ จะต่ำกวาแผน
อยบู า ง โดยการศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาแตละคนภายใตการกำกับดูแลของอาจารยทปี่ รึกษา
จะไดรบั การสงเสริมใหทำงานวิจยั ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษา และเสนอผลงานวิจยั ภายในประเทศ
หรือตางประเทศ รวมทัง้ การตีพมิ พเผยแพรผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ในป พ.ศ. 2552 มีนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา จำนวน 53 คน และระดับปริญญาโท
สำเร็จการศึกษา จำนวน 9 คน
ภาควิชาสถิติกำลังจัดทำหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คาดวาจะสามารถ
ดำเนินการเปดรับนักศึกษาไดในปการศึกษา 2554

การศึกษาดูโรงงาน หนวยงานนอกสถานที่
ของนักศึกษาชัน้ ปที่ 4
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ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ประวัตกิ ารจัดตัง้
ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (ศวท-มช.) เปนองคกรทีเ่ ริม่ ดำเนินการตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2543
โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม บริหารงานโดย
ผอู ำนวยการสถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในป พ.ศ. 2551 ได
ปรับเขามาเปนหนวยงานในสวนงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องการแบงหนวยงานใน
สวนงานวิชาการและสวนงานอืน่ ๆ (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2551 และไดปรับเปลีย่ นชือ่ จาก สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนศูนยบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปจจุบนั โดยมีนโยบายเพือ่
1. ใหบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนสราง
ความรวมมือกับองคกรอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. สงเสริมการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาและนำไปใชงานทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดจนเรงสรางแรงจูงใจบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร
ใหพัฒนาความรูและประสบการณทางดานวิชาการใหเชื่อมประสาน
กับความตองการของหนวยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. นำความรู เทคโนโลยี และประสบการณถา ยทอดสภู าคเอกชนและชุมชน
เพือ่ การพัฒนาประเทศ
4. เปนศูนยฝก อบรมบุคลากรและนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของชุมชนในภาคเหนือและงานวิจัย
ของประเทศ
6. แสวงหารายไดเพือ่ เพิม่ พูนสินทรัพยใหกบั สวนงานและมหาวิทยาลัย

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศวท-มช.) เปนศูนยทใี่ ห
บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกองคกรทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน เพือ่ ประโยชนเชิงวิชาการและพาณิชยแกองคกรทัง้ หมด
พันธกิจ
ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานที่ทำงานเชิงรุกในการบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรแู ละเทคโนโลยี รวมทัง้ เพิม่ พูนรายไดใหกบั สวนงานและมหาวิทยาลัย
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ศูนยวจิ ยั วัสดุศาสตรและศูนยวจิ ยั วิทยาศาสตรพหุวทิ ยาการ
เปนศูนยวจิ ยั ทีไ่ ดรบั อนุมตั ติ ามโครงสรางใหมซงึ่ มีภารกิจดำเนินงานวิจยั สรางสรรคนวัตกรรม
และถายทอดองคความรูทางดานวัสดุศาสตรและถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรในดานที่มี
ความรวมมือกันหลายสาขาวิชา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรไดจัดเตรียมความพรอมทั้งในดานบุคลากร
และงบประมาณไวเบือ้ งตนแลว ขณะนีม้ หาวิทยาลัยไดมคี ำสัง่ แตงตัง้ หัวหนาศูนยดงั กลาวดังนี้
หัวหนาศูนยวจิ ยั วัสดุศาสตร ไดแก รองศาสตราจารย ดร. พิศษิ ฐ สิงหใจ
หัวหนาศูนยวจิ ยั วิทยาศาสตรพหุวทิ ยาการ ไดแก ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ

สํานักงานคณะวิทยาศาสตร
1. ประวัตสิ ำนักงาน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร เดิมเรียกวา สำนักงานเลขานุการคณะ กอตั้งขึ้นพรอมกับ
การเปดดำเนินการของคณะวิทยาศาสตรในป พ.ศ. 2507 ในระยะแรกตั้งแต พ.ศ. 2507-2527 มี
การดำเนินงานภายในสำนักงานออกเปนแผนกตาง ๆ ไดแก แผนกสารบรรณ การเงิน พัสดุ และวิชาการ
เพื่อใหการบริหารงานภายในสำนักงานเปนไปอยางถูกตองและมีความสมบูรณ ในป พ.ศ. 2528
คณะวิทยาศาสตรจึงไดดำเนินการแบงสายงานภายในสำนักงานฯ และในป พ.ศ. 2532 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมตั แิ บงอยางเปนทางการจำนวน 4 งาน คือ งานบริหารธุรการ (ประกอบดวย
3 หนวย ไดแก หนวยสารบรรณ หนวยการเจาหนาที่ หนวยอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ) งานนโยบาย
และแผน (ไมมหี นวย) งานคลังและพัสดุ (ประกอบดวยหนวยการเงินและบัญชี หนวยพัสดุ) งานบริการ
การศึกษา (ประกอบดวยหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
หนวยโสตทัศนศึกษา หนวยกิจการนักศึกษา หนวยพิมพเอกสาร สวนหองสมุดมีบคุ ลากรสองสวน
คือสังกัดสำนักหอสมุดและสังกัดคณะวิทยาศาสตร และในดานการบริหารจัดการและงบประมาณ
ยังอยใู นความดูแลของคณะ) ในป พ.ศ. 2534 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดอนุมตั เิ พิม่ อีก 1 งาน ไดแก
งานบริหารงานวิจยั และพัฒนา และในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปลีย่ นชือ่ เปนงานวิจยั
และวิเทศสัมพันธ และงานนโยบายและแผน ไดมกี ารตัง้ หนวยงานภายใน 2 หนวย คือ หนวยแผน
และงบประมาณ และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันหลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับไดมกี ารพิจารณาและเสนอแนวทางการแบงงานภายในสำนักงานคณะโดยไมเนน
การแบงหนวยยอยภายในงาน ซึง่ ขณะนีร้ อผลการอนุมตั อิ ยางเปนทางการ

2. วิสยั ทัศนและพันธกิจ
สำนักงานคณะมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการตามปรัชญา วิสยั ทัศนและ
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรทงั้ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแกชมุ ชนและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักงานคณะเปนฐาน
ในการดำเนินงาน
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3. ผลงานทีโ่ ดดเดนในรอบปทผี่ า นมา
สำนักงานคณะซึง่ ประกอบดวยงานทัง้ 5 งาน ไดมสี ว นผลักดัน ประสาน/เปนฐานในการ
ดำเนินภารกิจทุกๆ ดานของคณะทัง้ กิจกรรมระดับคณะ มหาวิทยาลัย ระดับทองถิน่ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ อีกทัง้ เปนโอกาสทีค่ ณะวิทยาศาสตรครบรอบ 45 ปของการกอตัง้ จึงมีกจิ กรรมตางๆ
อาทิ การประชุมวิชาการทุกระดับรวมทั้งระดับนานาชาติ การเชิญวิทยากรที่ไดรับรางวัลโนเบล
มาบรรยาย การจัดอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับครู รวมทัง้ คายโอลิมปกวิชาการ การประชุมวิชาการ
และงานคืนสเู หยาสำหรับศิษยเกา และงานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ เปนตน

กองทุนคณะวิทยาศาสตร
กองทุนคณะวิทยาศาสตร จัดตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาทุน
สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ทุนสงเสริมการเสนอผลงาน ทุนวิจัยและทุน
สงเสริมนวัตกรรมสำหรับบุคลากรทุกประเภทและจัดกิจกรรมตางๆ ของกองทุนฯ ในปจจุบนั กองทุนฯ
มีเงินทุนรวมกวา 21 ลานบาท
การลงทุน
ในป พ.ศ. 2552 กองทุนฯ ไดนำเงินลงทุน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 รวมลงทุนในการกอสรางหอพักในกำกับ 4 รวมกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 6 ลานบาท
ซึง่ ในป พ.ศ. 2551 นี้ กองทุนฯ ไดรบั ดอกผล จำนวน 515,814.81 บาท
สวนที่ 2 นำเงินจำนวน 9.5 ลานบาทไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจะไดรับผลตอบแทน จำนวน
274,500 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเงินจากผูมีเมตตาจิตและการจำหนายของที่ระลึก เปนเงิน
จำนวน 63,619 บาท

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 25

คอนเสิรต การกุศล Jazz Cool Band ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จ. เชียงใหม

การจัดสรรดอกผล กองทุนฯไดจดั สรรดอกผลเปน
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
§ ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย
§ ทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจย
ั ทางวิทยาศาสตร
§

