


        สวััสดีใีกล้้ส้�นปีี พ.ศ. 2564 นะครัับ ในช่่วังที่ี�ผ่่านมา ที่รัาบดีีวั่าพวักเรัาทีุ่กคน
ไดี้ที่ำางานหนักในการัจััดีการัเรัียนการัสอนการัสอบแบบออนไล้น์ รัวัมถึึงการัดีูแล้นักศึกษาแล้ะ
บุคล้ากรัที่ี�ติ้ดีโควั้ดี โช่คดีีที่ี�เปี็นการัติ้ดีจัากภายนอก ยังไม่มีการัติ้ดีกันภายในคณะ แล้ะผู่้ที่ี�ติ้ดี
ก็ไม่ไดี้มีอาการัหนักแติ่อย่างใดี ภายในส้�นปีีนี� บุคล้ากรัแล้ะนักศึกษาของคณะส่วันใหญ่่เก้น
รั้อยล้ะ 90 ก็จัะไดี้รัับวััคซีีน 2 เข็มแล้้วั ดีังนั�น ติ้นปีีหน้าคณะเรัาก็จัะพยายามเปีิดีเรัียนแบบ 
“on-site” ให้ไดี้มากที่ี�สุดีครัับ

 ในปีีที่ี�ผ่่านมา ถึึงแม้วั่าจัะมีควัามยุ่งยากจัากสถึานการัณ์โควั้ดี คณะก็มีควัาม 
คืบหน้าของการัดีำาเน้นงานหล้ายเรัื�อง ดี้านการับรั้หารัก็มีบุคล้ากรัรัุ่นใหม่เข้ามาเสรั้มที่ีม  
มีติำาแหน่งบรั้หารัใหม่ ๆ ไดี้แก่ รัองคณบดีีฝ่า่ยพัฒนาองค์กรั ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยสหก้จัศึกษา
แล้ะการัเรัียนรัู้ติล้อดีช่ีวั้ติ ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยสื�อสารัองค์กรั แล้ะผู่้จััดีการัห้องปีฏิ้บัติ้การักล้าง 
เพื�อช่่วัยให้การัพัฒนาคณะของเรัาไปีข้างหน้าไดี้ดีีย้�งขึ�น ในเรัื�องที่ี�ทีุ่กที่่านไดี้รั่วัมดี้วัยช่่วัยกัน
สรั้างผ่ล้งานติามข้อติกล้งหรัือคำารัับรัองการัปีฏิ้บัติ้งาน (Performance Agreement, PA) 
ซีึ�งถึูกผู่กโยงกับการัไดี้รัับค่าติอบแที่นพ้เศษติำาแหน่งวั้ช่าการั (ขาสอง)  จัากข้อมูล้ ณ เดีือน
ธัันวัาคมนี� น่าย้นดีีวั่าผ่ล้ล้ัพธั์สำาคัญ่ติามวััติถึุปีรัะสงค์เช่้งรัุก (Objective Key Results, 
OKRs) ของคณะเรัาอยู่ที่ี�ปีรัะมาณรั้อยล้ะ 94 ของค่าเปี้าหมาย ซีึ�งเปี็นรัะดีับที่ี�ดีี รัายล้ะเอียดี
อยู่ในรัายงานฉบับนี� ในส่วันงานวั้จััยครัับ

 ในดี้านการัช่่วัยเหล้ือนักศึกษาในสถึานการัณ์โควั้ดีในปีีที่ี�ผ่่านมา คณะแล้ะภาควั้ช่า
ไดี้ช่่วัยกันติั�งงบปีรัะมาณสนับสนุนทีุ่นการัศึกษาเปี็นจัำานวันเง้นปีรัะมาณ 4 ล้้านบาที่ แล้ะไดี้
ขอทีุ่นที่ำางานจัากกองทีุ่นของมหาวั้ที่ยาล้ัยเปี็นจัำานวันเง้นอีกปีรัะมาณ 7 ล้้านบาที่ ซีึ�งก็
บรัรัเที่าควัามเดีือดีรั้อนของนักศึกษาไดี้ในรัะดีับหนึ�ง ในดี้านวั้ช่าการั เรัาช่่วัยกันปีรัับปีรัุง
หล้ักสูติรัให้เปี็นแบบเน้นผ่ล้ล้ัพธั์ (Outcome-Based Education, OBE) ไดี้ที่ั�งหมดี มีวั้ช่า
เรัียนรั่วัมผ่่านรัะบบการัเรัียนรัู้ติล้อดีช่ีวั้ติในปีีการัศึกษา 2564 ที่ี�ผ่่านมา 56 ติอน ซีึ�งเรั้�มม ี
ผู่้เรัียนรั่วัมจัากภายนอกเพ้�มขึ�นถึึงหล้ักรั้อย แล้ะมีหล้ักสูติรัอบรัมรัะยะสั�น 7 หล้ักสูติรั เช่่น 
เที่คโนโล้ยีการัฟื้้� นฟูื้ปี่า ครั้ปีโติเคอเรันซีี การัวั้เครัาะห์ข้อมูล้อัจัฉรั้ยะโดียเที่คน้คการัเรัียนรัู้
ดี้วัยเครัื�อง เปี็นติ้น หวัังวั่าช่่องที่างการัเรัียนรัู้ติล้อดีช่ีวั้ติของคณะเรัา ไม่วั่าจัะเปี็นการัเรัียน
รั่วัมหรัือหล้ักสูติรัรัะยะสั�น จัะไดี้รัับควัามสนใจัจัากผู่้เรัียนภายนอกที่ี�ติ้องการัที่บที่วันที่ักษะ 
หรัือเพ้�มที่ักษะมากขึ�นเรัื�อย ๆ ในอนาคติอันใกล้้
 
 สำาหรัับในดี้านการัวั้จััย คณะเรัาไดี้มีการัปีรัับเปีล้ี�ยนการัสนับสนุนทีุ่นวั้จััยจัาก 
เง้นรัายไดี้คณะให้เปี็นแบบมุ่งเปี้าใน 10 ที่้ศที่าง ไดี้แก่ 1) แบติเติอรัีสำาหรัับยานยนติ์ไฟื้ฟื้า้  
2) เซีนเซีอรั์สำาหรัับการัเกษติรัแบบใหม่ 3) รัังสีคอสม้ก/ควัอนติัมอวักาศ/ธัรัณีฟื้สิ้กส์อวักาศ   
4) เศรัษฐศาสติรั์จัุล้้นที่รัีย์ 5) วั้ที่ยาการัข้อมูล้ 6) จัีโนม้กส์ 7) การัเปีล้ี�ยนแปีล้งสภาพ 
ภูม้อากาศ 8) แนวัค้ดีขยะเหล้ือศูนย์   9) การัเก็บเกี�ยวัพล้ังงาน แล้ะ 10) วั้ที่ยาศาสติรั์โล้ก 
ที่ี�ยั�งยืน ซีึ�งในปีีหน้า คณะจัะพยายามเพ้�มที่้ศที่างในเรัื�องแนวัค้ดีควัามเปี็นกล้างที่างคารั์บอน
แล้ะเที่คโนโล้ยีรัูปีแบบการัเก็บข้อมูล้แบบบล้็อกเช่น ติามข้อเสนอแนะของคณะกรัรัมการั
อำานวัยการัคณะ ก็ขอให้คณาจัารัย์นักวั้จััยติ้ดีติามแล้ะให้ข้อเสนอแนะกับที่างคณะถึึงที่้ศที่าง
การัวั้จััยมุ่งเปี้าเหล้่านี�ติ่อไปีดี้วัยนะครัับ

	 ในวาระดิิถีีส่่งท้้ายปีีเก่่า	 ต้้อนรับปีีใหม่่	 พ.ศ.	 2565	 ท้ี�ก่ำาลัังจะม่าถีึง	 ขออำานวยพร 
ให้นัก่ศึก่ษา	บุคลัาก่รของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ทุ้ก่ท้่าน	แลัะครอบครัว	ปีลัอดิจาก่ไวรัส่โควิดิ-19	 
ม่ีสุ่ขภาพแข็งแรง	ปีรารถีนาสิ่�งใดิขอให้ส่ำาเร็จส่ม่หวังครับ

Message
From The 

Dean

ผ่ศ.ดีรั.ช่ัยพรั ติั�งที่อง รัองคณบดีีฝ่า่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแล้ะศ้ษย์เก่าสัมพันธั์
ผ่ศ.ดีรั.จั้รััฏิฐ์ แสนที่น  รัองคณบดีีฝ่า่ยแผ่นแล้ะยุที่ธัศาสติรั์
อ.ดีรั.ศุภณัฐ ช่ัยดีี  ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยสื�อสารัองค์กรั
ผ่ศ.ดีรั.แสนคำา นุเสน  ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแล้ะศ้ษย์เก่าสัมพันธั์
คุณพรั พรัหมมหารัาช่  เล้ขานุการัคณะวั้ที่ยาศาสติรั์
ผ่ศ.ดีรั.จัีรัาพรั เพกเกาะ  ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยวั้ช่าการั
ผ่ศ.ดีรั.ภควัรัรัณ พวังสมบัติ้   รัองคณบดีีฝ่า่ยวั้ช่าการั

(เรัียงจัากซี้ายไปีขวัา)

ศ.ดีรั.ธัรัณ้นที่รั์ ไช่ยเรัืองศรัี    คณบดีี
รัศ.ดีรั.หที่ัยช่นก เนียมที่รััพย์   รัองคณบดีีฝ่า่ยบรั้หารั
รัศ.ดีรั.เกศรั้นที่รั์ พ้มรัักษา     รัองคณบดีีฝ่า่ยวั้จััยแล้ะวั้เที่ศสัมพันธั์
อ.ดีรั.วัรัวัุฒ้ ศรัีสุขคำา          ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยกายภาพ
ผ่ศ.ดีรั.ภาคภูม้ เพ็ช่รัปีรัะดีับ   ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยการัเรัียนรัู้ติล้อดีช่ีวั้ติแล้ะสหก้จัศึกษา
ผ่ศ.ดีรั.วั้จัักษณ์ ศรัีสัจัจัะเล้้ศวัาจัา  ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยเที่คโนโล้ยีสารัสนเที่ศ
ผ่ศ.ดีรั.สุคนธั์ ปีรัะส้ที่ธั้�วััฒนเสรัี      รัองคณบดีีฝ่า่ยพัฒนาคุณภาพองค์กรั
ผ่ศ.ดีรั.สุเมธั สกุล้เสรั้มสุข           ผู่้ช่่วัยคณบดีีฝ่า่ยวั้จััยแล้ะวั้เที่ศสัมพันธั์

ผู้้�บริิหาริ
คณะวิิทยาศาสตริ์ 
วิาริะการิบริิหาริ 
29 มีีนาคมี 2564 
– 28 มีีนาคมี 2568

ศาส่ต้ราจารย์	ดิร.ธรณินท้ร์	ไชยเรืองศรี
คณบดิีคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์

ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่



ต้ราสั่ญลััก่ษณ์รองอย่างเปี็นท้างก่าร
ปีระจำาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	(Sub-Logo)

เกลีียวิ Fibonacci 
สื�อควัามหมายถึึงควัามเปี็นรัากฐาน 
ซีึ�งถึือเปี็นควัามงามติามธัรัรัมช่าติ้

เกล้ียวั Fibonacci ในวังกล้ม ก่อให้เก้ดี
เกลีียวิของงวิงช้�าง สื�อควัามหมายถึึงมหาวั้ที่ยาล้ัยเช่ียงใหม่

ตัวิอักษริ วิ คือ คณะวั้ที่ยาศาสติรั์

สีเหลีือง  คือ สีปีรัะจัำาคณะ

วิงโคจริ  แสดีงถึึงวังโคจัรัของอะติอม
  ที่ี�เคล้ื�อนที่ี�อยู่ติล้อดีเวัล้า

หัวิหน�าภาควิิช้า หัวิหน�าศ้นย์
ผู้้�จัดการิห�องปฏิิบัติการิกลีาง
ผศ.ดิร.ก่ฤษณะ	จิต้ม่ณี		 หัวหน้าภาควิชาเคม่ี	
ผศ.ดิร.วรพงษ์	เท้ียม่ส่อน	 หัวหน้าภาควิชาเคม่ีอุต้ส่าหก่รรม่	
รศ.ดิร.พิสิ่ษฐ์์		ลัิ�ม่ต้ระกู่ลั	 หัวหน้าภาควิชาธรณีวิท้ยา
รศ.ดิร.ณัฐ์ก่ร		สุ่คันธม่าลัา	 หัวหน้าภาควิชาคณิต้ศาส่ต้ร์	
ผศ.ดิร.ยิ�งม่ณี	ต้ระกู่ลัพัว	 หัวหน้าภาควิชาชีววิท้ยา	
รศ.ดิร.ชุรี		เต้ชะวุฒิิ	 	 หัวหน้าภาควิชาวิท้ยาก่ารคอม่พิวเต้อร์	
รศ.ดิร.สุ่ภาพ		ชูพันธ์	 	 หัวหน้าภาควิชาฟิสิิ่ก่ส์่แลัะวัส่ดิุศาส่ต้ร์
รศ.พิษณุ		เจียวคุณ	 	 หัวหน้าภาควิชาส่ถีิต้ิ
รศ.ดิร.ส่ม่พร		จันท้ระ	 	 หัวหน้าศูนย์วิจัยวิท้ยาศาส่ต้ร์สิ่�งแวดิลั้อม่	
รศ.ดิร.วินิต้า		บุณโยดิม่	 หัวหน้าศูนย์วิจัยวัส่ดิุศาส่ต้ร์
รศ.ดิร.ปีระสิ่ท้ธิ�	วังภคพัฒินวงศ์		 หัวหน้าศูนย์ธรรม่ชาต้ิวิท้ยาดิอยสุ่เท้พเฉลัิม่พระเก่ียรต้ิฯ
อ.ดิร.ม่าโนช		นาคส่าท้า		 ผู้อำานวยก่ารศูนย์บริก่ารวิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยี	
ผศ.ดิร.วรานนท้์		อนุกู่ลั		 หัวหน้าโครงก่ารจัดิต้ั�งศูนย์วิจัยเท้คโนโลัยีควอนต้ัม่	
ผศ.ดิร.พิม่ผก่า	ธานินพงศ์	 หัวหน้าโครงก่ารจัดิต้ั�งศูนย์วิจัยวิท้ยาก่ารข้อมู่ลั	
อ.ดิร.โยธิน		ฉิม่อุปีลัะ	 	 ผู้จัดิก่ารห้องปีฏิิบัต้ิก่ารก่ลัาง
(ต้าม่ลัำาดิับ)

วิิสััยทััศน์ ์
 
คณะวิิทัยาศาสัตร์์
มุ่่�งส่ั�ควิามุ่เป็็น์น์าน์าชาติ
ด้้าน์การ์ผลิิตบััณฑิิต 
การ์วิิจััยใน์ร์ะด้ับัสัากลิ 
เพ่ื่�อการ์พัื่ฒน์าทั่�ยั�งย่น์

พัื่น์ธกิจั

1. ผลิิตบััณฑิิตทั่�มุ่่ค่ณภาพื่
2. วิิจััยทั่�เป็็น์เลิิศ
3. การ์บัร์ิการ์วิิชาการ์
   ทั่�เกิด้ป็ร์ะโยชน์์แก�สัังคมุ่

