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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 คณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของ

คณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 

พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะฯ มีอายุครบ 58 ปี 

 

A  

แต่เดิม คณะฯ มีหลักสูตรทั้งหมด 50 หลักสูตร ปริญญาตรี 13 หลักสูตร ปริญญาโท 20 หลักสูตร ปริญญาเอก 

17 หลักสูตร ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติหรือใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพียง 6 หลักสูตร คิดเป็นเพียง

ร้อยละ 12 การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การทำงานในหน่วยงานที่มีชาวต่างชาติหรือเป็นบริษัทข้ามชาติยังมีน้อย  

ประกอบกับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Demographic Shift) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจะส่งผล

ให้กลุ่มผู้เรียนเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งอาจเกิดการลดลงของจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียน ในวาระบริหาร 1.5 ปีที่

ผ่านมา ทีมบริหารได้ดำเนินการบริหารงานวิชาการของคณะฯ ดังนี้ 

 

1) ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นแบบมุ ่งเน้นประสิทธิผลการเรียนรู ้เป็นสำคัญ 

(Outcome-based Education, OBE) ทั้งหมด และเพิ่มจำนวนหลักสูตรแบบ

นานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ

นานาชาติซึ่งจะเอี้อต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบสัมมาชีพของ

บัณฑิตไทย ขณะนี ้ คณะฯ มีหลักสูตรทั ้งหมด 53 หลักสูตร ปริญญาตรี 15 

หลักสูตร ปริญญาโท 20 หลักสูตร ปริญญาเอก 18 หลักสูตร ในจำนวนนี้เป็น

หลักสูตรนานาชาติหรือใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 26 หลักสูตร คิดเป็น

ร้อยละ 49 (จากเดิมมีเพียงร้อยละ 12)  

  

         เสนอ คณะกรรมการประเมินฯ  

ครั้งที่ 1 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน 

ครั้งที่ 2 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี 
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2) ได้มีแผนงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกระดับ  แผนงาน

สนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและสหกิจศึกษาในหน่วยงานที่มี

ชาวต่างชาติหรือเป็นบริษัทข้ามชาติ รวมทั้ง แผนงานการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า

ร่วมการแข่งขันด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ

 

3) ได้ดำเนินการหลักสูตรนำร่องระดับปริญญาตรีแบบนานาชาติ เป็นหลักสูตรใหม่ 

ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ซึ ่งเริ ่มเปิด

ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้เป็นปีที่ 4 โดยผล

การรับเข้า (TCAS และ IPAS) ที ่ผ ่านมาพบว่า มีอัตราการรับเข้าเฉลี ่ย 4 ปี

การศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 106 เมื่อเทียบกับแผนรับ และเป็นนักศึกษา

ต่างชาติถึงร้อยละ 27 ของนักศึกษาทั้งหมด และในสิ้นปีการศึกษา 2565 นี้ กำลัง

จะมีนักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ประเมินได้ว่าการดำเนินงานหลักสูตร

เป็นไปได้อย่างดีมากทั้งในเชิงจำนวนนักศึกษารับเข้าและคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

คณะจะได้ติดตามคุณภาพและทักษะของบัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ต่อไป 
 

4) ได้ดำเนินการหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี ที่ตอบสนองความต้องการนัก

ว ิทยาการข้อม ูล (Data Scientist) ซึ ่งเป ็นค ุณวุฒิสายวิชาการที ่สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง  ได้แก ่หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิทยาการข้อมูล ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โดยในปี

การศึกษา 2565 นี้เป็นปีที่ 4 ผลการรับเข้า (TCAS และ IPAS) ที่ผ่านมาพบว่า มี

อัตราการรับเข้าเฉลี่ย 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 111 เมื่อเทียบกับแผน

รับ เป็นหลักสูตรที ่นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกสหกิจศึกษา  และในปี

การศึกษา 2565 น้ี กำลังจะมีนักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ประเมินได้ว่า

การดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปได้อย่างดีมากทั้งในเชิงจำนวนนักศึกษารับเข้าและ

คุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะจะได้ติดตามคุณภาพและทักษะของบัณฑิตรุ่นแรกของ

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาการข้อมูลต่อไป 

 

5) ได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาผู้ประกอบการ

สมัยใหม่ด้านเกษตรและอาหาร แบบ Sandbox ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ร่วมสอนใน

กระบวนวิชาบูรณาการเคมี-ชีววิทยา และกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สำหรับการเกษตรสมัยใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองโดย สป.อว. 
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6) ได้สร้างระบบรองรับผู้เรียนแบบการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

โดยผลักดันร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ให้มีวิชาเรียนร่วมและหลักสูตรระยะสั ้นที่

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนร่วมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ต้องการ 

Reskill หรือ Upskill โดยเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2563 และมีพัฒนาการที่ดี

มาโดยตลอด ในปีการศึกษา 2564 มีกระบวนวิชาเรียนร่วม 54 กระบวนวิชา มี

จำนวนผู้เรียนร่วม 143 คน มีหลักสูตรระยะสั้น 8 หลักสูตร ได้แก ่

• การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับ

ผู้เรียนระดับสูงโดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน  

• การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI   

• การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับ

ต้นด้วย Advanced Microsoft Excel  

• การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับ

งานประยุกต์ด้านชีวสารสนเทศศาสตร ์ 

• เทคโนโลยีการฟื้นฟููป่า 

• คริปโตเคอเรนซ ี 

• การสอบวัดระดับแคลคูลัสเพื่อการสะสมหน่วยกิต  

• Statistical Training in Data Analytics  

มีจำนวนผู้เข้าอบรมระยะสั้นรวม 208 คน และในปีการศึกษา 2565 มีกระบวนวิชา

เรียนร่วม 29 กระบวนวิชา มีจำนวนผู้เรียนร่วม 185 คน มีหลักสูตรระยะสั้น 2 

หลักส ูตร ได ้แก ่ เทคโนโลยีการฟื ้นฟูป ่า และ Statistical Training in Data 

Analytics มีจำนวนผู้เข้าอบรมระยะสั้นรวม 38 คน นอกจากนี้แล้วยังมีหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล

อัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีการ

จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้เรียนสะสม 82 คน 

7) ได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื ่ออุตสาหกรรม (Science Innovation for Industry, 