จำนวน
จำนวน
จำนวน

420,000 บาท
30,000 บาท
100,000 บาท

การดำเนินกิจกรรมพิเศษ
กองทุนคณะวิทยาศาสตรไดรว มจัด
§ คอนเสิรต
 การกุศล Jazz Cool Band ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จ. เชียงใหม ทำใหมีรายไดจากการจัดงานและผูบริจาคสนับสนุนเพิ่มขึ้น
จำนวน 151,843.21 บาท
§ งานบริการวิชาการแกชุมชนในหัวขอ "การเพาะเห็ดใหไดมาตรฐานและเพิ่มมูลคา
ของผลิตภัณฑเห็ด" เมือ่ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนยวจิ ยั เห็ดเขตหนาวดอยปุย
จ. เชียงใหม
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนของรางวัลและแจกของที่ระลึกงานปใหมคณะ
สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
สาขาวิชารวม ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

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

* หลักสูตรนานาชาติ ** หลักสูตรปกติและนานาชาติ

13
1
23
13
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

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

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

@

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

หลักสูตรรวมระหวางคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 27




 ⌫⌦

ก. การเปดกระบวนวิชาใหม ปรับปรุงและปดกระบวนวิชา
ระดับ
ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

เปด
กระบวนวิชาใหม
คณิตศาสตร
4
วิทยาการคอมพิวเตอร
สถิติ
2
ฟสกิ ส
7
เคมีอตุ สาหกรรม
เคมี
5
ชีวเคมีฯ
1
ชีววิทยา
5
สัตววิทยา
ธรณีวทิ ยา
1
อัญมณีวทิ ยา
กระบวนวิชากลาง
5
ฟสกิ ส
สาขาวิชา

ปรับปรุง
กระบวนวิชา
3
1
1
4
3
3
3
1
1
1
1
1

อืน่ ๆ

ปด 12 กระบวนวิชา

ข. การปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรกำลังอยใู นระหวางการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกสาขาวิชา เพือ่ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยไดรบั อนุมตั ิ
การปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว (ในปการศึกษา 2552) รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปกติ)
สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสกิ สประยุกต
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบัน
อุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2552 นั้น ซึ่งในขณะนี้ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตรจึงอยูในระหวางการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศดังกลาว
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⌦
การรับเขา

คณะวิทยาศาสตรมรี ะบบการคัดเลือกเพือ่ รับเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี้
• การสอบคัดเลือก จากสวนกลาง ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
• การสอบคัดเลือก โควตาภาคเหนือ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
• การสอบคัดเลือก การรับเขาโดยวิธพี เิ ศษ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร ตามโครงการตางๆ
ดังนี้
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(พสวท.)
โครงการสงเสริมผมู คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
โครงการพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย)
โครงการรับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (โครงการเรียนดี มช.)
โครงการพัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดนทางการกีฬา (โครงการกีฬา)
โครงการรับนักเรียนผมู คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงการรับนักเรียนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากคายโอลิมปกวิชาการ
โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน
โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธวิ ทิ ยาศาสตรและคณิตศาสตรเพือ่ ชุมชน (วคช.)
โครงการรับนักเรียนเขาโดยวิธพี เิ ศษ (วพ.)
โครงการเพชรทองกวาว
โครงการผมู คี วามสามารถทางคณิตศาสตร
โครงการรับนักเรียนจากโครงการเครือขายเยาวชนผูพิทักษน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล
โครงการรับบุคลากรดานธรณีวทิ ยาและเหมืองแรจากกลมุ ประเทศอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง
โครงการทุนรัฐบาลความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
สำหรั บ การคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รั บ สมั ครโดยผ า นบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสอบคัดเลือกตามสาขาวิชาทีส่ มัคร ณ คณะวิทยาศาสตร โดยเปดรับสมัคร
ปละ 2 ครัง้ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปการศึกษา
ระดับปริญญาโท 221 คน
20.15%

ระดับปริญญาเอก 60 คน
5.47%
ระดับปริญญาตรี 816 คน
74.38%

คณะวิทยาศาสตรไดรบั นักศึกษาใหม ในปการศึกษา 2552 จำนวนทัง้ สิน้ 1,097 คน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 29
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ปจจุบนั รวมทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา มีจำนวน 4,029 คน จำแนกเปน

• ระดับปริญญาโท 828 คน
20.79%

• ระดับปริญญาเอก 327 คน
7.52%
• ระดับปริญญาตรี 2,874 คน
71.69%

ผสู ำเร็จการศึกษา
บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา จากคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2551 มีจำนวนทัง้ สิน้ 740 คน
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 160 คน
21.62%

• วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต 43 คน
5.81%
• วิทยาศาสตรบัณฑิต 537 คน
72.57%

จำนวนบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ป 2553 รนุ 44 จำนวน 553 คน
• เกียรตินยิ มอันดับ 1
• เกียรตินยิ มอันดับ 2
• เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง
• เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญเงิน

38
47
17
21

จำนวนมหาบัณฑิต ทีจ่ ะเขารับพระราชทานปริญญาป 2553 รนุ 44 จำนวน 120 คน
• เกียรติบตั รยอดเยีย่ ม 2 คน
จำนวนมหาบัณฑิต ทีจ่ ะเขารับพระราชทานปริญญาป 2553 รนุ 44 จำนวน 24 คน

คน
คน
คน
คน
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ภาวะการไดงานทำและศึกษาตอของบัณฑิต

ศึกษาตอ 137 คน
ทำงานแลว 297 คน

28.48%

61.75%

ยังไมไดทำงาน 47 คน
9.77%

ตารางแสดงจำนวนและรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน
สาขาวิชา
เคมี

สถานภาพการทำงาน
รวม
ทำงานแลว
ยังไมไดทำงาน
ศึกษาตอ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
33

73.33

1

2.22

11

24.45

45

9.36

4

30.77

4

30.77

5

38.46

13

2.70

เคมีอตุ สาหกรรม

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

สัตววิทยา

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

อัญมณีวทิ ยา

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

สถิติ

29

76.32

2

5.26

7

18.42

38

7.90

ฟสกิ ส

9

26.47

7

20.59

18

52.59

34

7.07

26

60.46

7

16.28

10

23.26

43

8.94

297

61.75

47

9.77

137

28.48

481

100.00

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

วัสดุศาสตร
รวม

(ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 เฉพาะบัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม โดยหนวยกิจการนักศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 31
ภาวะการไดงานทำ จำแนกตามเงินเดือนทีไ่ ดรบั (บาท)
บัณฑิตปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2552)

มากกวา 16,000 บาท
93 คน = 31%

ต่ำกวา 7,950 บาท
19 คน
= 6%
7,951-12,000 บาท
115 คน = 39%

12,001-16,000 บาท
70 คน = 24%

ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตทีม่ งี านทำ จำแนกตามเงินเดือนทีไ่ ดรบั (บาท)
สาขาวิชา

ต่ำกวา 7,950

7,951-12,000

เคมี

2

10

12

9

33

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

-

2

2

-

4

เคมีอตุ สาหกรรม

-

5

9

20

34

ชีววิทยา

3

7

3

2

15

จุลชีววิทยา

2

13

5

2

22

สัตววิทยา

1

2

1

-

4

ธรณีวิทยา

-

17

2

24

43

อัญมณีวทิ ยา

2

10

10

5

27

คณิตศาสตร

2

5

-

-

7

วิทยาการคอมพิวเตอร

2

12

8

22

44

สถิติ

3

17

5

4

29

ฟสกิ ส

1

5

-

3

9

วัสดุศาสตร

1

10

13

2

26

19
6.40

115
38.72

70
23.57

93
31.31

267
100.0

รวม
รอยละ

12,001-16,000 มากกวา 16,000

(ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 เฉพาะบัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม โดยหนวยกิจการนักศึกษา)

รวม
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⌦ ⌫
นางสาวสายฝน จันผกา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย มใน
การนำเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษาปริญญาเอก The Best Doctoral Award
โดยเปน 1 ใน 15 คนทีไ่ ดรบั รางวัลจากการประชุมวิชาการของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 2 เครือขายเชิงกลยุทธเพือ่ การพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม
ดุสติ ธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
นายเขม แสงคำ นายปฐมพงศ ประไพย และนางสาวมาริษา
มหาวันชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ประเภทโปรแกรมภาษา C ในการแขงขัน Northern Thailand
Programmer Competition 2009 เมือ่ วันที่
30 มกราคม 2552 ณ ศูนยการคาพันธทุ พิ ย
พลาซา เชียงใหม
นางสาวดลพร ดาราณรงค
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 รางวั ล
Professional Award (สาขา Chemical Science and
Environment) และรางวั ล Grand Champion จาก
รองศาสตราจารย ดร. สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ ผอู ำนวยการ
ฝายอุตสาหกรรม สกว. จากงานนิทรรศการการแสดง
ผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ทุนระดับปริญญาตรี สกว.
ครัง้ ที่ 7 (IRPUS 52) วันที่ 26-29 มีนาคม 2552 ณ ศูนย
การคาสยามพารากอน
โดยนางสาวดลพร ดาราณรงค ไดรับรางวัล
ในผลงาน In vitro hydrolytic degradation study of poly
(L-lactide-co-caprolactone) for use as absorbable nerve
guide ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาสมบั ติ ก ารสลายตั ว ของแบบ
hydrolytic ภายนอกรางกายของ poly(L-lactide-cocaprolactone) สำหรับใชเปนทอนำเสนประสาททีส่ ลายตัว
ได เปนความกาวหนาในการคิดคนอุปกรณทางการแพทย
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินิตา บุณโยดม เปน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 33
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ได รั บ เงิ น
รางวั ล Professional Award
15,000 บาท และรางวัล Grand
Champion 10,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตรจากการเขารวม
งานดังกลาว