ค�าน์ิยมุ่ sCi

S  SCIENTIFIC MANAGEMENT 
    บัร์ิหาร์จััด้การ์เชิงกลิย่ทัธ์     
C  CUSTOMER & VALUED-PEOPLE  FOCUS  
    มุ่่�งเน์้น์พัื่ฒน์าค่ณค�าให้บั่คลิากร์แลิะน์ักศึกษา   
I   INSTITUTIONAL LEARNING
    เป็็น์สัถาบััน์แห�งการ์เร์่ยน์ร์่้

be FUN to the Frontier

SCIENCE CMU :
be FUN to the Frontier

Fun
มีควัามสนุก ที่้าที่ายกบัการัค้นหาส้�งใหม่ ๆ  
แล้ะสนุกกับช่ีวั้ติในคณะวั้ที่ยาศาสติรั์

Functional
นำาองค์ควัามรัู้ที่างวั้ที่ยาศาสติรั์ไปีใช่้ในงานที่ี�หล้ากหล้าย 
อาที่้ อุติสาหกรัรัม นวััติกรัรัม เที่คโนโล้ยี 
แก้ปีัญ่หาสังคม แล้ะล้้านนาสรั้างสรัรัค์

Fundamental
ให้ควัามสำาคัญ่กับวัท้ี่ยาศาสติรั์รัากฐาน (Basic Science) 
โดียมุ่งสู่ Deep Science, Deep Tech บนฐานของ
องค์ควัามรัู้ที่างวั้ที่ยาศาสติรั์

นำาควัาม FUN สู่ช่ั�นนำา  



ก่ารจัดิก่ารเรียน
ก่ารส่อน
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์

15
หลััก่สู่ต้ร

20
หลััก่สู่ต้ร

18
		หลััก่สู่ต้ร

หลััก่สู่ต้รคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์

ภาษาไท้ย	:		14
นานาชาต้ิ	:	1

ภาษาไท้ย	:		14
นานาชาต้ิ	:	6

ภาษาไท้ย	:		5
นานาชาต้ิ	:	13

ปี.ต้รี ปี.โท้ ปี.เอก่
เคม่ี	 | ชีวเคม่ีแลัะชีวเคม่ีนวัต้ก่รรม่	| 

เคม่ีอุต้ส่าหก่รรม่	 
|	ชีววิท้ยา	|	สั่ต้ววิท้ยา	 
|	จุลัชีววิท้ยา	 |	ฟิสิิ่ก่ส์่	

|	วัส่ดิุศาส่ต้ร์	 | ธรณีวิท้ยา		
|	อัญม่ณีวิท้ยา	|	คณิต้ศาส่ต้ร์	

|	ส่ถีิต้ิ	 |	วิท้ยาก่ารคอม่พิวเต้อร์	
|	วิท้ยาก่ารข้อมู่ลั	|	Environmental	

Science	(Inter)

คณิต้ศาส่ต้ร์	 |	ก่ารส่อนคณิต้ศาส่ต้ร์	
|	คณิต้ศาส่ต้ร์ปีระยุก่ต้์	 |	เคม่ี	 
|	เคม่ีอุต้ส่าหก่รรม่	 |	ชีววิท้ยา	 
|	จุลัชีววิท้ยาปีระยุก่ต้์	(Inter)	

|	ธรณีวิท้ยา	(Inter)	
|	ธรณีฟิสิิ่ก่ส์่ปีระยุก่ต้์	(Inter)	 |	ฟิสิิ่ก่ส์่	 

|	ก่ารส่อนฟิสิิ่ก่ส์่	 |	ฟิสิิ่ก่ส์่ปีระยุก่ต้์
|	วัส่ดิุศาส่ต้ร์	 |	ดิาราศาส่ต้ร์	(Inter)	

|	วิท้ยาก่ารคอม่พิวเต้อร์	 |	ส่ถีิต้ิปีระยุก่ต้์	 
|	วิท้ยาศาส่ต้ร์สิ่�งแวดิลั้อม่	

|	วิท้ยาศาส่ต้ร์สิ่�งแวดิลั้อม่	(Inter)
|	วิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยีควอนต้ัม่	
(Inter)	|	วิท้ยาศาส่ต้ร์นวัต้ก่รรม่

เพื�ออุต้ส่าหก่รรม่

คณิต้ศาส่ต้ร์	 |	เคม่ี	|	เคม่ี	(Inter)
| เคม่ีอุต้ส่าหก่รรม่ (Inter)	|	ชีววิท้ยา	
(Inter)	| ความ่หลัาก่หลัายท้างชีวภาพ

แลัะชีววิท้ยาชาต้ิพันธุ์	(Inter)	
| จุลัชีววิท้ยาปีระยุก่ต้์	(Inter)	| ธรณีวิท้ยา	
(Inter)	| ฟิสิิ่ก่ส์่	(Inter)	|	วัส่ดิุศาส่ต้ร์		
|	วัส่ดิุศาส่ต้ร์	(Inter)	| ฟิสิิ่ก่ส์่ปีระยุก่ต้์	

(Inter)	| ดิาราศาส่ต้ร์	(Inter)	
| วิท้ยาก่ารคอม่พิวเต้อร์	| ส่ถีิต้ิปีระยุก่ต้์	 
|	Environmental	Science	(Inter)
|วิท้ยาศาส่ต้ร์นาโนแลัะเท้คโนโลัยีนาโน	
((Inter)/ส่หส่าขาวิชา)	|	วิท้ยาศาส่ต้ร์

แลัะเท้คโนโลัยีควอนต้ัม่	(Inter)

ปีริญญาต้รี
ชั�นปีีท้ี�	1	(รหัส่	64)	 694	
ชั�นปีีท้ี�	2	(รหัส่	63)	 536
ชั�นปีีท้ี�	3	(รหัส่	62)	 530
ชั�นปีีท้ี�	4	(รหัส่	61)	 546
ม่าก่ก่ว่าชั�นปีีท้ี�	4	 87

ปีริญญาโท้	
ชั�นปีีท้ี�	1		(รหัส่	64)		84
ชั�นปีีท้ี�	2		(รหัส่	63)		81
ม่าก่ก่ว่าชั�นปีีท้ี�	2	 	106

ปีริญญาโท้	280
ชั�นปีีท้ี�	1		(รหัส่	64)	50
ชั�นปีีท้ี�	2		(รหัส่	63)	37
ชั�นปีีท้ี�	3		(รหัส่	62)	49
ชั�นปีีท้ี�	4													52
ม่าก่ก่ว่าชั�นปีีท้ี�	4	 92

จำานวนนัก่ศึก่ษา

 2,393 271 280
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อะไรใหม่่ๆ	
ในดิ้านก่ารเรียนก่ารส่อน

	 ดิำาเนินก่ารปีรับปีรุงหลััก่สู่ต้รในระดิับปีริญญาต้รีให้เปี็นไปีใน
ลััก่ษณะของ	OBE	(Outcome-based	education)	แลัะเปีิดิส่อนเต้็ม่รูปีแบบ
ครบท้ั�ง	 15	 หลััก่สู่ต้ร	 ในปีีก่ารศึก่ษา	 2564	 ท้ั�งนี�	 ก่ารจัดิก่ารเรียนก่ารส่อน 
จะมุ่่งเน้นท้ี�ผลัลััพธ์	โดิยม่ีก่ระบวนก่ารวัดิแลัะปีระเม่ินผลัท้ี�ส่อดิคลั้อง	เพื�อนำาไปีสู่่
ก่ารผลัิต้บัณฑิิต้ท้ี�ม่ีความ่รู้ความ่ส่าม่ารถี	 ต้รงต้าม่	 Program	 learning	 
outcomes	 (PLOs)	 ของแต้่ลัะหลััก่สู่ต้รอย่างม่ีปีระสิ่ท้ธิผลัต้่อไปี	 โดิยเพิ�ม่ 
จุดิเน้นให้ทุ้ก่หลััก่สู่ต้รม่ีวิชาท้ี�เก่ี�ยวก่ับส่ถีิต้ิพื�นฐ์าน	แลัะก่ารเขียนโปีรแก่รม่	เพื�อ
ให้บัณฑิิต้ม่ีความ่ฉลัาดิรู้ท้างเท้คโนโลัยี	(Digital	Literacy)	ท้ี�เปี็นพื�นฐ์านในก่าร
ปีระก่อบอาชีพในศต้วรรษท้ี�	21	ต้่อไปี
	 เปีิดิหลััก่สู่ต้รใหม่่ระดิับบัณฑิิต้ศึก่ษา	ส่าขา	Quantum	Science	
and	 Technology	 (International	 program)	 ท้ั�งในระดิับปีริญญาโท้	 แลัะ
ปีริญญาเอก่	เพื�อต้อบส่นองยุท้ธศาส่ต้ร์เชิงรุก่ดิ้าน	Frontier	research	

	 จัดิให้ม่ี	Smart	Classroom	แลัะอุปีก่รณ์อำานวยความ่ส่ะดิวก่ท้ี�ครบครัน	เพื�อรองรับแลัะส่นับส่นุนก่ารจัดิก่ารเรียน
ก่ารส่อนในยุค	digital	ของคณาจารย์ให้ม่ีปีระสิ่ท้ธิภาพสู่งสุ่ดิ	ต้ั�งอยู�ท้ี�อาคาร	40	ปีี	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ห้อง	SCB2502

รางวัลัของนัก่ศึก่ษา 
แลัะรางวัลัดิ้านก่ารเรียนก่ารส่อน

จาก่ภายนอก่

ดิร.จาม่รี	โปีธิปี้อ	นัก่ศึก่ษา
หลััก่สู่ต้รดิุษฎีีบัณฑิิต้	ส่าขาวิชา
เคม่ี	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์
ไดิ้รับรางวัลัเชิดิชูเก่ียรต้ิผู้ท้ี� 
ไดิ้รับผลังานวิชาก่ารดิีเดิ่น
ปีระจำาปีี	2564	(Outstanding	
Awards	2021)	จาก่โครงก่าร
ทุ้นส่ถีาบันบัณฑิิต้วิท้ยาศาส่ต้ร์
แลัะเท้คโนโลัยีไท้ย	(TGIST)	

	รองศาส่ต้ราจารย์	ดิร.นัท้ธี	สุ่รีย์	อาจารย์ปีระจำาภาควิชาเคม่ี	
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	ไดิ้รับรางวัลัเชิดิชูเก่ียรต้ิ
ระดิับปีระเท้ศ	“ครูวิท้ยาศาส่ต้ร์ดิีเดิ่น	ปีระจำาปีี	2564”	ของส่ม่าคม่
วิท้ยาศาส่ต้ร์แห่งปีระเท้ศไท้ยในพระบรม่ราชูปีถีัม่ภ์	โดิยจะไดิ้เข้ารับ
พระราชท้านโลั่ปีระก่าศเก่ียรต้ิคุณจาก่	ส่ม่เดิ็จพระก่นิษฐ์าธิราชเจ้า	

ก่รม่ส่ม่เดิ็จพระเท้พรัต้นราชสุ่ดิาฯ	ส่ยาม่บรม่ราชกุ่ม่ารี	ในโอก่าส่ต้่อไปี

นายสิ่ท้ธิศัก่ดิิ�	อินท้รสิ่ท้ธิ�	นัก่ศึก่ษาระดิับ
ปีริญญาเอก่	ส่าขาวิชาชีววิท้ยา	ไดิ้รับรางวัลั	
The	Best	Oral	Presentation	Award	of	
AsiaPostharvest	2021	จาก่ก่ารนำาเส่นอผลั
งานในหัวข้อ	“Effects	of	SNP	and	cPTIO	on	
oxidative	membrane	damage	and	
pericarp	browning	of	harvested	longan	
fruit”	ในงานปีระชุม่นานาชาต้ิ	The	V	Asia	
Symposium	on	Quality	Management	in	
Postharvest	Systems	(AsiaPostharvest	
2021)	ของส่ม่าคม่	International	Society	for	
Horticultural	Science	(ISHS)	จัดิโดิย	King	
Mongkut’s	University	of	Technology	
Thonburi	(KMUTT),	Bangkok,	Thailand	
ระหว่างวันท้ี�	1-2	ธันวาคม่	2564

นางส่าว	Feiyang	Xie	นัก่ศึก่ษาระดิับ
ปีริญญาเอก่	ส่าขาวิชาจุลัชีววิท้ยาปีระยุก่ต้์	
ไดิ้รับรางวัลัชนะเลัิศอันดิับหนึ�ง	จาก่ก่าร

ปีระก่วดิก่ารนำาเส่นอไอเดิียท้างวิท้ยาศาส่ต้ร์
แลัะเท้คโนโลัยีเพื�อก่ารเปีลัี�ยนแปีลังสั่งคม่	
Falling	Walls	Lab	Thailand	ปีระจำาปีี	
2564	จัดิโดิย	German	Academic	
Exchange	Service	(DAAD)	ร่วม่ก่ับ
ส่ำานัก่งานพัฒินาวิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยี

แห่งชาต้ิ	(ส่วท้ช.)	หน่วยบริหารแลัะจัดิก่ารทุ้นดิ้าน
ก่ารพัฒินาก่ำาลัังคนแลัะทุ้นดิ้านก่ารพัฒินาส่ถีาบัน

อุดิม่ศึก่ษา	ก่ารวิจัยแลัะก่ารส่ร้างนวัต้ก่รรม่	
(บพค.)	แลัะส่ถีาบันเท้คโนโลัยีพระจอม่เก่ลั้า

เจ้าคุณท้หารลัาดิก่ระบัง	(ส่จลั.)