Sci-FI) ภายใต้โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for 

Industry, Hi-FI) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  จำนวนประมาณ 600,000 

บาทต่อหัวนักศึกษา ร่วมกับทุนจากภาคอุตสาหกรรมอีกจำนวนประมาณ ุ600,000 

บาทต่อหัวนักศึกษา เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2564 ขณะนี้มีนักศึกษาปริญญา

โทในหลักสูตรนี้ 4 คน และสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 คนซึ่งได้รับการจ้างงานทันที

จากบริษัทร่วมโครงการวิจัย 
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8) ได ้สน ับสนุนให ้มีหลักส ูตรบ ัณฑิตศ ึกษาแบบ Double Degrees ร ่วมกับ

สถาบันการศึกษาที่มีชื ่อเสียงในต่างประเทศผ่านการจัดทำ Memorandum of 

Academic Agreement (MOA) ด้าน Double Degrees และมีนักศึกษาเข้าศึกษา

ต ่อเน ื ่อง รวม 3 สถาบ ัน ได ้แก่  1) Graduate School of Science, Osaka 

University ในทุกสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน 2) Graduate School of Engineering 

and Graduate School of Science, Tohoku University ในสาขาว ิ ช า ว ั สดุ

ศาสตร์ นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม 

ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 3) University of Wollongon ใน

สาขาวิชาเคมี 

R  

คณะสามารถรักษาระดับปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ โดยเผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ต่อคน อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของคณะ

วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ในวาระการบริหาร 1.5 ปีที่ผ่านมา ทีมบริหารได้ดำเนินการส่งเสริม

ศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

 

1) ได้ออกนโยบายสนับสนุนโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าจากงบประมาณเงินรายได้

ของคณะ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มนักวิจัยได้นำร่องงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและบูรณา

การร่วมกับคณะต่าง ๆ ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ กลุ่มละ 100,000 บาท 

และขยายผลนำไปสู่การขอทุนวิจัยที่ใหญ่ขึ้นจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งหมด 10 

ทิศทาง ประกอบด้วย  

(1) แบตเตอรีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  

(2) เซนเซอร์สำหรับการเกษตรสมัยใหม่  

(3) รังสีคอสมิก/ควอนตัมในอวกาศ/ธรณีฟิสิกส์ในอวกาศ 

(4) เศรษฐศาสตร์จุุลินทรีย์ 

(5) วิทยาการข้อมูล 

(6) จีโนมิกส์ 

(7) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

(8) แนวทางลดขยะให้เป็นศูนย ์

(9) การแสวงหาพลังงานทางเลือก 

(10) วิทยาศาสตร์โลกเพื่อความยั่งยืน  

โดยในปีงบประมาณ 2565 สามารถแสวงหากลุ่มวิจัยแบบมุ่งเป้าได้ทั้งหมด 7 

กลุ่ม ได้แก่  
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(1) นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแหล่งกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงในยาน

ยนต์ไฟฟ้า 

(2) การใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม/กากทางการเกษตรและการลด

ของเสียในกระบวนการผลิต 

(3) การศึกษาพลศาสตร์ของทรงกลมแม่เหล็กดาวเคราะห์ด้วยการสำรวจทาง

อวกาศและภาคพื้นดิน 

(4) การเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อนวัตกรรมที่ยั ่งยืนของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด  

เพอรอฟสไกต์ที่ใช้คาร์บอนเป็นฐาน 

(5) การจำลองและการวิเคราะห์ภูมิอากาศบริเวณภาคเหนือ 

(6) การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์

บนข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์

(7) การสำรวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินระดับตื้นเพื่อหาแหล่งหิน

อุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้างในแอ่งเชียงใหม่  

โดยมีจำนวนนักวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด 38 คน 

2) ได้สร้างระบบและกลไกศูนย์เครื่องมือกลางสำหรับเครื่องมือวิจัยขั้นสูงเสร็จ

สมบูรณ์ มีการแต่งตั ้งผู ้จ ัดการศูนย์เครื ่องมือกลางทำหน้าที ่บริหารจัดการ

สนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิเคราะห์ด้วยเครื ่องมือวิจัยขั ้นสูงใน

โครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งของนักวิจัยภายในและภายนอกคณะ ได้จัดหาเครื่องมือ

วิจัยขั้นสูงเพิ่มเติม 2 รายการ ได้แก ่1. Scanning Electron Microscope (SEM), 

JSM-IT800 (JEOL) แ ล ะ  2. Transmission Electron Microscope (TEM), 

JEM2100Plus (JEOL) ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นมีเครื่องมือวิจัยขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการ

วิจัยของคณะจำนวน 8 รายการ และมีเจ้าหน้าที่เทคนิคเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์

จำนวน 7 คน ทั้งนี ้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพ่ือให้ได้รับการรับรอง 17025 ใน 1 

เทคนิค ได้แก่ การวัดขนาดเกรน (Grain Size Measurement) และการวัดขนาด

อนุภาค (Particle Size Measurement) ในวัสดุโลหะและกึ ่งโลหะด้วยเครื ่อง 

SEM JSM-IT800 

3) ได้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล (Data Science) และ

โครงการจัดตั ้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม  โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ 

ศูนย์วิจัยทั้งสองได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัย

วิทยาการข้อมูลพบว่า สามารถหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้เฉลี่ย

ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในวารสารวิชาการ

ทางวิทยาการข้อมูลในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยกว่า 20 บทความต่อปี อย่างไรก็

ตาม การดำเนินงานของโครงการจัดตั ้งศ ูนย์ว ิจ ัยเทคโนโลยีควอนตัม จะ
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เปลี่ยนแปลงการบริหารให้อยู ่ในรูปแบบของห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองค

วอมตัม (Quantum Simulation) และห้องปฏิบัต ิการการคำนวณควอนตัม 

(Quantum Computing) ภายใต้ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์แทน ทั้งนี้ เมื่อ

รวมกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเดิมอีก 2 ศูนย์วิจัย ได้แก่ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 

และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม รวมทั้งภาควิชาต่าง ๆ ปัจจุบัน คณะ

วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยกว่า 180 

ล้านบาทต่อปี และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเฉลี่ยกว่า 

500 ผลงานต่อปี โดยเป็นผลงานวิจัยที่อยู่ใน Q1 Scopus เฉลี่ยร้อยละ 50  

S 
ทีมบริหารดำเนินการการบริการวิชาการในลักษณะของการให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ

การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านศูนย์บริการวิชาการ 2 ศูนย์ ได้แก่  

1) ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท. มช.) ได้ผลักดันการให้บริการ

วิชาการใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ การวิเคราะห์อาหารฮาลาล การวิเคราะห์ดีเอ็น

เอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและการวิเคราะห์ดีเอ็นเอพืช  การ

ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่ม

บริษัท SME ในสมาพันธ ์SME ภาคเหนือกับนักวิจัย 

 

2) ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการโครงการให้

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ ได้แก่ นักพิทักษ์ป่าดอยสุเทพรุ่น

เยาว์ การเพ่ิมพื้นที่ป่าและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูป่า และธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 

 

 

3) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้าน

ปัญหาหมอกควันและ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

โดยร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก ่

• การอบรมเพิ่มทักษะความรู้ออนไลน์ ฝุ่น ป่า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 

1 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผ่านการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลโปรแกรม 

Zoom Meetings 

• TEDxChiangMai 2021 ภายใต้แนวคิด "RE-Together" งานเสวนา

และจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (Hybrid Event) 

วันที ่27 พ.ย. 2564 การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom 

Meetings ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 



 9 

• นิทรรศการ การเสวนาวิชาการ “ทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลก

และอวกาศ (ESS) กับการ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ” 

วันที ่16 ธันวาคม 2564 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• โครงการสิงห์อาสา“สู้ไฟป่า”จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 

ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

• เสวนา "PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา" ร่วมกับ องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

วันที ่1 เมษายน 2565 

• “การจัดอบรมการตัดเย็บหน้ากากด้วยตัวเองแบบ REUSE” ร่วมกับ 

ศูนย์ภ ูม ิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 

วันที่ 11 เมษายน 2565 

• โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in 

Southeast Asia: AQSEA” ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 

• โครงการค่ายเยาวชน "ต้นกล้าท้าหมอกควัน" ภายใต้รูปแบบ "การ

สื่อสารต้านภัยฝุ่น"  วันที ่18-19 พฤษภาคม 2565 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Green Youth Movement: พลังคนรุ่นใหม่

ขับเคลื่อนเมืองไร้ฝุ่นควัน” ระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2565 

M  

1) ทีมบริหารได้ดำเนินการบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 

2566-2570 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  13 ประจำปีงบประมาณ 2566-

2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน

คณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และมีแผนรับการตรวจประเมิน EdPEx 

ระดับคะแนน 300 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ สป.อว. ใน

เดือนมีนาคม 2566 

 

2) ในด้านการบริหารงานบุคคล ทีมบริหารได้นำระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแบบ 3 เส้นทางการทำงาน (สอน/วิจัย/ทั่วไป) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง

ทำให้ผลการประเมินอาจารย์ดีขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 มีอาจารย์เลือก

ประเมินเน้นสอน 5 คน เน้นวิจัย 16 คน และทั่วไป 302 คน 
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3) ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะมีโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานตาม

คุณลักษณะวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงาน ผ่านโครงการ

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) ซึ่งมีจำนวนบุคลากร

สายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยละ 95 ส่งเสริมให้บุคลากรลงเรียน   

คอร์สออนไลน์ โดยเฉพาะคอร์ส Skills4life ของวิทยาลัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยโดยจัดสรร

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง และมีโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ได้แก่ 

การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ การขับเคลื ่อนงานวิจัยสู ่การใช้ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ  การ

ขับเคลื่อนงานวิจัยตอบโจทย ์SDGs 

 

4) ในด้านการบริหารการเงิน ได้มีการนำระบบการโอนเงินผ่านระบบ business 

net ของธนาคารมาใช้แทนการเซ็นเช็ค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

มีการเปิดบัตรเครดิตของหน่วยงาน เพื่อให้ทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น official 

Line account และ Facebook ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

5) ในด้านการควบคุมรายจ่ายและแสวงหารายได้ โดยเข้าร่วมโครงการ Solar 

Rooftop และมีดำเนินการของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ในลักษณะกิจกรรม

หารายได้และเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อาคารฟิสิกส์ 1 โดยการออกแบบของ ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ และทีมงานจาก

ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่ได้พยายามอนุรักษ์คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของ

ผู้ออกแบบเดิมคือ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ ไว้ให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยงบประมาณ

แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับงบประมาณจากกองทุน 60 ปี คณะ

วิทยาศาสตร์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยมีคุณชาลี ตั้งจีรวงษ์ ศิษย์เก่า

รหัส 155229 ผู้ล่วงลับ เป็นประธานกองทุนคนแรก และได้รับการสนับสนุน

จากศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้น

ปีงบประมาณ 2565 โดยนักศึกษาที ่เข้ามาเรียนที ่อาคารฟิสิกส์ 1 คณะ

วิทยาศาสตร์จะมีห้องสโลปปรับปรุงใหม่ มีห้องปฏิบัติการที่ปรับปรุงดีขึ้น มีภูมิ

ทัศน์ภายนอกที่อาศัยปรากฏการณ์ของแสงและเงาตามฤดูกาลเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้มาเยี่ยมชม

ตามเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบ และมีพื้นที่ชั้นล่างของอาคารที่ปรับปรุงเป็น 

“พื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space)” ของนักศึกษาและบุคลากรของ

คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะอื่น ๆ  
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C 
ด้านการสื่อสารองค์กร ทีมบริหารได้มีผู้ช่วยคณบดีและทีมที่รับผิดชอบการสื่อสาร

องค์กรทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1) พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารภายในและภายนอกของคณะ  ให้เกิด

ภาพลักษณ์ที ่ด ีและมีความรู ้ส ึกผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการ

ดำเนินการผ่านคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และคณะกรรมการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ซึ ่งมาจากทุกภาคส่วนของคณะ

วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักศึกษา ผ่านทางสโมสรนักศึกษา และเครือข่ายนักศึกษา 

Young Science Ambassador  ทั้งนี้ ในช่วง 1.5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับ 

Branding ของคณะเป็น “Science CMU : Be FUN to the Frontier” 

เพื่อให้สื่อสารตรงกับเป้าหมาย ลดช่องว่างของคณะกับนักศึกษาและบุคลากร 

รวมถึงสะท้อนตัวตนความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ผ่านความเป็นรากฐาน 