 ⌫
รางวั ล ศิ ษ ย เ ก า ดี เ ด น
คณะวิทยาศาสตร ในงานคืน
สูเหยาชาววิทยา ฉลองครบ
รอบ 45 ป คณะวิทยาศาสตร
13 ทาน
1. ศาสตราจารยอำนวย ขนันไทย

รนุ ที่ 2 รหัส 085173

2. รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

รนุ ที่ 4 รหัส 105066

3. นางมันทนา พฤกษะวัน

รนุ ที่ 5 รหัส 115069

4. นางวิลาวัณย อติชาติ (เพชรวนา)

รนุ ที่ 6 รหัส 125112

5. รองศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก

รนุ ที่ 8 รหัส 145007

6. รองศาสตราจารยรงั สรรค เนียมสนิท

รนุ ที่ 9 รหัส 155202

7. นายธนากร พละชัย

รนุ ที่ 9 รหัส 155220

ปริญญากิตติมศักดิ์
งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8. รองศาสตราจารย ดร. วีระพงษ แพสุวรรณ รนุ ที่ 10 รหัส 165135
9. ดร. สมชาย เอือ้ พิพฒ
ั นากูล

รนุ ที่ 10 รหัส 165150

10. ดร. สุทธิเวช ต. แสงจันทร

รนุ ที่ 12 รหัส 185158

11. นายวิบลู ย ไกรคงจิตต

รนุ ที่ 16 รหัส 2205170

12. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. กมลชนก พานิชการ รนุ ที่ 22 รหัส 2805014
13. รองศาสตราจารย ดร. ชโลบล วงศสวัสดิ์

รนุ ที่ 26 รหัส 3265301

คุณปรีชา โกวิทยา
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี
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คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
การสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ
กิจกรรม คือ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เปนกิจกรรมเกีย่ วกับการอบรมสัมมนาเพือ่ ใหความรแู กนกั ศึกษา
1) ความรวู ชิ าการทีน่ กั ศึกษาเกีย่ วของโดยตรงในสาขาวิชานัน้
2) วิชาการเชิงวิชาชีพทีน่ กั ศึกษาตองใชในการนำไปปฏิบตั งิ านในอนาคต และ
3) วิชาการเสริมทักษะประกอบการศึกษาและการทำงาน โดยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษ
และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมเกีย่ วกับสือ่ การสอน เปนกิจกรรมในการจัดหา/พัฒนาสือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ
เชน หนังสือ ตำรา สือ่ การสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสัมพันธ เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม หรือเสริมสรางความสัมพันธของนักศึกษา เชน ทำบุญ เยี่ยมบานเด็กกำพรา กีฬา
คายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมพัฒนาภาควิชา เปนตน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรไดจดั กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชงบประมาณทัง้ หมด 848,977 บาท ไดแก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 35

⌦
ระดับบัณฑิตศึกษา
2,228,000 บาท
(23.67%)
ระดับปริญญาตรี
7,183,786 บาท
(76.33%)

ระดับบัณฑิตศึกษา
การสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ/โครงการแลกเปลีย่ นฯ
ในปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจาย
ในการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ทัง้ สิน้ 125 คน รวมเปนเงิน 837,196 บาท (ในประเทศ 90 คน เปนเงิน 321,696 บาท
และตางประเทศ 35 คน เปนเงิน 515,500 บาท)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสมทบใหแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เพื่อศึกษาวิจัยฝกอบรม ดูงาน ทำวิจัยระยะสั้นในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน
ตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2552 ทีผ่ า นมา ไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 คน
ไปศึกษาวิจยั ระยะสัน้ ณ Aston University ประเทศสหราชอาณาจักร, Kagawa University และ
Gunma University ประเทศญีป่ นุ เปนเงิน 75,000 บาท
โครงการพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
คณะวิ ท ยาศาสตร ไ ด จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าการ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยในป ง บประมาณ 2552 ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ให ภ าควิ ช าต า งๆ
รวม 42 โครงการ เปนเงินทัง้ สิน้ 492,936 บาท
โครงการทุนชวยสอน
คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชวยสอนกระบวนวิชาบรรยาย และ
ควบคุมปฏิบตั กิ าร และชวยงานสอนดานตางๆ ของอาจารย โดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ
การสนับสนุนโดยจายคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง และการสนับสนุนในลักษณะการใหทุน
การศึกษา โดยในปงบประมาณ 2552 ไดสนับสนุนประเภทใหคา ตอบแทนเปนรายชัว่ โมง จำนวน
1,253,820 บาท และสนับสนุนประเภททุนการศึกษา จำนวน 1,233,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น
เปนเงิน 2,486,820 บาท
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ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรบั ทุนการศึกษา จำนวน 564 ทุน คิดเปนจำนวนเงิน 9,411,786
บาท จำแนกเปนระดับปริญญาตรี 541 ทุน คิดเปนเงิน 7,183,786 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา 23 ทุน
คิดเปนเงิน 2,228,000 บาท จากแหลงตางๆ ประกอบดวยงบประมาณเงินรายได กองทุนคณะ
วิทยาศาสตร ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มูลนิธศิ าสตราจารย ดร. บัวเรศ
คำทอง คุณมาโนช-ดวงจันทร คานีเยาว คุณเอือ้ มพร งามอริยะกุล มูลนิธอิ ายิโนะโมะโตะ JCC 21st
ทุนพระราชทานฯ บริษัทไทยปารกเกอรไรซิ่ง จำกัด SMBC มูลนิธิริโก มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม มูลนิธซิ เี มนตไทย มูลนิธศิ รีวสิ ารวาจา เครือเจริญโภคภัณฑ บริษทั กรุงไทยการไฟฟา จำกัด
กองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เอสโซสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป มูลนิธิทิสโก
มูลนิธิชวยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน AIS
บริษทั ปตท. สผ จำกัด บริษทั คลองยาง บริษทั ชลัมเบอรเจร กองทุนวิชา-สุจกิ า เศรษฐบุตร ศาสตราจารย
ดร. ปริญญา นุตาลัย บริษทั กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต จำกัด คุณสมมาตร สุนทรรังษี กองทุนศิษยเกา
ภาควิชาเคมี สมาคมประกันชีวติ กองทุนคณะวิทยาศาสตรฯ สวทช. (ดูรายละเอียดที่ www.science.
cmu.ac.th)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกทีน
่ กั ศึกษาไดรบ
ั ปการศึกษา 2552
ชื่ อ ทุ น

จำนวนเงิน
(บาท)

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน
(บาท)

86,500

18

1,557,000

ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรมจากศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

144,000

1

144,000

ทุน TRF NAG WINDOW I

100,000

2

200,000

ทุน TRF นักวิจยั หนาใหม

96,000

1

96,000

231,000

1

231,000

รวมทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่นักศึกษาไดรับ

23

2,228,000

ทุนสนับสนุนการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา (TGIST) จาก สวทช.