จำานวนนัก่ศึก่ษาต้่างชาต้ิ
ปีระจำาปีีก่ารศึก่ษา	2564



	 ก่ารจัดิก่ารเรียนก่ารส่อน
	 		 >>	เปีิดิศัก่ราชใหม่่แห่ง	Lifelong	Education

ท้ัก่ษะก่ารเรียนรู้ต้ลัอดิชีวิต้	 “Lifelong	 Learning”	
เปี็นหนึ�งในท้ัก่ษะส่ำาคัญท้ี�จำาเปี็นอย่างม่าก่ก่ับโลัก่ในปีัจจุบัน 
ซึ่ึ�งม่ีส่ภาพสั่งคม่ท้ี�เปีลัี�ยนแปีลังอย่างรวดิเร็ว	 แลัะความ่รู้ท้ี� 
เก่ิดิขึ�นใหม่่ในทุ้ก่	ๆ	วัน	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์เลั็งเห็นความ่ส่ำาคัญ
ของก่ารเรียนรู้ต้ลัอดิชีวิต้	 จึงม่ีนโยบายส่่งเส่ริม่ก่ารเรียนรู้
ต้ลัอดิชีวิต้	ในแผนก่ารบริหารงานปีี	2564	–2568	

ในปีัจจุบัน	 คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	 ร่วม่ก่ับ	 วิท้ยาลััยก่ารศึก่ษา
ต้ลัอดิชีวิต้	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	 ไดิ้ดิำาเนินก่ารเปีิดิวิชาเรียน
ร่วม่แลัะหลััก่สู่ต้รอบรม่ระยะสั่�น	 เพื�อเปีิดิโอก่าส่ให้นัก่เรียน	
นัก่ศึก่ษา	 ศิษย์เก่่า	 บุคลัาก่ร	 รวม่ถีึงผู้ส่นใจท้ั�วไปี	 ไดิ้ม่ีโอก่าส่ 
ในก่าร	 Reskill	 แลัะ	 Upskill	 ความ่รู้ดิ้านวิท้ยาศาส่ต้ร์ท้ั�งใน
ระดิับพื�นฐ์านไปีจนถีึงระดิับสู่ง	 โดิยต้ั�งแต้่ปีีก่ารศึก่ษา	 1/2563	
จนถีึงปีัจจุบัน	(19	ธันวาคม่	2564)	ม่ีก่ารเปีิดิก่ระบวนวิชาเรียน
ร่วม่ท้ั�งสิ่�น	 87	 ต้อน	 ม่ีผู้ลังท้ะเบียนเรียนร่วม่	 176	 คนท้ั�งใน
ระดิับปีริญญาต้รี	 ภาคปีก่ต้ิ	 ภาคพิเศษ	 ภาคนานาชาต้ิ	 แลัะ
ระดิับบัณฑิิต้ศึก่ษา	 แลัะม่ีจำานวนหลััก่สู่ต้รอบรม่ระยะสั่�น	 15	
หลััก่สู่ต้ร	ม่ีผู้เข้าอบรม่รวม่ท้ั�งสิ่�น	312	คน	

นอก่จาก่นี�ยังก่ารส่ร้างเว็บไซึ่ต้์ดิ้านก่ารศึก่ษาต้ลัอดิชีวิต้ 
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ http://lifelong.science.cmu.ac.th 
เพื�อให้ข้อมู่ลัดิ้านก่ารศึก่ษาต้ลัอดิชีวิต้แก่่ผู้ส่นใจ	 แลัะ	 FB	 
fanpage	www.facebook.com/LEscicmu เพื�อให้ข้อมู่ลั
แลัะปีระชาสั่ม่พันธ์เชิงลัึก่เก่ี�ยวกั่บก่ารศึก่ษาต้ลัอดิชีวิต้ของ
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์อีก่ดิ้วย	 แลัะจะยังม่ีโครงก่ารดิ้านก่ารเรียนรู้
ต้ลัอดิชีวิต้ใหม่่	ๆ	ท้ยอยเปีิดิต้ัวในอนาคต้อย่างแน่นอน

หลััก่สู่ต้ร	
Lifelong	
Education	2021

วิชาเรียนร่วม่
(จำานวน	section	ท้ี�ม่ีผู้ลังท้ะเบียนเรียน)

31
2563

56
2564

42
จัำานวัน

ผู่้เรัียนรั่วัม

134
จัำานวัน

ผู่้เรัียนรั่วัม

7
2563

8
2564

134
จัำานวัน

ผู่้เรัียนรั่วัม
173

จัำานวัน
ผู่้เรัียนรั่วัม

หลััก่สู่ต้รอบรม่ระยะสั่�น
ก่ารวิเคราะห์ข้อมู่ลัแลัะก่ารแส่ดิงม่โนภาพข้อมู่ลัส่ำาหรับ
ผู้เรียนระดิับต้้นดิ้วย	Advanced	Microsoft	Excel	(รุ่นท้ี�	2	
แลัะ	รุ่นท้ี�	3)	

ก่ารวิเคราะห์ข้อมู่ลัอัจฉริยะโดิยเท้คนิคก่ารเรียนรู้ดิ้วยเครื�อง
ส่ำาหรับผู้เรียนระดิับสู่งโดิยใช้ก่ารเขียนโปีรแก่รม่ไพธอน	
(รุ่นท้ี�	2)

เท้คโนโลัยีก่ารฟิ้� นฟูิปี่า	(รุ่นท้ี�	2)

Cryptocurrency	(รุ่นท้ี�	1	แลัะรุ่นท้ี�	2)

ก่ารวิเคราะห์ข้อมู่ลัพื�นฐ์านดิ้วยเท้คนิคก่ารเรียนรู้ของเครื�อง
ส่ำาหรับงานปีระยุก่ต้์ดิ้านชีวส่ารส่นเท้ศศาส่ต้ร์	(รุ่นท้ี�	2)

Statistical	training	in	data	analytics	(รุ่นท้ี�	1)



	 	 	 	 	 คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	 ม่ีก่ารจัดิส่รรทุ้นก่ารศึก่ษาส่ำาหรับนัก่ศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
จาก่เงินรายไดิ้ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ทุ้นจาก่ก่องทุ้นต้่าง	ๆ	รวม่ถีึงทุ้นก่ารศึก่ษาท้ี�ไดิ้รับ
บริจาคจาก่ศิษย์เก่่า	แลัะบุคคลัภายนอก่เปี็นปีระจำาทุ้ก่ปีี

ก่องทุ้นพัฒินาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	|	ก่องทุ้นก่ารศึก่ษาเพื�อนัก่ศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
(เงินบริจาคของศิษย์เก่่า)	|	ก่องทุ้นบริษัท้ไท้ยพลัาส่ต้ิก่เคม่ีภัณฑิ์	|	ทุ้นจาก่ส่ม่าคม่
นัก่ศึก่ษาเก่่า	ม่ช.	|	ก่องทุ้นท้วีศัก่ดิิ�	–	เก่ศิณี	ระม่ิงค์วงศ์	|	ก่องทุ้นก่ิต้ต้ิชัย	–	โส่ภา	

วัฒินานิก่ร	|	ก่องทุ้น	Sc20-CMU	|	ก่องทุ้น	60	ปีี	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่ช.		
(คุณดิรุณี	โต้ส่ม่ภาค)	|	ทุ้นก่ารศึก่ษาจาก่เงินรายไดิ้คณะปีี	2564

ทุนทำางานพิิเศษ
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	จัดิส่รรทุ้นท้ำางาน
พิเศษ	ส่ำาหรับนัก่ศึก่ษา	จาก่เงินรายไดิ้
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	เพื�อช่วยปีฏิิบัต้ิงาน
ในคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ชั�วโม่งลัะ	70	บาท้	
ทุ้นลัะ	100	ชั�วโม่ง		จำานวน	70	ทุ้น	
รวม่มู่ลัค่าทุ้น	490,000	บาท้

ทุนภายนอก สำาหริับนักศึกษาที�มีีผู้ลีการิเริียนดี
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ร่วม่ก่ับหน่วยงานภายนอก่	
(ส่ส่วท้.	แลัะทุ้นเรียดิีวิท้ยาศาส่ต้ร์แห่งปีระเท้ศไท้ย)	
ม่ีก่ารจัดิส่รรทุ้นให้แก่่นัก่ศึก่ษาทุ้น	พส่วท้.	จำานวน	
140	ทุ้น	มู่ลัค่ารวม่	25,813,566	บาท้	แลัะทุ้นเรียนดิี
วิท้ยาศาส่ต้ร์แห่งปีระเท้ศไท้ย	จำานวน	47	ทุ้น	มู่ลัค่า
รวม่		10,114,100	บาท้	

ทุนภายใน สำาหริับนักศึกษาที�มีีผู้ลีการิเริียนดี
 ทุนโอลีิมีปิกวิิช้าการิ	มู่ลัค่าทุ้นลัะ	60,000	บาท้	จำานวน	16	ทุ้น	
	 รวม่มู่ลัค่า	900,000	บาท้
 ทุนโคริงการิ AP Program	ภาควิชาคณิต้ศาส่ต้ร์	จำานวน	1	ทุ้น	
	 รวม่มู่ลัค่า	32,000	บาท้
 ทุนโควิตาเริียนฟริี	(รหัส่	61	–	63)	จำานวน	47	ทุ้น	
	 รวม่มู่ลัค่า	1,602,000	บาท้

ต้ั�งแต้่ปีีก่ารศึก่ษา	 2564	 เปี็นต้้นไปี	 ท้างคณะม่ีก่ารปีรับรูปีแบบก่ารให้ทุ้น
โควต้าเรียนฟิรี	จาก่เดิิม่ก่ำาหนดิม่อบทุ้นให้นัก่เรียนท้ี�ไดิ้คะแนนสู่งสุ่ดิในก่าร
คัดิเลัือก่ผ่าน	TCAS	รอบ	2	เปี็นทุ้นวิท้ยพัฒิน์	โดิยม่อบทุ้นให้นัก่ศึก่ษาท้ี�ไดิ้
คะแนนรวม่สู่งสุ่ดิในภาคก่ารศึก่ษาท้ี�	1	ชั�นปีีท้ี�	1	ต้่อเนื�องไปีจนจบก่ารศึก่ษา
 ทุนวิิทยพัิฒน์ (รหัส่	64)	จำานวน	14	ทุ้น	มู่ลัค่าทุ้นลัะ	32,000	
บาท้	แลัะ	 1	ทุ้น	มู่ลัค่า	70,000	บาท้	รวม่มู่ลัค่า	259,000	บาท้	 (คิดิ	 1	 
ภาคก่ารศึก่ษาของปีีงบปีระม่าณ	2565)

การิส่งเสริิมีทักษะภาษาอังกฤษให�แก่นักศึกษาคณะวิิทยาศาสตริ์
ปีีงบปีระม่าณ	 2564	 ท้ี�ผ่านม่า	 คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ดิำาเนินก่ารส่ม่ัครส่ม่าชิก่แพลัต้ฟิอร์ม่เส่ริม่
ท้ัก่ษะภาษาอังก่ฤษแบบออนไลัน์	 	 English	 Discoveries	 ให้แก่่นัก่ศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
ชั�นปีีท้ี�	2	 (รหัส่	62)	ทุ้ก่คน	เปี็นเวลัา	1	ปีี	แพลัต้ฟิอร์ม่ดิังก่ลั่าวเปี็นแพลัต้ฟิอร์ม่นอก่เหนือ
จาก่ก่ารเรียนภาษาอังก่ฤษต้าม่หลััก่สู่ต้ร	โดิยต้ั�งเปี้าหม่ายให้นัก่ศึก่ษาส่าม่ารถีผ่านม่าต้รฐ์าน	
B1	 ของ	 CEFR	 (Common	 European	 Framework	 of	 Reference)	 หรือ	 ส่อบผ่าน	 
Post-test	 อย่างน้อย	 1	 ระดิับขึ�นไปี	 โดิยคณะไดิ้ดิำาเนินก่ารส่นับส่นุนเปี็นปีระจำาทุ้ก่ 
ปีีก่ารศึก่ษา

ทุนช้่วิยเหลีือเยียวิยาเพืิ�อลีดผู้ลีกริะทบจากวิิกฤต 
การิแพิริ่ริะบาดของโริคติดเช้ื�อไวิริัสโคโรินา 2019

ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	จัดิส่รรทุ้นช่วยเหลัือเยียวยาเพื�อลัดิผลัก่ระท้บจาก่วิก่ฤต้ก่ารแพร่ระบาดิของโรคต้ิดิเชื�อไวรัส่โคโรนา	2019	ต้ั�งแต้่ 
ภาคก่ารศึก่ษา	1	ปีีก่ารศึก่ษา	2563	ส่ำาหรับปีีก่ารศึก่ษา	2564	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่ีก่ารก่รอก่ภาระงาน	เพื�อรับส่ม่ัครนัก่ศึก่ษาช่วยงาน	 
โดิยทุ้นท้ำางาน	ก่ำาหนดิรายไดิ้ชั�วโม่งลัะ	50	บาท้	ท้ำางาน	100	ชั�วโม่ง	รวม่มู่ลัค่าทุ้น	ทุ้นลัะ	5,000	บาท้

มููลค่่าทุุนรวมู   3,982,820  บาทุ

จัดิส่รรโดิยภาควิชา

1,498,420 บาท้
90 ทุ้น

จัดิส่รรโดิยคณะ

2,484,400	บาท้

153 ทุ้น

70
ทุ้นท้ำางานพิเศษ

140
		จำานวนนัก่ศึก่ษา  
			ทุ้น	พส่วท้. 47

	จำานวนนัก่ศึก่ษา  
 ทุ้นเรียนดิีวิท้ย์

530

729 711

จำานวนนัก่ศึก่ษา
ท้ี�ไดิ้รับก่ารส่นับส่นุน
ให้เรียนภาษาอังก่ฤษ	
ในปีีงบปีระม่าณ	2564

ภาคก่ารศึก่ษา 1/2564

3,960,000 บาท้ ภาคก่ารศึก่ษา	2/2564

3,555,000 บาท้

2021ทุ้นก่ารศึก่ษา
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์

มู่ลัค่ารวม่
มู่ลัค่ารวม่

จำานวนทุ้นจำานวนทุ้น
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Science CMU 

in Numbers 2021

จำานวนผลังาน
ปีีปีฏิิท้ิน	2564	

ต้าม่	SDGs	

442

548
515 500

625

289  
(46.24 %)625

1.92
จำานวนบท้ความ่	

Scopus	
ปีีปีฏิิท้ิน	2564

จำานวนบท้ความ่ใน	
Scopus	Q1
ปีีปีฏิิท้ิน	2564

จำานวนผลั
งานต้ีพิม่พ์
ต้่อจำานวนอาจารย์

ข้อมู่ลัวันท้ี�	30	พฤศจิก่ายน	2564

24      8     19               1      9     18     2       4               2      3      4       3     15      1 

จำานวนบท้ความ่วิจัยย้อนหลััง	5	ปีี 
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	(ต้าม่ปีีปีฏิิท้ิน)



ผลังานสิ่ท้ธิบัต้ร	อนุสิ่ท้ธิบัต้ร	ลัิขสิ่ท้ธิ� ท้ี�ยื�นขอจดิในช่วง	1	ม่ก่ราคม่	2563	–	30	ก่ันยายน	2564

รางวัลัของอาจารย์	นัก่วิจัย	ดิ้านก่ารวิจัยจาก่ภายนอก่

ทุ้นส่นับส่นุนก่ารวิจัย	ปีีงบปีระม่าณ	2564
ทุ้นส่นับส่นุนก่ารวิจัยภายนอก่ม่หาวิท้ยาลััยทุ้นส่นับส่นุนก่ารวิจัยภายในม่หาวิท้ยาลััย

ทุ้นรายไดิ้คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	จำานวน	68	ทุ้น	
งบปีระม่าณรวม่	3,110,000	บาท้
ทุ้น	Fundamental	Fund	ปีี	2564	จำานวน	7	ทุ้น	
งบปีระม่าณรวม่	20,447,500	บาท้
ทุ้นพัฒินานัก่วิจัยม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	
จำานวน	10	ทุ้น	งบปีระม่าณรวม่	1,250,000	บาท้
ทุ้นวิจัยจาก่อุท้ยานวิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยี	
จำานวน	23	ทุ้น	งบปีระม่าณรวม่	8,383,889	บาท้
ทุ้นวิจัยจาก่ส่ำานัก่งานขับเคลัื�อนยุท้ธศาส่ต้ร์	ม่ช.	
จำานวน	3	ทุ้น	งบปีระม่าณรวม่	14,900,000	บาท้