(Fundamental) ของสรรพสิ่ง ที่สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรมที่หลากหลาย 

(Functional) ด้วยความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มช. (Fun) โดยอาศัยเครื่องมือ

ที่หลากหลาย อาทิ ตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo) อย่างเป็นทางการ มาสคอต  

(Mascot) ประจำคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง 

ๆ โดยเพิ่มช่องทาง Instagram LinkedIn เป็นต้น ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อ

การสื่อสารที่ไม่ตรงกันได้มากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

 

2) สื่อสารองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากทรัพยากรที่มีอยู่

ภายในคณะ และสร้างภาพลักษณ์ความเชี ่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขัน โดยได้มีการพัฒนาคอนเทนต์การสื่อสารศักยภาพด้านงานวิจัย อาทิ 

การนำเสนองานวิจัยรากฐานระดับแนวหน้า (Science Research Focus : 

Paper of the Week) เพื่อแสดงศักยภาพการวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับ Q1 ที่มีผลกระทบสูง การนำเสนองานวิจัยรากฐานที่

ประยุกต์สู่งานนวัตกรรม (Science Transformation : Without FUN, We 

Can’t Do) และวิทยาศาสตร์ในภาวะวิกฤติ (Science in Crisis) เผยแพร่ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการติดต่อจากหน่วยงาน

ภายนอกอย่างต่อเนื่องในการขอทำงานวิจัยร่วมกัน การขอนำงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงการขอถ่ายทำสื่อ หรืองานวิจัย - ห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ

เป็นข่าวหรือรายการโทรทัศน์ เช่น รายการโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS นิตยสาร 

National Geographic Thailand เป็นต้น 
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3) ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตขององค์กรเชิงรุก  

เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี  และเพิ่ม

จำนวนนักศึกษาบัณฑิตและผู้เรียนนอกระบบ โดยพัฒนารูปแบบการนำเสนอ

ให้ทันสมัย ลุ่มลึกมากขึ้น อาท ิ 

• การจัดทำสื่อวิดีโอรูปแบบใหม่ (ชุด The World of Science CMU 

ชุดเพลงซอคณะวิทยาศาสตร ์เป็นต้น)  

• การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าผ่านระบบ TCAS อย่างครบวงจร 

ภาย ใต ้ แนวความค ิ ด  “FUN with Science, Fly to the World 

@CMU”  

• การจัดกิจกรรม Science Roadshow แบบออนไลน์ กิจกรรม Open 

House แบบออนไลน ์ 

• การสร้างความผูกพันกับนักศึกษาในอนาคต ผ่านการนำเสนอคณะ

วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมของคณะที่จัดแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

อาท ิค่าย CMU Science Camp ค่ายโอลิมปิกวิชาการ  

• การจัดทำเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ที่ 

http://tcas.science.cmu.ac.th  

ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ รหัส 65 พบว่า นักศึกษา

สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของคณะในช่วงก่อนการเข้า

ศึกษาเป็นอยา่งดี ทั้งนี้จากการประเมินโดยการพิจารณายอดการเข้าถึงในแฟน

เพจของ Facebook พบว่า จำนวนการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า รวมถึงการ

มีปฏิสัมพันธ์ การคลิกลิงก์ การแสดงความคิดเห็น การแชร์ เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า 

เทียบในช่วงเวลาเดียวกันกัน (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 มียอด

การเข้าถึง 402,661 ครั้ง ในขณะที่ช่วง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

มียอดการเข้าถึง 1,898,082 ครั้ง) 

  

http://tcas.science.cmu.ac.th/
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คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ และบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ

ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 

2564 2565 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แผน ผล 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 

KPI-1 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่

มีต่อองค์กร 

4.25 4.17 98.1 4.25 4.47 105.2 - 

KPI-35 ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามแนว

ทางการจัดการความรู้ผ่านชุมชนนัก

ปฏิบัติและตามคุณลักษณะวิชาชพี 

80 98.81 123.5 80 94.51 118.1 - 

KPI-15  

- จำนวนหลักสูตร/ โครงการ Reskill/ 

Upskill/LE 

- จำนวนวิชาเรียนร่วม 

- จำนวนผู้เรียนร่วม 

- จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

-จำนวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม 

Reskill/Upskill ผ่าน CMU-LE (นับ

สะสม) 

 

3 

 

15 

80 

180 

- 

 

 

9 

 

56 

134 

163 

- 

 

300.0 

 

373.3 

167.5 

90.5 

- 

 

4 

 

30 

100 

200 

50 

 

3 

 

29 

184 

40 

15 

 

75.0 

 

96.7 

184.0 

20.0 

30.0 

 

 

 

 

 

 

KPI ย่อยตัวนี้ ได้

เพิ่มเติมเข้ามาในแผน 

13 (ยังไม่มีในแผน 12) 

KPI-30 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำ

หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีหลังสำเร็จ

การศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับเข้า

ทำงานในบริษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่าง

ประเทศ หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ 

35 19.1 54.6 35 70.5 201.4 - 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 

2564 2565 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แผน ผล 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 

KPI-31 ร้อยละของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา 

ตามมาตรฐาน CEFR อยู่ในระดับ B1 

ขึ้นไป 

20 18.6 93.0 25 20.0 80.0 - 

KPI-33 จำนวนหลักสูตรรูปแบบ

ทางเลือกใหม่ อาทิ หลักสูตรร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม/หลักสูตรตรี-โท 5 ปี/

ปริญญาคู่ 

- - - 2 0 0.0 KPI นี้ เพิ่มเติมเข้ามา

ในแผน 12 (ปรับปรุง) 

และแผน 13 

KPI-34 โครงการที่นักศึกษามีส่วน

ร่วมกับชาวต่างชาติ 

-จำนวนกิจกรรม 

-จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

10 

500 

 

 

9 

375 

 

 

90.0 

75.0 

KPI นี้ เพิ่มเติมเข้ามา

ในแผน 12 (ปรับปรุง) 

และแผน 13 

KPI-20 จำนวนบทความตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูล Scopus 