ทุน TGIST, NSTDA

(ขอมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2553)

โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย
เนือ่ งจากนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหจดั ตัง้ หองเรียนวิทยาศาสตร
ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เพือ่ สรางฐานนักวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะวิทยาศาสตร
เปนแกนหลักรวมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดำเนินการโดยการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2552 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 จำนวน 30 คน และชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 5 จำนวน 30 คน โดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนเงิน 9,000,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 37

⌦
คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสำคัญของการสรางเสริมทักษะความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการใชชวี ติ ในสังคมปจจุบนั จึงสงเสริมใหนกั ศึกษาจัดและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ
ทัง้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตอ สังคม
โดยในปการศึกษา 2552 ไดจัดกิจกรรมตลอดทั้งป จำนวน 76 ครั้ง ซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเงิน
738,828 บาท ตัวอยางกิจกรรม ไดแก
• โครงงานกีฬาสัมพันธ
• โครงงานกีฬาวิทยาศาสตร-เกษตรศาสตร
• โครงงานกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครัง้ ที่ 20 "ดอยสุเทพเกมส"
• โครงงานจัดสอนดนตรี การแสดงลานนาและการประดิษฐเครือ่ งบูชาลานนา
• โครงงานคายผนู ำเยาวชนดาราศาสตร
• โครงงานดาราศาสตรชมุ ชน
• โครงงานดูนกดอยสุเทพ
• โครงงาน Sports Day 2009
• โครงงานพิธไี หวครู
• โครงงานบายศรีสขู วัญและงานขันโตก
• โครงงานคายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชนเดือนตุลาคม
• โครงงานปลูกปาและพัฒนาสิง่ แวดลอม
( ดูรายละเอียดที่ 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 ในวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพือ่ เปนการเสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางศิษยเกา และเลือกประธานชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มีศิษยเกาเขามา
รวมงานประมาณ 500 คน และชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรไดจดั ใหมโี ครงการระดมทุนการศึกษา
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ระดมทุนสนับสนุนเปนทุนการศึกษาแกนกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร ในโอกาส
ครบรอบ 45 ป ของการกอตัง้ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทางชมรมฯ ไดรบั ความรวมมือ
อยางดียิ่งจากนักศึกษาเกาหลายๆ รุนรหัสรวมบริจาคเงินสมทบ และไดแจงยอดบริจาคในโครงการ
ดังกลาว ในงานฉลองครบรอบ 45 ป คืนสเู หยาคณะวิทยาศาสตร มช. เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 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
คืนสเู หยาครัง้ นี้

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 39

⌦  ⌫
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 องคประกอบไวที่ 2.44 (คะแนนเต็ม 3) ซึง่ อยใู นเกณฑระดับดี รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
องคประกอบ

คะแนนเฉลีย่ ตามตัวบงชี้
ปจจัยนำเขา

กระบวนการ

ผลผลิ ต

ผลการประเมิน (เฉลี่ย)

-

3.00

2.00

2.50

1.71

2.40

2.33

2.17

-

0.50

3.00

1.33

4. การวิจยั

2.50

3.00

3.00

2.79

5. การบริการวิชาการแกสงั คม

3.00

2.50

3.00

2.83

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.00

2.00

3.00

2.25

7. การบริหารและการจัดการ

3.00

2.60

2.60

2.67

8. การเงินและงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

2.22

3.00
2.45

3.00
2.56

3.00
2.44

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดำเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

และในการประเมิ น ในครั้ ง นี้ ค ณะกรรมการฯ ได ใ ห ข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน ใ น
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรจะไดนำมาปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป
รายนามคณะกรรมการผูตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2551
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย เพ็ญรัตน หงสวทิ ยากร (มหาวิทยาลัยแมโจ)
รองศาสตราจารย ดร. อารีวรรณ กลัน่ กลิน่
รองศาสตราจารย ดร. ชมนาถ กฤตวรกาญจน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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การจัดอันดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในรอบปี ค.ศ. 2009
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 อันดับ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิม้ นิรญ
ั
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์ธติ พิ นั ธุ์ ทองเต็ม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เหล่าศิรถิ าวร
อาจารย์ ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์
ดร. อนุกร ภูเ่ รืองรัตน์
นายเมืองใจ อุน่ เรือน
(นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล
10. ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

49
40
29
24
21
19
17

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

จำนวน

14 ผลงาน

จำนวน
จำนวน

13 ผลงาน
12 ผลงาน

มีความร่วมมือทางวิชาการโดยการลงนามในข้อตกลงภายในประเทศ 11 หน่วยงาน ต่างประเทศ
30 หน่วยงาน รวมทัง้ สิน้ 41 หน่วยงาน และต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ 21 ครัง้

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 41


ในป พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนใหนกั วิจยั เผยแพรผลงานวิจยั และผลงานทาง
วิชาการทางสือ่ ตางๆ เชน เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ การประชุมวิชาการ
นานาชาติ การประชุมวิชาการระดับประเทศ ดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการสากล
ทีอ่ ยใู นฐานขอมูลมาตรฐาน ISI, Web of Science
2. บทความวิจยั ทีไ่ ดรบั การอางอิง (Citation) ใน refereed journal
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
3. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการนานาชาติ
ณ ตางประเทศ
4. ผลงานทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุม วทท. ครัง้ ที่ 33
5. ผลงานเสนอในทีป่ ระชุมงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ครัง้ ที่ 4

จำนวน 258 ผลงาน
จำนวน 41 ผลงาน
จำนวน 43 ผลงาน
จำนวน 71 ผลงาน
จำนวน 37 ผลงาน


การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการทีด่ ำเนินการ ประจำป 2552 รวมทัง้ สิน้
จำนวน 41 หนวยงาน ตางประเทศ จำนวน 30 หนวยงาน ในประเทศจำนวน 11 หนวยงาน เฉพาะที่
เพิม่ ขึน้ ในป 2552 จำนวน 5 หนวยงาน ดังนี้
ลำดับ
1

2

3

4

5

ธงประจำ
ชาติ

ประเทศ
ญี่ปุน

ญี่ปุน

ญี่ปุน

อเมริกา

ออสเตรเลีย

หนวยงาน
Institute for Chemical Research (ICR)
Kyoto University

ระดับการลงนาม/
ระยะเวลา/ผปู ระสานงาน
คณะ
27 มกราคม 2552-26 มกราคม 2557
ผปู ระสานงาน: ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม

Graduate School of Science
and Technology and Faculty of
Engineering, Niigata University

คณะ
14 สิงหาคม 2552-13 สิงหาคม 2557
ผปู ระสานงาน: ภาควิชาเคมี

Toyota Technological Institute

มหาวิทยาลัย
25 พฤษภาคม 2552-24 พฤษภาคม 2555
ผปู ระสานงาน: ภาควิชาเคมี

University of Arkansas Fort Smith

University of Tasmania

มหาวิทยาลัย
25 มิถนุ ายน 2552-24 มิถนุ ายน 2557
ผปู ระสานงาน: ภาควิชาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัย
3 ธันวาคม 2552-2 ธันวาคม 2557
ผปู ระสานงาน: ภาควิชาธรณีวทิ ยา
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อาคันตุกะทีม่ าเยือน: คณะวิทยาศาสตร
ประจำปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
ลำดับ

ธงประจำชาติ

ประเทศ

หนวยงาน

จำนวนครั้ง

1

จี น

University of Hong Kong

1

2

เช็ก

University of South Bohemia

1

3

ญี่ปุน

1) Shiga University
2) Kagawa University (3 ครัง้ )
3) Niigata University

4

ไตหวัน

5

ไทย

6

เนเธอรแลนด

7

เยอรมัน

8

9

10

ออสเตรเลีย

11

อิสราเอล

1

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

1

ITC

1

1) Technical University Ilmenua
2) German Embassy, Bangkok

2

National University of Laos

1

ลาว

สหรัฐอเมริกา

National Chung Hsing University

1)
2)
3)
4)

University of Georgia
University of Texas at San Antonio
University of California
Center for Disease Control and Prevention,
Atlanta
5) US Embassy, Bangkok

5

Queensland University of Technology

1

Islamic Azad University

1
รวม
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ดำเนินการ 2 รูปแบบ ไดแก
1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน โดยการจัดคายโอลิมปกวิชาการ มีนกั เรียนทีผ่ า นการอบรม จำนวน
256 คน และการอบรมครูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรโลก มีผเู ขารวม
จำนวน 177 คน
2. การถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี สู ชุ ม ชน โดยการจั ด กิ จ กรรมการประชุ ม วิ ช าการ
สัมมนา การจัดอบรม/ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับคณะ ภาควิชาและศูนยบริการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) การเปนวิทยากรบรรยาย การใหคำปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังดำเนินการในลักษณะบูรณาการวิชาการแกชุมชน จำนวน 4
โครงการที่ มี ค ณะวิ ท ยาศาสตร เ ป น เจ า ภาพหลั ก ได แ ก โครงการศู น ย วิ จั ย นาโนวิ ท ยาและ
นาโนเทคโนโลยี โครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ
ศูนยวจิ ยั และบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ และโครงการศูนยนติ วิ ทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นอกจากนี้ ยังมีศูน ย วิ จั ย ภายใต ก ารบริ ห ารงานของ ศวท-มช. ได แก ศู น ย วิจั ยและบริการ
จุลทรรศนศาสตรอเิ ล็กตรอน ซึง่ บริการทัง้ ดานการเรียนการสอนผปู ระกอบการและประชาชนทัว่ ไป
ปละประมาณ 750 ครัง้
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การบริการวิชาการเดนในรอบป 2552
คณะวิทยาศาสตรไดดำเนินการบริการวิชาการแกชมุ ชน ใน 2 รูปแบบ ไดแก
1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน
1.1 คายโอลิมปกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตรไดจัดอบรมนักเรียนตามโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิ ท ยาศาสตร และคณิ ต ศาสตร ศึ ก ษา ในพระอุ ป ถั ม ภ ข องสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ
เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.) โดยไดดำเนินการมาแลวเปน
ปที่ 10 โดยมีการจัดอบรมทัง้ หมด 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา
ฟสิกส และดาราศาสตร สำหรับในปการศึกษา 2552 ไดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่ 4
กันยายน 2552 โดยมีนกั เรียนสมัครสอบคัดเลือก 5,014 คน และเขาคาย คาย 1 ปการศึกษา 2552
ระหวางวันที่ 5-19 ตุลาคม 2552 คายดาราศาสตรโอลิมปก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางวันที่
7-17 ตุลาคม 2552 และคายดาราศาสตรโอลิมปก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางวันที่ 4-13
ตุลาคม 2552 โดยมีนกั เรียนผานเขาคาย 256 คน โดยมีครูจากโรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
รวมเปนครูวิทยากร 6 คน และเปนครูสังเกตการณ จำนวน 26 คน และมีคณาจารยทำหนาที่เปน
วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร จำนวน 47 คน
1.2 การอบรมครูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก
คณะวิ ท ยาศาสตร ไ ด รั บ มอบหมายจากสมาคมวิ ท ยาศาสตร แ ห ง ประเทศไทยจั ด อบรม
ครูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก ระหวางวันที่ 20 เมษายน-1 พฤษภาคม
2552 ตามขอมูล ดังนี้
สาขาวิชา
ชีววิทยา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโลก
เคมี
ฟสกิ ส
รวม