วช.	|	ส่ก่ส่ว.	|	ส่ก่อ.	|	ส่วก่.	|	ส่ปี.อว.	|	ส่วท้ช.	|	บพค.	|	บพข.	|	ก่ฟิผ.	
|	จุฬาลังก่รณ์ม่หาวิท้ยาลััย	|	ก่รม่ท้รัพยาก่รธรณี	|	ก่รม่ส่่งเส่ริม่คุณภาพ
สิ่�งแวดิลั้อม่	|	ก่รม่ก่ารแพท้ย์แผนไท้ยแลัะก่ารแพท้ย์ท้างเลัือก่	|	ก่รม่อนาม่ัย	
|	ก่ระท้รวงศึก่ษาธิก่าร	|	ส่ถีาบันวิจัยระบบส่าธารณสุ่ข	(ส่วรส่.)	|	ก่องทุ้น
เพื�อความ่เส่ม่อภาคท้างก่ารศึก่ษา	(ก่ส่ศ.)	|	ส่ำานัก่งานพัฒินาเศรษฐ์ก่ิจจาก่
ฐ์านชีวภาพ	(องค์ก่ารม่หาชน)	|	ศูนย์ความ่เปี็นเลัิศดิ้านเท้คโนโลัยีชีวภาพ
ท้างก่ารแพท้ย์	(ศท้พ./CEMB)	|	ศูนย์ความ่เปี็นเลัิศดิ้านฟิสิิ่ก่ส์่	(ศูนย์	ThEP)	
|	ส่ถีาบันวิจัยดิาราศาส่ต้ร์แห่งชาต้ิ	(NARIT)	|	มู่ลันิธิโท้เรเพื�อก่ารส่่งเส่ริม่
วิท้ยาศาส่ต้ร์	ปีระเท้ศไท้ย	|	มู่ลันิธิโครงก่ารหลัวง		|	มู่ลันิธิอุท้ก่พัฒิน์	
ในพระบรม่ราชูปีถีัม่ภ์	|	บริษัท้	แม่ก่โนเลัีย	ควอลัิต้ี�	ดิิเวลั็อปีเม่นต้์	
คอร์ปีอเรชั�น	จำาก่ัดิ	|	บริษัท้	เปีรม่ปีระชา	คอลัเลัคชั�น	จำาก่ัดิ	|	บริษัท้	
ซึ่อฟิต้์แวร์	เท้คโนโลัยี	จำาก่ัดิ	|	C.	Uyemura	&	Co.,	Ltd.	|	The	United	
States	Department	of	State	(DOS)	|	The	Murata	Science	
Foundation	|	International	Atomic	Energy	Agency:	IAEA	|	Ricola	
Foundation	|	European	Commission	|	Kyoto	University

ทุ้นวิจัยเดิ่น	ปีีงบปีระม่าณ	2565 (รอบปีี	2564)
ทุ้น	Fundamental	Fund	2565	จำานวน	25	ทุ้น	
มู่ลัค่ารวม่	39,108,000	บาท้

48.09
ลี�านบาท

185.27
ลั้านบาท้

ทีีมแอร์์กีีตาร์์ (Air guitar) 
จาก่ห้องปีฏิิบัต้ิก่ารวิจัยวัส่ดิุนาโน	ภาควิชา
ฟิสิิ่ก่ส์่แลัะวัส่ดิุศาส่ต้ร์	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ร่วม่ก่ับ
ภาควิชาเวชศาส่ต้ร์ฟิ้� นฟูิ	คณะแพท้ยศาส่ต้ร์	
ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	แลัะก่ลัุ่ม่ดินต้รีบำาบัดิ	
ไดิ้รับรางวัลัชนะเลัิศจาก่ก่ารเข้าแข่งขัน	SMID	
Health	Hackathon	2021	เม่ื�อเส่าร์แลัะอาท้ิต้ย์	
ท้ี�	26-27	ม่ิถีุนายน	2564

ระบบต้รวจวัดิก่ารเปีลัี�ยนแปีลัง
ท้างเคม่ี	(ศ.ดิร.เก่ตุ้	ก่รุดิพันธุ์)

ส่ารท้ดิส่อบปีริม่าณเหลั็ก่
แลัะก่รรม่วิธีก่ารเต้รียม่	
(ศ.ดิร.เก่ตุ้	ก่รุดิพันธุ์)

ก่รรม่วิธีก่ารเต้รียม่อุปีก่รณ์ต้รวจวัดิ
ส่ำาหรับก่ารวิเคราะห์ท้างเคม่ี	
(ศ.ดิร.เก่ตุ้	ก่รุดิพันธุ์)

ส่ารท้ดิส่อบปีริม่าณเฟิอร์ริก่ไอออน
แลัะก่รรม่วิธีก่ารเต้รียม่		
(ศ.ดิร.เก่ตุ้	ก่รุดิพันธุ์)

โปีรแก่รม่ปีระม่วลัสี่จาก่ภาพถี่าย
ส่ำาหรับก่ารวิเคราะห์ท้างเคม่ี	
(ศ.ดิร.เก่ตุ้	ก่รุดิพันธุ์)

โปีรแก่รม่ควบคุม่แขนก่ลั
เพื�อวิเคราะห์ท้างเคม่ี	
(ศ.ดิร.เก่ตุ้	ก่รุดิพันธุ์)

ก่ระบวนก่ารผลัิต้แลัคไท้ดิ์
แลัะไก่ลัโคไลัดิ์โดิยใช้ต้ัวเร่งปีฏิิก่ิริยา
ท้ิน	(II)	อัลัคอก่ไซึ่ดิ์ชนิดิของเหลัว	
(รศ.ดิร.วินิต้า	บุณโยดิม่)

แผงวงจร	จำานวน	4	คำาขอ	
(ผศ.ดิร.วรานนท้์	อนุกู่ลั)

ลัวดิลัายบนแผงวงจร	
จำานวน	3	คำาขอ	
(ผศ.ดิร.วรานนท้์	อนุกู่ลั	แลัะท้ีม่)

อุปีก่รณ์ยึดิ	
(ผศ.ดิร.วรานนท้์	อนุกู่ลั	แลัะท้ีม่)

อนุสิ่ท้ธิบัต้ร ลัิขสิ่ท้ธิ� สิ่ท้ธิบัต้ร
ออก่แบบผลัิต้ภัณฑิ์

สิ่ท้ธิบัต้ร
ก่ารผลัิต้

ทุ้นภายนอก่

ทุ้นภายใน

รวม่ทุ้นวิจัยปีีงบปีระม่าณ	2564	

233.37	ลั้านบาท้



ศูนย์วิจัยวัส่ดิุศาส่ต้ร์	เปี็นเจ้าภาพจัดิก่ารปีระชุม่วิชาก่ารระดิับนานาชาต้ิ	
The	21st	International	Union	of	Materials	Research	Societies	
International	Conference	in	Asia	(IUMRS-ICA	2020)	ร่วม่ก่ับ
ส่ม่าคม่วิจัยวัส่ดิุ	ระหว่างวันท้ี�	23-26	กุ่ม่ภาพันธ์	2564	ในรูปีแบบ
ออนไลัน์

ภาควิชาคณิต้ศาส่ต้ร์	จัดิก่ารปีระชุม่วิชาก่ารนานาชาต้ิ	The	23nd 

Thailand-Japan	Conference	on	Discrete	and	Computational	
Geometry,	Graph,	and	Games	(TJCDCGGG2020+1)	ในระหว่างวันท้ี�	
3	–	5	ก่ันยายน	2564	ผ่านระบบออนไลัน์	โดิยม่ีผู้เข้าร่วม่งานจาก่ท้ั�งใน
แลัะต้่างปีระเท้ศ	รวม่ก่ว่า	150	คน

ก่ิจก่รรม่บริก่ารวิชาก่าร	
ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	2564

ก่ารพัฒินาระบบสู่บนำ�าพลัังงานแส่งอาท้ิต้ย์	
แลัะระบบก่รองนำ�าดิื�ม่ส่ะอาดิส่ำาหรับชุม่ชน	

นวัต้ก่รรม่หน้าก่าก่แลัะห้องปีลัอดิฝุุ่่น	PM2.5

ก่ารผลัิต้ก่ลั้าไม่้ท้้องถีิ�นเพื�อก่ารฟิ้� นฟูิปี่า

โครงก่าร	CMU	Model	เปี็นโครงก่ารพัฒินา
พื�นท้ี�ต้้นแบบในก่ารแก่้ไขปีัญหาหม่อก่ควัน 
ภาคเหนืออย่างครบวงจร	โดิยม่ีเปี้าหม่ายเพื�อ
ส่ร้างพื�นท้ี�นำาร่องในก่ารแก่้ไขปีัญหาหม่อก่ควัน
ของม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	ก่่อให้เก่ิดิชุดิ 
องค์ความ่รู้จาก่ก่ารบูรณาก่ารในรูปีแบบต้่างๆ	
ผลััก่ดิันให้เก่ิดิก่ารแก่้ไขปีัญหาอย่างยั�งยืน 
แลัะม่ีปีระสิ่ท้ธิภาพ	แลัะขยายผลัความ่ส่ำาเร็จ 
ไปียังพื�นท้ี�อื�นต้่อไปี	โดิยม่ีพื�นท้ี�นำาร่องคือ	หมู่่บ้าน
ปี่าต้ึงงาม่	ต้.ปีิงโค้ง	อ.เชียงดิาว	จ.เชียงใหม่่	

ศวท้.	ม่ช.	ให้บริก่ารดิ้านก่ารจัดิอบรม่ความ่รู้ท้ั�งภาคท้ฤษฎีีแลัะ
ภาคปีฏิิบัต้ิแก่่ผู้ท้ี�ส่นใจท้ั�วไปี	อาท้ิ	นัก่เรียน	ครู	รวม่ไปีถีึงบุคลัาก่ร
ภาคเอก่ชน	โรงงานอุต้ส่าหก่รรม่	ท้ั�งหลััก่สู่ต้รระยะสั่�น	แลัะระยะยาว	
โดิยผู้ท้รงคุณวุฒิิท้ี�ม่ีความ่รู้แลัะปีระส่บก่ารณ์ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	ต้ลัอดิจนม่ีผู้เชี�ยวชาญพิเศษ	

โดิยในปีี	2564	ท้ี�ผ่านม่าไดิ้จัดิก่ิจก่รรม่ท้างวิท้ยาศาส่ต้ร์แก่่โรงเรียน
ต้่าง	ๆ	จำานวน	12	ครั�ง	อาท้ิ	ค่ายพัฒินาท้ัก่ษะก่ารคิดิห้องเรียน
พิเศษวิท้ยาศาส่ต้ร์,	ค่ายเท้คนิคปีฏิิบัต้ิก่ารท้างวิท้ยาศาส่ต้ร์,	
ก่ิจก่รรม่อบรม่	Process	Safety	Management	Course	เปี็นต้้น

ศูนย์ธรรม่ชาต้ิวิท้ยาดิอยสุ่เท้พ
เฉลัิม่พระเก่ียรต้ิ	ฯ	เปี็นศูนย์ท้ี�รวบรวม่	
แลัะนำาเส่นอข้อมู่ลัท้ี�เก่ี�ยวข้องก่ับดิอยสุ่เท้พ
ในทุ้ก่ม่ิต้ิ	รวม่ถีึงให้บริก่ารวิชาก่ารผ่าน
นิท้รรศก่ารต้่าง	ๆ	โดิยในปีี	2564	
ม่ีโครงก่ารบริก่ารวิชาก่ารต้่าง	ๆ	อาท้ิ	
โครงก่ารจัดิท้ำาศูนย์ก่ารเรียนรู้ธนาคาร
เม่ลั็ดิเพื�อก่ารอนุรัก่ษ์พันธุก่รรม่ไม่้ปี่า
ท้้องถีิ�น,	โครงก่ารจัดิท้ำาระบบฐ์านข้อมู่ลั
ออนไลัน์พรรณไม่้ท้้องถีิ�นดิอยสุ่เท้พ,	
นิท้รรศก่ารถีาวร	แลัะนิท้รรศก่ารก่ึ�งถีาวร,	
ก่ารฟิ้� นฟูิปี่า	(โปี่งแยงเท้รลัโปีรเจค),	
งานเส่วนาดิอยสุ่เท้พ	เปี็นต้้น

ส่าขาวัส่ดิุศาส่ต้ร์	 เปี็น	 1	 ใน	 8	
ส่าขาของ	ม่ช.	ไดิ้รับก่ารจัดิอันดิับ	
Top	 500	 QS	 World	 Ranking	
by	Subject	2021	โดิยอยู่อันดิับท้ี�	
351-400	ดิ้วยคะแนน	academic	
reputation	 43.9%	 Employer	
reputation	 56.1%	 citations	
per	paper	49.5%	แลัะ	H-index	
31.6%

MSRC	 ม่ีความ่ร่วม่ม่ือในก่ารท้ำางานแบบบูรณาก่าร
ข้าม่ศาส่ต้ร์	 ส่าม่ารถีผลัิต้บท้ความ่วิจัย	 ในฐ์านข้อมู่ลั	
ISI	จำานวน	145	เรื�อง	(Q1	=	85	เรื�อง	Q2	=	54	เรื�อง,	
Q3+Q4	=	6	เรื�อง);	เลัขสิ่ท้ธิบัต้รปีระเท้ศไท้ย	(Granted	
Patent)	 =	 2	 เรื�อง;	 พัฒินาก่ำาลัังคน	 เช่นก่ารเพิ�ม่
ต้ำาแหน่งวิชาก่ารของคณาจารย์	 พัฒินานัก่ศึก่ษาต้ร ี
-โท้-เอก่-นัก่วิจัย-Postdoc;	 จัดิปีระชุม่วิชาก่ารระดิับ
นานาชาต้ิ	2	ครั�ง;	ร่วม่ม่ือก่ับหน่วยงานท้ั�งภาครัฐ์แลัะ
เอก่ชนท้ั�งในแลัะต้่างปีระเท้ศ	 แลัะไดิ้รับทุ้นวิจัยรวม่	
89.85	 ลั้านบาท้	 จำานวน	 8	 โครงก่าร	 ท้ั�งจาก่ภายใน
แลัะภายนอก่ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	 อาท้ิ	 โครงก่าร	
MEDIPOL	 (Molecular	 Design	 of	 Polymers	 for	
Biomedical	 Applications)	 จาก่Research	 and	
Innovation	 Staff	 Exchange	 (RISE),	 Horizon	
2020,	European	Commission	11.63	ลั้านบาท้	

MSRC	 ม่ีผลังานท้ี�ส่าม่ารถี
นำา ไปีใช้ปีระโยชน์ต้่อภาค
เอก่ชน	 ชุม่ชน	 สั่งคม่	 เช่น	
ผลังานท้ี�ม่ีระดิับความ่พร้อม่ของ
เท้คโนโลัยีสู่่อุต้ส่าหก่รรม่	(TRL)	
=	 8	 เรื�อง	 ปีระก่อบไปีดิ้วย	
TRL	6	=	1	เรื�อง
TRL	5	=	1	เรื�อง
TRL	4	=	3	เรื�อง 
TRL	3	=	3	เรื�อง

หลััก่สู่ต้รบัณฑิิต้ศึก่ษาส่าขาวัส่ดิุศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััย
โท้โฮคุ	 ปีระเท้ศญี�ปีุ่น	 ร่วม่ก่ับ	 คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	 แลัะ	 MSRC	 จัดิก่ิจก่รรม่ 
แลัก่เปีลัี�ยนคณาจารย์แลัะนัก่ศึก่ษาระดิับบัณฑิิต้
ศึก่ษาดิ้านวัส่ดิุศาส่ต้ร์ในรูปีแบบท้ัวร์เส่ม่ือนจริง	
(Virtual	Tour)	ซึ่ึ�งก่ิจก่รรม่	GPMS	–	Virtual	Tour	
จัดิขึ�นร่วม่ก่ับม่หาวิท้ยาลััยชั�นนำาของโลัก่	เพื�อเปี็นก่าร
แลัก่เปีลัี�ยนปีระส่บก่ารณ์ดิ้านก่ารวิจัย	 ต้ลัอดิจน 
เปีิดิโอก่าส่ให้นัก่ศึก่ษา	 อาจารย์	 แลัะนัก่วิจัยจาก่ 
ท้ั�งส่องฝุ่่ายไดิ้ม่ีโอก่าส่ท้ำาความ่รูจ้กั่ก่นั	 เพื�อปีระโยชน์
ดิา้นวชิาก่าร	ในอนาคต้

ก่ิจก่รรม่ศูนย์วิจัยมุ่่งเปี้า	ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	2564