500 663 132.6 500 467 93.4 - 

KPI-19 ร้อยละผลงานวิจัยที่อยู่ใน 

Scopus-Scimago Journal Ranking 

Q1 

150 308 205.3 250 229 91.6 - 

KPI-22 จำนวนนวัตกรรม (ทั้งหมด) 

- ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

- ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 

 

4 

3 

 

4 

5 

 

100 

166.7 

 

6 

4 

 

2 

2 

 

 

33.3 

50.0 

- 

KPI-32 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูล Scopus ที่สอดรับกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

24 23.3 97.1 25 31.91 127.64  

KPI-24 จำนวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน 

CMU-RL 4-7  

17 16 94.1 23 26 113.0  

KPI-26 จำนวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin-

off/Start-up) หรือจำนวนการให้บริการ 

IP ต่อปี หรือผลงานเทียบเท่า CMU-RL 

8-9 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ

2 5 250.0 3 3 100.0  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 

2564 2565 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 
แผน ผล 

ร้อยละ

ความสำเร็จ 

ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ  

KPI-27 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจาก

ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือ

ผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) 

30 25.71 85.7 45 22.74 50.5  

KPI-28 จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด  

- ในประเทศ 

- ต่างประเทศ 

 

10 

1 

 

13 

0 

 

130.0 

0.0 

 

15 

2 

 

4 

0 

 

26.7 

0 

 

KPI-37 รายได้จากการบริการวิชาการ 

(ล้านบาท) 

- - - 5 4.75 95.0 KPI นี้ เพิ่มเติมเข้ามา

ในแผน 12 (ปรับปรุง) 

และแผน 13 

KPI-7 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการค่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 

(เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ CMU Science 

Camp ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ฯลฯ) และ

เข้ามาเป็นนักศึกษาในคณะ 

30 14 46.7 30 29 96.7  

KPI-21 จำนวนบทความที่ได้รับการ

อ้างอิง (Citations) ในฐานข้อมูล 

Scopus 

2,600 3,216 114.8 2,800 3,428 122.4  

KPI-36 ร้อยละของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ที่รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และค่านิยมขององค์กร และปฏิบัติตน

ตามแนวทาง VMV ของคณะ 

- - - 90 92.5 102.8 KPI นี้ เพิ่มเติมเข้ามา

ในแผน 12 (ปรับปรุง) 

และแผน 13 
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A  

 

1.1 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นแบบมุ่งเน้นประสิทธิผลการเรียนรู้เป็นสำคัญ 
(Outcome-based Education, OBE) ทั้งหมด และเพิ่มจำนวนหลักสูตร
แบบนานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ขณะนี้ 
คณะฯ มีหลักสูตรทั้งหมด 53 หลักสูตร ปริญญาตรี 15 หลักสูตร ปริญญา
โท 20 หลักสูตร ปริญญาเอก 18 หลักสูตร ในจำนวนนี ้เป็นหลักสูตร
นานาชาติหรือใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 26 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 49 (จากเดิมมีเพียงร้อยละ 12)  

 
 

         
หลักสูตร ป.ตรี   หลักสูตรป.โท    หลักสูตร ป.เอก 

 
 

1.2 ได้มีแผนงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกระดับ แผนงาน
สนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและและสหกิจศึกษาใน
หน่วยงานที่มีชาวต่างชาติหรือเป็นบริษัทข้ามชาติ รวมทั้ง แผนงานการ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพใน
เวทีระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 
 
 
 

 
 

               
การเรียนภาษาอังกฤษ      ระบบสหกิจศึกษา 

1.3 หลักสูตรใหม่ ปร ิญญาตรีว ิทยาศาสตร์ส ิ ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ซึ่ง
ดำเนินการเปิดสอนมาเป็นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนเข้า
มาเรียนเฉลี่ยตลอด 4 ปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 106 เมื่อเทียบกับแผนรับ 
เป็นนักศึกษาต่างชาติถึงร้อยละ 27 และกำลังจะมีนักศึกษารุ่นแรกสำเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 

      
Website          Facebook 

1.4 หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรีวิทยาการข้อมูล ซึ่งดำเนินการเปิดสอนมาเป็นปีที่ 
4 ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนเข้ามาเรียนเฉลี่ยตลอด 4 ปีที่ผ่าน
มาคิดเป็นร้อยละ 111 เมื่อเทียบกับแผนรับ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคน
จะต้องได้รับการฝึกสหกิจศึกษา และกำลังจะมีนักศึกษารุ ่นแรกสำเร็จ
การศึกษา 

 
 
 

 
 

      
Website          Facebook 

https://www.science.cmu.ac.th/webthai/bachelor.php
https://www.science.cmu.ac.th/webthai/master.php
https://www.science.cmu.ac.th/webthai/doctor.php
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344227084171391&set=pb.100057523056502.-2207520000..&type=3
https://coop.science.cmu.ac.th/
http://www.es.science.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/EnvironmentalScienceResearchCenter
http://www.ds.science.cmu.ac.th/?page_id=21
https://www.facebook.com/DataScienceCMU
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1.5 ได ้ร ่วมก ับคณะเกษตรศาสตร์ เป ิดหล ักส ูตรปร ิญญาตร ี สาขาว ิชา
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ด้านเกษตรและอาหาร แบบ Sandbox ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการสอนส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาบูรณา
การเคมี-ช ีวว ิทยา และกระบวนวิชาว ิทยาการคอมพิวเตอร ์สำหรับ
การเกษตรสมัยใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองโดย สป.อว. 
 

 
 

1.6 ช่องทางรับผู ้เร ียนแบบการศึกษาตลอดชีวิต  (Lifelong Education) มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 นี้มีกระบวนวิชาเรียนร่วม 54 
กระบวนวิชา มีจำนวนผู้เรียนร่วม 143 คน มีหลักสูตรระยะสั้น 8 หลักสูตร 
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับ
ผู้เรียนระดับสูงโดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดง
มโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงาน
ประยุกต์ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการฟื้นฟููป่า คริปโตเคอเรนซี 
การสอบวัดระดับแคลคูล ัสเพื ่อการสะสมหน่วยกิต  และ Statistical 
training in Data Analytics มีจำนวนผู้เข้าอบรมระยะสั้นรวม 208 คน 
 

 
 

      
Website          Facebook 

การศึกษาตลอดชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ 
 

1.7 หลักสูตรใหม่ ปร ิญญาโท วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื ่ออุตสาหกรรม 
( Science Innovation for Industry, Sci-FI) ภ า ย ใ ต ้ โ ค ร ง ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry, Hi-FI) ซึ่ง
ม ี งบประมาณในการเร ียนการสอนและโครงการว ิจ ัยร ่วมก ันกับ
ภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาโทใน หลักสูตรนี้ 4 คน และ
สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 คน ซึ ่งได้รับการจ้างงานทันทีจากบริษัทร่วม
โครงการวิจัย 

 
 

 
Facebook 

หลักสูตร Sci-FI 
 

1.8 มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบ Double Degrees ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง
ในต ่างประเทศ 3 สถาบ ัน ได ้แก่  1) Graduate School of Science, 
Osaka University ในทุกสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน 2) Graduate School 
of Engineering and Graduate School of Science, Tohoku 
University ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์
ประยุกต์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
และ 3) University of Wollongon ในสาขาวิชาเคมี  

 
 

 
International MOU 

 

 

 

http://lifelong.science.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/LEscicmu
https://www.facebook.com/HiFICMU/
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R  

2.1 ได้ออกนโยบายสนับสนุนโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าจากงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะ เพื ่อสนับสนุนให้กลุ ่มนักวิจ ัยได้นำร่องงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมและบูรณาการร่วมกับคณะต่าง ๆ ตามทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ และขยายผลนำไปสู ่การขอทุนวิจ ัยที ่ใหญ่ขึ ้นจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2565 สามารถแสวงหากลุ่มวิจัยแบบมุ่งเป้า
ได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่  

(1) นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแหล่งกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงใน
ยานยนต์ไฟฟ้า  

(2) การใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม/กากทางการเกษตรและการ
ลดของเสียในกระบวนการผลิต  

(3) การศึกษาพลศาสตร์ของทรงกลมแม่เหล็กดาวเคราะห์ด้วยการ
สำรวจทางอวกาศและภาคพื้นดิน  

(4) การเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อนวัตกรรมที่ยั่งยืนของเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่ใช้คาร์บอนเป็นฐาน  

(5) การจำลองและการวิเคราะห์ภูมิอากาศบริเวณภาคเหนือ  
(6) การว ิจ ัยและพ ัฒนาระบบผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญทางการแพทย ์และ

ปัญญาประดิษฐ์บนข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  
(7) การสำรวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินระดับตื้นเพื่อหาแหล่ง

หินอุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้างในแอ่งเชียงใหม่  
โดยมีจำนวนนักวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด 38 คน 

 
 

 
ข้อมูลทุนวิจัยมุ่งเป้า 

 

2.2 ได้สร้างระบบและกลไกศูนย์เครื่องมือกลางสำหรับเครื่องมือวิจัยขั้นสูงเสร็จ
สมบูรณ์ มีการแต่งตั้งผู้จัดการศูนย์เครื่องมือกลางทำหน้าที่บริหารจัดการ
สนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิจัยขั้นสูง
ในโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งของนักวิจัยภายในและภายนอกคณะ ทั้งนี้ ได้
จัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงเพิ่มเติม 2 รายการ ได้แก่ 1. Scanning Electron 
Microscope (SEM), JSM-IT800 (Jeol) และ 2. Transmission 
Electron Microscope (TEM),  JEM2100Plus (Jeol) รวมทั้งสิ ้นมี
เครื่องมือวิจัยขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะจำนวน 8 รายการ และ
มีเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื ่อสนับสนุนการวิเคราะห์จำนวน 7 คน ทั้งนี ้ อยู่
ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง 17025 ใน 1 เทคนิค ได้แก่ 
การวัดขนาดเกรน (Grain Size Measurement) และการวัดขนาดอนุภาค 
(Particle Size Measurement) ในวัสดุโลหะและกึ่งโลหะด้วยเครื ่อง 
SEM, JSM-IT800  
 

 
 

 
ศูนย์ปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ 

 

https://web.science.cmu.ac.th/Main/Home/home?pageid=TVQ5M296a2lMSkU4QXQ9PQ
http://csl.science.cmu.ac.th/
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2.3 ได้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยใหม่ คือ ศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล 
(Data Science) โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ ศูนย์วิจัยได้ดำเนินการมา
เป็นปีที ่ 4 สามารถหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้เฉลี่ย
ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติใน
วารสารวิชาการทางวิทยาการข้อมูลในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยกว่า 20 
บทความต่อปี เมื่อรวมกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเดิมอีก 2 ศูนย์วิจัย 
ได้แก่ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ภาควิชาต่าง ๆ ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการหาแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอกรวมกว่า 180 ล้านบาทต่อปี และมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติเฉลี ่ยกว่า 500 ผลงานต่อปี โดยเป็น
ผลงานวิจัยที่อยู่ใน Q1 Scopus เฉลี่ยร้อยละ 50 

 
 

 
DSRC          MSRC          ESRC 

 

 

 
ระบบ SciCMU Scholar 

(กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล) 

 

 

S 
 

3.1 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท. มช.) ได้ผลักดันการ
ให้บริการวิชาการใหม่เพิ ่มเติม ได้แก่ การวิเคราะห์อาหารฮาลาล การ
วิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและการวิเคราะห์ดี
เอ็นเอพืช การให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มบริษัท SME ในสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ กับนักวิจัย 
 

 
 

      
ศวท.มช.               งาน Sci to SMEs 

 
 

3.2 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ ได้แก่ นักพิทักษ์ป่าดอยสุเทพ
รุ่นเยาว์ การเพิ่มพื้นที่ป่าและเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า และธนาคารเมล็ด
พันธ์ุ 

 

 
 

      
Website          Facebook 

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ 
 

http://www.ds.science.cmu.ac.th/
https://materials-center.science.cmu.ac.th/
http://www.esrc.science.cmu.ac.th/
https://rsc.science.cmu.ac.th/
http://www.stsc.science.cmu.ac.th/thai/
https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4211
https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4171
http://www.doisuthep.science.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU
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3.3 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการด้าน
ปัญหาหมอกควันและ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่าง
ต่อเนื่องโดยร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

      
Website          Facebook 

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

      
Website          Facebook 

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  

 
 

M  

 
4.1 ท ีมบร ิหารได ้จ ัดทำแผนกลย ุทธ ์ประจำป ีงบประมาณ 2566-2570 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และมีแผนรับการ
ตรวจประเมิน EdPEx ระดับคะแนน 300 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกของ สป.อว. ในเดือนมีนาคม 2566 