จำนวนผเู ขาอบรม
(คน)
29 คน
59 คน
29 คน
32 คน
28 คน
177 คน

2. การถายทอดองคความรแู ละเทคโนโลยีสชู มุ ชน
2.1 ดำเนินการโดยภาควิชาตางๆ
คณะวิทยาศาสตรโดยภาควิชาตางๆ ไดใหบริการวิชาการแกชมุ ชนในรูปแบบตางๆ เพือ่ เปน
การกระจายความรไู ปสชู มุ ชน และเพือ่ แกปญ
 หาของสังคม เชน
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• การประชุมวิชาการตาง ๆ
• การจัดสัมมนา
• การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในสาขาตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตร
• เปนวิทยากรบรรยายในสถานศึกษา และหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
• ใหคำปรึกษาทางดานเทคนิควิชาการ
2.2 โครงการบูรณาการวิชาการแกชมุ ชน
ในป 2552 คณะวิทยาศาสตรไดรบั งบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการแกชมุ ชน
ในการใหบริการวิชาการแกสงั คม จำนวน 4 โครงการดังนี้
1) โครงการศูนยวจิ ยั นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ไดรับงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เปนโครงการที่มีความรวมมือจาก
หลายสาขาวิชา ไดแก เคมี ฟสกิ ส ชีววิทยา คณิตศาสตร คณะเกษตรศาสตร และศูนยวจิ ยั
และพัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาองคความรดู า นนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ผลการดำเนินงาน
ของโครงการ คือ
• สนับสนุนการผลิตนักวิจยั ทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีทงั้ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก จำนวน 34 คน
• ใหบริการวิชาการแกชมุ ชน แยกเปน
- การตรวจวิเคราะหและเตรียมชิน้ งาน จำนวน 218 ครัง้
- การจัดประชุมเพือ่ สรางเครือขาย จำนวน 7 โครงการ
• สรางฐานขอมูลทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ฐานขอมูล
• สรางเครือขายโดยการจัดประชุมวิชาการระดับทวิภาคีระหวางสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
และประเทศไทยดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (German-Thai Symposium on
Nanoscience and Nanotechnology 2009) ระหวางวันที่ 21-22 กันยายน 2552 ณ โรงแรม
เชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม มีผเู ขารวมสัมมนา จำนวน 104 คน จากหนวยงานตางๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา
• ประชุมรวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผูแทนจากสถาบันตางๆ เขารวม
ประชุม
2) โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดรับงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เปนโครงการที่ดำเนินการหลาย
สาขาวิชา เชน คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร และศูนยวิจัย
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร มีผลการดำเนินงานของโครงการดังนี้
• จัดอบรมใหความรแู กชมุ ชนในภาคเหนือตอนบน จำนวน 30 โครงการ และมีชมุ ชน
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ทีไ่ ดรบั การถายทอดองคความรู จำนวน 540 ชุมชน มีผเู ขารวมกิจกรรม 2,620,500 คน
• ผลิตนักวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จำนวน 28 คน
3) โครงการศูนยวจิ ยั และบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ
ไดรับงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร ผลการดำเนินงานของโครงการ คือ
• มีการตรวจสอบลายพิมพดเี อ็นเอพืช
• มีการตรวจพิสจู น GMOs
• มีการเผยแพรผลงานวิจยั
• มีการตรวจสอบรูปแบบโปรตีน
• มีการบริการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
• มีการอบรม/อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
• ใหคำปรึกษาทีเ่ กีย่ วของทางดานจีโนมพืชเศรษฐกิจ
• รับนักศึกษาฝกงาน
• มีการตรวจสอบการตอบสนองตอสารของปรสิตและเซลล
• มีการแยกและสงถายสารพันธุกรรมเขาสเู ปาหมาย
4) โครงการศูนยนติ วิ ทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรบั งบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท เปนการดำเนินงานทีม่ คี ณะวิทยาศาสตร
เปนหนวยงานหลัก และมีคณะแพทยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะวิจิตรศิลป คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะเกษตรศาสตร รวมในโครงการดวย มีผลการดำเนินงาน คือ
• สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา/สรางองคความรู เพื่อนำมาใชในทางนิติวิทยาศาสตร
จำนวน 7 โครงการ
• มีการพัฒนาบุคลากรดานนิตวิ ทิ ยาศาสตร จำนวน 3 ครัง้
• บริการเผยแพรและสรางความเขาใจดานนิตวิ ทิ ยาศาสตรแกชมุ ชน จำนวน 6 ครัง้
• มีการจัดบรรยายพิเศษ จำนวน 10 ครัง้
• มีการศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครัง้
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2.3 ศูนยวจิ ยั และบริการจุลทรรศนศาสตรอเิ ล็กตรอน
เปนศูนยวิจัยที่จัดตั้งโดยคณะวิทยาศาสตรและอยูภายใตการบริหารงานของศูนยบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศวท-มช.) ตัง้ แตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา เพือ่ เปน
หนวยงานสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการรองรับการเรียนการสอน
และการวิจัยในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานวิจัยในโครงการตางๆ ของคณาจารย
ในคณะวิทยาศาสตร รวมทัง้ ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และภาคเอกชน ปจจุบันมีเครื่องมือชั้นสูงที่สามารถใหบริการทั้งดานการเรียนการสอนและการหา
รายไดจากหนวยงานตาง ๆ ทีม่ าใชบริการ นอกจากจะใหบริการแลวยังไดจดั ใหมกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในการใชกลองจุลทรรศน และยังมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใชงานของกลองจุลทรรศนใน
หนวยงานเปนประจำ ในป พ.ศ. 2552 มีผลการดำเนินงานคือ ใหบริการกับนักศึกษา คณาจารย ประชาชน
และผปู ระกอบการอุตสาหกรรม ดวยเครือ่ ง LV-SEM เครือ่ ง FE-SEM เครือ่ ง TEM (Jeol) และ
เครือ่ ง TEM (Zeiss) รวมจำนวน 750 ครัง้
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การทำนุศลิ ปวัฒนธรรม
และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กิจกรรมดานทำนุศลิ ปวัฒนธรรม
และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ประจำป 2552
กิจกรรม

วันทีจ่ ดั กิจกรรม

กิจกรรมจัดโดยคณะ
พิธรี ดน้ำดำหัวผอู าวุโสและคณบดี

24 เม.ย. 52

พิธที ำบุญอาคารโรงรถใหม

21 พ.ค. 52

พิธหี ลอเทียนพรรษา

18 มิ.ย. 52

พิธถี วายเทียนพรรษา

2 ก.ค. 52

พิธถี วายพานพมุ สัปดาหวทิ ยาศาสตร

18 ส.ค. 52

พิธแี สดงมุทติ าจิตแกผเู กษียณอายุราชการ

30 ก.ย. 52

ประกวดซมุ ประตูปา /ประดิษฐกระทง

30 ต.ค. 52

งานทำบุญคณะประจำป

23 ธ.ค. 52

กิจกรรมจัดโดยกิจการนักศึกษา
พิธไี หวครู

11 มิ.ย. 52

รับนองขึน้ ดอย

4 ก.ค. 52

พิธบี ายศรีสขู วัญและงานขันโตก

10 ก.ค. 52

กิจกรรมจัดโดยภาควิชา
ถวายเทียนเขาพรรษา วัดถ้ำเมืองนะ (คณิตศาสตร)