แผนงานก่ารปีระเม่ินแหลั่งก่ำาเนิดิแลัะ
ก่ลัไก่ก่ารเก่ิดิฝุุ่่น	 PM2.5	 	 ทุ้ต้ิยภูม่ิใน 
ภาคเหนือของปีระเท้ศไท้ย	ESRC	ไดิ้รับทุ้น
ส่นับส่นุนก่ารวิจัยแลัะนวัต้ก่รรม่	 ปีระจำาปีี	
งบปีระม่าณ	 2563	 จาก่	 วช.	 เปี็นเวลัา	 
2	 ปีี	 (2563	 –	 2565)	 เพื�อปีระเม่ินแหลั่ง
ก่ำาเนิดิท้ั�งแบบปีฐ์ม่ภูม่ิแลัะทุ้ต้ิยภูม่ิของฝุุ่่น	
PM2.5	 เพื�อศึก่ษาความ่สั่ม่พันธ์ระหว่าง
ส่ารม่ลัพิษท้างอาก่าศแลัะปีัจจัย
ท้างอุตุ้นิยม่วิท้ยา	เพื�อปีระเม่ินก่ลัไก่
แลัะก่ระบวนก่ารท้างฟิสิิ่ก่ส์่เคมี่บรรยาก่าศ
ของก่ารเกิ่ดิฝุุ่่นทุ้ต้ิยภูม่ิ ในบรรยาก่าศ
แลัะเพื�อเส่นอแนวท้างในก่ารจัดิก่าร	PM2.5	
ในพื�นท้ี�ภาคเหนือของปีระเท้ศไท้ย

ก่ารผลิัต้หน้าก่าก่นวัต้ก่รรม่นาโนปี้องก่ัน
โควิดิ-19	แลัะฝุุ่่น	PM2.5	ส่ำาหรับบุคลัาก่ร
ท้างก่ารแพท้ย์แลัะปีระชาชนท้ั�วไปี	 ESRC	
ไดิ้รับก่ารส่นับส่นุนงบปีระม่าณจาก่	 วช.	
เพื�อผลัิต้หน้าก่าก่นวัต้ก่รรม่นาโนในก่าร
ปี้องก่ันโควิดิ-19	 แลัะฝุุ่่น	 PM2.5	 ท้ี�ม่ี
คุณภาพส่าม่ารถีซึ่ัก่ลั้างแลัะใช้ซึ่ำ�า ไดิ้	 
แลัะช่วยบรรเท้าส่ถีานก่ารณ์ขาดิแคลัน
หน้าก่าก่ในท้้องต้ลัาดิให้ก่ับบุคลัาก่ร
ท้างก่ารแพท้ย์แลัะปีระชาชนท้ั�วไปี

ESRC	แลัะ	AcAir	CMU	ดิำาเนินโครงก่าร	
“Building	Air	Quality	Monitoring	Capacity	
in	Southeast	Asia”	ร่วม่ก่ับ	Research	Trian-
gle	Institute	โดิยไดิ้รับก่ารส่นับส่นุนงบปีระม่าณ
จาก่	Department	of	State	ส่หรัฐ์อเม่ริก่า	เพื�อ
ต้ิดิต้าม่แลัะขยายผลัในก่ารส่ร้างความ่ต้ระหนัก่
ของส่าธารณะในปัีญหาเก่ี�ยวกั่บคุณภาพอาก่าศ	
อาท้ิก่ารส่ร้างก่ารมี่ส่่วนร่วม่ของผู้ มี่ ส่่วนไดิ ้
ส่่วนเสี่ย	 ขยายเครือข่ายเซึ่็นเซึ่อร์ต้รวจวัดิอนุภาค
ฝุุ่่นลัะอองขนาดิเลั็ก่	(PM2.5)		ต้้นทุ้นต้ำ�า	จัดิอบรม่
ให้ความ่รู้ให้แก่่ผู้ม่ีส่่วนไดิ้ส่่วนเสี่ย	เปี็นต้้น

คณะท้ำางานดิ้านวิชาก่ารเพื�อส่นับส่นุนก่ารแก่้ไข
ปีัญหาหม่อก่ควันภาคเหนือ	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่ 
แลัะ	 ESRC	 ร่วม่จัดินิท้รรศก่ารแลัะจัดิก่ิจก่รรม่	
Workshop	ในงาน	TEDxChiangMai	
:	“Re-Together	(Re-Set,	Re-Imagine	
แลัะ	Re-Align)	เม่ื�อวันท้ี�	27	พฤศจิก่ายน	2564	
ณ	อุท้ยานดิาราศาส่ต้ร์สิ่รินธร	อ.แม่่ริม่	
จ.เชียงใหม่่

ก่ิจก่รรม่ปีระชุม่วิชาก่าร	ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	2564

ศูนย์วิจัยวัส่ดิุศาส่ต้ร์

ศูนย์วิจัยวิท้ยาศาส่ต้ร์สิ่�งแวดิลั้อม่

ศูนย์บริก่าร
วิท้ยาศาส่ต้ร์
แลัะเท้คโนโลัยี

ศูนย์ธรรม่ชาต้ิวิท้ยา
ดิอยสุ่เท้พ

เฉลัิม่พระเก่ียรต้ิ	ฯ



ศูนย์ความ่เปี็นเลัิศของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
ท้ี�ดิำาเนินก่ารร่วม่ก่ับ	ม่ช.
      	เพื�อเปี็นก่ารส่่งเส่ริม่ให้ม่ีก่ารผลัิต้ผลังานท้างวิชาก่ารส่ำาหรัคณาจารย์
ท้ี�ท้ำางานวิจัยในคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์		ท้างคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	จึงจัดิให้ม่ี	
“โครงก่ารผลัิต้ผลังานท้างวิชาก่าร”	ซึ่ึ�งไดิ้รับก่ารส่นับส่นุนงบปีระม่าณเงิน
รายไดิ้จาก่โครงก่ารศูนย์ความ่เปี็นเลัิศ	หรือศูนย์วิจัย	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	
โดิยศูนย์วิจัยท้ี�หัวหน้าศูนย์อยู่ในสั่งก่ัดิคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ปีระก่อบดิ้วย

ก่ลัุ่ม่วิจัยวิท้ยาก่ารข้อมู่ลั				
ก่ลัุ่ม่วิจัยท้างฟิสิิ่ก่ส์่แลัะดิาราศาส่ต้ร์
ศูนย์วิจัยท้างวิท้ยาศาส่ต้ร์สิ่�งแวดิลั้อม่				
ศูนย์วิจัยขั�นสู่งดิ้านก่ารจำาลัองเชิงคำานวณ
ศูนย์วิจัยฟิสิิ่ก่ส์่ของพลัาส่ม่าแลัะลัำาอนุภาค
ศูนย์วิจัยท้างวัส่ดิุศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยีท้างวัส่ดิุ			
ศูนย์วิจัยดิ้านคณิต้ศาส่ต้ร์แลัะคณิต้ศาส่ต้ร์ปีระยุก่ต้์	
ศูนย์วิจัยท้างนวัต้ก่รรม่วิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยีก่ารวิเคราะห์
ศูนย์วิจัยท้างท้รัพยาก่รชีวภาพเพื�อก่ารเก่ษต้ร	อุต้ส่าหก่รรม่	แลัะก่ารแพท้ย์
ศูนย์วิจัยดิ้านความ่หลัาก่หลัายของจุลัินท้รีย์	แลัะก่ารใช้ปีระโยชน์อย่างยั�งยืน
ศูนย์วิจัยท้างเคม่ีเพื�อพัฒินาผลัิต้ภัณฑิ์ส่่งเส่ริม่สุ่ขภาพจาก่ท้รัพยาก่ร
ท้างภาคเหนือ
ก่ลัุ่ม่วิจัยเท้คโนโลัยีควอนต้ัม่

บริก่ารศูนย์เครื�องม่ือก่ลัาง	
แลัะบริก่ารโดิย	ศวท้.ม่ช.

ในปีี	พ.ศ.2564	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
ไดิ้ม่ีก่ารแต้่งต้ั�งผู้บริหารจัดิก่าร 
ห้องปีฏิิบัต้ิก่ารก่ลัาง	เพื�อให้ก่าร
ก่ำาก่ับดิูแลั	ซึ่่อม่บำารุง	เครื�องม่ือ
ก่ลัางของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์เปี็นไปี
อย่างม่ีปีระสิ่ท้ธิภาพ	โดิยปีัจจุบัน	
ม่ี	อ.ดิร.โยธิน	ฉิม่อุปีลัะ	เปี็นผู้บริหาร
จัดิก่ารห้องปีฏิิบัต้ิก่ารก่ลัาง

ภายในห้องปีฏิิบัต้ิก่ารก่ลัางม่ีเครื�อง
ม่ือวิท้ยาศาส่ต้ร์ขั�นสู่งท้ี�ให้บริก่ารท้ั�ง
บุคลัาก่ร	นัก่ศึก่ษาภายใน
แลัะภายนอก่คณะ	 
ผู้ส่นใจส่าม่ารถีขอใช้บริก่ารไดิ้ท้ี�	
http://emr.science.cmu.ac.th	

												ศูนย์บริก่ารวิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยี	(ศวท้.ม่ช.)	เปี็นหน่วยงาน
ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ท้ี�ให้บริก่ารด้ิานวิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยีแก่่บุคคลั 
ท้ั�งภายในแลัะนอก่ม่หาวิท้ยาลััย

																								ให้บริก่ารวิเคราะห์ท้ดิส่อบแลัะส่อบเท้ียบ 
ศวท้-ม่ช.	 เปี็นหน่วยงานท้ี�ให้บริก่ารแก่่องค์ก่รของรัฐ์แลัะเอก่ชน	 ในดิ้านก่าร
ต้รวจส่อบ	 วิเคราะห์	 ในดิ้านเคม่ี	 ชีววิท้ยา	 ดิ้านจุลัชีววิท้ยา	 ดิ้านฮาลัาลั	 ต้าม่
ระบบคุณภาพห้องปีฏิิบัต้ิก่ารท้ดิส่อบต้าม่ม่าต้รฐ์าน	ISO/IEC	17025	-2017

Sci	StartUp	ต้อบส่นองก่ารวิจัยแลัะก่ารบริก่ารวิชาก่าร
แก่่ผู้ปีระก่อบก่ารรายใหม่่	ท้ี�ม่ีความ่ร่วม่ม่ือดิ้านวิจัย
ก่ับบุคลัาก่รของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	
โดิยให้เช่าพื�นท้ี�	เพื�อต้่อยอดิงานวิจัยไปีสู่่ก่ารพัฒินา
แลัะเพิ�ม่มู่ลัค่าเชิงพาณิชย์	

SciMART	(ซึ่ายน์ม่าร์ท้)	เปี็นแบรนดิ์สิ่นค้าภายใต้้
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	ดิำาเนินก่ารโดิย	
ศวท้-ม่ช.	มุ่่งส่่งเส่ริม่ก่ารผลัิต้แลัะจัดิจำาหน่ายผลัิต้ภัณฑิ์
จาก่นวัต้ก่รรม่ก่ารวิจัย	เพื�อนำาองค์ความ่รู้ไปีสู่่ก่าร
ใช้งานจริง	จัดิจำาหน่ายผลัิต้ภัณฑิ์ท้ี�ม่ีคุณภาพ	
ม่ีเอก่ลััก่ษณ์เฉพาะต้ัว	แลัะเปี็นม่ิต้รต้่อสิ่�งแวดิลั้อม่	

RCQT	ม่ีก่ารต้ีพิม่พ์บท้ความ่วิจัยใน
วารส่ารวิชาก่าร	แลัะม่ีก่ารจดิท้ะเบียน
สิ่ท้ธิบัต้รก่ว่า	12	รายก่าร	รวม่ถีึงม่ีก่าร
ส่ร้างความ่ร่วม่ม่ือก่ับหน่วยงานภายนอก่	
อาท้ิ	ม่หาวิท้ยาลััยขอนแก่่น	แลัะบริษัท้	
พนัส่	แอส่เซึ่ม่บลัีย์	จำาก่ัดิ

RCQT	ให้ก่ารต้้อนรับ	ศ.พิเศษ	ดิร.อเนก่	เหลั่าธรรม่ท้ัศน์		
รม่ว.	ก่ระท้รวงก่ารอุดิม่ศึก่ษา	วิท้ยาศาส่ต้ร์	วิจัยแลัะนวัต้ก่รรม่	
เข้าเยี�ยม่ชม่ศูนย์ความ่เปี็นเลัิศดิ้านฟิสิิ่ก่ส์่	แลัะศูนย์วิจัย
เท้คโนโลัยีควอนต้ัม่	เพื�อรับฟิงัความ่ก่้าวหน้าในก่ารพัฒินางาน
วิจัยในลััก่ษณะบูรณาก่าร	ร่วม่ก่ับม่หาวิท้ยาลััยเครือข่าย	
แลัะบริษัท้เอก่ชน	เม่ื�อวันท้ี�	18	พฤศจิก่ายน	2564

DSRC	ร่วม่ก่ับบริษัท้พันธม่ิต้ร	
จัดิก่ารแข่งขัน	Prop-Insure-Tech	
Hackathon	ครั�งแรก่	
ของ	Hackathon	ท้ี�รวม่ท้ั�ง
อสั่งหาริม่ท้รัพย์	ปีระก่ันภัย	แลัะ
วิท้ยาก่รข้อมู่ลั	โดิยม่ีก่ารแข่งขัน
รอบต้ัดิสิ่นเม่ื�อวันท้ี�	19	ม่ิถีุนายน	
2564	เงินรางวัลัรวม่ก่ว่า
100,000	บาท้

DSRC	เปี็นศูนย์ปีระส่านงานเครือข่ายภูม่ิภาค	
ภาคเหนือ	โครงก่าร	Super	AI	Engineer	
Season	1	แลัะ	2	โดิยร่วม่ก่ับส่ม่าคม่
ปีัญญาปีระดิิษฐ์์ไท้ย

DSRC	ส่นับส่นุนโครงก่ารส่ร้างส่รรค์นวัต้ก่รรม่ดิ้าน
วิท้ยาก่ารข้อมู่ลั	โดิยม่ีโครงก่ารนวัต้ก่รรม่	จำานวน	3	
โครงก่ารในปีีงบปีระม่าณ	2564	ท้ี�ผ่านม่า

DSRC	ไดิ้รับทุ้นส่นับส่นุนโครงก่ารวิจัย	ซึ่ึ�งเปี็นทุ้นร่วม่ก่ับหน่วยงาน
ภายนอก่จำานวนม่าก่	อาท้ิ	โครงก่ารพัฒินาระบบรู้จำาเสี่ยงพูดิภาษาถีิ�น
เหนือ	เพื�อส่นับส่นุนก่ารท้่องเท้ี�ยวแลัะพัฒินาก่ำาลัังคนท้างดิ้านปีัญญา
ปีระดิิษฐ์์ฯ,	ก่ารพัฒินาแลัะถี่ายท้อดิเท้คโนโลัยีเท้คนิคปีัญญาปีระดิิษฐ์์ 
ในก่ารวินิจฉัยผู้ปี่วยท้ี�ไดิ้รับบาดิเจ็บท้างส่ม่อง	เปี็นต้้น

ก่ิจก่รรม่ศูนย์วิจัยมุ่่งเปี้า	ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	2564

โครงก่ารจัดิต้ั�งศูนย์วิจัยเท้คโนโลัยีควอนต้ัม่

โครงก่ารจัดิต้ั�งศูนย์วิจัยวิท้ยาก่ารข้อมู่ลั	(DSRC)



