สวััสดีีใกล้้สิ้้�นปีี พ.ศ. 2564 นะครัับ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา ทราบดีีว่่าพวกเราทุุกคน
ได้้ทำำ�งานหนัักในการจััดการเรีียนการสอนการสอบแบบออนไลน์์ รวมถึึงการดููแลนัักศึึกษาและ
บุุคลากรที่่�ติิดโควิิด โชคดีีที่�่เป็็นการติิดจากภายนอก ยัังไม่่มีีการติิดกัันภายในคณะ และผู้้�ที่่�ติิด
ก็็ไม่่ได้้มีีอาการหนัักแต่่อย่่างใด ภายในสิ้้�นปีีนี้้� บุุคลากรและนัักศึึกษาของคณะส่่วนใหญ่่เกิิน
ร้้อยละ 90 ก็็จะได้้รัับวััคซีีน 2 เข็็มแล้้ว ดัังนั้้�น ต้้นปีีหน้้าคณะเราก็็จะพยายามเปิิดเรีียนแบบ
“on-site” ให้้ได้้มากที่่�สุุดครัับ
ในปีีที่�ผ่
่ ่านมา ถึึงแม้้ว่่าจะมีีความยุ่่�งยากจากสถานการณ์์โควิิด คณะก็็มีีความ
คืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานหลายเรื่่�อง
ด้้านการบริิหารก็็มีีบุุคลากรรุ่่�นใหม่่เข้้ามาเสริิมทีีม
มีีตำำ�แหน่่งบริิหารใหม่่ ๆ ได้้แก่่ รองคณบดีีฝ่า่ ยพัั ฒนาองค์์กร ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยสหกิิจศึึกษา
และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยสื่่�อสารองค์์กร และผู้้�จััดการห้้องปฏิิบััติิการกลาง
เพื่่� อช่่วยให้้การพัั ฒนาคณะของเราไปข้้างหน้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ในเรื่่�องที่่�ทุุกท่่านได้้ร่่วมด้้วยช่่วยกััน
สร้้างผลงานตามข้้อตกลงหรืือคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิงาน (Performance Agreement, PA)
ซึ่่�งถููกผููกโยงกัับการได้้รัับค่่าตอบแทนพิิเศษตำำ�แหน่่งวิิชาการ (ขาสอง) จากข้้อมููล ณ เดืือน
ธัันวาคมนี้้� น่่ายิินดีีว่่าผลลััพธ์์สำำ�คััญตามวััตถุุประสงค์์เชิิงรุุก (Objective Key Results,
OKRs) ของคณะเราอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 94 ของค่่าเป้้าหมาย ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�ดีี รายละเอีียด
อยู่่�ในรายงานฉบัับนี้้� ในส่่วนงานวิิจััยครัับ

Message
From The

Dean

ในด้้านการช่่วยเหลืือนัักศึึกษาในสถานการณ์์โควิิดในปีีที่�ผ่
่ ่านมา คณะและภาควิิชา
ได้้ช่่วยกัันตั้้�งงบประมาณสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 4 ล้้านบาท และได้้
ขอทุุนทำำ�งานจากกองทุุนของมหาวิิทยาลััยเป็็นจำำ�นวนเงิินอีีกประมาณ 7 ล้้านบาท ซึ่่�งก็็
บรรเทาความเดืือดร้้อนของนัักศึึกษาได้้ในระดัับหนึ่่�ง ในด้้านวิิชาการ เราช่่วยกัันปรัับปรุุง
หลัักสููตรให้้เป็็นแบบเน้้นผลลััพธ์์ (Outcome-Based Education, OBE) ได้้ทั้้�งหมด มีีวิิชา
เรีียนร่่วมผ่่านระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตในปีีการศึึกษา 2564 ที่่�ผ่่านมา 56 ตอน ซึ่่�งเริ่่�มมีี
ผู้้�เรีียนร่่วมจากภายนอกเพิ่่� มขึ้้�นถึึงหลัักร้้อย และมีีหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น 7 หลัักสููตร เช่่น
เทคโนโลยีีการฟื้้� นฟูู ป่่า คริิปโตเคอเรนซีี การวิิเคราะห์์ข้้อมููลอััจฉริิยะโดยเทคนิิคการเรีียนรู้้�
ด้้วยเครื่่�อง เป็็นต้้น หวัังว่่าช่่องทางการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของคณะเรา ไม่่ว่่าจะเป็็นการเรีียน
ร่่วมหรืือหลัักสููตรระยะสั้้�น
จะได้้รัับความสนใจจากผู้้�เรีียนภายนอกที่่�ต้้องการทบทวนทัักษะ
หรืือเพิ่่� มทัักษะมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ในอนาคตอัันใกล้้

	สำำ�หรัับในด้้านการวิิจััย

คณะเราได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนการสนัับสนุุนทุุนวิิจััยจาก
เงิินรายได้้คณะให้้เป็็นแบบมุ่่�งเป้้าใน 10 ทิิศทาง ได้้แก่่ 1) แบตเตอรีีสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า
2) เซนเซอร์์สำำ�หรัับการเกษตรแบบใหม่่ 3) รัังสีีคอสมิิก/ควอนตััมอวกาศ/ธรณีีฟิสิิ
ิ กส์์อวกาศ
4) เศรษฐศาสตร์์จุุลิินทรีีย์์ 5) วิิทยาการข้้อมููล 6) จีีโนมิิกส์์ 7) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ 8) แนวคิิดขยะเหลืือศููนย์์ 9) การเก็็บเกี่่�ยวพลัังงาน และ 10) วิิทยาศาสตร์์โลก
ที่่�ยั่่�งยืืน ซึ่่�งในปีีหน้้า คณะจะพยายามเพิ่่� มทิิศทางในเรื่่�องแนวคิิดความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
และเทคโนโลยีีรููปแบบการเก็็บข้้อมููลแบบบล็็อกเชน
ตามข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อำำ�นวยการคณะ ก็็ขอให้้คณาจารย์์นัักวิิจััยติิดตามและให้้ข้้อเสนอแนะกัับทางคณะถึึงทิิศทาง
การวิิจััยมุ่่�งเป้้าเหล่่านี้้�ต่่อไปด้้วยนะครัับ

ศาสตราจารย์์ ดร.ธรณิินทร์์ ไชยเรืืองศรีี

คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ในวาระดิิถีีส่่งท้้ายปีีเก่่า ต้้อนรัับปีีใหม่่ พ.ศ. 2565 ที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึง ขออำำ�นวยพร
ให้้นัักศึึกษา บุุคลากรของคณะวิิทยาศาสตร์์ทุุกท่่าน และครอบครััว ปลอดจากไวรััสโควิิด-19
มีีสุุขภาพแข็็งแรง ปรารถนาสิ่่�งใดขอให้้สำำ�เร็็จสมหวัังครัับ

ผู้้�บริิหาร
คณะวิิทยาศาสตร์์

วาระการบริิหาร
29 มีีนาคม 2564
– 28 มีีนาคม 2568
ผศ.ดร.ชััยพร ตั้้�งทอง	รองคณบดีีฝ่า่ ยพัั ฒนาคุุณภาพนัักศึึกษาและศิิษย์์เก่่าสััมพัั นธ์์
ผศ.ดร.จิิรััฏฐ์์ แสนทน 	รองคณบดีีฝ่า่ ยแผนและยุุทธศาสตร์์
อ.ดร.ศุุภณััฐ ชััยดีี 	ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยสื่่�อสารองค์์กร
ผศ.ดร.แสนคำำ� นุุเสน 	ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยพัั ฒนาคุุณภาพนัักศึึกษาและศิิษย์์เก่่าสััมพัั นธ์์
คุุณพร พรหมมหาราช เลขานุุการคณะวิิทยาศาสตร์์
ผศ.ดร.จีีราพร เพกเกาะ 	ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยวิิชาการ
ผศ.ดร.ภควรรณ พวงสมบััติิ รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิชาการ
(เรีียงจากซ้้ายไปขวา)

ศ.ดร.ธรณิินทร์์ ไชยเรืืองศรีี
คณบดีี
รศ.ดร.หทััยชนก เนีียมทรััพย์์ รองคณบดีีฝ่า่ ยบริิหาร
รศ.ดร.เกศริินทร์์ พิิมรัักษา
รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิจััยและวิิเทศสััมพัั นธ์์
อ.ดร.วรวุุฒิิ ศรีีสุุขคำำ�
ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยกายภาพ
ผศ.ดร.ภาคภููมิิ เพ็็ ชรประดัับ ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและสหกิิจศึึกษา
ผศ.ดร.วิิจัักษณ์์ ศรีีสััจจะเลิิศวาจา 	ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ผศ.ดร.สุุคนธ์์ ประสิิทธิ์์�วััฒนเสรีี
	รองคณบดีีฝ่า่ ยพัั ฒนาคุุณภาพองค์์กร
ผศ.ดร.สุุเมธ สกุุลเสริิมสุุข
	ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยวิิจััยและวิิเทศสััมพัั นธ์์

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

ค่่านิิยม sCi

คณะวิิทยาศาสตร์์
มุ่่�งสู่่�ความเป็็นนานาชาติิ
ด้้านการผลิิตบััณฑิิต
การวิิจััยในระดัับสากล
� ง
� ยืืน
เพื่่� อการพัั ฒนาที่่ยั่่

� ณภาพ
1. ผลิิตบััณฑิิตที่่มีีคุุ
2. วิิจััยที่่เ� ป็็นเลิิศ
3. การบริิการวิิชาการ
ที่่เ� กิิดประโยชน์์แก่่สัังคม

S SCIENTIFIC MANAGEMENT
บริิหารจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ 		
C CUSTOMER & VALUED-PEOPLE FOCUS
มุ่่�งเน้้นพััฒนาคุุณค่่าให้้บุุคลากรและนัักศึึกษา
I INSTITUTIONAL LEARNING
เป็็นสถาบัันแห่่งการเรีียนรู้้�

ตราสััญลัักษณ์์รองอย่่างเป็็นทางการ
ประจำำ�คณะวิิทยาศาสตร์์ (Sub-Logo)

SCIENCE CMU :
be FUN to the Frontier
นำาควัาม FUN สู่ช่ั�นนำา

เกลีียว Fibonacci

Fun

สื่่�อความหมายถึึงความเป็็นรากฐาน
ซึ่่�งถืือเป็็นความงามตามธรรมชาติิ

มีควัามสนุก ที่้าที่ายกับการัค้นหาส้�งใหม่ ๆ
แล้ะสนุกกับช่ีวั้ติในคณะวั้ที่ยาศาสติรั์

เกลีียว Fibonacci ในวงกลม ก่่อให้้เกิิด
เกลีียวของงวงช้้าง สื่่�อความหมายถึึงมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

นำาองค์ควัามรัู้ที่างวั้ที่ยาศาสติรั์ไปีใช่้ในงานที่ี�หล้ากหล้าย
อาที่้ อุติสาหกรัรัม นวััติกรัรัม เที่คโนโล้ยี
แก้ปีัญ่หาสังคม แล้ะล้้านนาสรั้างสรัรัค์

ตััวอัักษร ว

คืือ คณะวิิทยาศาสตร์์

Functional

Fundamental
be FUN to the Frontier

สีีเหลืือง 	คืือ สีีประจำำ�คณะ
วงโคจร

		