 
 

 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล EdPEx 

 
 

4.2 ทีมบริหารได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 3 เส้นทางการ
ทำงาน (สอน/วิจัย/ทั่วไป) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งทำให้ผลการประเมินอาจารย์  
ดีขึ้น 

 
 

 

   
เอกสาร HR SciCMU 

 

http://www.esrc.science.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/EnvironmentalScienceResearchCenter
https://acair.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/AcAirCMU
https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4239
https://web.science.cmu.ac.th/Main/Home/home?pageid=TVQ5M296a2lMSkU4Qk49PQ==
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4.3 คณะได้ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานตามคุณลักษณะ
วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงาน ผ่านการโครงการ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) ซึ ่งมีจำนวนบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยละ 95 

 
 

 
CoPs 

4.4 มีดำเนินการของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ในลักษณะกิจกรรมหารายได้และ
เงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 
โดยอาศัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับงบประมาณจาก
กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 
 

 
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ 

C 
 
5.1 พัฒนาระบบและรูปแบบการสื ่อสารภายในและภายนอกของคณะ โดยมี

คณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำ
หน้าที ่พัฒนาคอนเทนต์ทางวิทยาศาสตร์เพื ่อสื ่อสาร และคณะกรรมการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอก โดยทำงานสอดประสานกัน 

 
 

 
สัมมนาสื่อสารองค์กร 

5.2 เพิ่มการมีส่วนร่วมในงานด้านการสื่อสารของนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ชมรมถ่ายภาพและสื่อวิดีโอ และนักศึกษาที่มีความสนใจ
ด ้านการส ื ่ อสารว ิทยาศาสตร ์  จากโครงการอบรม Young Science 
Ambassador โดยจัดให้มีการอบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมประชาสัมพันธ์คณะ อาทิ การ
แนะแนวคณะสู่รุ่นน้อง การจัดทำสื่อต่าง ๆ ของคณะ 
 

 
Young Science Ambassador 

 

5.3 ปรับแบรนด์และภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ “Science 
CMU : Be FUN to the Frontier” เพ ื ่อให ้ส ื ่อสารตรงกับเป ้าหมาย ลด
ช่องว่างของคณะกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงสะท้อนตัวตนความเป็น
คณะวิทยาศาสตร์ผ่านความเป็นรากฐานของสรรพสิ่ง ที่สามารถต่อยอดสู่
นวัตกรรมที ่หลากหลายด้วยความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยอาศัย
เครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ มาสคอตป
ระจำคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยเพิ่ม

 
 

         
Branding&CI      VidyaGram        LinkedIn 

https://epg.science.cmu.ac.th/scikm/index.php
https://fund.science.cmu.ac.th/
https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4217
https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4292
https://epg.science.cmu.ac.th/sciadv/preview.php?publication_id=4076
https://www.instagram.com/sci_cmu
https://www.linkedin.com/in/sci-cmu/
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ช่องทาง Instagram และ LinkedIn ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสื่อสารที่
ไม่ตรงกันได้มากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
 

 

5.4 ริเริ่มการสื่อสารองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากทรพัยากรที่มี
อยู่ภายในคณะ และสร้างภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยได้มีการพัฒนาคอนเทนต์การสื ่อสารศักยภาพด้านงานวิจัย 
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการติดต่อจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื ่องในการขอทำงานวิจัยร่วมกัน การขอนำ
งานว ิจ ัยไปใช ้ประโยชน ์  รวมถ ึงการขอถ ่ายทำส ื ่อ หร ืองานว ิจ ัย - 
ห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเป็นข่าวหรือรายการโทรทัศน์ เช่น รายการโทรทัศน์
ช่อง ThaiPBS นิตยสาร National Geographic Thailand เป็นต้น 
 

 
 

 
Science Research Focus 

 

5.5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตของ
องค์กรเชิงรุก เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในระดับปริญญา
ตรี และเพิ่มเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิตและผู้เรียนนอกระบบอย่างเป็นระบบ 
โดยพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัย ลุ่มลึกมากขึ้น โดยอาศัยทรัพยากร
ภายในคณะ และลดการจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ทั้งนี้ จากการประเมินโดยการพิจารณายอดการเข้าถึงในแฟนเพจ
ของ Facebook ซึ ่งเป็นช่องทางสื ่อสารหลักของคณะ พบว่า จำนวนการ
เข้าถึงเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ การคลิกลิ งก์ การแสดง
ความคิดเห็น การแชร์ ได้เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า เทียบในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
 

       
The WoS.   TCAS SciCMU    Facebook  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
โปรดคลิกที่รูปเพื่อเข้าชมรายงาน 

 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4104844406279196
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_0sE63VHgRoirevc-UVw5BxlKL_9tcuf
https://tcas.science.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/science.cmu
https://www.science.cmu.ac.th/webthai/_Document/report-2564.pdf
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(เลือกสรรจาก สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564) 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

1. สิ่งสำคัญสำหรบัคณะวิทยาศาสตร์ใน
อนาคต คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
นักศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล 
เพราะปัจจุบันถือเป็นยุคของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคตต่อ
การประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนั้น ควร
เตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งจะ
เป็น platform สำคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป 

ในการปร ับปร ุ งหล ั กส ูตรท ั ้ งหมดของคณะ
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ ผ ่ านมา ให ้ เป ็นแบบม ุ ่ ง เน้น
ประสิทธิผลการเร ียนรู ้ เป ็นสำคัญ (Outcome-
based Education, OBE) ได ้บรรจ ุกระบวนวิชา
วิทยาศาสตร์พื ้นฐานที ่สามารถสร้างทักษะด้าน
ดิจิทัลที่เพียงพอให้กับผู้เรียน 

 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังอยู่
ระหว่างการดำเนินโครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
วิจัยระดับแนวหน้าของโลก ดังนั้น 
แผนฯ ของคณะที่มุ่งสู่ Frontier 
Research และการสร้างความ
ร่วมมือในระดับประเทศและ
นานาชาติ จึงเป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญอยา่งมาก โดยจะต้องมี
การกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ชัดเจน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