ก่ารบริหารจัดิก่ารท้ี�เปี็นเลัิศ
ยุท้ธศาส่ต้ร์	แลัะก่ลัยุท้ธ์ของคณะ	
ในรอบก่ารบริหาร	2564	-	2568

ก่ลัยุท้ธ์หลััก่	5	ดิ้าน
ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์
ก่ารบริหารจัดิก่ารเชิงบูรณาก่ารอย่างยั�งยืน

ก่ารผลัิต้บัณฑิิต้ท้ี�ม่ีท้ัก่ษะก่ารเปี็นพลัเม่ืองโลัก่
แลัะก่ารเรียนรู้ต้ลัอดิชีวิต้	

ก่ารวิจัยเพื�อความ่เปี็นเลัิศ	นวัต้ก่รรม่	แลัะก่าร
พัฒินาท้ี�ยั�งยืน
ก่ารบริก่ารวิชาก่ารท้ี�เก่ิดิปีระโยชน์แก่่สั่งคม่

ก่ารสื่�อส่ารองค์ก่ร

จำานวน	KPIs	
ท้ี�ต้อบก่ลัยุท้ธ์คณะ

งบเงินรายไดิ้
123,500,000	บาท้

งบเงินแผ่นดิิน
392,247,190	บาท้

เงินเดิือน	|	ค่าจ้างปีระจำา	|	เงิน
อุดิหนุนบุคลัาก่ร	|	ค่าส่าธารณูปีโภค	

|	เงินอุดิหนุนท้ั�วไปี	|	ครุภัณฑิ์

ค่าต้อบแท้น	|	ค่าใช้ส่อย|	เงินวัส่ดิุ	
|	ค่าส่าธารณูปีโภค	|	พนัก่งานม่หาวิท้ยาลััย
ชั�วคราว	-	ปีระจำา	|	เงินส่ม่ท้บเงินส่ะส่ม่
พนัก่งานม่หาวิท้ยาลััย	|	เงินอุดิหนุนท้ั�วไปี	
|	เงินอุดิหนุนเฉพาะก่ิจ	|	ครุภัณฑิ์	|	ค่าท้ี�ดิิน
แลัะสิ่�งก่่อส่ร้าง	|	รายจ่ายอื�น

งบเงินรายไดิ้ท้ี�ก่ระจายต้าม่ยุท้ธศาส่ต้ร์ต้่าง	ๆ	
ในปีีงบปีระม่าณ	2564	

ค่าไฟิฟิา้	คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ปีระจำาปีีงบปีระม่าณต้่าง	ๆ

2562	:	19.11	ลั้านบาท้	
2561	:	16.38	ลั้านบาท้	
2563	:	14.89	ลั้านบาท้
2564	:	14.36	ลั้านบาท้	
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ชุม่ชนนัก่ปีฏิิบัต้ิ	(Community	of	Practice) ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	2564
					คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ส่่งเส่ริม่ให้พนัก่งานส่ายส่นับส่นุน	ดิำาเนินก่าร
ปีรับปีรุงแลัะพัฒินาก่ระบวนก่ารท้ำางานปีก่ต้ิ	 เพื�อมุ่่งสู่่แนวท้างก่าร
ปีฏิิบัต้ิท้ี�ดิี	 ผ่านชุม่ชนนัก่ปีฏิิบัต้ิ	 (Community	 of	 Practice)	 โดิยใน
ปีีงบปีระม่าณ	2564	ม่ีก่ารจัดิก่ิจก่รรม่	CoP	Day	เม่ื�อวันท้ี�	17	ม่ิถีุนายน	
2564

ผลัก่ารปีระก่วดิ	CoP	ปีระจำาปีี	2564
ปร์ะเภทีงานกีลุ่่�มธุ่ร์กีาร์ 
ร์างวััลุ่ทีี� 1	ก่ลัุ่ม่	ebooks.Sci
ชื�อผลังาน	ก่ารจัดิสื่�อสิ่�งพิม่พ์	
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่
ร์างวััลุ่ทีี� 2	ก่ลัุ่ม่	วารส่าร	Chiang	Mai	Journal	of	Science
ชื�อผลังาน	ก่ารพัฒินาระบบงานวารส่าร
ร์างวััลุ่ทีี� 3	ก่ลัุ่ม่	KPI	Sci
ชื�อผลังาน	ก่ารรายงานผลัต้ัวชี�วัดิของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์
ม่ีความ่ถีูก่ต้้อง	ครบถี้วน	แลัะเปี็นระบบ

ปร์ะเภทีงานกีลุ่่�มปฏิิบััติกีาร์ 
ร์างวััลุ่ทีี� 1 ก่ลัุ่ม่	ศูนย์ดิอย
ชื�อผลังาน	ระบบจัดิก่ารเรือนเพาะชำาก่ลั้าไม่้ท้้องถีิ�น
ร์างวััลุ่ทีี� 2	ก่ลัุ่ม่	นัก่ปีฏิิบัต้ิก่ารฟิสิิ่ก่ส์่แลัะวัส่ดิุศาส่ต้ร์
ชื�อผลังาน	ปีฏิิบัต้ิก่ารฟิสิิ่ก่ส์่พื�นฐ์านออนไลัน์
ร์างวััลุ่ทีี� 3	ก่ลัุ่ม่	229
ชื�อผลังาน	เครื�องปีรับแรงดิันไฟิฟิา้ก่ระแส่ต้รง	0-220	ไวลัต้์

จำานวน	CoP	
ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	

2564

บุคลัาก่รคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ปีระจำาปีี	2564

323	บุคลัาก่รส่ายวิชาก่าร
303	(94%)
Ph.D.	

20	(6%)
M.Sc.

209
บุคลัาก่รส่ายส่นับส่นุน

149						60	
งบแผ่นดิิน									งบรายไดิ้

อาจารย์
ผู้ช่วยศาส่ต้ราจารย์
รองศาส่ต้ราจารย์
ศาส่ต้ราจารย์

          

       

    	ในรอบปีี	2564	ภายใต้้ชุดิก่ารบริหารงานวาระท้ี�	2	
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ม่ีก่ารจัดิต้ั�งฝุ่่ายสื่�อส่ารองค์ก่รขึ�น

เปี็นก่ิจลััก่ษณะ	เพื�อผลััก่ดิันก่ารปีระชาสั่ม่พันธ์เชิงรุก่ให้ท้ัน
ต้่อยุคส่ม่ัยท้ี�เปีลัี�ยนแปีลังไปี	โดิยในช่วงท้ี�ผ่านม่า	

ไดิ้ดิำาเนินก่ารในดิ้านต้่าง	ๆ	ดิังนี�

จัดิต้ั�ง “คณะก่รรม่ก่ารปีระชาสั่ม่พันธ์เชิงรุก่” จาก่ต้ัวแท้น
อาจารย์ในภาควิชาต้่าง	ๆ	เพื�อร่วม่พัฒินาคอนเท้นต้์ในก่าร
ปีระชาสั่ม่พันธ์ทุ้ก่	ๆ	ดิ้าน	แลัะก่ระชับเครือข่ายปีระชาสั่ม่พันธ์
ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ท้ี�ม่ีอยู่ให้ม่ีปีระสิ่ท้ธิภาพม่าก่ยิ�งขึ�น

ปีรับแบรนดิ์ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ให้ม่ีความ่ชัดิเจน	
มุ่่งสู่่เปี้าหม่าย	ภายใต้้แนวคิดิ	“Be	FUN	to	the	Frontier”	

โดิยส่ร้างความ่เปี็นผู้เชี�ยวชาญดิ้านองค์ความ่รู้ท้าง
วิท้ยาศาส่ต้ร์ราก่ฐ์าน	ปีระยุก่ต้์สู่่ส่าก่ลั	รวม่ถีึงปีรับเปีลัี�ยน

ต้ราสั่ญลััก่ษณ์รอง	(sub	logo)	ให้สื่�อถีึงความ่เปี็น
วิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	

พัฒินาคอนเท้นต้์เพื�อสื่�อส่ารศัก่ยภาพดิ้านงานวิจัย	อาท้ิ	
Science	Research	Focus,	Science	Transformation,	

Science	in	Crisis	

พัฒินารูปีแบบก่ารนำาเส่นอคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์
ในก่ารปีระชาสั่ม่พันธ์ต้่าง	ๆ	ท้ี�เก่ี�ยวข้อง	ให้ม่ีรูปีแบบท้ี�ท้ันส่ม่ัย	

ลัุ่ม่ลัึก่	โดิยอาศัยท้รัพยาก่รท้ี�ม่ีอยู่

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	
ไดิ้รับรางวัลั	“ความ่ดิีต้อบแท้นคุณแผ่นดิิน”	

ปีระจำาปีี	2564	ปีระเภท้	องค์ก่ร	
ส่าขา	วิท้ยาศาส่ต้ร์แลัะเท้คโนโลัยี	

โดิย	มู่ลันิธิเพื�อสั่งคม่ไท้ย	โดิยม่ีศาส่ต้ราจารย์	
ดิร.ธรณินท้ร์	ไชยเรืองศรี	

คณบดิีคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์เข้ารับรางวัลั	
เม่ื�อวันศุก่ร์ท้ี�	5	ม่ีนาคม่	2564	

ณ	หอปีระชุม่ก่องท้ัพอาก่าศ	ก่รุงเท้พฯ

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ดิำาเนินก่ารต้ิดิต้ั�ง	
Solar	Rooftop	ครอบคลัุม่อาคารต้่าง	ๆ	
ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	เปี็นท้ี�เรียบร้อย	
โดิยไดิ้เริ�ม่ใช้งานในช่วงเดิือนพฤศจิก่ายน	
2564	ท้ี�ผ่านม่า	คาดิว่า	ค่าไฟิฟิา้ต้ั�งแต้่

ปีีงบปีระม่าณ	2565	จะลัดิลัง
อย่างม่ีนัยส่ำาคัญ

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ไดิ้ปีรับปีรุงพื�น
ห้อง	SCB2100	ให้ม่ีความ่พร้อม่
ในก่ารจัดิก่ารเรียนส่อน	แลัะก่ารจัดิ
ก่ิจก่รรม่ต้่าง	ๆ	ท้ี�ส่ำาคัญของคณะ

17

84
26%

7
2%

70
22%

160
50%

จำานวนอาจารย์ท้ี�ขอ
ต้ำาแหน่งท้างวิชาก่าร		
แลัะไดิ้รับก่ารแต้่งต้ั�ง

ในรอบปีี	2564

ผู้ช่วยศาส่ต้ราจารย์				รองศาส่ต้ราจารย์					ศาส่ต้ราจารย์

  10   24          2
                  วิธีท้ี�	3	(5)

ข่าวเดิ่น
ดิ้านก่ารบริหารงาน 

ปีระจำาปีี	2564

ก่ารสื่�อส่ารองค์ก่ร

ข้อมู่ลั	ณ	วันท้ี�	1	ธันวาคม่	2564



สั่ปีดิาห์วิท้ยาศาส่ต้ร์แห่งชาต้ิ	
ส่่วนภูม่ิภาค	ปีระจำาปีี	2564

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	ดิ้วยส่ถีานก่ารณ์ก่ารแพร่ระบาดิของเชื�อไวรัส่โคโรนา	2019	 ส่่งผลัให้ก่ารจัดิก่ิจก่รรม่
สั่ปีดิาห์วิท้ยาศาส่ต้ร์แห่งชาต้ิ	ส่่วนภูม่ิภาค	ท้ี�ท้างคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ไดิ้รับม่อบหม่ายเปี็นเจ้าภาพ	ต้้อง
ม่ีก่ารปีรับรูปีแบบก่ารจัดิก่ิจก่รรม่เปี็นแบบออนไลัน์โดิยจัดิขึ�นในระหว่างวันท้ี�	 18	 แลัะ	 27	 –	 28	
สิ่งหาคม่	2564	ภายใต้้แนวคิดิ	”Science	for	SDGs,	Science	for	Everyone”	โดิยม่ีก่ิจก่รรม่
ต้่าง	ๆ	อาท้ิ

				พิธีถีวายพานพุ่ม่สั่ก่ก่าระพระบาท้ส่ม่เดิ็จ	พระจอม่เก่ลั้าเจ้าอยู่หัว	พระบิดิาแห่งวิท้ยาศาส่ต้ร์ไท้ย			
				(แบบ	Onsite)
				นิท้รรศก่ารเท้ิดิพระเก่ียรต้ิออนไลัน์	รัชก่าลัท้ี�	4,	9	แลัะ	10
				FUN	to	see	:	นิท้รรศก่ารวิท้ยาศาส่ต้ร์	จาก่หน่วยงานภายในแลัะภายนอก่แบบออนไลัน์
				FUN	to	compete	:	ก่ารแข่งขันท้างวิท้ยาศาส่ต้ร์	ในรูปีแบบออนไลัน์
				FUN	to	play	&	learn	:	ก่ิจก่รรม่วิท้ยาศาส่ต้ร์	จาก่ภาควิชา	แลัะศูนย์ต้่าง	ๆ	ของคณะ	
				วิท้ยาศาส่ต้ร์ในรูปีแบบออนไลัน์

รางวัลั
ส่ำาหรับบุคลัาก่ร
ปีระจำาปีี	2564

																	ท้ั�งนี�	ก่ิจก่รรม่ดิังก่ลั่าวม่ีก่ารถี่ายท้อดิส่ดิผ่านท้างแฟินเพจคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
รวม่ถีึงผู้ชม่ส่าม่ารถีเข้าชม่ไดิ้ผ่านท้างเว็บไซึ่ต้์งานสั่ปีดิาห์วิท้ยาศาส่ต้ร์แห่งชาต้ิ	
http://scw.science.cmu.ac.th	โดิยม่ียอดิผู้เข้าชม่ก่ว่าส่องหม่ื�นครั�ง

Congratulat ions



ปีระเดิ็นส่ำาคัญ	ปีี	2021

ก่ารรับม่ือก่ับส่ถีานก่ารณ์	COVID-19	
											เปี็นท้ี�ท้ราบก่ันดิีว่า	ในปีี	2564	ท้ี�ผ่านม่า	เปี็นปีีแห่งความ่ยาก่ลัำาบาก่	อันเนื�องม่าจาก่ส่ถีานก่ารณ์ก่ารแพร่ระบาดิของเชื�อไวรัส่โคโรนา	
2019	 ในระลัอก่ใหม่่	 ม่าก่ก่ว่า	 2	 ระลัอก่	 ส่่งผลัต้่อก่ิจก่รรม่ก่ารจัดิก่ารเรียนก่ารส่อน	 แลัะก่ิจก่รรม่ต้่าง	 ๆ	 ของคณะ	 ท้ำาให้ม่ีก่ารจัดิ 
ก่ารเรียนก่ารส่อนในรูปีแบบออนไลัน์	100%	ต้ั�งแต้่ภาคก่ารศึก่ษาท้ี�	3/2563	จนถีึงก่ลัางภาคก่ารศึก่ษาท้ี�	2/2564		อย่างไรก่็ต้าม่	
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ไดิ้ม่ีก่ารวางแผน	ปี้องก่ัน	แลัะรับม่ือในส่ถีานก่ารณ์ต้่าง	ๆ	ต้ลัอดิปีี	2564	

ก่ารดิูแลันัก่ศึก่ษาบุคลัาก่ร	
ในช่วงก่ารแพร่ระบาดิของ	COVID-19

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	นำาโดิย	หน่วยพัฒินาคุณภาพนัก่ศึก่ษาแลัะศิษย์เก่่าสั่ม่พันธ์	เปีิดิศูนย์ปีฏิิบัต้ิก่ารเพื�อดิูแลั	เฝุ่้าระวังนัก่ศึก่ษาแลัะบุคลัาก่ร
ท้ี�ต้ิดิเชื�อ	รวม่ถีึงผู้ท้ี�ม่ีความ่เสี่�ยงในก่ารต้ิดิเชื�อ	COVID-19	ต้ลัอดิ	24	ชั�วโม่ง	ก่ารต้ิดิต้าม่ข้อมู่ลัก่ารต้ิดิเชื�อ	ก่ารแพร่ระบาดิ	ดิำาเนินก่ารดิูแลั	
รับส่่งเพื�อต้รวจหาเชื�อ	/	ก่ัก่ต้ัว	จนก่ระท้ั�งหายปี่วย	ต้ั�งแต้่เดิือนเม่ษายน	2564	จนถีึงปีัจจุบัน	

พบนัก่ศึก่ษา	/	
บุคลัาก่รต้ิดิเชื�อ

หน่วยพัฒินา
คุณภาพนัก่ศึก่ษาฯ	(นศ.)