ให้ควัามสำาคัญ่กับวั้ที่ยาศาสติรั์รัากฐาน (Basic Science)
โดียมุ่งสู่ Deep Science, Deep Tech บนฐานของ
องค์ควัามรัู้ที่างวั้ที่ยาศาสติรั์

แสดงถึึงวงโคจรของอะตอม
ที่่�เคลื่่�อนที่่�อยู่่�ตลอดเวลา

หััวหน้้าภาควิิชา หััวหน้้าศููนย์์
ผู้้�จััดการห้้องปฏิิบััติิการกลาง
ผศ.ดร.กฤษณะ จิิตมณีี
ผศ.ดร.วรพงษ์์ เทีียมสอน
รศ.ดร.พิิ สิิษฐ์์  ลิ้้�มตระกููล
รศ.ดร.ณััฐกร  สุุคัันธมาลา
ผศ.ดร.ยิ่่�งมณีี ตระกููลพััว
รศ.ดร.ชุุรีี  เตชะวุุฒิิ
รศ.ดร.สุุภาพ  ชููพัันธ์์
รศ.พิิ ษณุุ  เจีียวคุุณ
รศ.ดร.สมพร  จัันทระ
รศ.ดร.วิินิิตา  บุุณโยดม
รศ.ดร.ประสิิทธิ์์ วั
� ังภคพัั ฒนวงศ์์
อ.ดร.มาโนช  นาคสาทา
ผศ.ดร.วรานนท์์  อนุุกููล
ผศ.ดร.พิิ มผกา ธานิินพงศ์์
อ.ดร.โยธิิน  ฉิิมอุุปละ
(ตามลำำ�ดัับ)

หััวหน้้าภาควิิชาเคมีี
หััวหน้้าภาควิิชาเคมีีอุุตสาหกรรม 
หััวหน้้าภาควิิชาธรณีีวิิทยา
หััวหน้้าภาควิิชาคณิิตศาสตร์์
หััวหน้้าภาควิิชาชีีววิิทยา
หััวหน้้าภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิ วเตอร์์
หััวหน้้าภาควิิชาฟิิสิิกส์์และวััสดุุศาสตร์์
หััวหน้้าภาควิิชาสถิิติิ
หััวหน้้าศููนย์์วิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม 
หััวหน้้าศููนย์์วิิจััยวััสดุุศาสตร์์
หััวหน้้าศููนย์์ธรรมชาติิวิิทยาดอยสุุเทพเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์บริิการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
หััวหน้้าโครงการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีควอนตััม 
หััวหน้้าโครงการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยวิิทยาการข้้อมููล 
ผู้้�จััดการห้้องปฏิิบััติิการกลาง

การจััดการเรีียน

การสอน
คณะวิิทยาศาสตร์์

หลัักสููตรคณะวิิทยาศาสตร์์
ภาษาไทย :  14
นานาชาติิ : 1

ภาษาไทย :  14
นานาชาติิ : 6

ภาษาไทย :  5
นานาชาติิ : 13

15

20

18

ป.ตรีี

ป.โท

ป.เอก

หลัักสููตร

หลัักสููตร

เคมีี

ชีีวเคมีีและชีีวเคมีีนวััตกรรม |
เคมีีอุุตสาหกรรม 
| ชีีววิิทยา | สััตววิิทยา
| จุุลชีีววิิทยา | ฟิิสิิกส์์
| วััสดุุศาสตร์์ | ธรณีีวิิทยา  
| อััญมณีีวิิทยา | คณิิตศาสตร์์
| สถิิติิ | วิิทยาการคอมพิิ วเตอร์์
| วิิทยาการข้้อมููล | Environmental
Science (Inter)
|

  หลัักสููตร

คณิิตศาสตร์์ | การสอนคณิิตศาสตร์์
| คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์ | เคมีี
| เคมีีอุุตสาหกรรม  | ชีีววิิทยา
| จุุลชีีววิิทยาประยุุกต์์ (Inter)
| ธรณีีวิิทยา (Inter)
| ธรณีีฟิสิ
ิ ิกส์์ประยุุกต์์ (Inter) | ฟิิสิิกส์์
| การสอนฟิิสิิกส์์ | ฟิิสิิกส์์ประยุุกต์์
| วััสดุุศาสตร์์ | ดาราศาสตร์์ (Inter)
| วิิทยาการคอมพิิ วเตอร์์ | สถิิติิประยุุกต์์
| วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม 
| วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม (Inter)
| วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีควอนตััม 
(Inter) | วิิทยาศาสตร์์นวััตกรรม
เพื่่� ออุุตสาหกรรม

คณิิตศาสตร์์ | เคมีี | เคมีี (Inter)
เคมีีอุุตสาหกรรม (Inter) | ชีีววิิทยา
(Inter) | ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และชีีววิิทยาชาติิพัันธุ์์� (Inter)
| จุุลชีีววิิทยาประยุุกต์์ (Inter) | ธรณีีวิิทยา
(Inter) | ฟิิสิิกส์์ (Inter) | วััสดุุศาสตร์์  
| วััสดุุศาสตร์์ (Inter) | ฟิิสิิกส์์ประยุุกต์์
(Inter) | ดาราศาสตร์์ (Inter)
| วิิทยาการคอมพิิ วเตอร์์ | สถิิติิประยุุกต์์
| Environmental Science (Inter)
|วิิทยาศาสตร์์นาโนและเทคโนโลยีีนาโน
((Inter)/สหสาขาวิิชา) | วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีควอนตััม (Inter)
|

จำำ�นวนนัักศึึกษา
ปริิญญาตรีี

ปริิญญาโท 280

ปริิญญาโท 

ชั้้�นปีีที่่� 1 (รหััส 64) 694

2,393

ชั้้�นปีีที่่� 1  (รหััส 64)  84

271

ชั้้�นปีีที่่� 1  (รหััส 64) 50

ชั้้�นปีีที่่� 2 (รหััส 63) 536

ชั้้�นปีีที่่� 2  (รหััส 63)  81

ชั้้�นปีีที่่� 2  (รหััส 63) 37

ชั้้�นปีีที่่� 3 (รหััส 62) 530

มากกว่่าชั้้�นปีีที่่� 2

ชั้้�นปีีที่่� 3  (รหััส 62) 49

106

ชั้้�นปีีที่่� 4 (รหััส 61) 546

ชั้้�นปีีที่่� 4             52

มากกว่่าชั้้�นปีีที่่� 4

มากกว่่าชั้้�นปีีที่่� 4

87

92

280

จำำ�นวนนัักศึึกษาต่่างชาติิ
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564

Hi-light
of 2021

อะไรใหม่่ๆ

ในด้้านการเรีียนการสอน

ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงหลัักสููตรในระดัับปริิญญาตรีีให้้เป็็นไปใน
ลัักษณะของ OBE (Outcome-based education) และเปิิดสอนเต็็มรููปแบบ

ครบทั้้�ง 15 หลัักสููตร ในปีีการศึึกษา 2564 ทั้้�งนี้้� การจััดการเรีียนการสอน
จะมุ่่�งเน้้นที่่�ผลลััพธ์์ โดยมีีกระบวนการวััดและประเมิินผลที่่�สอดคล้้อง เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�
การผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ตรงตาม  Program learning
outcomes (PLOs) ของแต่่ละหลัักสููตรอย่่างมีีประสิิทธิิผลต่่อไป  โดยเพิ่่� ม
จุุดเน้้นให้้ทุุกหลัักสููตรมีีวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับสถิิติิพื้้� นฐาน และการเขีียนโปรแกรม เพื่่� อ
ให้้บััณฑิิตมีีความฉลาดรู้้�ทางเทคโนโลยีี (Digital Literacy) ที่่�เป็็นพื้้� นฐานในการ
ประกอบอาชีีพในศตวรรษที่่� 21 ต่่อไป
เปิิดหลัักสููตรใหม่่ระดัับบััณฑิิตศึึกษา สาขา Quantum Science
and Technology (International program) ทั้้�งในระดัับปริิญญาโท  และ
ปริิญญาเอก เพื่่� อตอบสนองยุุทธศาสตร์์เชิิงรุุกด้้าน Frontier research

จััดให้้มีี Smart Classroom และอุุปกรณ์์อำำ�นวยความสะดวกที่่�ครบครััน เพื่่� อรองรัับและสนัับสนุุนการจััดการเรีียน
การสอนในยุุค digital ของคณาจารย์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ตั้้�งอยู๋๋�ที่่�อาคาร 40 ปีี คณะวิิทยาศาสตร์์ ห้้อง SCB2502

รางวััลของนัักศึึกษา

และรางวััลด้้านการเรีียนการสอน
จากภายนอก

รองศาสตราจารย์์ ดร.นััทธีี สุุรีีย์์ อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาเคมีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
ระดัับประเทศ “ครููวิิทยาศาสตร์์ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564” ของสมาคม
วิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ โดยจะได้้เข้้ารัับ
พระราชทานโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณจาก สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในโอกาสต่่อไป

นายสิิทธิิศัักดิ์์� อิินทรสิิทธิ์์� นัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอก สาขาวิิชาชีีววิิทยา ได้้รัับรางวััล 
The Best Oral Presentation Award of
AsiaPostharvest 2021 จากการนำำ�เสนอผล
งานในหััวข้้อ “Effects of SNP and cPTIO on
oxidative membrane damage and
pericarp browning of harvested longan
fruit” ในงานประชุุมนานาชาติิ The V Asia
Symposium on Quality Management in
Postharvest Systems (AsiaPostharvest
2021) ของสมาคม International Society for
Horticultural Science (ISHS) จััดโดย King
Mongkut’s University of Technology
Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand
ระหว่่างวัันที่่� 1-2 ธัันวาคม 2564

ดร.จามรีี โปธิิป้้อ นัักศึึกษา
หลัักสููตรดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชา
เคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิผู้้�ที่่�
ได้้รัับผลงานวิิชาการดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564 (Outstanding
Awards 2021) จากโครงการ
ทุุนสถาบัันบััณฑิิตวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีไทย (TGIST)

นางสาว Feiyang Xie นัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอก สาขาวิิชาจุุลชีีววิิทยาประยุุกต์์
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง จากการ
ประกวดการนำำ�เสนอไอเดีียทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีเพื่่� อการเปลี่่�ยนแปลงสัังคม 
Falling Walls Lab Thailand ประจำำ�ปีี
2564 จััดโดย German Academic
Exchange Service (DAAD) ร่่วมกัับ

สำำ�นัักงานพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
แห่่งชาติิ (สวทช.) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้าน
การพัั ฒนากำำ�ลัังคนและทุุนด้้านการพัั ฒนาสถาบััน
อุุดมศึึกษา การวิิจััยและการสร้้างนวััตกรรม 
(บพค.) และสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สจล.)

การจััดการเรีียนการสอน
>> เปิิดศัักราชใหม่่แห่่ง

Lifelong Education
ทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

“Lifelong Learning”
เป็็ น หนึ่่� ง ในทัั ก ษะสำำ�คัั ญ ที่่� จำำ� เป็็ น อย่่ า งมากกัั บ โลกในปัั จ จุุ บัั น
ซึ่่�งมีีสภาพสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
และความรู้้�ที่่�
เกิิดขึ้้�นใหม่่ในทุุก  ๆ วััน คณะวิิทยาศาสตร์์เล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ของการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต จึึงมีีนโยบายส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต ในแผนการบริิหารงานปีี 2564 –2568

ในปััจจุุบััน คณะวิิทยาศาสตร์์ ร่่วมกัับ วิิทยาลััยการศึึกษา

ตลอดชีีวิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ดำำ�เนิินการเปิิดวิิชาเรีียน
ร่่วมและหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น
เพื่่� อเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียน
นัักศึึกษา ศิิษย์์เก่่า บุุคลากร รวมถึึงผู้้�สนใจทั่่�วไป  ได้้มีีโอกาส
ในการ Reskill และ Upskill ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ทั้้�งใน
ระดัับพื้้� นฐานไปจนถึึงระดัับสููง โดยตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 1/2563
จนถึึงปััจจุุบััน (19 ธัันวาคม 2564) มีีการเปิิดกระบวนวิิชาเรีียน
ร่่วมทั้้�งสิ้้�น 87 ตอน มีีผู้้�ลงทะเบีียนเรีียนร่่วม  176 คนทั้้�งใน
ระดัับปริิญญาตรีี ภาคปกติิ ภาคพิิ เศษ ภาคนานาชาติิ และ
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา และมีีจำำ�นวนหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น 15
หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้าอบรมรวมทั้้�งสิ้้�น 312 คน

นอกจากนี้้�ยัังการสร้้างเว็็บไซต์์ด้้านการศึึ กษาตลอดชีีวิิต

คณะวิิทยาศาสตร์์ http://lifelong.science.cmu.ac.th
เพื่่� อให้้ข้้อมููลด้้านการศึึกษาตลอดชีีวิิตแก่่ผู้้�สนใจ และ FB
fanpage www.facebook.com/LEscicmu เพื่่� อให้้ข้้อมููล
และประชาสัั มพัั น ธ์์ เ ชิิ ง ลึึ ก เกี่่� ย วกัั บ การศึึ ก ษาตลอดชีี วิิ ต ของ
คณะวิิทยาศาสตร์์อีีกด้้วย และจะยัังมีีโครงการด้้านการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิตใหม่่ ๆ ทยอยเปิิดตััวในอนาคตอย่่างแน่่นอน

7

หลัักสููตร

Lifelong

Education 2021

56

134
จำำ�นวน
ผู้้�เรีียนร่่วม

2564

134

31
2563

42

8

2563

จำำ�นวน
ผู้้�เรีียนร่่วม

จำำ�นวน
ผู้้�เรีียนร่่วม

2564

173
จำำ�นวน
ผู้้�เรีียนร่่วม

หลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและการแสดงมโนภาพข้้อมููลสำำ�หรัับ
ผู้้�เรีียนระดัับต้้นด้้วย Advanced Microsoft Excel (รุ่่�นที่่� 2
และ รุ่่�นที่่� 3)
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลอััจฉริิยะโดยเทคนิิคการเรีียนรู้้�ด้้วยเครื่่�อง
สำำ�หรัับผู้้�เรีียนระดัับสููงโดยใช้้การเขีียนโปรแกรมไพธอน
(รุ่่�นที่่� 2)
เทคโนโลยีีการฟื้้� นฟูู ป่่า (รุ่่�นที่่� 2)

วิิชาเรีียนร่่วม
(จำำ�นวน section ที่่�มีีผู้้�ลงทะเบีียนเรีียน)

Cryptocurrency (รุ่่�นที่่� 1 และรุ่่�นที่่� 2)
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้� นฐานด้้วยเทคนิิคการเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง
สำำ�หรัับงานประยุุกต์์ด้้านชีีวสารสนเทศศาสตร์์ (รุ่่�นที่่� 2)
Statistical training in data analytics (รุ่่�นที่่� 1)

ทุุนการศึึกษา
คณะวิิทยาศาสตร์์

2021

      คณะวิิทยาศาสตร์์ มีีการจััดสรรทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์
จากเงิินรายได้้ของคณะวิิทยาศาสตร์์ ทุุนจากกองทุุนต่่าง ๆ รวมถึึงทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับ
บริิจาคจากศิิษย์์เก่่า และบุุคคลภายนอกเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

มููลค่่าทุุนรวม

3,982,820

บาท

จััดสรรโดยคณะ

2,484,400 บาท
153 ทุุน
กองทุุนพัั ฒนาคณะวิิทยาศาสตร์์ | กองทุุนการศึึกษาเพื่่� อนัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์
(เงิินบริิจาคของศิิษย์์เก่่า) | กองทุุนบริิษััทไทยพลาสติิกเคมีีภััณฑ์์ | ทุุนจากสมาคม
นัักศึึกษาเก่่า มช. | กองทุุนทวีีศัักดิ์์� – เกศิิณีี ระมิิงค์์วงศ์์ | กองทุุนกิิตติิชััย – โสภา
วััฒนานิิกร | กองทุุน Sc20-CMU | กองทุุน 60 ปีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มช.  
(คุุณดรุุณีี โตสมภาค) | ทุุนการศึึกษาจากเงิินรายได้้คณะปีี 2564

จััดสรรโดยภาควิิชา

1,498,420 บาท
90 ทุุน

ทุุนภายนอก สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีผลการเรีียนดีี

คณะวิิทยาศาสตร์์ร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก 
(สสวท. และทุุนเรีียดีีวิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทย)
มีีการจััดสรรทุุนให้้แก่่นัักศึึกษาทุุน พสวท. จำำ�นวน
140 ทุุน มููลค่่ารวม 25,813,566 บาท และทุุนเรีียนดีี
วิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 47 ทุุน มููลค่่า
รวม  10,114,100 บาท 

ทุุนทำำ�งานพิิ เศษ

ทุุนภายใน สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีผลการเรีียนดีี

	ทุุนโอลิิมปิิกวิิชาการ มููลค่่าทุุนละ 60,000 บาท จำำ�นวน 16 ทุุน
รวมมููลค่่า 900,000 บาท
	ทุุนโครงการ AP Program ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ จำำ�นวน 1 ทุุน
รวมมููลค่่า 32,000 บาท
	ทุุนโควตาเรีียนฟรีี (รหััส 61 – 63) จำำ�นวน 47 ทุุน
รวมมููลค่่า 1,602,000 บาท

70

คณะวิิทยาศาสตร์์ จััดสรรทุุนทำำ�งาน
พิิ เศษ สำำ�หรัับนัักศึึกษา จากเงิินรายได้้
คณะวิิทยาศาสตร์์ เพื่่� อช่่วยปฏิิบััติิงาน
ในคณะวิิทยาศาสตร์์ ชั่่�วโมงละ 70 บาท 
ทุุนละ 100 ชั่่�วโมง  จำำ�นวน 70 ทุุน
รวมมููลค่่าทุุน 490,000 บาท

140

ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2564 เป็็นต้้นไป ทางคณะมีีการปรัับรููปแบบการให้้ทุุน
โควตาเรีียนฟรีี จากเดิิมกำำ�หนดมอบทุุนให้้นัักเรีียนที่่�ได้้คะแนนสููงสุุดในการ
คััดเลืือกผ่่าน TCAS รอบ 2 เป็็นทุุนวิิทยพัั ฒน์์ โดยมอบทุุนให้้นัักศึึกษาที่่�ได้้
คะแนนรวมสููงสุุดในภาคการศึึกษาที่่� 1 ชั้้�นปีีที่่� 1 ต่่อเนื่่�องไปจนจบการศึึกษา
ทุุนวิิทยพัั ฒน์์ (รหััส  64) จำำ�นวน 14 ทุุน มููลค่่าทุุนละ 32,000
บาท  และ 1 ทุุน มููลค่่า 70,000 บาท  รวมมููลค่่า 259,000 บาท  (คิิด  1
ภาคการศึึกษาของปีีงบประมาณ 2565)

  จำำ�นวนนัักศึึกษา
   ทุุน พสวท.

ทุุนทำำ�งานพิิ เศษ

47

 จำำ�นวนนัักศึึกษา
ทุุนเรีียนดีีวิิทย์์

การส่่งเสริิมทัักษะภาษาอัังกฤษให้้แก่่นัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์
จำำ�นวนนัักศึึกษา
ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
ให้้เรีียนภาษาอัังกฤษ
ในปีีงบประมาณ 2564

530

ปีีงบประมาณ 2564 ที่่�ผ่่านมา คณะวิิทยาศาสตร์์ดำำ�เนิินการสมััครสมาชิิกแพลตฟอร์์มเสริิม
ทัักษะภาษาอัังกฤษแบบออนไลน์์   English Discoveries ให้้แก่่นัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์
ชั้้�นปีีที่่� 2 (รหััส  62) ทุุกคน เป็็นเวลา 1 ปีี แพลตฟอร์์มดัังกล่่าวเป็็นแพลตฟอร์์มนอกเหนืือ
จากการเรีียนภาษาอัังกฤษตามหลัักสููตร โดยตั้้�งเป้้าหมายให้้นัักศึึกษาสามารถผ่่านมาตรฐาน
B1 ของ CEFR (Common European Framework of Reference) หรืือ สอบผ่่าน
Post-test อย่่ า งน้้ อ ย 1 ระดัั บ ขึ้้� น ไป  โดยคณะได้้ ดำำ � เนิิ น การสนัั บ สนุุ น เป็็ น ประจำำ �ทุุ ก
ปีี การศึึกษา
ภาคการศึึกษา 1/2564
มููลค่่ารวม 3,960,000

ทุุนช่่วยเหลืือเยีียวยาเพื่่� อลดผลกระทบจากวิิกฤต
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

บาท

729 711
จำำ�นวนทุุน

จำำ�นวนทุุน

ภาคการศึึกษา 2/2564
มููลค่่ารวม

3,555,000 บาท

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดสรรทุุนช่่วยเหลืือเยีียวยาเพื่่� อลดผลกระทบจากวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ตั้้�งแต่่
ภาคการศึึกษา 1 ปีีการศึึกษา 2563 สำำ�หรัับปีีการศึึกษา 2564 คณะวิิทยาศาสตร์์ มีีการกรอกภาระงาน เพื่่� อรัับสมััครนัักศึึกษาช่่วยงาน
โดยทุุนทำำ�งาน กำำ�หนดรายได้้ชั่่�วโมงละ 50 บาท ทำำ�งาน 100 ชั่่�วโมง รวมมููลค่่าทุุน ทุุนละ 5,000 บาท

การวิิจััย

และบริิการวิิชาการ

ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 - 2564

จำำ�นวนบทความวิิจััยย้้อนหลััง 5 ปีี

Science CMU
in

คณะวิิทยาศาสตร์์ (ตามปีีปฏิิทิิน)

Numbers

2021

700

625

600

625

289
(46.24 %)

จำำ�นวนบทความใน
Scopus Q1
ปีีปฏิิทิิน 2564

548

500

442

400

172

515

169

500

174

289

204

300
จำำ�นวนบทความ 
Scopus
ปีีปฏิิทิิน 2564

1.92

จำำ�นวนผล
งานตีีพิิมพ์์
ต่่อจำำ�นวนอาจารย์์

100
0

ข้้อมููลวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2564

จำำ�นวนผลงาน
ปีีปฏิิทิิน 2564
ตาม SDGs

Q1

200

24

8

19

1

9

18

2560

2

4

2561

2562

2

3

2563

4

3

2564

15

1

ผลงานสิิทธิิบััตร อนุุสิิทธิิบััตร ลิิขสิิทธิ์์� ที่่�ยื่่�นขอจดในช่่วง 1 มกราคม 2563 – 30 กัันยายน 2564
อนุุสิิทธิิบััตร

สิิทธิิบััตร

ลิิขสิิทธิ์์�

ระบบตรวจวััดการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเคมีี (ศ.ดร.เกตุุ กรุุดพัันธุ์์�)

ออกแบบผลิิตภััณฑ์์

โปรแกรมประมวลสีีจากภาพถ่่าย
สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ทางเคมีี
(ศ.ดร.เกตุุ กรุุดพัันธุ์์�)

สารทดสอบปริิมาณเหล็็ก
และกรรมวิิธีีการเตรีียม 
(ศ.ดร.เกตุุ กรุุดพัันธุ์์�)
กรรมวิิธีีการเตรีียมอุุปกรณ์์ตรวจวััด
สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ทางเคมีี
(ศ.ดร.เกตุุ กรุุดพัันธุ์์�)

โปรแกรมควบคุุมแขนกล
เพื่่� อวิิเคราะห์์ทางเคมีี
(ศ.ดร.เกตุุ กรุุดพัันธุ์์�)

แผงวงจร จำำ�นวน 4 คำำ�ขอ
(ผศ.ดร.วรานนท์์ อนุุกููล)
ลวดลายบนแผงวงจร
จำำ�นวน 3 คำำ�ขอ
(ผศ.ดร.วรานนท์์ อนุุกููล และทีีม)

สิิทธิิบััตร
การผลิิต

กระบวนการผลิิตแลคไทด์์
และไกลโคไลด์์โดยใช้้ตััวเร่่งปฏิิกิิริิยา
ทิิน (II) อััลคอกไซด์์ชนิิดของเหลว
(รศ.ดร.วิินิิตา บุุณโยดม)

อุุปกรณ์์ยึึด 
(ผศ.ดร.วรานนท์์ อนุุกููล และทีีม)

สารทดสอบปริิมาณเฟอร์์ริิกไอออน
และกรรมวิิธีีการเตรีียม  
(ศ.ดร.เกตุุ กรุุดพัันธุ์์�)

รางวััลของอาจารย์์ นัักวิิจััย ด้้านการวิิจััยจากภายนอก

ทีีมแอร์์กีีตาร์์ (Air guitar)

จากห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยวััสดุุนาโน ภาควิิชา

ฟิิสิิกส์์และวััสดุุศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ ร่่วมกัับ
ภาควิิชาเวชศาสตร์์ฟื้นฟูู
้�
คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และกลุ่่�มดนตรีีบำำ�บััด 
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศจากการเข้้าแข่่งขััน SMID
Health Hackathon 2021 เมื่่�อเสาร์์และอาทิิตย์์
ที่่� 26-27 มิิถุุนายน 2564

ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย ปีีงบประมาณ 2564
ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยภายในมหาวิิทยาลััย
ทุุนรายได้้คณะวิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 68 ทุุน
งบประมาณรวม 3,110,000 บาท
ทุุน Fundamental Fund ปีี 2564 จำำ�นวน 7 ทุุน
งบประมาณรวม 20,447,500 บาท
ทุุนพัั ฒนานัักวิิจััยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
จำำ�นวน 10 ทุุน งบประมาณรวม 1,250,000 บาท
ทุุนวิิจััยจากอุุทยานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
จำำ�นวน 23 ทุุน งบประมาณรวม 8,383,889 บาท
ทุุนวิิจััยจากสำำ�นัักงานขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ มช.
จำำ�นวน 3 ทุุน งบประมาณรวม 14,900,000 บาท

ทุุนวิิจััยเด่่น ปีีงบประมาณ 2565

ทุุนภายนอก

185.27
ทุุนภายใน

ล้้ า นบาท

4 8.09
ล้้านบาท

(รอบปีี 2564)

ทุุน Fundamental Fund 2565 จำำ�นวน 25 ทุุน
มููลค่่ารวม 39,108,000 บาท

ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยภายนอกมหาวิิทยาลััย

รวมทุุนวิิจััยปีีงบประมาณ 2564

233.37 ล้้านบาท

วช. | สกสว. | สกอ. | สวก. | สป.อว. | สวทช. | บพค. | บพข. | กฟผ.
| จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย | กรมทรััพยากรธรณีี | กรมส่่งเสริิมคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม | กรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือก | กรมอนามััย
| กระทรวงศึึกษาธิิการ | สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข (สวรส.) | กองทุุน
เพื่่� อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) | สำำ�นัักงานพัั ฒนาเศรษฐกิิจจาก
ฐานชีีวภาพ (องค์์การมหาชน) | ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านเทคโนโลยีีชีีวภาพ
ทางการแพทย์์ (ศทพ./CEMB) | ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านฟิิสิิกส์์ (ศููนย์์ ThEP)
| สถาบัันวิิจััยดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ (NARIT) | มููลนิิธิิโทเรเพื่่� อการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ ประเทศไทย | มููลนิิธิิโครงการหลวง  | มููลนิิธิิอุุทกพััฒน์์
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ | บริิษััท แมกโนเลีีย ควอลิิตี้้� ดิิเวล็็อปเมนต์์
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด | บริิษััท เปรมประชา คอลเลคชั่่�น จำำ�กััด | บริิษััท 
ซอฟต์์แวร์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด | 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

กิิจกรรมประชุุมวิิชาการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

ศููนย์์วิิจััยวััสดุุศาสตร์์ เป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ
The 21st International Union of Materials Research Societies
International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020) ร่่วมกัับ
สมาคมวิิจััยวััสดุุ ระหว่่างวัันที่่� 23-26 กุุมภาพัั นธ์์ 2564 ในรููปแบบ
ออนไลน์์

ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ จััดการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ The 23nd
Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational
Geometry, Graph, and Games (TJCDCGGG2020+1) ในระหว่่างวัันที่่�
3 – 5 กัันยายน 2564 ผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจากทั้้�งใน
และต่่างประเทศ รวมกว่่า 150 คน

ศวท. มช. ให้้บริิการด้้านการจััดอบรมความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและ
ภาคปฏิิบััติิแก่่ผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป อาทิิ นัักเรีียน ครูู รวมไปถึึงบุุคลากร
ภาคเอกชน โรงงานอุุตสาหกรรม ทั้้�งหลัักสููตรระยะสั้้�น และระยะยาว
โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ของคณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ตลอดจนมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิ เศษ

กิิจกรรมบริิการวิิชาการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

การพัั ฒนาระบบสููบน้ำำ��พลัังงานแสงอาทิิตย์์
และระบบกรองน้ำำ��ดื่่�มสะอาดสำำ�หรัับชุุมชน
นวััตกรรมหน้้ากากและห้้องปลอดฝุ่่�น PM2.5
การผลิิตกล้้าไม้้ท้้องถิ่่�นเพื่่� อการฟื้้� นฟูู ป่่า

ศููนย์์บริิการ

วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาได้้จััดกิิจกรรมทางวิิทยาศาสตร์์แก่่โรงเรีียน
ต่่าง ๆ จำำ�นวน 12 ครั้้�ง อาทิิ ค่่ายพัั ฒนาทัักษะการคิิดห้้องเรีียน
พิิ เศษวิิทยาศาสตร์์, ค่่ายเทคนิิคปฏิิบััติิการทางวิิทยาศาสตร์์,
กิิจกรรมอบรม Process Safety Management Course เป็็นต้้น

ศููนย์์ธรรมชาติิวิิทยาดอยสุุเทพ
เฉลิิมพระเกีียรติิ ฯ เป็็นศููนย์์ที่่�รวบรวม 
และนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดอยสุุเทพ
ในทุุกมิิติิ รวมถึึงให้้บริิการวิิชาการผ่่าน
นิิทรรศการต่่าง ๆ โดยในปีี 2564
มีีโครงการบริิการวิิชาการต่่าง ๆ อาทิิ
ศููนย์์ธรรมชาติิวิิทยา
โครงการจััดทำำ�ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธนาคาร
เมล็็ดเพื่่� อการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมไม้้ป่่า
ดอยสุุเทพ
ท้้องถิ่่�น, โครงการจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููล
เฉลิิมพระเกีียรติิ ฯ
ออนไลน์์พรรณไม้้ท้้องถิ่่�นดอยสุุเทพ,
นิิทรรศการถาวร และนิิทรรศการกึ่่�งถาวร,
การฟื้้� นฟูู ป่่า (โป่่งแยงเทรลโปรเจค),
งานเสวนาดอยสุุเทพ เป็็นต้้น

โครงการ CMU Model เป็็นโครงการพัั ฒนา
พื้้� นที่่�ต้้นแบบในการแก้้ไขปััญหาหมอกควััน
ภาคเหนืืออย่่างครบวงจร โดยมีีเป้้าหมายเพื่่� อ
สร้้างพื้้� นที่่�นำำ�ร่่องในการแก้้ไขปััญหาหมอกควััน
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ก่่อให้้เกิิดชุุด
องค์์ความรู้้�จากการบููรณาการในรููปแบบต่่างๆ
ผลัักดัันให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน
และมีีประสิิทธิิภาพ และขยายผลความสำำ�เร็็จ
ไปยัังพื้้� นที่่�อื่่�นต่่อไป โดยมีีพื้้� นที่่�นำำ�ร่่องคืือ หมู่่�บ้้าน
ป่่าตึึงงาม ต.ปิิงโค้้ง อ.เชีียงดาว จ.เชีียงใหม่่

กิิจกรรมศููนย์์วิิจััยมุ่่�งเป้้า ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564
สาขาวััสดุุศาสตร์์ เป็็น 1 ใน 8
สาขาของ มช. ได้้รัับการจััดอัันดัับ
Top 500 QS World Ranking
by Subject 2021 โดยอยู่่�อัันดัับที่่�
351-400 ด้้วยคะแนน academic
reputation 43.9% Employer
reputation 56.1% citations
per paper 49.5% และ H-index
31.6%

ศููนย์์วิิจััยวััสดุุศาสตร์์

แผนงานการประเมิิ น แหล่่ ง กำำ� เนิิ ด และ
กลไกการเกิิดฝุ่่�น PM2.5  ทุุติิยภููมิิใน
ภาคเหนืือของประเทศไทย ESRC ได้้รัับทุุน
สนัับสนุุนการวิิจััยและนวััตกรรม ประจำำ�ปีี
งบประมาณ 2563 จาก  วช. เป็็นเวลา
2 ปีี (2563 – 2565) เพื่่� อประเมิินแหล่่ง
กำำ�เนิิดทั้้�งแบบปฐมภููมิิและทุุติิยภููมิิของฝุ่่�น
PM2.5
เพื่่� อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สารมลพิิ ษทางอากาศและปัั จ จัั ย
ทางอุุตุุนิิยมวิิทยา เพื่่� อประเมิินกลไก
และกระบวนการทางฟิิสิิกส์์เคมีีบรรยากาศ
ของการเกิิ ด ฝุ่่� น ทุุ ติิ ย ภูู มิิ ใ นบรรยากาศ
และเพื่่� อเสนอแนวทางในการจััดการ PM2.5
ในพื้้� นที่่�ภาคเหนืือของประเทศไทย

MSRC มีีความร่่วมมืือในการทำำ�งานแบบบููรณาการ
ข้้ามศาสตร์์ สามารถผลิิตบทความวิิจััย ในฐานข้้อมููล 
ISI จำำ�นวน 145 เรื่่�อง (Q1 = 85 เรื่่�อง Q2 = 54 เรื่่�อง,
Q3+Q4 = 6 เรื่่�อง); เลขสิิทธิิบััตรประเทศไทย (Granted
Patent) = 2 เรื่่�อง; พัั ฒนากำำ�ลัังคน เช่่นการเพิ่่� ม
ตำำ�แหน่่งวิิชาการของคณาจารย์์ พััฒนานัักศึึกษาตรีี
-โท-เอก-นัักวิิจััย-Postdoc; จััดประชุุมวิิชาการระดัับ
นานาชาติิ 2 ครั้้�ง; ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและ
เอกชนทั้้�งในและต่่างประเทศ
และได้้รัับทุุนวิิจััยรวม 
89.85 ล้้านบาท จำำ�นวน 8 โครงการ ทั้้�งจากภายใน
และภายนอกมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ อาทิิ โครงการ
MEDIPOL (Molecular Design of Polymers for
Biomedical Applications) จากResearch and
Innovation Staff Exchange (RISE), Horizon
2020, European Commission 11.63 ล้้านบาท 

การผลิิตหน้้ากากนวััตกรรมนาโนป้้องกััน
โควิิด-19 และฝุ่่�น PM2.5 สำำ�หรัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์และประชาชนทั่่�วไป  ESRC
ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจาก  วช.
เพื่่� อผลิิตหน้้ากากนวััตกรรมนาโนในการ
ป้้องกัันโควิิด-19 และฝุ่่�น PM2.5 ที่่�มีี
คุุ ณ ภาพสามารถซัั กล้้ า งและใช้้ ซ้ำำ�� ได้้
และช่่ วยบรรเทาสถานการณ์์ ขาดแคลน
หน้้ า กากในท้้ อ งตลาดให้้ กัั บ บุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์และประชาชนทั่่�วไป

MSRC มีีผลงานที่่�สามารถ
นำำ� ไ ป ใ ช้้ ป ร ะ โ ย ช น์์ ต่่ อ ภ า ค
เอกชน ชุุมชน สัังคม  เช่่น
ผลงานที่่�มีีระดัับความพร้้อมของ
เทคโนโลยีีสู่่�อุุตสาหกรรม (TRL)
= 8 เรื่่�อง ประกอบไปด้้วย
TRL 6 = 1 เรื่่�อง
TRL 5 = 1 เรื่่�อง
TRL 4 = 3 เรื่่�อง
TRL 3 = 3 เรื่่�อง

ESRC และ AcAir CMU ดำำ�เนิินโครงการ
“Building Air Quality Monitoring Capacity
in Southeast Asia” ร่่วมกัับ Research Triangle Institute โดยได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณ
จาก Department of State สหรััฐอเมริิกา เพื่่� อ
ติิ ดต ามและขยายผลในการสร้้ า งความตระหนัั ก
ของสาธารณะในปัั ญ หาเกี่่� ย วกัั บ คุุ ณ ภาพอากาศ
อ า ทิิ ก า ร สร้้ า ง ก า ร มีี ส่่ ว น ร่่ ว ม ข อ ง ผู้้�มีี ส่่ ว น ไ ด้้
ส่่วนเสีีย ขยายเครืือข่่ายเซ็็นเซอร์์ตรวจวััดอนุุภาค
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PM2.5)  ต้้นทุุนต่ำำ�� จััดอบรม
ให้้ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เป็็นต้้น

ศููนย์์วิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

หลัักสููตรบััณฑิิตศึึกษาสาขาวััสดุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
โทโฮคุุ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ร่่วมกัับ คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และ MSRC จััดกิิจกรรม
แลกเปลี่่� ย นคณาจารย์์ แ ละนัั กศึึ ก ษาระดัั บ บัั ณ ฑิิ ต
ศึึ ก ษาด้้ า นวัั สดุุ ศ าสตร์์ ใ นรูู ป แบบทัั ว ร์์ เ สมืื อ นจริิ ง
(Virtual Tour) ซึ่่�งกิิจกรรม GPMS – Virtual Tour
จััดขึ้้�นร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ของโลก เพื่่� อเป็็นการ
แลกเปลี่่� ย นประสบการณ์์ ด้้ า นการวิิ จัั ย  ตลอดจน
เปิิ ด โอกาสให้้ นัั กศึึ ก ษา อาจารย์์ และนัั กวิิ จัั ย จาก
ทั้้�งสองฝ่่ายได้้มีีโอกาสทำำ�ความรู้้�จัักกัน
ั
เพื่่�อประโยชน์์
ด้้านวิิชาการ ในอนาคต

คณะทำำ�งานด้้านวิิชาการเพื่่� อสนัับสนุุนการแก้้ไข
ปััญหาหมอกควัันภาคเหนืือ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
และ ESRC ร่่วมจััดนิิทรรศการและจััดกิิจกรรม 
Workshop ในงาน TEDxChiangMai
: “Re-Together (Re-Set, Re-Imagine
และ Re-Align) เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2564
ณ อุุทยานดาราศาสตร์์สิิริินธร อ.แม่่ริิม 
จ.เชีียงใหม่่

ศููนย์์ความเป็็นเลิิศของคณะวิิทยาศาสตร์์
ที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับ มช.
เพื่่� อเป็็นการส่่งเสริิมให้้มีีการผลิิตผลงานทางวิิชาการสำำ�หรััคณาจารย์์
ที่่�ทำำ�งานวิิจััยในคณะวิิทยาศาสตร์์  ทางคณะวิิทยาศาสตร์์ จึึงจััดให้้มีี
“โครงการผลิิตผลงานทางวิิชาการ” ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณเงิิน
รายได้้จากโครงการศููนย์์ความเป็็นเลิิศ หรืือศููนย์์วิิจััย มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
โดยศููนย์์วิิจััยที่่�หััวหน้้าศููนย์์อยู่่�ในสัังกััดคณะวิิทยาศาสตร์์ ประกอบด้้วย
กลุ่่�มวิิจััยวิิทยาการข้้อมููล    
กลุ่่�มวิิจััยทางฟิิสิิกส์์และดาราศาสตร์์
ศููนย์์วิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม    
ศููนย์์วิิจััยขั้้�นสููงด้้านการจำำ�ลองเชิิงคำำ�นวณ
ศููนย์์วิิจััยฟิิสิิกส์์ของพลาสมาและลำำ�อนุุภาค
ศููนย์์วิิจััยทางวััสดุุศาสตร์์และเทคโนโลยีีทางวััสดุุ   
ศููนย์์วิิจััยด้้านคณิิตศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
ศููนย์์วิิจััยทางนวััตกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์
ศููนย์์วิิจััยทางทรััพยากรชีีวภาพเพื่่� อการเกษตร อุุตสาหกรรม และการแพทย์์
ศููนย์์วิิจััยด้้านความหลากหลายของจุุลิินทรีีย์์ และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน
ศููนย์์วิิจััยทางเคมีีเพื่่� อพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ส่่งเสริิมสุุขภาพจากทรััพยากร
ทางภาคเหนืือ
กลุ่่�มวิิจััยเทคโนโลยีีควอนตััม

ในปีี พ.ศ.2564 คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารจััดการ
ห้้องปฏิิบััติิการกลาง เพื่่� อให้้การ
กำำ�กัับดููแล ซ่่อมบำำ�รุุง เครื่่�องมืือ
กลางของคณะวิิทยาศาสตร์์เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยปััจจุุบััน
มีี อ.ดร.โยธิิน ฉิิมอุุปละ เป็็นผู้้�บริิหาร
จััดการห้้องปฏิิบััติิการกลาง
ภายในห้้องปฏิิบััติิการกลางมีีเครื่่�อง
มืือวิิทยาศาสตร์์ขั้้�นสููงที่่�ให้้บริิการทั้้�ง
บุุคลากร นัักศึึกษาภายใน
และภายนอกคณะ
ผู้้�สนใจสามารถขอใช้้บริิการได้้ที่่�
http://emr.science.cmu.ac.th

บริิการศููนย์์เครื่่�องมืือกลาง
และบริิการโดย ศวท.มช.
            ศููนย์์บริิการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (ศวท.มช.) เป็็นหน่่วยงาน
ของคณะวิิ ท ยาศาสตร์์ ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี แ ก่่ บุุ ค คล
ทั้้�งภายในและนอกมหาวิิทยาลััย

                        ให้้บริิการวิิเคราะห์์ทดสอบและสอบเทีียบ
ศวท-มช. เป็็นหน่่วยงานที่่�ให้้บริิการแก่่องค์์กรของรััฐและเอกชน ในด้้านการ
ตรวจสอบ วิิเคราะห์์ ในด้้านเคมีี ชีีววิิทยา ด้้านจุุลชีีววิิทยา ด้้านฮาลาล ตาม
ระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 -2017
SciMART (ซายน์์มาร์์ท) เป็็นแบรนด์์สิินค้้าภายใต้้

คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ดำำ�เนิินการโดย
ศวท-มช. มุ่่�งส่่งเสริิมการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
จากนวััตกรรมการวิิจััย เพื่่� อนำำ�องค์์ความรู้้�ไปสู่่�การ
ใช้้งานจริิง จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ
มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 

Sci StartUp ตอบสนองการวิิจััยและการบริิการวิิชาการ
แก่่ผู้้�ประกอบการรายใหม่่ ที่่�มีีความร่่วมมืือด้้านวิิจััย
กัับบุุคลากรของคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
โดยให้้เช่่าพื้้� นที่่� เพื่่� อต่่อยอดงานวิิจััยไปสู่่�การพัั ฒนา
และเพิ่่� มมููลค่่าเชิิงพาณิิชย์์

กิิจกรรมศููนย์์วิิจััยมุ่่�งเป้้า ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564
RCQT มีีการตีีพิิมพ์์บทความวิิจััยใน
วารสารวิิชาการ และมีีการจดทะเบีียน
สิิทธิิบััตรกว่่า 12 รายการ รวมถึึงมีีการ
สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก 
อาทิิ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และบริิษััท 
พนััส แอสเซมบลีีย์์ จำำ�กััด

โครงการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีควอนตััม
RCQT ให้้การต้้อนรัับ ศ.พิิ เศษ ดร.อเนก เหล่่าธรรมทััศน์์  
รมว. กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม 
เข้้าเยี่่�ยมชมศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านฟิิสิิกส์์ และศููนย์์วิิจััย
เทคโนโลยีีควอนตััม เพื่่� อรัับฟัังความก้้าวหน้้าในการพัั ฒนางาน
วิิจััยในลัักษณะบููรณาการ ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเครืือข่่าย
และบริิษััทเอกชน เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2564

โครงการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยวิิทยาการข้้อมููล (DSRC)
DSRC ร่่วมกัับบริิษััทพัันธมิิตร
จััดการแข่่งขััน Prop-Insure-Tech
Hackathon ครั้้�งแรก 
ของ Hackathon ที่่�รวมทั้้�ง
อสัังหาริิมทรััพย์์ ประกัันภััย และ
วิิทยากรข้้อมููล โดยมีีการแข่่งขััน
รอบตััดสิินเมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน
2564 เงิินรางวััลรวมกว่่า
DSRC เป็็นศููนย์์ประสานงานเครืือข่่ายภููมิิภาค
100,000 บาท
ภาคเหนืือ โครงการ Super AI Engineer
Season 1 และ 2 โดยร่่วมกัับสมาคม
ปััญญาประดิิษฐ์์ไทย

DSRC สนัับสนุุนโครงการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมด้้าน
วิิทยาการข้้อมููล โดยมีีโครงการนวััตกรรม จำำ�นวน 3
โครงการในปีีงบประมาณ 2564 ที่่�ผ่่านมา
� เป็็นทุุนร่่วมกัับหน่่วยงาน
DSRC ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนโครงการวิิจััย ซึ่่ง
ภายนอกจำำ�นวนมาก อาทิิ โครงการพัั ฒนาระบบรู้้�จำำ�เสีียงพูู ดภาษาถิ่่�น
เหนืือ เพื่่� อสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยวและพัั ฒนากำำ�ลัังคนทางด้้านปััญญา
ประดิิษฐ์์ฯ, การพัั ฒนาและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเทคนิิคปััญญาประดิิษฐ์์
ในการวิินิิจฉััยผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บทางสมอง เป็็นต้้น

การบริิหารจััดการที่่�เป็็นเลิิศ
ยุุทธศาสตร์์ และกลยุุทธ์์ของคณะ
ในรอบการบริิหาร 2564 - 2568

กลยุุทธ์์หลััก 5 ด้้าน
ของคณะวิิทยาศาสตร์์

การบริิหารจััดการเชิิงบููรณาการอย่่างยั่่�งยืืน
การผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีทัักษะการเป็็นพลเมืืองโลก
และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 
การวิิจััยเพื่่� อความเป็็นเลิิศ นวััตกรรม และการ
พัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
การบริิการวิิชาการที่่�เกิิดประโยชน์์แก่่สัังคม
การสื่่�อสารองค์์กร

32
งบเงิินแผ่่นดิิน

392,247,190 บาท
เงิินเดืือน | ค่่าจ้้างประจำำ� | เงิิน
อุุดหนุุนบุุคลากร | ค่่าสาธารณููปโภค
| เงิินอุุดหนุุนทั่่�วไป | ครุุภััณฑ์์

จำำ�นวน KPIs
ที่่�ตอบกลยุุทธ์์คณะ

งบเงิินรายได้้

123,500,000 บาท
ค่่าตอบแทน | ค่่าใช้้สอย| เงิินวััสดุุ
| ค่่าสาธารณููปโภค | พนัักงานมหาวิิทยาลััย
ชั่่�วคราว - ประจำำ� | เงิินสมทบเงิินสะสม
พนัักงานมหาวิิทยาลััย | เงิินอุุดหนุุนทั่่�วไป 
| เงิินอุุดหนุุนเฉพาะกิิจ | ครุุภััณฑ์์ | ค่่าที่่�ดิิน
และสิ่่�งก่่อสร้้าง | รายจ่่ายอื่่�น

งบเงิินรายได้้ที่่�กระจายตามยุุทธศาสตร์์ต่่าง ๆ
ในปีีงบประมาณ 2564

ค่่าไฟฟ้้า คณะวิิทยาศาสตร์์ ประจำำ�ปีีงบประมาณต่่าง ๆ
2562 : 19.11 ล้้านบาท 
2561 : 16.38 ล้้านบาท 
2563 : 14.89 ล้้านบาท
2564 : 14.36 ล้้านบาท 

ชุุมชนนัักปฏิิบััติิ (Community of Practice)
     คณะวิิทยาศาสตร์์ ส่่งเสริิมให้้พนัักงานสายสนัับสนุุน ดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงและพัั ฒนากระบวนการทำำ�งานปกติิ
เพื่่� อมุ่่�งสู่่�แนวทางการ
ปฏิิบััติิที่่�ดีี ผ่่านชุุมชนนัักปฏิิบััติิ (Community of Practice) โดยใน
ปีีงบประมาณ 2564 มีีการจััดกิิจกรรม CoP Day เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน
2564

17

ผลการประกวด CoP ประจำำ�ปีี 2564
ประเภทงานกลุ่่�มธุุรการ 
รางวััลที่่� 1 กลุ่่�ม ebooks.Sci
ชื่่�อผลงาน การจััดสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รางวััลที่่� 2 กลุ่่�ม วารสาร Chiang Mai Journal of Science
ชื่่�อผลงาน การพัั ฒนาระบบงานวารสาร
รางวััลที่่� 3 กลุ่่�ม KPI Sci
ชื่่�อผลงาน การรายงานผลตััวชี้้�วััดของคณะวิิทยาศาสตร์์
มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเป็็นระบบ
ประเภทงานกลุ่่�มปฏิิบััติิการ 
รางวััลที่่� 1 กลุ่่�ม ศููนย์์ดอย
ชื่่�อผลงาน ระบบจััดการเรืือนเพาะชำำ�กล้้าไม้้ท้้องถิ่่�น
รางวััลที่่� 2 กลุ่่�ม นัักปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์และวััสดุุศาสตร์์
ชื่่�อผลงาน ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์พื้้� นฐานออนไลน์์
รางวััลที่่� 3 กลุ่่�ม 229
ชื่่�อผลงาน เครื่่�องปรัับแรงดัันไฟฟ้้ากระแสตรง 0-220 ไวลต์์

จำำ�นวน CoP
ประจำำ�ปีีงบประมาณ
2564

บุุคลากรคณะวิิทยาศาสตร์์ ประจำำ�ปีี 2564

323 บุุคลากรสายวิิชาการ
149      60
209
บุุคลากรสายสนัับสนุุน

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

303 (94%)
Ph.D.

20 (6%)
M.Sc.

งบแผ่่นดิิน         งบรายได้้

7
2%

ในรอบปีี 2564 ภายใต้้ชุุดการบริิหารงานวาระที่่� 2
คณะวิิทยาศาสตร์์มีีการจััดตั้้�งฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กรขึ้้�น
เป็็นกิิจลัักษณะ เพื่่� อผลัักดัันการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกให้้ทััน
ต่่อยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ได้้ดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�

70
22%

84
26%

อาจารย์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
รองศาสตราจารย์์
ศาสตราจารย์์

160
50%
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์    รองศาสตราจารย์์     ศาสตราจารย์์
จำำ�นวนอาจารย์์ที่่�ขอ
ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ  
และได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
วิิธีีที่่� 3 (5)
ในรอบปีี 2564

10		

24

การสื่่�อสารองค์์กร

2

จััดตั้้�ง “คณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก” จากตััวแทน
อาจารย์์ในภาควิิชาต่่าง ๆ เพื่่� อร่่วมพัั ฒนาคอนเทนต์์ในการ
ประชาสััมพัันธ์์ทุุก ๆ ด้้าน และกระชัับเครืือข่่ายประชาสััมพัันธ์์
ของคณะวิิทยาศาสตร์์ที่่�มีีอยู่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ปรัับแบรนด์์ของคณะวิิทยาศาสตร์์ ให้้มีีความชััดเจน
มุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย ภายใต้้แนวคิิด “Be FUN to the Frontier”
โดยสร้้างความเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านองค์์ความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์รากฐาน ประยุุกต์์สู่่�สากล รวมถึึงปรัับเปลี่่�ยน
ตราสััญลัักษณ์์รอง (sub logo) ให้้สื่่�อถึึงความเป็็น
วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พัั ฒนาคอนเทนต์์เพื่่� อสื่่�อสารศัักยภาพด้้านงานวิิจััย อาทิิ
Science Research Focus, Science Transformation,
Science in Crisis
พัั ฒนารููปแบบการนำำ�เสนอคณะวิิทยาศาสตร์์
ในการประชาสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้มีีรููปแบบที่่�ทัันสมััย
ลุ่่�มลึึก โดยอาศััยทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564

ข่่าวเด่่น

ด้้านการบริิหารงาน
ประจำำ�ปีี 2564

คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ได้้รัับรางวััล “ความดีีตอบแทนคุุณแผ่่นดิิน”
ประจำำ�ปีี 2564 ประเภท องค์์กร
สาขา วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
โดย มููลนิิธิิเพื่่� อสัังคมไทย โดยมีีศาสตราจารย์์
ดร.ธรณิินทร์์ ไชยเรืืองศรีี
คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์เข้้ารัับรางวััล 
เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 5 มีีนาคม 2564
ณ หอประชุุมกองทััพอากาศ กรุุงเทพฯ

คณะวิิทยาศาสตร์์ ดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง
Solar Rooftop ครอบคลุุมอาคารต่่าง ๆ
ของคณะวิิทยาศาสตร์์ เป็็นที่่�เรีียบร้้อย
โดยได้้เริ่่�มใช้้งานในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน
2564 ที่่�ผ่่านมา คาดว่่า ค่่าไฟฟ้้าตั้้�งแต่่
ปีีงบประมาณ 2565 จะลดลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

คณะวิิทยาศาสตร์์ ได้้ปรัับปรุุงพื้้� น
ห้้อง SCB2100 ให้้มีีความพร้้อม
ในการจััดการเรีียนสอน และการจััด
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญของคณะ

รางวััล

สำำ�หรัับบุุคลากร
ประจำำ�ปีี 2564

Co ngratul atio ns

สััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
ส่่วนภููมิิภาค ประจำำ�ปีี 2564

            ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ส่่งผลให้้การจััดกิิจกรรม
สััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ ส่่วนภููมิิภาค ที่่�ทางคณะวิิทยาศาสตร์์ได้้รัับมอบหมายเป็็นเจ้้าภาพ ต้้อง
มีีการปรัับรููปแบบการจััดกิิจกรรมเป็็นแบบออนไลน์์โดยจััดขึ้้�นในระหว่่างวัันที่่� 18 และ 27 – 28
สิิงหาคม 2564 ภายใต้้แนวคิิด ”Science for SDGs, Science for Everyone” โดยมีีกิิจกรรม
ต่่าง ๆ อาทิิ
    พิิ ธีีถวายพานพุ่่�มสัักการะพระบาทสมเด็็จ พระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระบิิดาแห่่งวิิทยาศาสตร์์ไทย   
    (แบบ Onsite)
    นิิทรรศการเทิิดพระเกีียรติิออนไลน์์ รััชกาลที่่� 4, 9 และ 10
    FUN to see : นิิทรรศการวิิทยาศาสตร์์ จากหน่่วยงานภายในและภายนอกแบบออนไลน์์
    FUN to compete : การแข่่งขัันทางวิิทยาศาสตร์์ ในรููปแบบออนไลน์์
    FUN to play & learn : กิิจกรรมวิิทยาศาสตร์์ จากภาควิิชา และศููนย์์ต่่าง ๆ ของคณะ
    วิิทยาศาสตร์์ในรููปแบบออนไลน์์
                 ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมดัังกล่่าวมีีการถ่่ายทอดสดผ่่านทางแฟนเพจคณะวิิทยาศาสตร์์
รวมถึึงผู้้�ชมสามารถเข้้าชมได้้ผ่่านทางเว็็บไซต์์งานสััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
http://scw.science.cmu.ac.th โดยมีียอดผู้้�เข้้าชมกว่่าสองหมื่่�นครั้้�ง

ประเด็็นสำำ�คััญ ปีี 2021
การรัับมืือกัับสถานการณ์์ COVID-19
           เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา เป็็นปีีแห่่งความยากลำำ�บาก อัันเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ในระลอกใหม่่ มากกว่่า 2 ระลอก  ส่่งผลต่่อกิิจกรรมการจััดการเรีียนการสอน และกิิจกรรมต่่าง ๆ ของคณะ ทำำ�ให้้มีีการจััด
การเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์ 100% ตั้้�งแต่่ภาคการศึึกษาที่่� 3/2563 จนถึึงกลางภาคการศึึกษาที่่� 2/2564  อย่่างไรก็็ตาม 
คณะวิิทยาศาสตร์์ได้้มีีการวางแผน ป้้องกััน และรัับมืือในสถานการณ์์ต่่าง ๆ ตลอดปีี 2564
คณะวิิทยาศาสตร์์ นำำ�โดย หน่่วยพัั ฒนาคุุณภาพนัักศึึกษาและศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์ เปิิดศููนย์์ปฏิิบััติิการเพื่่� อดููแล เฝ้้าระวัังนัักศึึกษาและบุุคลากร
ที่่�ติิดเชื้้�อ รวมถึึงผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ COVID-19 ตลอด 24 ชั่่�วโมง การติิดตามข้้อมููลการติิดเชื้้�อ การแพร่่ระบาด ดำำ�เนิินการดููแล 
รัับส่่งเพื่่� อตรวจหาเชื้้�อ / กัักตััว จนกระทั่่�งหายป่่วย ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2564 จนถึึงปััจจุุบััน

การดููแลนัักศึึกษาบุุคลากร
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ COVID-19
พบนัักศึึกษา /
บุุคลากรติิดเชื้้�อ

หน่่วยพัั ฒนา
คุุณภาพนัักศึึกษาฯ (นศ.)
งานบริิหารงานทั่่�วไป (บุุคลากร)

แจ้้งการปิิดสถานที่่�
ที่่�มีีความเสี่่�ยง
และงานอาคารสถานที่่�
อบโอโซนฆ่่าเชื้้�อโรค

มาตรการ
ป้้องกััน
การแพร่่ระบาด

การเยีียวยา
นัักศึึกษา
และบุุคลากร

ติิดตาม เฝ้้าระวัังกลุ่่�มเสี่่�ยง วง 1 - 2

บริิการรัับ – ส่่ง เพื่่� อตรวจเชื้้�อ /
กัักตััว ณ ศููนย์์การศึึกษา มช. หริิภุุญไชย

มาตรการการป้้องกัันตามปกติิ
สแกนอุุณภููมิิ จััดเตรีียมเจลแอลกอฮอล์์
เน้้นการประชุุมแบบออนไลน์์ และมาตรการ Work from Home

การประสานจััดทุุนช่่วยเหลืือเยีียวยาเพื่่� อลดผลกระทบจากวิิกฤต 
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 กัับมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
การทำำ�ประกัันโควิิด 19 ให้้แก่่บุุคลากรของคณะวิิทยาศาสตร์์ทุุกท่่าน

การลดค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) กำำ�หนดมาตรการ
การลดค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา ในภาคการศึึกษา 1/2564 โดยกำำ�หนดลดค่่าธรรมเนีียม 50% (มหาวิิทยาลััย
รัับผิิดชอบ 20% กระทรวง อว. รัับผิิดชอบ 30%) และในภาคการศึึกษา 2/2564 มหาวิิทยาลััยลดค่่าธรรมเนีียม
การศึึกษา 20%
การลดค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา ส่่งผลให้้คณะวิิทยาศาสตร์์ต้้องดำำ�เนิินการปรัับลดงบประมาณเงิินรายได้้ประจำำ�
ปีีงบประมาณ 2565 จากที่่�ประมาณการลง 20% โดยคณะมีีมาตรการประหยััดงบประมาณในปีีงบประมาณ
2565 โดยมิิให้้กระทบกัับการจััดการเรีียนการสอนและการวิิจััย อาทิิ
   งดค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการประจำำ�คณะและคณะกรรมการอำำ�นวยการ
   งดงบบุุคลากรค่่าเดิินทางไปประชุุม / ฝึึกอบรมต่่างประเทศ

การปรัับแผนกลยุุทธ์์
ของคณะวิิทยาศาสตร์์

คณะวิิทยาศาสตร์์ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแผนพัั ฒนาการศึึกษา
ของคณะวิิทยาศาสตร์์ ฉบัับที่่� 12 ในปีี พ.ศ. 2564 โดยสอดคล้้องกัับ
แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (2561-2580)
แนวทางการขัับเคลื่่�อนนโยบายของกระทรวง อว.
เป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (SDGs)

   งดการจััดอาหารและอาหารว่่างในการประชุุม (ยกเว้้นการจััดเป็็นโครงการ)

การเปลี่่�ยนแปลงในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ Technology Disruption

   งดค่่าเดิินทางการเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในการสอบวิิทยานิิพนธ์์ / คัันคว้้าอิิสระ โดยเน้้นการสอบออนไลน์์แทน

และ COVID-19 Pandemic

   งดค่่าเดิินทางไปนิิเทศนัักศึึกษาสหกิิจศึึกษา โดยนิิเทศผ่่านระบบออนไลน์์แทน

แผนพัั ฒนามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ระยะที่่� 12 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2563)

   ปรัับค่่าคุุมสอบ โดยให้้เบิิกได้้เฉพาะวัันหยุุดราชการ และนอกเวลาราชการ

คำำ�รัับรองการปฏิิบััติิงานของส่่วนงาน (PA) ของคณะ

   ปรัับลดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิการปรัับปรุุงหลัักสููตร - การออกเดิินทางภาคสนาม
   งดการซื้้�อครุุภััณฑ์์สำำ�นัักงานคณะ รวมถึึงงดการจััดงานต่่าง ๆ อาทิิ ประชุุมบุุคลากรประจำำ�ปีี
   (จััดแบบออนไลน์์) การทำำ�บุุญประเพณีีวัันสงกรานต์์  เป็็นต้้น

Next Step of 2022
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การส่่งเสริิมพััฒนาหลัักสููตรรููปแบบใหม่่ และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (LE)
ในปีี 2565 ทางฝ่่ายวิิชาการ มีีความมุ่่�งหมายจะพัั ฒนาหลัักสููตรในรููปแบบใหม่่
ที่่�สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมปััจจุุบััน ภายใต้้ยุุค disruption อาทิิ
การหาแนวทางการพัั ฒนา / เปิิดสอนหลัักสููตรตรีีควบโท (4+1) ของคณะวิิทยาศาสตร์์
เสาะแสวงหาความร่่วมมืือจากศิิษย์์เก่่าและหน่่วยงานภายนอก (ธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม 
รััฐวิิสาหกิิจ ฯลฯ) เพื่่� อสร้้างและพัั ฒนาหลัักสููตรที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้บััณฑิิต 
พัั ฒนาหลัักสููตรการอบรมระยะสั้้�น / หลัักสููตร non-degree ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์
ชาติิ โดยเฉพาะด้้าน BCG และ Data Science
ดำำ�เนิินการเชิิงรุุก เพื่่� อส่่งเสริิมให้้เกิิดการ re-skill/up-skill ของศิิษย์์เก่่าผ่่านกระบวนการ
เรีียนร่่วมฯ โดยระบบการศึึกษาตลอดชีีวิิตอย่่างเป็็นรููปธรรม

Post-COVID : กิิจกรรมเสริิมเพื่่�อเพิ่่�มเติิมทัักษะพื้้�นฐานช่่วง COVID-19
สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้กิิจกรรม ทั้้�งกิิจกรรมการเรีียนการสอน และกิิจกรรมพัั ฒนาคุุณภาพนัักศึึกษาได้้หยุุดชะงัักลง
ในช่่วงที่่�สถานการณ์์ COVID-19 เริ่่�มคลี่่�คลาย ทางคณะ และภาควิิชาต่่าง ๆ จึึงได้้วางแผนจััดกิิจกรรมให้้แก่่นัักศึึกษา เพื่่� อเพิ่่� มเติิมทัักษะ
ที่่�นัักศึึกษาไม่่ได้้ลงมืือปฏิิบััติิในช่่วงเวลาที่่�มีีการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์

กิิจกรรมด้้านวิิชาการ

จััดให้้มีี intensive laboratory training/workshop
เพิ่่� มเติิมจากหลัักสููตร/กิิจกรรมการเรีียนการสอนปกติิ สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2-4 ตามความเหมาะสม เช่่น
    การอบรมการใช้้เครื่่�องมืือทางชีีววิิทยา(ชีีววิิทยา)
    การอบรมโปรแกรม Power BI และ Google studio  
    สำำ�หรัับวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอข้้อมููล (สถิิติิ)
    การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการใช้้เครื่่�องมืือวิิเคราะห์์และการ
    วิิเคราะห์์ข้้อมููลทางเคมีีอุุตสาหกรรม (เคมีีอุุตสาหกรรม)
ทั้้�งนี้้�  เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่า นัักศึึกษามีีทัักษะปฏิิบััติิการที่่�สำำ�คััญและ
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับแต่่ละสาขาวิิชาก่่อนที่่�จบการศึึกษาเป็็นบััณฑิิตที่่�
พึึ งประสงค์์ต่่อไป 
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การปรัับปรุุงอาคารฟิิสิิกส์์ 1

คณะวิิทยาศาสตร์์ ได้้รัับงบประมาณแผ่่นดิินประจำำ�ปีี 2565 กว่่า 49.5 ล้้านบาท  และงบ
สนัับสนุุนจากกองทุุน 60 ปีีคณะวิิทยาศาสตร์์ สำำ�หรัับการปรัับปรุุงอาคาร ฟิิสิิกส์์ 1 อาคาร
เรีียนหลัังที่่�สองของคณะวิิทยาศาสตร์์ ที่่�มีีอายุุการใช้้งานมากว่่า 53 ปีี
ในการปรัับปรุุงครั้้�งนี้้� ได้้ดำำ�เนิินการภายใต้้แนวความคิิด “Elliptical Orbit : สุุริิยวิิถีีอุุทยาน”  
โดยดึึงปรากฏการณ์์ทางดาราศาสตร์์ผ่่านแสงและเงาจากดวงอาทิิตย์์ มาสู่่�สถาปััตยกรรม
ในการปรัับปรุุงอาคาร โดยมีีการสร้้าง Co-working space และปรัับปรุุงห้้องบรรยายของ
อาคารฟิิสิิกส์์ 1 ให้้มีีสภาพเหมาะสมต่่อการเรีียนรู้้� มีีกำำ�หนดเริ่่�มปรัับปรุุงอาคารในช่่วงต้้นปีี
2565 และคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในช่่วงปลายปีี 2565
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กิิจกรรมพัั ฒนาคุุณลัักษณะของนัักศึึกษา

อาทิิ
Super resume (คณะฯ ส่่วนกลาง)
เมื่่�อน้้องอยากฟัังพี่่� ก็็ตั้้�งวงเล่่า (เคมีี)
กิิจกรรมพัั ฒนาทัักษะของการสร้้างสรรค์์และนำำ�เสนอผลงาน
สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 (ธรณีีวิิทยา)
คณาจารย์์พบนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 และ 4 (ชีีววิิทยา)
สร้้างเสริิมการทำำ�งานร่่วมกัันพร้้อมนำำ�เสนอแบบคนรุ่่�นใหม่่
(คณิิตศาสตร์์)

04 คณะวิิทยาศาสตร์์ มุ่่�งสู่่� EdPEx 300

คณะวิิทยาศาสตร์์ ผ่่านการประเมิิน EdPEx (เกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพื่่� อการดำำ�เนิินการ
ที่่�เป็็นเลิิศ) ในระดัับ 200 คะแนน รุ่่�นที่่� 6 เมื่่�อ พ.ศ. 2561 ในขณะนี้้�จึึงถึึงรอบของการประเมิิน
เพื่่� อก้้าวสู่่�การประเมิิน EdPEx ระดัับ 300 คะแนน โดยในช่่วงปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา ทางคณะได้้
รัับการตรวจประเมิินคุุณภาพองค์์กรโดยคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายในมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2564
ทั้้�งนี้้� ทางคณะจะได้้ดำำ�เนิินการส่่งรายงานการประเมิินตนเอง (SAR) เพื่่� อประเมิินสู่่�ระดัับ
EdPEx 300 ในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน 2565 และคาดว่่าจะได้้รัับการตรวจประเมิินแบบ site
visit ในช่่วงเดืือนมีีนาคม  2566 โดยฝ่่ายพัั ฒนาคุุณภาพองค์์กร ได้้จััดทำำ�แผนงาน
เพื่่� อพัั ฒนาศัักยภาพในการบริิหารผู้้�นำำ�ระดัับสููง และสร้้างระบบนิิเวศองค์์กรเพื่่� อความยั่่�งยืืน
ตามแนวทาง EdPEx หรืือ TQA ซึ่่�งการดำำ�เนิินการบริิหารตามแนวทาง EdPEx จะช่่วยให้้
คณะมีีพััฒนาการอย่่างก้้าวกระโดด  และเติิบโตด้้วยความยั่่�งยืืน ด้้วยการทำำ�งานอย่่างเป็็น
ระบบโดยมุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์ทีีเป็็นเลิิศ

แผนพัั ฒนาการศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ ฉบัับที่่� 13
          คณะวิิทยาศาสตร์์ได้้ดำำ�เนิินงานตามวิิสััยทััศน์์และพัั นธกิิจเพื่่� อให้้บรรลุุ
ยุุทธศาสตร์์ที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ในแผนพัั ฒนาการศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์
ระยะที่่�
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(2560-2565) ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2560 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งจะครบกำำ�หนดวาระการ
ดำำ�เนิินงานของแผนฯ 12 ในเดืือนกัันยายน 2565 ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
พบว่่า มีีกลยุุทธ์์เชิิงรุุกที่่�คณะสามารถดำำ�เนิินงานเพื่่� อบรรลุุเป้้าประสงค์์ได้้เป็็นที่่�
น่่าพอใจ แต่่ในขณะเดีียวกััน ยัังมีีกลยุุทธ์์ท้้าทายบางกลยุุทธ์์ที่่�มีีผลสััมฤทธิ์์�ไม่่
บรรลุุเป้้าหมายได้้ทุุกปีีตามที่่�คาดหวัังไว้้ จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
กลยุุทธ์์ และ/หรืือปรัับเพิ่่� มแผนงาน/นวััตกรรมเชิิงบริิหารใหม่่ ๆ เพื่่� อพัั ฒนาขีีด
ความสามารถของคณะให้้อยู่่�ในระดัับแนวหน้้าของประเทศ ที่่�มีีการผลิิตบััณฑิิตที่่�มีี
คุุณภาพ มีีการผลิิตผลงานทางวิิชาการ วิิจััยและนวััตกรรมเป็็นที่่�ประจัักษ์์ รวมถึึง
มีีการบริิการวิิชาการต่่อสัังคมที่่�เป็็นประโยชน์์  
เพื่่�อให้้การบริิหารงานของคณะเป็็นไปด้้วยความต่่อเนื่่�อง เรีียบร้้อย และมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
คณะจึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ� (ร่่าง) แผนพัั ฒนาการศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ ระยะที่่�
13 (ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2566-2570) มาตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2563 ผ่่านการประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการเพื่่� อระดมความคิิด การสำำ�รวจข้้อคิิดเห็็น การวิิเคราะห์์ปััจจััย
ภายนอก  อาทิิ จุุดอ่่อน-จุุดแข็็งขององค์์กร รวมถึึงโอกาสและภััยคุุกคามจาก
ปััจจััยภายนอก  แล้้วนำำ�มาจััดทำำ�เป็็นแผนยุุทธศาสตร์์ แผนกลยุุทธ์์ แผนงานระยะ
สั้้�น/ระยะยาว ตลอดจนการกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายของตััวชี้้�วััดท้้าทาย รวมถึึงการ
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมหลััก  เพื่่� อนำำ�องค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศตาม
แนวทางของ EdPEx โดยคาดว่่า แผนพัั ฒนาการศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ ระยะที่่�
13 (2566-2570) นี้้� จะมีีส่่วนช่่วยให้้ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�สาย
สนัับสนุุน ได้้เข้้าใจเป้้าหมายของคณะตรงกััน และยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิต่่อไป

การส่่งเสริิมกลุ่่�มวิิจััยมุ่่�งเป้้า
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คณะวิิทยาศาสตร์์มีีนัักวิิจััยหลายท่่านซึ่่�งทำำ�งานวิิจััยในหััวเรื่่�องที่่�มีีความก้้าวหน้้า
อย่่างรวดเร็็ว ได้้รัับความสนใจในวงกว้้าง และมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีผลกระทบด้้าน
เศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างสููงในอนาคตอัันใกล้้

เพื่่� อเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดการรวมกลุ่่�มนัักวิิจััยที่่�มีีความสนใจและความเชี่่�ยวชาญ
ในหััวเรื่่�องเดีียวกัันดัังกล่่าว
ให้้กลุ่่�มนัักวิิจััยนี้้�ได้้ทำำ�งานร่่วมกัันภายใต้้กรอบงาน
วิิจััยมุ่่�งเป้้าเดีียวกััน อีีกทั้้�งเพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยในร่่าง
แผนพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 พ.ศ.2566-2570 ในปีี 2565
คณะวิิทยาศาสตร์์จึึงให้้ทุุนสนัับสนุุนแก่่กลุ่่�มนัักวิิจััยที่่�ทำำ�งานวิิจััยซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
หััวข้้องานวิิจััยมุ่่�งเป้้า
โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะต้้องการให้้นัักวิิจััยที่่�ทำำ�งานในหััวเรื่่�อง
วิิจััยมุ่่�งเป้้าเดีียวกัันได้้จัับกลุ่่�มเพื่่� อทำำ�งานวิิจััยร่่วมกััน ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้มแข็็งใน
งานวิิจััยมุ่่�งเป้้า โดยเริ่่�มจากการร่่วมกัันเขีียนและส่่งข้้อเสนอโครงการวิิจััยเพื่่� อขอ
ทุุนวิิจััยจากแหล่่งทุุนภายนอกมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

10 กลุ่่�มวิิจััยมุ่่�งเป้้า
สำำ�หรัับหััวข้้องานวิิจััยมุ่่�งเป้้าที่่�จะสนัับสนุุน ได้้แก่่ (1) Battery for Electric
Vehicle (2) Sensor for Smart Agriculture (3) Cosmic Rays / Quantum
in Space / Geophysics for Space (4) เศรษฐศาสตร์์จุุลิินทรีีย์์ (5) Data
Science (6) Genomics (7) Climate Change (8) Zero Waste (9) Energy
Harvesting (10) Sustainable Earth Science
นอกจากนี้้�ทางคณะวิิทยาศาสตร์์ ยัังต้้องการผลัักดัันงานวิิจััยมุ่่�งเป้้าด้้าน Low
carbon เพื่่� อมุ่่�งสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ��และงานวิิจััย Block chain ในอนาคตอีีกด้้วย

Reinventing University
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โครงการพลิิกโฉมมหาวิิทยาลััย (Reinventing University) เป็็นการปฎิิรููประบบ
การศึึกษา โดยการกํําหนดกลุ่่�มสถาบัันอุุดมศึึกษาเชิิงยุุทธศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มการวิิจััยระดัับแนวหน้้าของโลก (Global and Frontier
Research) โดยมีีการบรรจุุวาระนี้้�ในแผนพัั ฒนาการศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ฉบัับที่่� 13 ที่่�จะประกาศใช้้ในปีี 2566 - 2570 ภายใต้้ Focused Area 6 หััวข้้อ
ทั้้�งนี้้� ส่่วนของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีจุุดเน้้นในการบููรณาการความเข้้มแข็็ง
ทั้้�ง 3 สาขา คืือ Life Science and Medicine, Natural Sciences และ
Engineering and Technology

คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ จะมีี ส่่ ว นร่่ ว มผ่่ า นแผนพัั ฒ นาการศึึ ก ษาคณะวิิ ท ยาศาสตร์์
ที่่�ออกแบบมาอย่่างสอดคล้้องกัับแผนพัั ฒนามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ฉบัับที่่� 13
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การพััฒนาหลัักสูต
ู รที่่�มีม
ี าตรฐานระดัับนานาชาติิ อาทิิ หลัักสูต
ู ร
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.) และ Applied Microbiology (MS/Ph.D.)
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การนำำ�งานวิิจััยไปใช้้ประโยชน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์มีีงานวิิจััยหลากหลายที่่�ใช้้ฐานความรู้้�วิิทยาศาสตร์์ทั้้�งบริิสุุทธิ์์�
และประยุุกต์์ในหลายศาสตร์์ในการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�สามารถตอบโจทย์์
ทั้้�งภาคธุุรกิิจและภาคสัังคม (Inside-out) โดยทางคณะวิิทยาศาสตร์์ต้้องการ
ผลัักดัันให้้งานวิิจััยเหล่่านั้้�น
ให้้สามารถเชื่่�อมโยงกัับภาคธุุรกิิจและภาคสัังคม
ได้้รวดเร็็วและมีีความชััดเจนมากขึ้้�น

Matching กัับภาคเอกชน Outside-in : Hi-FI
ด้้านการวิิจััย ตั้้�งเป้้าการสร้้าง Platform ของฐานข้้อมููลนัักวิิจััยและการ
ทำำ�ความร่่วมมืือกัับภาคเอกชนมากขึ้้�น เพื่่� อสร้้างคู่่�ความร่่วมมืือการนำำ�เอางาน
วิิจััยไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง โดยมีีการจััดสรรทุุนวิิจััยเพื่่� อสร้้างองค์์ความรู้้�  (TRL
หรืือ CMU-RL 1-3) และการสนัับสนุุนการขยายผลนำำ�เอาผลงานวิิจััยไป
ใช้้ประโยชน์์ (TRL หรืือ CMU-RL 4-9) นอกจากนี้้�ยัังมีีการผลัักดัันการสร้้าง
ความร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจ ในการรัับโจทย์์ปััญหาของภาคเอกชนและหานัักวิิจััย
ที่่�ตรงกัับโจทย์์เพื่่� อแก้้ปััญหาดัังกล่่าว (Outside-in) นำำ�ไปสู่่�การพัั ฒนากำำ�ลััง
คนแบบรอบด้้านและยกระดัับภาคอุุตสาหกรรมให้้มีีความเข้้มแข็็งในการวิิจััย
เพื่่� อเพิ่่� มศัักยภาพในการแข่่งขัันในเวทีีโลก ผ่่านโครงการ Higher Education
for Industry (Hi-FI) และผ่่านการทำำ�ข้้อตกลงความร่่วมมืือในการทำำ�งานวิิจััย
ร่่วมกัันกัับภาคเอกชน

NEW !!
ศููนย์์รวมข้้อมููลการรัับเข้้าศึึกษา ระดัับปริิญญาตรีี

คณะวิิทยาศาสตร์์ มช.

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

จััดทำำ�โดย ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (CCT SCICMU)