27 มิ.ย. 52

ตกแตงเทียนพรรษา (สำนักงานคณะฯ)

30 มิ.ย. 52

ถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน วัดประทานพร (สถิต)ิ

1 ก.ค. 52

ถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน วัดศรีโสดา (วิทยาการคอมพิวเตอร)
การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสัมพันธ (สำนักงานคณะฯ)

2 ก.ค. 52
11 ก.ค. 52

วันพัฒนาภาควิชาสถิติ ครัง้ ที่ 2

15 ก.ค. 52

ทำบุญภาควิชาเคมี

18 ก.ค. 52

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 49
กิจกรรม

วันทีจ่ ดั กิจกรรม

พัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร

22 ก.ค. 52

พิธแี สดงมุทติ าจิตแดผเู กษียณ

30 ก.ย. 52

ยีเ่ ปง (สถิต)ิ

29 ต.ค. 52

พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั นและสิง่ แวดลอม (เคมี)

15 พ.ย. 52-30 เม.ย. 53

ผาปาธรณีวทิ ยา ประจำป 2552

28 พ.ย. 52

วันพัฒนาภาควิชาและทำบุญภาควิชาสถิติ

9 ธ.ค. 52

กิจกรรมรวมมหาวิทยาลัย
พิธที ำบุญวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม

24 ม.ค. 52

พิธที ำบุญวันคลายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร

25 ม.ค. 52

ขบวนแหประเพณีสงกรานต

13 เม.ย. 52

พิธรี ดน้ำดำหัวผอู าวุโสและอธิการบดี

17 เม.ย. 52

พิธหี ลอเทียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม

1 ก.ค. 52

พิธที ำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

5 ต.ค. 52

พิธที อดกฐินประจำปมหาวิทยาลัยเชียงใหม

31 ต.ค. 52

กิจกรรมอืน่ ๆ
“Clearing Day” กิจกรรม 5ส

ตลอดป

ใสผา พืน้ เมืองวันศุกร

ตลอดป

รณรงคการแตงกายพืน้ เมืองและอกู ำเมือง

1-30 เมษายน 52

รวมพิธที ำบุญเปดอาคารเทคโนโลยีพลาสมา

27 ก.พ. 52

รวมงานพิธที ำบุญสรงน้ำพระธาตุ วัดสบแปะ

11 มี.ค. 52

งานทำบุญเมือง จังหวัดเชียงใหม

4 มิ.ย. 52

รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัดเจ็ดยอด

12 ก.ค. 52

พิธวี างพวงมาลาวันมหิดล คณะแพทยศาสตร

24 ก.ย. 52

รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี คณะแพทยศาสตร วัดปนเสา

28 ต.ค. 52

รวมพิธที อดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 52 มช. วัดฝายหิน

31 ต.ค. 52
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การบริหารเชิงกลยุทธ : BSC / การดำเนินงานดานแผนปฏิบตั กิ ารของกลยุทธ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นับตั้งแตมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเริ่มมีนโยบายนำ BSC มาใชในการบริหารงาน ในป
พ.ศ. 2545 และไดมกี ารสัมมนาใหความรเู รือ่ ง BSC นีแ้ กผบู ริหารระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยและ
คณะ หลายครัง้ ในเวลาตอมา โดยมีการใชคำวา “ชุดดุลดัชนี” สำหรับคำ Balanced Scorecard นัน้
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหความสนใจในการนำ BSC มาใชโดยไดจดั การสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารเกือบทุกป กลาวคือ
ป พ.ศ. 2545 จัดเมือ่ วันที่ 21 เมษายน ณ โรงแรมริดเจส
ป พ.ศ. 2547 จัดเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม ณ หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
ป พ.ศ. 2548 จัดเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม ณ ศูนยฝก อบรมธนาคารไทยพาณิชย
ป พ.ศ. 2550 จัดเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม ณ ดอยคำพฤกษา ภายใตหวั ขอ “การขับเคลือ่ นแผนฯ 10 สแู ผน
ปฏิบัติงาน” หลังจากนั้นกลุมยอยของการประชุมก็ไดดำเนินการตอ จนสามารถสรุป
เปนแผนปฏิบัติการตามที่ไดจัดทำเปนเอกสาร BSC ประจำปงบประมาณ 2551 โดยมี
โครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารของกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สำหรับแผนปฏิบัติการของกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ก็เปนผลมาจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและการประชุมกลมุ ยอยเกีย่ วกับ BSC
ในชวงป พ.ศ. 2551 (จัดเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ณ หองสัมมนา อาคาร 40 ป) ซึง่ มีโครงการ
และงบประมาณ ตามกลยุทธและตัวชีว้ ดั ตางๆ ทีจ่ ะดำเนินการในปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 255130 กันยายน 2552) ซึง่ พอสรุปได ดังนี้
เปาประสงคเชิงกลยุทธ

จำนวนโครงการกลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1

บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค

14

ยุทธศาสตรที่ 2

คณะทีม่ งุ เนนการวิจยั

9

ยุทธศาสตรที่ 3

เปนทีพ่ งึ่ และรวมพัฒนาชุมชน

5

ยุทธศาสตรที่ 4

อนุรกั ษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ

6

ยุทธศาสตรที่ 5ก. การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มงุ สรู ะดับสากล

16

ยุทธศาสตรที่ 5ข. การพึง่ พาตนเอง

4

ยุทธศาสตรที่ 5ค. บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข

5
รวมโครงการกลยุทธ

59

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 51
ซึง่ โครงการทีต่ อบสนองกลยุทธทงั้ หมดนัน้ ยังสามารถใชเปนแนวทางการจัดทำ BSC ป 2553
ของคณะวิทยาศาสตรและของภาควิชาตางๆ ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอ ไปดวย


การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนเชิงกลยุทธทสี่ อดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยเนน
หลักธรรมาภิบาล การนำเกณฑรางวัลคุณภาพ (TQA) การประกันคุณภาพการศึกษา (CMU-QA)
โครงการ 5ส การจัดการความรู (KM) การบริหารความเสีย่ ง (Risk) การนำคานิยมมาเปนเครือ่ งมือ
ในการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายและคำรับรองทีใ่ หไวกบั มหาวิทยาลัย
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การบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
มงุ เนนความสำคัญในองคประกอบ 6 ประการ ไดแก คุณภาพในระบบการนำของผนู ำ คุณภาพของ
การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนผูรับบริการคุณภาพในการวัด วิเคราะหและการจัดการความรู
การมงุ เนนผปู ฏิบตั งิ าน และคุณภาพในการจัดการกระบวนการปฏิบตั งิ าน ในป 2552 คณะวิทยาศาสตร
จึงไดจดั โครงการสัมมนาสำหรับผบู ริหาร และสงผบู ริหารและบุคลากรทีเ่ กีย่ วของเขาอบรม หัวขอ TQA
ซึง่ เปนสวนทีส่ อดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 53

⌫  
⌫
บุคลากรดีเดนระดับคณะวิทยาศาสตร ประจำป 2552 แบงตามกลมุ ตาง ๆ ดังนี้
กลมุ ขาราชการ ระดับ 6-8 ไดแก

กลมุ ลูกจางประจำ ไดแก

ผชู ว ยศาสตราจารยกานดา สิงขรัตน

นายคำจันทร อินตะวงศ

กลมุ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ
ไดแก

กลมุ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบตั กิ าร
ไดแก

ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ เหลาศิรถิ าวร

นางมยุรี พรหมพุทธา
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บุคลากรทีไ่ ดรบ
ั การเชิดชูเกียรติ

อาจารยอาทิตย ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร อาจารยผูควบคุมทีมนักเรียน
ผูแทนศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปแขงขันดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3rd IOAA) ณ เมืองเตหะราน ประเทศอิหราน

ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรบั รางวัลนักวิจยั รนุ กลางดีเดน จากผลงานทีม่ ชี อื่ วา “ผึง้ โรคศัตรูผงึ้ และจุลนิ ทรียป ระจำถิน่ ” จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการประชุม “นักวิจยั รนุ ใหม พบ เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.” ครัง้ ที่ 9

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 55

อาจารยคณะวิทยาศาสตรไดรบั รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552 "ชางทองคำ"
อาจารยคณะวิทยาศาสตร จำนวน 3 ทาน เขารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552
“ชางทองคำ” ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2553 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้

ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
ภาควิชาเคมี
รางวัลอาจารยวิจัยยอดเยี่ยม

ศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต
ภาควิชาคณิตศาสตร
รางวัลอาจารยดเี ดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร. สุภาภรณ ครัดทัพ ฮารเวล
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สกุณณี บวรสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ไดรบั ถวยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในผลงานเรือ่ ง
“กระถางยอยสลายไดสำหรับปลูกตนไมกระดาษ” ณ พระราชวังสวนจิตรลดา เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2552

การจัดการความรู
ในป พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตรไดนำการจัดการความรู (Knowledge Management) เพือ่
นำองคกรไปสอู งคกรแหงการเรียนรโู ดยการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสงเสริมใหจดั ตัง้ ชุมชนนักปฏิบตั ิ ซึง่ มีการจัดตัง้ จำนวน
7 กลมุ ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบริหารจัดการภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม
การบริหารจัดการเพือ่ ใหบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร
ทีน่ มี่ คี ำตอบ “คำสัง่ และประกาศคณะ”
การปฏิบตั งิ านพัสดุไมยากอยางทีค่ ดิ
The Board : สรรหามาฝาก
หองสมุดมีชวี ติ Living Library
TQA

ชุมชนนักปฏิบัติแตละกลุมสวนใหญไดดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ซึ่งใน
บางกลมุ สามารถนำไปแกไขการปฏิบตั งิ าน/ลดความซ้ำซอน/ทำความเขาใจและแกไขลดขอผิดพลาด
นับวาไดผลดียิ่ง สำหรับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวาระ 2 ป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

การบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณบดี
ในสมัยนัน้ ไดแก รองศาสตราจารย ดร. มงคล รายะนาคร ไดทำหนาทีเ่ ปนประธาน ไดมนี โยบาย
ใหบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรทุกระดับใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจทีร่ บั ผิดชอบ ดังนัน้ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีความรคู วามเขาใจเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งทัว่ ไป
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ความเสี่ยงดานการวิจัย ดานการเงิน และสามารถระบุความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได
คณะวิทยาศาสตร จึงไดจดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของคณะวิทยาศาสตร โดย
ไดรบั เกียรติจากวิทยากรภายนอกหนึง่ ทาน และภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อีก 2 ทาน ดังนี้
1. ดร. เกรียงศักดิ์ ศิริพงษาโรจน ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรวิสาหกิจ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มาเปนวิทยากร
2. คุณอินทิรา ธงไชย ผอู ำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. รองศาสตราจารย ดร. นิทศั น จิระอรุณ รองคณบดีฝา ยแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากผลการตอบแบบประเมินการจัดประชุมดังกลาว พบวา สวนใหญบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และสามารถที่จะวางแผนการบริหารความเสี่ยงได
ในระดับหนวยงานยอย

การเผยแพรขอ มูลขาวสาร
1. ขาวกิจกรรมภายในคณะฯ
1.1 จัดทำขอมูลลงขาวหนาเวปไซตคณะฯ กอนจัดกิจกรรม
1.2 จัดทำขอมูลและภาพกิจกรรมลงขาวหนาเวปไซตคณะฯ
1.3 จัดทำขอมูลพรอมภาพกิจกรรมลงขาวกิจกรรม รายปกษ 2 ครัง้ ตอเดือน
1.4 จัดทำขอมูลพรอมภาพกิจกรรมลงขาวสารคณะฯ ราย 3 เดือน
1.5 สงขอมูลและภาพกิจกรรม หรือ Banner สงงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
1.6 รายงานขอมูลกิจกรรมไปยังสถานีวทิ ยุ FM 100 เพือ่ ลงขาวตนชัว่ โมง
1.7 สงขอมูลและภาพกิจกรรม หรือ Banner สงหนังสือพิมพทอ งถิน่
(ไทยนิวสและเชียงใหมนวิ ส)
2. กิจกรรมประจำป
2.1 จัดทำขอมูลลงขาวหนาเวปไซตคณะฯ กอนจัดกิจกรรม
2.2 จัดทำโปสเตอร A3 และ A4 เพือ่ ติดบอรดประชาสัมพันธ
2.3 จัดทำปายไวนิลประชาสัมพันธกจิ กรรม (บางกรณี)
2.4 จัดทำสปอรตโฆษณาเพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรม (บางกรณี)
3. กิจกรรม/ขาวสารจากหนวยงานภายนอก
3.1 การขอเขาศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร ประสานงานกับหนวยงานหรือภาควิชา
ทีเ่ กีย่ วของใหทราบขอมูลและเตรียมการตอนรับ
3.2 ขาวประชาสัมพันธทวั่ ไป มีโปสเตอรตดิ บอรดประชาสัมพันธ คณะฯ และภาควิชา
ตางๆ
3.3 ขาวประชาสัมพันธทั่วไป มีแผนพับ/ใบสมัครวางที่โตะประชาสัมพันธคณะฯ
เพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรม
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การควบคุมภายใน
การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยติดตามและ
รายงานผลใหกับหนวยงานตนสังกัด ไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม สำหรับการรายงานผลของปงบ
ประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551)
คณะวิทยาศาสตร ไดดำเนินการเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2552 โดยไดดำเนินการตามแบบฟอรมที่
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดกำหนดไว 6 แบบฟอรม ไดแก
1. รายงานผลการประเมิ น องค ป ระกอบของมาตรฐานการควบคุ ม ภายในระดั บ ส ว นงานย อ ย
(แบบ ปย.2-1)
2. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2)
3. รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)
4. แบบประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
5. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.3)
6. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผบู ริหารระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.1)
จากผลการติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว พบวายังมีความเสี่ยงบางประเด็นที่คณะ
วิทยาศาสตร ยังตองปรับปรุง แกไข เพือ่ ใหความเสีย่ งลดลงหรือหมดไป ซึง่ สวนใหญทพี่ บมักเปนใน
ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติงานประจำวัน และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงแลวยังอยูในระดับ
ทีร่ บั ได

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
• ติดตัง้ ระบบจัดเก็บขอมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร

ตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำผิดวินยั

เกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
• ปรับปรุงหอง Server
• พัฒนาโปรแกรม
- ระบบควบคุมการใชจา ยงบประมาณเงินแผนดินออนไลน
- ระบบควบคุมการใชจา ยงบประมาณเงินรายไดออนไลน
- ระบบจองหองประชุมออนไลน
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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การขยายการลงทุนดานอาคาร สิง่ กอสรางและครุภณ
ั ฑ
การกอสรางอาคาร 45 ป คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ไดรบั จัดสรรงบประมาณเพือ่ กอสรางอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมสถิติ
และคณิตศาสตร งบประมาณ 20.895 ลานบาท ตัง้ แตปง บประมาณ 2551-2553 และมีกำหนดกอสรางเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2553 โดยใชชอื่ อาคาร 45 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (SCB 4)
การกอสรางอาคารศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ศวท-มช.)
คณะวิทยาศาสตร ไดจดั สรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ปงบประมาณ 2552 จำนวน
9.5 ลานบาท เพือ่ กอสรางอาคารศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (SCB 5) ซึง่ คาดวาจะสรางเสร็จตนปงบประมาณ 2553
เครือ่ งมือวิทยาศาสตรชนั้ สูง (สมอ.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตร และศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนผูดำเนินการและรับผิดชอบในโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขัน
ภายใตกฎระเบียบของประเทศคูคา (EU White Paper) เพื่อสนับสนุนโครงการ “พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบตั กิ ารทดสอบเพือ่ รองรับ RoHS และ ELV”
งบประมาณประจำป 2551 ไดรบั งบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 38,000,000 ลานบาท
เพือ่ สนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณ ครุภณ
ั ฑ จำนวน 33 รายการ และปรับปรุงหองปฏิบตั กิ ารทดสอบ
และหองรับตัวอยาง จำนวน 1 รายการ
งบประมาณประจำป 2552 ไดรบั งบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 30,000,000 ลานบาท
เพือ่ สนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณดงั นี้
1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการทดสอบและหองรับตัวอยางใหมีสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก งบประมาณ 5,900,000 ลานบาท
2. จัดหา พัฒนาปรับปรุงเครือ่ งมือ ครุภณ
ั ฑ และวัสดุทใี่ ชในหองปฏิบตั กิ ารใหมปี ระสิทธิภาพ งบประมาณ
18,000,000 บาท จำนวน 9 รายการ เชน เครื่อง ICP-OES เครื่องแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร (GC-MS) เครื่องระเหยสาร (Rotavap) ตูอบ เครื่องพีเอชมิเตอร เครื่องเหวี่ยง เครื่องวัด
ความหนืด เครือ่ งโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และเครือ่ งไอออนโครมาโทกราฟ (IC)
3. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบตั กิ าร วิธกี ารทดสอบ บุคลากร และสรางเครือขายดานทดสอบ RoHS และ
ELV งบประมาณ 6,000,000 ลานบาท
- เพือ่ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบตั กิ าร
- เพือ่ พัฒนาศักยภาพวิธกี ารทดสอบ โดยดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
- เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- เพือ่ สรางเครือขายดานการทดสอบ RoHS และ ELV และตลาดเชิงรุก

  ⌫
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ภาคผนวก

  ⌫
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งบฯ แผนดิน
284,981,624.47 บาท

ใชจา ยจริงทัง้ หมด
365,738,846.22 บาท

งบฯ เงินรายได
90,838,865.89 บาท

 
90

83 คน

80
70
60
50
34 คน

40
26 คน

20

10 คน

10
0

54 คน
49 คน

30

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย

ขาราชการ

สาย ข.