	งานบริหารงานท้ั�วไปี	(บุคลัาก่ร)
ต้ิดิต้าม่	เฝุ่้าระวังก่ลัุ่ม่เสี่�ยง	วง	1	-	2

บริก่ารรับ	–	ส่่ง	เพื�อต้รวจเชื�อ	/	
ก่ัก่ต้ัว	ณ	ศูนย์ก่ารศึก่ษา	ม่ช.	หริภุญไชยแจ้งก่ารปีิดิส่ถีานท้ี�

ท้ี�ม่ีความ่เสี่�ยง
แลัะงานอาคารส่ถีานท้ี�
อบโอโซึ่นฆ่่าเชื�อโรค

ม่าต้รก่าร
ปี้องก่ัน

ก่ารแพร่ระบาดิ

ก่ารปีระส่านจัดิทุ้นช่วยเหลัือเยียวยาเพื�อลัดิผลัก่ระท้บจาก่วิก่ฤต้	
ก่ารแพร่ระบาดิของโรคต้ิดิเชื�อไวรัส่โคโรนา	2019	ก่ับม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่
ก่ารท้ำาปีระก่ันโควิดิ	19	ให้แก่่บุคลัาก่รของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ทุ้ก่ท้่าน

ม่าต้รก่ารก่ารปี้องก่ันต้าม่ปีก่ต้ิ	
ส่แก่นอุณภูม่ิ	จัดิเต้รียม่เจลัแอลัก่อฮอลั์
เน้นก่ารปีระชุม่แบบออนไลัน์	แลัะม่าต้รก่าร	Work	from	Home	

ก่ารเยียวยา
นัก่ศึก่ษา

แลัะบุคลัาก่ร

ก่ารลัดิค่าธรรม่เนียม่ก่ารศึก่ษา
ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	แลัะก่ระท้รวงก่ารอุดิม่ศึก่ษา	วิท้ยาศาส่ต้ร์	วิจัยแลัะนวัต้ก่รรม่	(อว.)	ก่ำาหนดิม่าต้รก่าร
ก่ารลัดิค่าธรรม่เนียม่ก่ารศึก่ษา	ในภาคก่ารศึก่ษา	1/2564	โดิยก่ำาหนดิลัดิค่าธรรม่เนียม่	50%	(ม่หาวิท้ยาลััย
รับผิดิชอบ	20%	ก่ระท้รวง	อว.	รับผิดิชอบ	30%)	แลัะในภาคก่ารศึก่ษา	2/2564	ม่หาวิท้ยาลััยลัดิค่าธรรม่เนียม่
ก่ารศึก่ษา	20%	

ก่ารลัดิค่าธรรม่เนียม่ก่ารศึก่ษา	ส่่งผลัให้คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ต้้องดิำาเนินก่ารปีรับลัดิงบปีระม่าณเงินรายไดิ้ปีระจำา
ปีีงบปีระม่าณ	2565	จาก่ท้ี�ปีระม่าณก่ารลัง	20%	โดิยคณะม่ีม่าต้รก่ารปีระหยัดิงบปีระม่าณในปีีงบปีระม่าณ	
2565	โดิยม่ิให้ก่ระท้บก่ับก่ารจัดิก่ารเรียนก่ารส่อนแลัะก่ารวิจัย	อาท้ิ
			งดิค่าเบี�ยปีระชุม่คณะก่รรม่ก่ารปีระจำาคณะแลัะคณะก่รรม่ก่ารอำานวยก่าร
			งดิงบบุคลัาก่รค่าเดิินท้างไปีปีระชุม่	/	ฝุ่ึก่อบรม่ต้่างปีระเท้ศ
			งดิก่ารจัดิอาหารแลัะอาหารว่างในก่ารปีระชุม่	(ยก่เว้นก่ารจัดิเปี็นโครงก่าร)
			งดิค่าเดิินท้างก่ารเชิญผู้ท้รงคุณวุฒิิในก่ารส่อบวิท้ยานิพนธ์	/	คันคว้าอิส่ระ	โดิยเน้นก่ารส่อบออนไลัน์แท้น
			งดิค่าเดิินท้างไปีนิเท้ศนัก่ศึก่ษาส่หก่ิจศึก่ษา	โดิยนิเท้ศผ่านระบบออนไลัน์แท้น
			ปีรับค่าคุม่ส่อบ	โดิยให้เบิก่ไดิ้เฉพาะวันหยุดิราชก่าร	แลัะนอก่เวลัาราชก่าร
			ปีรับลัดิค่าต้อบแท้นก่รรม่ก่ารผู้ท้รงคุณวุฒิิก่ารปีรับปีรุงหลััก่สู่ต้ร	-	ก่ารออก่เดิินท้างภาคส่นาม่
			งดิก่ารซึ่ื�อครุภัณฑิ์ส่ำานัก่งานคณะ	รวม่ถีึงงดิก่ารจัดิงานต้่าง	ๆ	อาท้ิ	ปีระชุม่บุคลัาก่รปีระจำาปีี	
			(จัดิแบบออนไลัน์)	ก่ารท้ำาบุญปีระเพณีวันส่งก่รานต้์		เปี็นต้้น

ก่ารปีรับแผนก่ลัยุท้ธ์
ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ไดิ้ดิำาเนินก่ารปีรับปีรุงแผนพัฒินาก่ารศึก่ษา
ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ฉบับท้ี�	12	ในปีี	พ.ศ.	2564	โดิยส่อดิคลั้องก่ับ
แผนยุท้ธศาส่ต้ร์ชาต้ิ	20	ปีี	(2561-2580)	
แนวท้างก่ารขับเคลัื�อนนโยบายของก่ระท้รวง	อว.	
เปี้าหม่ายก่ารพัฒินาท้ี�ยั�งยืนของส่หปีระชาชาต้ิ	(SDGs)	
ก่ารเปีลัี�ยนแปีลังในดิ้านต้่าง	ๆ	อาท้ิ	Technology	Disruption	
แลัะ	COVID-19	Pandemic
แผนพัฒินาม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	ระยะท้ี�	12	(ฉบับปีรับปีรุง	พ.ศ.	2563)	
คำารับรองก่ารปีฏิิบัต้ิงานของส่่วนงาน	(PA)	ของคณะ



Next Step of 2022

	 ในปีี	2565	ท้างฝุ่่ายวิชาก่าร	ม่ีความ่มุ่่งหม่ายจะพัฒินาหลััก่สู่ต้รในรูปีแบบใหม่่
ท้ี�ส่อดิคลั้องก่ับก่ารเปีลัี�ยนแปีลังของสั่งคม่ปีัจจุบัน	ภายใต้้ยุค	disruption	อาท้ิ	

ก่ารหาแนวท้างก่ารพัฒินา	/	เปีิดิส่อนหลััก่สู่ต้รต้รีควบโท้	(4+1)	ของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	
เส่าะแส่วงหาความ่ร่วม่ม่ือจาก่ศิษย์เก่่าแลัะหน่วยงานภายนอก่	(ธุรก่ิจ	อุต้ส่าหก่รรม่	
รัฐ์วิส่าหก่ิจ	ฯลัฯ)	เพื�อส่ร้างแลัะพัฒินาหลััก่สู่ต้รท้ี�ต้อบโจท้ย์ความ่ต้้องก่ารของผู้ใช้บัณฑิิต้	

พัฒินาหลััก่สู่ต้รก่ารอบรม่ระยะสั่�น	/	หลััก่สู่ต้ร	non-degree	ท้ี�ส่อดิคลั้องก่ับยุท้ธศาส่ต้ร์
ชาต้ิ	โดิยเฉพาะดิ้าน	BCG	แลัะ	Data	Science

ดิำาเนินก่ารเชิงรุก่	เพื�อส่่งเส่ริม่ให้เก่ิดิก่าร	re-skill/up-skill	ของศิษย์เก่่าผ่านก่ระบวนก่าร
เรียนร่วม่ฯ	โดิยระบบก่ารศึก่ษาต้ลัอดิชีวิต้อย่างเปี็นรูปีธรรม่

Post-COVID	:	ก่ิจก่รรม่เส่ริม่เพื�อเพิ�ม่เต้ิม่ท้ัก่ษะพื�นฐ์านช่วง	COVID-19
สื่บเนื�องจาก่ส่ถีานก่ารณ์	COVID-19	ท้ำาให้ก่ิจก่รรม่	ท้ั�งก่ิจก่รรม่ก่ารเรียนก่ารส่อน	แลัะก่ิจก่รรม่พัฒินาคุณภาพนัก่ศึก่ษาไดิ้หยุดิชะงัก่ลัง	
ในช่วงท้ี�ส่ถีานก่ารณ์	COVID-19	เริ�ม่คลัี�คลัาย	ท้างคณะ	แลัะภาควิชาต้่าง	ๆ	จึงไดิ้วางแผนจัดิก่ิจก่รรม่ให้แก่่นัก่ศึก่ษา	เพื�อเพิ�ม่เต้ิม่ท้ัก่ษะ
ท้ี�นัก่ศึก่ษาไม่่ไดิ้ลังม่ือปีฏิิบัต้ิในช่วงเวลัาท้ี�ม่ีก่ารเรียนก่ารส่อนแบบออนไลัน์

กิจกริริมีด�านวิิช้าการิ
จัดิให้ม่ี	intensive	laboratory	training/workshop	
เพิ�ม่เต้ิม่จาก่หลััก่สู่ต้ร/ก่ิจก่รรม่ก่ารเรียนก่ารส่อนปีก่ต้ิ	ส่ำาหรับ
นัก่ศึก่ษาชั�นปีีท้ี�	2-4	ต้าม่ความ่เหม่าะส่ม่	เช่น	
				ก่ารอบรม่ก่ารใช้เครื�องม่ือท้างชีววิท้ยา(ชีววิท้ยา)
				ก่ารอบรม่โปีรแก่รม่	Power	BI	แลัะ	Google	studio		
				ส่ำาหรับวิเคราะห์แลัะนำาเส่นอข้อมู่ลั	(ส่ถีิต้ิ)	
				ก่ารอบรม่เชิงปีฏิิบัต้ิก่ารใช้เครื�องม่ือวิเคราะห์แลัะก่าร	
				วิเคราะห์ข้อมู่ลัท้างเคม่ีอุต้ส่าหก่รรม่	(เคม่ีอุต้ส่าหก่รรม่)
ท้ั�งนี�		เพื�อให้ม่ั�นใจว่า	นัก่ศึก่ษาม่ีท้ัก่ษะปีฏิิบัต้ิก่ารท้ี�ส่ำาคัญแลัะ
จำาเปี็นส่ำาหรับแต้่ลัะส่าขาวิชาก่่อนท้ี�จบก่ารศึก่ษาเปี็นบัณฑิิต้ท้ี�
พึงปีระส่งค์ต้่อไปี	

กิจกริริมีพัิฒนาคุณลีักษณะของนักศึกษา 
อาท้ิ
Super	resume	(คณะฯ	ส่่วนก่ลัาง)
เม่ื�อน้องอยาก่ฟิงัพี�ก่็ต้ั�งวงเลั่า	(เคม่ี)
ก่ิจก่รรม่พัฒินาท้ัก่ษะของก่ารส่ร้างส่รรค์แลัะนำาเส่นอผลังาน
ส่ำาหรับนัก่ศึก่ษาชั�นปีีท้ี�	4	(ธรณีวิท้ยา)
คณาจารย์พบนัก่ศึก่ษาชั�นปีีท้ี�	3	แลัะ	4	(ชีววิท้ยา)
ส่ร้างเส่ริม่ก่ารท้ำางานร่วม่ก่ันพร้อม่นำาเส่นอแบบคนรุ่นใหม่่	
(คณิต้ศาส่ต้ร์)

ก่ารส่่งเส่ริม่พัฒินาหลััก่สู่ต้รรูปีแบบใหม่่	แลัะก่ารเรียนรู้ต้ลัอดิชีวิต้	(LE) 

ก่ารปีรับปีรุงอาคารฟิสิิ่ก่ส์่	1
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	มุ่่งสู่่	EdPEx	300

01

02

03 04

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	 ไดิ้รับงบปีระม่าณแผ่นดิินปีระจำาปีี	 2565	 ก่ว่า	 49.5	 ลั้านบาท้	 แลัะงบ
ส่นับส่นุนจาก่ก่องทุ้น	60	ปีีคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ส่ำาหรับก่ารปีรับปีรุงอาคาร	ฟิสิิ่ก่ส์่	1	อาคาร
เรียนหลัังท้ี�ส่องของคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ท้ี�ม่ีอายุก่ารใช้งานม่าก่ว่า	53	ปีี	

ในก่ารปีรับปีรุงครั�งนี�	ไดิ้ดิำาเนินก่ารภายใต้้แนวความ่คิดิ	“Elliptical	Orbit	:	สุ่ริยวิถีีอุท้ยาน”		
โดิยดิึงปีราก่ฏิก่ารณ์ท้างดิาราศาส่ต้ร์ผ่านแส่งแลัะเงาจาก่ดิวงอาท้ิต้ย์	 ม่าสู่่ส่ถีาปีัต้ยก่รรม่
ในก่ารปีรับปีรุงอาคาร	โดิยม่ีก่ารส่ร้าง	Co-working	space	แลัะปีรับปีรุงห้องบรรยายของ
อาคารฟิสิิ่ก่ส์่	 1	 ให้ม่ีส่ภาพเหม่าะส่ม่ต้่อก่ารเรียนรู้	 ม่ีก่ำาหนดิเริ�ม่ปีรับปีรุงอาคารในช่วงต้้นปีี	
2565	แลัะคาดิว่าจะแลั้วเส่ร็จในช่วงปีลัายปีี	2565

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	 ผ่านก่ารปีระเม่ิน	 EdPEx	 (เก่ณฑิ์คุณภาพก่ารศึก่ษาเพื�อก่ารดิำาเนินก่าร 
ท้ี�เปี็นเลัิศ)	ในระดิับ	200	คะแนน	รุ่นท้ี�	6	เม่ื�อ	พ.ศ.	2561	ในขณะนี�จึงถีึงรอบของก่ารปีระเม่ิน
เพื�อก่้าวสู่่ก่ารปีระเม่ิน	EdPEx	ระดิับ	300	คะแนน	โดิยในช่วงปีี	2564	ท้ี�ผ่านม่า	ท้างคณะไดิ้
รับก่ารต้รวจปีระเม่ินคุณภาพองค์ก่รโดิยคณะก่รรม่ก่ารผู้ท้รงคุณวุฒิิภายในม่หาวิท้ยาลััย
เชียงใหม่่	เม่ื�อเดิือนพฤศจิก่ายน	2564

ท้ั�งนี�	 ท้างคณะจะไดิ้ดิำาเนินก่ารส่่งรายงานก่ารปีระเม่ินต้นเอง	 (SAR)	 เพื�อปีระเม่ินสู่่ระดิับ	 
EdPEx	300	ในช่วงเดิือนพฤศจิก่ายน	2565	แลัะคาดิว่าจะไดิ้รับก่ารต้รวจปีระเม่ินแบบ	site	
visit	 ในช่วงเดิือนม่ีนาคม่	 2566	 โดิยฝุ่่ายพัฒินาคุณภาพองค์ก่ร	 ไดิ้จัดิท้ำาแผนงาน 
เพื�อพัฒินาศัก่ยภาพในก่ารบริหารผู้นำาระดิับสู่ง	 แลัะส่ร้างระบบนิเวศองค์ก่รเพื�อความ่ยั�งยืน
ต้าม่แนวท้าง	 EdPEx	 หรือ	 TQA	 ซึ่ึ�งก่ารดิำาเนินก่ารบริหารต้าม่แนวท้าง	 EdPEx	 จะช่วยให้
คณะม่ีพัฒินาก่ารอย่างก่้าวก่ระโดิดิ	 แลัะเต้ิบโต้ดิ้วยความ่ยั�งยืน	 ดิ้วยก่ารท้ำางานอย่างเปี็น
ระบบโดิยมุ่่งเน้นผลัลััพธ์ท้ีเปี็นเลัิศ



แผนพัฒินาก่ารศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ฉบับท้ี�	13

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ไดิ้ดิำาเนินงานต้าม่วิสั่ยท้ัศน์แลัะพันธก่ิจเพื�อให้บรรลัุ
ยุท้ธศาส่ต้ร์ท้ี�ต้ั�งเปี้าไว้ในแผนพัฒินาก่ารศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	 ระยะท้ี�	 12	
(2560-2565)	ต้ั�งแต้่ปีีงบปีระม่าณ	2560	 เปี็นต้้นม่า	ซึ่ึ�งจะครบก่ำาหนดิวาระก่าร
ดิำาเนินงานของแผนฯ	 12	 ในเดิือนก่ันยายน	 2565	ซึ่ึ�งผลัก่ารดิำาเนินงานท้ี�ผ่านม่า
พบว่า	 ม่ีก่ลัยุท้ธ์เชิงรุก่ท้ี�คณะส่าม่ารถีดิำาเนินงานเพื�อบรรลัุเปี้าปีระส่งค์ไดิ้เปี็นท้ี� 
น่าพอใจ	 แต้่ในขณะเดิียวก่ัน	 ยังม่ีก่ลัยุท้ธ์ท้้าท้ายบางก่ลัยุท้ธ์ท้ี�ม่ีผลัสั่ม่ฤท้ธิ�ไม่่
บรรลัุเปี้าหม่ายไดิ้ทุ้ก่ปีีต้าม่ท้ี�คาดิหวังไว้	จึงม่ีความ่จำาเปี็นต้้องดิำาเนินก่ารปีรับปีรุง
ก่ลัยุท้ธ์	 แลัะ/หรือปีรับเพิ�ม่แผนงาน/นวัต้ก่รรม่เชิงบริหารใหม่่	 ๆ	 เพื�อพัฒินาขีดิ
ความ่ส่าม่ารถีของคณะให้อยู่ในระดิับแนวหน้าของปีระเท้ศ	 ท้ี�ม่ีก่ารผลัิต้บัณฑิิต้ท้ี�ม่ี
คุณภาพ	ม่ีก่ารผลัิต้ผลังานท้างวิชาก่าร	วิจัยแลัะนวัต้ก่รรม่เปี็นท้ี�ปีระจัก่ษ์	รวม่ถีึง
ม่ีก่ารบริก่ารวิชาก่ารต้่อสั่งคม่ท้ี�เปี็นปีระโยชน์		

เพื�อให้ก่ารบรหิารงานของคณะเป็ีนไปีดิว้ยความ่ต้อ่เนื�อง	เรยีบรอ้ย	แลัะม่ปีีระสิ่ท้ธภิาพ	
คณะจึงไดิ้ดิำาเนินก่ารจัดิท้ำา	(ร่าง)	แผนพัฒินาก่ารศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ระยะท้ี�	
13	 (ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ	2566-2570)	ม่าต้ั�งแต้่	ปีี	พ.ศ.	2563	ผ่านก่ารปีระชุม่
เชิงปีฏิิบัต้ิก่ารเพื�อระดิม่ความ่คิดิ	 ก่ารส่ำารวจข้อคิดิเห็น	 ก่ารวิเคราะห์ปีัจจัย
ภายนอก่	 อาท้ิ	 จุดิอ่อน-จุดิแข็งขององค์ก่ร	 รวม่ถีึงโอก่าส่แลัะภัยคุก่คาม่จาก่
ปีัจจัยภายนอก่	 แลั้วนำาม่าจัดิท้ำาเปี็นแผนยุท้ธศาส่ต้ร์	 แผนก่ลัยุท้ธ์	 แผนงานระยะ
สั่�น/ระยะยาว	 ต้ลัอดิจนก่ารก่ำาหนดิค่าเปี้าหม่ายของต้ัวชี�วัดิท้้าท้าย	 รวม่ถีึงก่าร
ก่ำาหนดิวิสั่ยท้ัศน์	 พันธก่ิจ	 แลัะค่านิยม่หลััก่	 เพื�อนำาองค์ก่รสู่่ความ่เปี็นเลัิศต้าม่
แนวท้างของ	EdPEx	โดิยคาดิว่า	แผนพัฒินาก่ารศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ระยะท้ี�	
13	 (2566-2570)	 นี�	 จะม่ีส่่วนช่วยให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 รวม่ท้ั�งเจ้าหน้าท้ี�ส่าย
ส่นับส่นุน	ไดิ้เข้าใจเปี้าหม่ายของคณะต้รงก่ัน	แลัะยึดิถีือเปี็นแนวปีฏิิบัต้ิต้่อไปี

ก่ารส่่งเส่ริม่ก่ลัุ่ม่วิจัยมุ่่งเปี้า
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ม่ีนัก่วิจัยหลัายท้่านซึ่ึ�งท้ำางานวิจัยในหัวเรื�องท้ี�ม่ีความ่ก่้าวหน้า
อย่างรวดิเร็ว	 ไดิ้รับความ่ส่นใจในวงก่ว้าง	 แลัะม่ีแนวโน้ม่ท้ี�จะม่ีผลัก่ระท้บดิ้าน
เศรษฐ์ก่ิจแลัะสั่งคม่อย่างสู่งในอนาคต้อันใก่ลั้	

เพื�อเป็ีนก่ารส่่งเส่ริม่ให้เกิ่ดิก่ารรวม่ก่ลัุ่ม่นัก่วิจัยท้ี�ม่ีความ่ส่นใจแลัะความ่เชี�ยวชาญ
ในหัวเรื�องเดิียวก่ันดิังก่ลั่าว	 ให้ก่ลัุ่ม่นัก่วิจัยนี�ไดิ้ท้ำางานร่วม่ก่ันภายใต้้ก่รอบงาน
วิจัยมุ่่งเปี้าเดิียวก่ัน	 อีก่ท้ั�งเพื�อให้ส่อดิคลั้องก่ับยุท้ธศาส่ต้ร์ดิ้านก่ารวิจัยในร่าง
แผนพัฒินาเศรษฐ์ก่ิจแลัะสั่งคม่แห่งชาต้ิ	ฉบับท้ี�	13	พ.ศ.2566-2570	ในปีี	2565	
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์จึงให้ทุ้นส่นับส่นุนแก่่ก่ลัุ่ม่นัก่วิจัยท้ี�ท้ำางานวิจัยซึึ่�งส่อดิคล้ัองกั่บ
หัวข้องานวิจัยมุ่่งเปี้า	 โดิยม่ีเปี้าหม่ายท้ี�จะต้้องก่ารให้นัก่วิจัยท้ี�ท้ำางานในหัวเรื�อง
วิจัยมุ่่งเปี้าเดิียวก่ันไดิ้จับก่ลัุ่ม่เพื�อท้ำางานวิจัยร่วม่ก่ัน	 ท้ำาให้เก่ิดิความ่เข้ม่แข็งใน
งานวิจัยมุ่่งเปี้า	 โดิยเริ�ม่จาก่ก่ารร่วม่ก่ันเขียนแลัะส่่งข้อเส่นอโครงก่ารวิจัยเพื�อขอ
ทุ้นวิจัยจาก่แหลั่งทุ้นภายนอก่ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่ 

10	ก่ลัุ่ม่วิจัยมุ่่งเปี้า
ส่ำาหรับหัวข้องานวิจัยมุ่่งเปี้าท้ี�จะส่นับส่นุน	ไดิ้แก่่	(1)	Battery	for	Electric	
Vehicle	(2)	Sensor	for	Smart	Agriculture	(3)	Cosmic	Rays	/	Quantum	
in	Space	/	Geophysics	for	Space	(4)	เศรษฐ์ศาส่ต้ร์จุลัินท้รีย์	(5)	Data	
Science	(6)	Genomics	(7)	Climate	Change	(8)	Zero	Waste	(9)	Energy	
Harvesting	(10)	Sustainable	Earth	Science	

นอก่จาก่นี�ท้างคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ยังต้้องก่ารผลััก่ดิันงานวิจัยมุ่่งเปี้าดิ้าน	Low	
carbon	เพื�อมุ่่งสู่่สั่งคม่คาร์บอนต้ำ�าแลัะงานวิจัย	Block	chain	ในอนาคต้อีก่ดิ้วย	

Reinventing	University
โครงก่ารพลัิก่โฉม่ม่หาวิท้ยาลััย	(Reinventing	University	)	เปี็นก่ารปีฎีิรูปีระบบ
ก่ารศึก่ษา	 โดิยก่ารก่ำาหนดิก่ลัุ่ม่ส่ถีาบันอุดิม่ศึก่ษาเชิงยุท้ธศาส่ต้ร์	 ม่หาวิท้ยาลััย
เชียงใหม่่ถีูก่จัดิอยู่ในก่ลัุ่ม่ก่ารวิจัยระดิับแนวหน้าของโลัก่	(Global	and	Frontier	
Research)	โดิยม่ีก่ารบรรจุวาระนี�ในแผนพัฒินาก่ารศึก่ษา	ม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	
ฉบับท้ี�	 13	ท้ี�จะปีระก่าศใช้ในปีี	 2566	-	2570	ภายใต้้	Focused	Area	6	หัวข้อ	
ท้ั�งนี�	 ส่่วนของม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่	 ม่ีจุดิเน้นในก่ารบูรณาก่ารความ่เข้ม่แข็ง 
ท้ั�ง	 3	 ส่าขา	 คือ	 Life	 Science	 and	 Medicine,	 Natural	 Sciences	 แลัะ 
Engineering	and	Technology	

คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	 จะม่ีส่่วนร่วม่ผ่านแผนพัฒินาก่ารศึก่ษาคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ 
ท้ี�ออก่แบบม่าอย่างส่อดิคลั้องก่ับแผนพัฒินาม่หาวิท้ยาลััยเชียงใหม่่ฉบับท้ี�	 13	
โดิยเฉพาะอยา่งยิ�ง	ก่ารพัฒินาหลักั่สู่ต้รท้ี�ม่มี่าต้รฐ์านระดัิบนานาชาติ้	อาท้	ิหลััก่สู่ต้ร	
Data	Science,	Environmental	Science	(MS/Ph.D.),	 Integrated	Science	
(Air	 Pollution	 Assessment	 and	 Management)	 (MS/Ph.D.),	 Materials	
Science	and	Nanotechnology	(Ph.D.)	,	Quantum	Science	and	Technology 
(Ph.D.)	แลัะ	Applied	Microbiology	(MS/Ph.D.)	

ก่ารนำางานวิจัยไปีใช้ปีระโยชน์
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ม่ีงานวิจัยหลัาก่หลัายท้ี�ใช้ฐ์านความ่รู้วิท้ยาศาส่ต้ร์ทั้�งบริสุ่ท้ธิ�
แลัะปีระยุก่ต์้ในหลัายศาส่ต้ร์ในก่ารส่ร้างส่รรค์นวัต้ก่รรม่ท้ี�ส่าม่ารถีต้อบโจท้ย์
ท้ั�งภาคธุรก่ิจแลัะภาคสั่งคม่	(Inside-out)	โดิยท้างคณะวิท้ยาศาส่ต้ร์ต้้องก่าร
ผลััก่ดิันให้งานวิจัยเหลั่านั�น	 ให้ส่าม่ารถีเชื�อม่โยงก่ับภาคธุรก่ิจแลัะภาคสั่งคม่ 
ไดิ้รวดิเร็วแลัะม่ีความ่ชัดิเจนม่าก่ขึ�น	

Matching	ก่ับภาคเอก่ชน	Outside-in	:	Hi-FI
ดิ้านก่ารวิจัย	 ต้ั�งเปี้าก่ารส่ร้าง	 Platform	 ของฐ์านข้อมู่ลันัก่วิจัยแลัะก่าร
ท้ำาความ่ร่วม่ม่ือก่ับภาคเอก่ชนม่าก่ขึ�น	 เพื�อส่ร้างคู่ความ่ร่วม่ม่ือก่ารนำาเอางาน
วิจัยไปีใช้ปีระโยชน์ไดิ้จริง	 โดิยม่ีก่ารจัดิส่รรทุ้นวิจัยเพื�อส่ร้างองค์ความ่รู้	 (TRL	
หรือ	 CMU-RL	 1-3)	 แลัะก่ารส่นับส่นุนก่ารขยายผลันำาเอาผลังานวิจัยไปี 
ใช้ปีระโยชน์	 (TRL	หรือ	CMU-RL	4-9)	นอก่จาก่นี�ยังม่ีก่ารผลััก่ดิันก่ารส่ร้าง
ความ่ร่วม่ม่ือก่ับภาคธุรก่ิจ	ในก่ารรับโจท้ย์ปีัญหาของภาคเอก่ชนแลัะหานัก่วิจัย
ท้ี�ต้รงก่ับโจท้ย์เพื�อแก่้ปีัญหาดิังก่ลั่าว	 (Outside-in)	 นำาไปีสู่่ก่ารพัฒินาก่ำาลััง
คนแบบรอบดิ้านแลัะยก่ระดิับภาคอุต้ส่าหก่รรม่ให้ม่ีความ่เข้ม่แข็งในก่ารวิจัย
เพื�อเพิ�ม่ศัก่ยภาพในก่ารแข่งขันในเวท้ีโลัก่	ผ่านโครงก่าร	Higher	Education	
for	 Industry	 (Hi-FI)	แลัะผ่านก่ารท้ำาข้อต้ก่ลังความ่ร่วม่ม่ือในก่ารท้ำางานวิจัย
ร่วม่ก่ันก่ับภาคเอก่ชน	
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NEW !! 
ศูนย์รวม่ข้อมู่ลัก่ารรับเข้าศึก่ษา	ระดิับปีริญญาต้รี 
คณะวิท้ยาศาส่ต้ร์	ม่ช.

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

จััดีที่ำาโดีย ฝ่า่ยสื�อสารัองค์กรั คณะวั้ที่ยาศาสติรั์ มหาวั้ที่ยาล้ัยเช่ียงใหม่  (CCT SCICMU)