ท ี มบร ิ หาร ได ้ ม ี น โยบายสน ับสน ุน  Frontier 
Research มุ่งเป้าเพื่อการขยายโอกาสการได้รับทุน
วิจัยขนาดใหญ่จากภายนอก ใน 4 ทิศทาง ได้แก่  

1. รังสีคอสมิก/ควอนตัมในอวกาศ/ธรณีฟิสิกส์
ในอวกาศ  

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
3. การแสวงหาพลังงานทางเลือก 
4. วิทยาศาสตร์โลกเพื่อความยั่งยืน        

โดยในปีงบประมาณ 2565 สามารถแสวงหากลุ่ม
วิจัยได้แก่  

- การศึกษาพลศาสตร์ของทรงกลมแม่เหล็ก
ดาวเคราะห์ด้วยการสำรวจทางอวกาศและ
ภาคพื้นดิน 

- การจำลองและการวิเคราะห์ภูม ิอากาศ
บริเวณภาคเหนือ 

- การเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อ นวัตกรรมที่ยั่งยืน
ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่ใช้
คาร์บอนเป็นฐาน 

- การสำรวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ใต้ผิว
ดินระดับตื้นเพื่อหาแหล่งหินอุตสาหกรรม
สำหรับการก่อสร้างในแอ่งเชียงใหม ่

 



 24 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

ทั้งนี้ ทุกกลุ่มวิจัยมีความร่วมมือระดับประเทศและ
นานาชาติ และมีการกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ช ัดเจน เชื ่อว่าจะตอบสนองการที่มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่มุ่งสู่การเป็นองค์กรวิจัยระดับแนวหน้าของ
โลกได้เป็นอย่างด ี

3. งานวิจัยประยุกต์ขั้นสูง เป็นขั้นตอนที่
เกิดจากการนำองค์ความรู้มาพัฒนา 
และในอนาคตหากคณะสามารถต่อ
ยอดและถ่ายทอดไปสู่เชิงพาณิชย์ที่
เป็นรูปธรรม กจ็ะเป็นการสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  

ทีมบริหารได้มีนโยบายสนับสนุน งานวิจัยประยุกต์
ขั้นสูง มุ่งเป้าเพื่อการขยายโอกาสการได้รับทุนวิจัย
ขนาดใหญ่จากภายนอก ใน 6 ทิศทาง ได้แก่  

1. แบตเตอรีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
2. เซนเซอร์สำหรับการเกษตรสมัยใหม่ 
3. เศรษฐศาสตร์จุลินทรีย์ 
4. วิทยาการข้อมูล 
5. จีโนมิกส์  
6. แนวทางลดขยะให้เป็นศูนย ์
7. ธรณีวิทยาเพ่ือความยั่งยืน 

โดยในปีงบประมาณ 2565 สามารถแสวงหากลุ่ม
วิจัย ได้แก่  

- นวัตกรรมวัสดุขั ้นสูงสำหรับแหล่งกักเก็บ
พลังงานประสิทธิภาพสูงในยานยนต์ไฟฟ้า  

- การใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม/กาก
ทางการเกษตรและการลดของเส ียใน
กระบวนการผลิต  

- การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี ่ยวชาญทาง
การแพทย์และปัญญาประดิษฐ์บนข้อมูลเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  

ทั้งนี้ ทุกกลุ่มวิจัยมีความร่วมมือระดับประเทศและ
นานาชาติ และมีการกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ชัดเจน เชื่อว่าจะนำไปสู่การต่อยอดและถ่ายทอดไปสู่
เชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้ง สนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

 

4.  Soft Skill ได้แก่ ทักษะด้านการ
จัดการ ทักษะด้านการตลาด และ
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา 
(Development Studies) ซึ่งเป็น
ทักษะที่จำเป็นอย่างมากสำหรับ

ในการปร ับปร ุงหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ีทุก
หลักสูตรที่ผ่านมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะได้กำหนดให้หลักสูตรบรรจุกระบวนวิชาที่
เสริมสร้าง Soft Skills ด้านต่าง ๆ ไว้ในหลักสูตร ทั้ง
ในหมวดวิชาแกน อาทิ  กระบวนวิชาการเขียน
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บัณฑิตที่จะเติบโตเป็นผู้นำองค์กรใน
อนาคต และมีความเป็นไปได้ว่า 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีโอกาส
ในการเข้าถึงและเรียนรู้ทักษะเหล่านี้
ได้น้อยมาก คณะควรให้ความสำคัญ
ในการสอนทักษะเหล่านี้ในเชิงปฏิบัติ
ให้แก่นักศึกษา โดยอาจร่วมมือกับ
คณะอื่น ๆ และกำหนดให้เป็นหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือกเสรี 

 

โปรแกรม สถิติ และการวิเคราะห์ข ้อมูล (Data 
Analytics) หร ือในหมวดว ิชาศ ึกษาท ั ่วไป อาทิ 
กระบวนวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเป็น
ผู ้ประกอบการและธุรกิจเบื ้องต้น การคิดอย่างมี
ว ิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการสื ่อสารทาง
วิทยาศาสตร์  การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม 
ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
นอกจากนี้ คณะยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่พัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา โดย 
ชั ้นปีที ่ 1 จัดให้มีก ิจกรรมที ่เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมการทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจ (จิตอาสา) มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามระเบียบของสังคม  
ชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษาทราบ ข้อมูลเส้นทางอาชีพ มี
เป้าหมาย มีความพร้อมความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี
ในการเร ียนในสาขาท ี ่ เล ือก ม ีการค ิดอย ่างมี
วิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ  
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมในการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา เสียสละอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในขณะฝึกปฏิบัติงาน  
ชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน มีความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและ
สมัครงาน รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในเส้นทาง
อาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นได้ด ี

 
ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

- - - 

 

 
 
(ส่วนนี้สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงาน เฉพาะในการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี) 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
(รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

- - - 

 

7.1  ไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครและดูแลนักศึกษาต่างชาติ 

7.2  การระบาดของไวรัส COVID19 ทำให้เป็นอปุสรรคในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามา

เรียน 

7.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับกระทรวง ทิศทาง และบริบทของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทำใหศู้นย์และ

กลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ ยังต้องปรับทิศทางให้เท่าทัน 

 

 

 ควรให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครและดูแลนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือและ

สนับสนุนคณะต่าง ๆ 
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