ลูกจางประจำ

สาย ค.

ลูกจางฯ

ลูกจางประจำ และลูกจางฯ

198 คน

84 คน

2 คน
ผมู คี วามรู

พนักงานสายวิชาการ

พนักงานสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 63

 ⌫ 
สรุปพืน
้ ทีอ่ าคารตางๆ ในคณะวิทยาศาสตร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชือ่ อาคาร
อาคารคณิตศาสตร
อาคารชีวเคมี
อาคารเคมี 1
อาคารเคมี 2
อาคารเปาแกว
อาคารเก็บสารเคมี
อาคารชีววิทยา 1
อาคารชีววิทยา 2
อาคารเก็บตัวอยางพืชสด
อาคารเก็บสารชีววิทยา
อาคารโรงเลีย้ งหนู
อาคารเรือนกระจก
อาคารเลีย้ งสัตวทดลอง
อาคารหอพรรณไม
อาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางชีววิทยา
อาคารธรณีวทิ ยา
อาคารฟสกิ ส 1
อาคารเครือ่ งกล
อาคารนิวตรอน
อาคารฟสกิ ส 2
อาคารหอดูดาว
อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม
อาคารสถิติ
อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร
อาคารซิลเิ กต
อาคารเซรามิก

พืน้ ที่ (ตร.ม.)
3,051.35
119.30
5,471.34
6,456.00
191.50
24.00
4,118.50
2,078.58
432.00
531.76
60.00
175.50
648.00
813.45
551.8
3,387.32
5,902.00
287.50
1,168.34
5,578.01
179.25
805.05
2,017.56
3,516.00
360.00
1,089.00

ภาควิชา
คณิตศาสตร
เคมี
”
”
”
”
ชีววิทยา
”
”
”
”
”
”
”
”
ธรณีวทิ ยา
ฟสกิ ส
”
”
”
”
”
สถิติ
คอมฯ
เคมีอตุ ฯ
”
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ลำดับที่
27
28
29
30

31

32
33
34
35

ชือ่ อาคาร
อาคารเคมีอตุ สาหกรรม
อาคารเครือซีเมนตไทย 1
อาคารเครือซีเมนตไทย 2
อาคาร 30 ป (SCB 1)
- ชัน้ 1-2 และ 7
- ชัน้ 3-4
- ชัน้ 5-6
- ชัน้ 8-9
อาคาร 40 ป (SCB 2)
- ชัน้ B,1,2
- ชัน้ 3-4
- งานวิจยั ชัน้ 4
- ชัน้ 5-6
- ชัน้ 7-8-9
- อาคารอัญมณี (SCB 3)
- SCB 3100
อาคารจีโนมพืชเศรษฐกิจ
อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมสถิต-ิ คณิตศาสตร (SCB 4)
อาคารศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SCB 5)

พืน้ ที่ (ตร.ม.)

ภาควิชา

5,558.90
630.00
468.00
12,367.87
3,776.81
2,369.02
3,800.02
2,366.02
22,930.88
9,632.58
3,635.91
717.19
4,281.67
4,484.38
5,002.23
312.80
1,476.00
2,438.00
825.00

”
”
”

ยานพาหนะ รถบัส 38 ทีน่ งั่ 1 คัน รถสวนบุคคล 4 คัน และรถบรรทุก 6 ลอ (30 คน) 1 คัน

สวนกลาง
ฟสกิ ส
ชีววิทยา
เคมี
สวนกลาง
เคมี
สวนกลาง
ฟสกิ ส
ชีววิทยา
ธรณีวทิ ยา
สวนกลาง
ชีววิทยา
สถิต-ิ คณิตศาสตร
สวนกลาง
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คณะผบู ริหารคณะวิทยาศาสตร
รศ. ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
s.sampan@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943301

รศ. ปรีชา ลามชาง

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

รศ. ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน
รองคณบดีฝายวิชาการ
scipnmsp@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943302

รศ. ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ผศ. ดร. อภินนท นันทิยา
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา
jeerayut@cs.science.cmu.ac.th
โทร. 053-943306

อ. ดร. เพ็ญศิริ ศรีบรุ ี

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

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

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

ผศ. ดร. พิสษิ ฐ ลิม้ ตระกูล
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
plimtrak@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943478

รศ. ดร. พิสษิ ฐ สิงหใจ

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

ผศ. ดร. ยิง่ มณี ตระกูลพัว
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
yboony@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943305

ผศ. ดร. บูรพา แพจยุ

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
burapha@chiangmai.ac.th
โทร. 053-943398
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หัวหนาภาควิชา

รศ. ดร. ธรณินทร ไชยเรืองศรี

รศ. ทศพร จันทรคง

รศ. ดร. จินตนา สิรพิ ทิ ยานานนท

รศ. ดร. อารยา จาติเสถียร

รศ. ดร. พิษณุ วงศพรชัย
หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา

หัวหนาภาควิชาฟสกิ สและวัสดุศาสตร

รศ. ดร. เอกรัฐ บุญเชียง

รศ. สุรนิ ทร ขนาบศักดิ์

รศ. ดร. นวลศรี รักอริยะธรรม

หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หัวหนาภาควิชาเคมี

หัวหนาภาควิชาสถิติ

เลขานุการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร

นายทองสุข ติยะชัยพานิช
โทร. 053-941919

หัวหนาภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม

ผศ. ดร. บรรจบ ยศสมบัติ

ผอู ำนวยการศูนยบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1. คณะทำงานฝายขอมูลและจัดทำรายงาน
1. รองคณบดีฝา ยแผนและพัฒนา
2. เลขานุการคณะ
3. หัวหนางานบริหารและธุรการ
4. หัวหนางานบริการการศึกษา
5. หัวหนางานคลังและพัสดุ
6. หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
7. หัวหนางานนโยบายและแผน
8. นายสมจิต พันกลาง

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผชู ว ยเลขานุการ

มีหนาที่รวบรวมขอมูลและจัดทำรายงานประจำปภาคภาษาไทย สงมอบใหฝายจัดทำรายงานภาคภาษา
อังกฤษ และฝายจัดทำรูปเลม ดำเนินการตอไป
2. คณะทำงานฝายออกแบบและจัดทำรูปเลม
1. รองคณบดีฝา ยบริหาร
2. เลขานุการคณะ
3. นางสาวสมประสงค ศรีแกว
4. นายประยุทธ คุณหลวง
5. นางสาวพงษลดา บริจนิ ดากุล
6. นายพิเชษฐ พุทธิรงั ษี
7. นายสมจิต พันกลาง
8. นางสาวอัจฉราภรณ จันทรแดง

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

มีหนาทีอ่ อกแบบและจัดทำรูปเลมรายงานประจำป ทัง้ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. คณะทำงานฝายจัดทำรายงานประจำปภาคภาษาอังกฤษ
1. Dr. Robert Molloy
2. ผชู ว ยคณบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ
3. รองศาสตราจารย ดร. อภินภัส รุจวิ ตั ร
4. รองศาสตราจารย ดร. สุภาภรณ ครัดทัพ ฮารเวล
5. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อานนท ชัยพานิช
6. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อนุชา วัชระภาสร
7. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ลลิดา แชงค
8. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. จูลนิ ลิคะสิริ
9. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปยรัตน นิมมานพิภกั ดิ์
10. อาจารย ดร. ยงยุทธ ไชยพงศ
11. อาจารย ดร. วรรณจันทร แสงหิรญ
ั ลี
12. อาจารย ดร. จิรฏั ฐ แสนทน
13. อาจารย ดร. ละอองนวล ศรีสมบัติ
14. อาจารย ดร. คณารัฐ ณ ลำปาง
15. อาจารย ดร. สุรนิ ทร สายปญญา

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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16.
17.
18.
19.
20.

อาจารย ดร. อังคณา เสาวภาคยหริ ณ
ั ย
อาจารย ดร. นที ทองศิริ
อาจารย ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
อาจารย ดร. พัชณี แสงทอง
นางสาวอัจฉราภรณ จันทรแดง

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดทำรายงานประจำปภาคภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับภาคภาษาไทย

