
รายงานประจาํปป 2565
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่



Message
From The Dean

ศาสตราจารย์์ ดร.ธรณิินทร ์ไชย์เรอืงศรี
คณิบดีคณิะวิทิย์าศาสตร์

มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่

ส่งท้าย์ปีีเก่่า ต้อนรบัปีีใหม่ พ.ศ. 2566 นะครบั สถานก่ารณ์ิ 
ก่ารแพรร่ะบาดของไวิรสัโควิดิ-19 ในช่วิงนี�ดีข้�นแล้ัวิ ก่ารเรยี์นก่ารสอน
ในภาคก่ารศ้ก่ษาที�ผ่่านมาก็่ได้ก่ลัับมาเป็ีนแบบออนไซต์กั่นเกื่อบทั�งหมด 
คาดวิา่สถานก่ารณ์ิต่าง ๆ น่าจะดียิ์�งข้�นไปีตามลัำาดับนะครบั อย่์างไรก็่ตาม 
เราก็่ต้องเตรยี์มพรอ้มที�จะปีรบัก่ารเรยี์นก่ารสอนเปี็นแบบผ่สมผ่สาน
ออนไลัน์ได้เสมอในยุ์ควิถีิใหม่

จาก่ก่ารรว่ิมด้วิย์ช่วิย์กั่นของพวิก่เราทุก่คน คณิะของเราได้ดำาเนินก่าร
บ ริห า ร คุ ณิ ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร วิ ม ต า ม เ ก่ ณิ ฑ์์ คุ ณิ ภ า พ ก่ า ร ศ้ ก่ ษ า 
เพื�อก่ารดำาเนินงานที�เปี็นเลิัศ (EdPEx) อย่์างต่อเนื�อง แลัะในปีีที�ผ่่านมา  
เราได้ เสร็จสิ�นก่ารจัดทำาแผ่นก่ลัยุ์ทธ์แลัะแผ่นพัฒนาก่ารศ้ก่ษา 
คณิะวิทิย์าศาสตร ์ฉบับที� 13 (พ.ศ.2566-2570) พรอ้มสำาหรบัก่ารตรวิจ 
ปีระเมินก่ารบรหิารตามเก่ณิฑ์์คุณิภาพก่ารศ้ก่ษาเพื�อก่ารดำาเนินงาน 
ที�เปี็นเลิัศ ในระดับคะแนน EdPEx300 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
เป็ีนที� น่ายิ์นดีอย่์างยิ์�งวิ่าผ่ลังานตามข้อตก่ลังหรือคำารับรองก่าร 
ปีฏิิบัติงานของคณิะเราอย่่์ที�รอ้ย์ลัะ 92.91 ของค่าเปี้าหมาย์ จาก่ข้อม่ลั 
ณิ เดือนธนัวิาคม พ.ศ. 2565 ซ้�งเปี็นระดับที�ดีมาก่ ราย์ลัะเอยี์ดอย่่์ใน
ราย์งานฉบับนี�นะครบั 

นอก่จาก่นี� ในปีีที�ผ่่านมา มีนัก่ศ้ก่ษาแลัะบุคลัาก่รได้รบัรางวิลััมาก่มาย์ 
แลัะมีคณิาจารย์์ 15 ท่าน ได้รบัก่ารจดัอนัดับอย่่์ในก่ลัุ่มนัก่วิทิย์าศาสตร์
ชั�นนำาระดับโลัก่ “World’s Top 2% Scientists” โดย์ก่ารจดัอนัดับของ
มหาวิทิย์าลััย์สแตนฟอรด์ ส่วินงานปีระชุมวิชิาก่ารระดับนานาชาติ แลัะ
ก่ารจดักิ่จก่รรมบรกิ่ารวิชิาก่ารแก่่ชุมชนของภาควิชิา ศ่นย์์วิจิยั์ แลัะ
ศ่นย์์บรกิ่ารวิชิาก่ารต่าง  ๆ ก็่ได้ดำาเนินก่ารปีระสบควิามสำาเรจ็เป็ีนอย่์างดี 
สำาหรบัก่ารปีรบัปีรงุอาคารฟิสิก่ส์ 1 ก็่มีควิามคืบหน้าไปีมาก่ แลัะคาดวิา่
จะเสรจ็สิ�นภาย์ในสิ�นปีีนี� ซ้�งจะทำาใหนั้ก่ศ้ก่ษาแลัะบุคลัาก่รของเรามี
หอ้งเรยี์นขนาดใหญ่่ มีพื�นที�ทำางานรว่ิมกั่น แลัะมีแหล่ังเรยี์นร่ฟิ้สิก่ส์แลัะ
ดาราศาสตรที์�ได้รบัก่ารตก่แต่งใหม่อย่่์ใจก่ลัางมหาวิิทย์าลััย์เชีย์งใหม่ 
ทั�งนี� ก่ารปีรบัปีรงุนี�ได้รบัก่ารสนับสนุนงบปีระมาณิในก่ารออก่แบบแลัะ
เขีย์นแบบจาก่ก่องทุน 60 ปีี คณิะวิทิย์าศาสตร ์ มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ 
ซ้�งมี คุณิชาลีั ตั�งจรีะวิงศ์ ผ้่่ล่ัวิงลัับ เปี็นปีระธานท่านแรก่ แลัะมี ผ่ศ.ดร.
ก่วินิ วิอ่งวิกิ่ย์์ก่าร คณิะสถาปีัตย์ก่รรมศาสตร ์ มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ 
เปี็นหวัิหน้าทีมออก่แบบ โดย์ธำารงรกั่ษาคุณิค่าทางสถาปีัตย์ก่รรมของ 
ผ้่่ออก่แบบท่านเดิม คือคุณิอมร ศรวีิงศ์ ไวิอ้ย่์างไม่ขาดตก่บก่พรอ่ง

ในโอก่าสส่งท้าย์ปีีเก่่า ต้อนรบัปีีใหม่ พ.ศ. 2566 ผ่มขออาราธนา 
คุณิพระศรรีตันตรยั์ จงปีก่ปี้องคุ้มครอง แลัะดลับันดาลัใหบุ้คลัาก่รแลัะ
นัก่ศ้ก่ษาของคณิะวิทิย์าศาสตรทุ์ก่คน รวิมทั�งครอบครวัิ มีสุขภาพ
แข็งแรง ปีระสบแต่ควิามสุขควิามเจรญิ่ตลัอดปีี พ.ศ. 2566 นะครบั



https://cmu.to/logoscicmu

ผ้่่บรหิารคณิะวิทิย์าศาสตร ์วิาระก่ารบรหิาร 29 มีนาคม 2564 – 28 มีนาคม 2568

หวัิหน้าภาควิชิา หวัิหน้าศ่นย์์
ผ้่่จดัก่ารหอ้งปีฏิิบัติก่ารก่ลัาง
ผ่ศ.ดร.ก่ฤษณิะ จติมณีิ  หวัิหน้าภาควิชิาเคมี 
ผ่ศ.ดร.วิรพงษ์ เทีย์มสอน หวัิหน้าภาควิชิาเคมีอุตสาหก่รรม 
ผ่ศ.ดร.วิรีพันธ ์ศรจีนัทร ์ หวัิหน้าภาควิชิาธรณีิวิทิย์า
รศ.ดร.ณัิฐก่ร  สุคันธมาลัา หวัิหน้าภาควิชิาคณิิตศาสตร ์
ผ่ศ.ดร.ยิ์�งมณีิ ตระก่่ลัพัวิ หวัิหน้าภาควิชิาชีวิวิทิย์า 
รศ.ดร.ชุร ี เตชะวิฒิุ  หวัิหน้าภาควิชิาวิทิย์าก่ารคอมพิวิเตอร ์
รศ.ดร.สุภาพ  ช่พันธ ์  หวัิหน้าภาควิชิาฟิสิก่ส์แลัะวิสัดุศาสตร์
รศ.พิษณุิ  เจยี์วิคุณิ  หวัิหน้าภาควิชิาสถิติ
รศ.ดร.สมพร  จนัทระ  หวัิหน้าศ่นย์์วิจิยั์วิทิย์าศาสตรสิ์�งแวิดล้ัอม 
ผ่ศ.ดร.ชัย์สิทธิ� บรรจงปีระเสรฐิ หวัิหน้าศ่นย์์วิจิยั์วิสัดุศาสตร์
รศ.ดร.ปีระสิทธิ� วิงัภคพัฒนวิงศ์  หวัิหน้าศ่นย์์ธรรมชาติวิทิย์าดอย์สุเทพเฉลิัมพระเกี่ย์รติฯ
อ.ดร.มาโนช  นาคสาทา  ผ้่่อำานวิย์ก่ารศ่นย์์บรกิ่ารวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์ 
ผ่ศ.ดร.พิมผ่ก่า ธานินพงศ์ หวัิหน้าโครงก่ารจดัตั�งศ่นย์์วิจิยั์วิทิย์าก่ารข้อม่ลั 
ผ่ศ.ดร.โย์ธนิ  ฉิมอุปีลัะ  ผ้่่จดัก่ารหอ้งปีฏิิบัติก่ารก่ลัาง 
(เรยี์งลัำาดับจาก่ซ้าย์ไปีขวิา)

ผ่ศ.ดร.ชัย์พร ตั�งทอง   รองคณิบดีฝ่่าย์พัฒนาคุณิภาพนัก่ศ้ก่ษาแลัะศิษย์์เก่่าสัมพันธ์
รศ.ดร.จริฏัิฐ ์แสนทน  รองคณิบดีฝ่่าย์แผ่นแลัะยุ์ทธศาสตร์
ผ่ศ.ดร.ศุภณัิฐ ชัย์ดี  ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์สื�อสารองค์ก่ร
ผ่ศ.ดร.แสนคำา นุเสน  ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์พัฒนาคุณิภาพนัก่ศ้ก่ษาแลัะศิษย์์เก่่าสัมพันธ์
คุณิพร พรหมมหาราช  เลัขานุก่ารคณิะวิทิย์าศาสตร์
ผ่ศ.ดร.จรีพร เพก่เก่าะ  ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์วิชิาก่าร
ผ่ศ.ดร.ภควิรรณิ พวิงสมบัติ      รองคณิบดีฝ่่าย์งวิชิาก่าร
(เรยี์งลัำาดับจาก่ซ้าย์ไปีขวิา)

ศ.ดร.ธรณิินทร ์ไชย์เรอืงศร ี      คณิบดี
รศ.ดร.หทัย์ชนก่ เนีย์มทรพัย์์     รองคณิบดีฝ่่าย์บรหิาร
รศ.ดร.เก่ศรนิทร ์พิมรกั่ษา         รองคณิบดีฝ่่าย์วิจิยั์แลัะวิเิทศสัมพันธ์
อ.ดร.วิรวิฒิุ ศรสุีขคำา                 ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์ก่าย์ภาพ
ผ่ศ.ดร.ภาคภ่มิ เพ็ชรปีระดับ      ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์ก่ารเรยี์นร่ต้ลัอดชีวิติแลัะสหกิ่จศ้ก่ษา
ผ่ศ.ดร.วิจิกั่ษณ์ิ ศรสัีจจะเลิัศวิาจา      ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์เทคโนโลัยี์สารสนเทศ
ผ่ศ.ดร.สุคนธ ์ปีระสิทธิ�วิฒันเสร ี         รองคณิบดีฝ่่าย์พัฒนาคุณิภาพองค์ก่ร
ผ่ศ.ดร.สุเมธ สกุ่ลัเสรมิสุข                    ผ้่่ช่วิย์คณิบดีฝ่่าย์วิจิยั์แลัะวิเิทศสัมพันธ์



20
หลััก่ส่ตร

18
  หลััก่ส่ตร

ภาษาไทย์ :  12
สองภาษา : 2
นานาชาติ : 1

ภาษาไทย์ :  2
สองภาษา : 12
นานาชาติ : 6

สองภาษา : 5
นานาชาติ : 13

ปี.ตรี ปี.โท ปี.เอก่
ไทย์

เคมี  ชีวิเคมีแลัะชีวิเคมีนวิตัก่รรม   
เคมีอุตสาหก่รรม  ชีวิวิทิย์า   สัตวิวิทิย์า   

วิสัดุศาสตร ์   ธรณีิวิทิย์า     
อญั่มณีิวิทิย์า   คณิิตศาสตร ์   สถิติ   

วิทิย์าก่ารคอมพิวิเตอร ์ 
 วิทิย์าก่ารข้อม่ลั

สองภาษา 
 ฟิสิก่ส์ จุลัชีวิวิทิย์า

นานาชาติ 
 Environmental Science

ไทย์ 
ก่ารสอนคณิิตศาสตร ์

สถิติปีระยุ์ก่ต์แลัะก่ารวิเิคราะหเ์ชิงล้ัก่
สองภาษา 

 ชีวิวิทิย์า เคมี วิทิย์าก่ารคอมพิวิเตอร ์
คณิิตศาสตร ์คณิิตศาสตรป์ีระยุ์ก่ต์  

ฟิสิก่ส์ ก่ารสอนฟิสิก่ส์ ฟิสิก่ส์ปีระยุ์ก่ต์ 
วิสัดุศาสตร ์เคมีอุตสาหก่รรม 

วิทิย์าศาสตรสิ์�งแวิดล้ัอม 
วิทิย์าศาสตรน์วิตัก่รรมเพื�ออุตสาหก่รรม

นานาชาติ  
Environmental Science, 

Applied Microbiology, Geology, 
Applied Geophysics, Astronomy, 

Quantum Science and Technology

สองภาษา 
เคมี วิทิย์าก่ารคอมพิวิเตอร ์คณิิตศาสตร ์

วิสัดุศาสตร ์สถิติปีระยุ์ก่ต์
นานาชาติ 

Biology, Applied Microbiology, 
Biodiversity & Ethnobiology, 
Chemistry, Geology, Physics, 

Applied Physics, Materials 
Science, Astronomy, Industrial 

Chemistry and Innovation, 
Environmental Science, 

Nanoscience & Nanotechnology, 
Quantum Science & Technology

ปีรญิ่ญ่าตรี
ชั�นปีีที� 1 (รหสั 65) 720
ชั�นปีีที� 2 (รหสั 64) 557
ชั�นปีีที� 3 (รหสั 63) 510
ชั�นปีีที� 4 (รหสั 62) 524
มาก่ก่วิา่ชั�นปีีที� 4 113

ปีรญิ่ญ่าโท 
ชั�นปีีที� 1  (รหสั 65) 80
ชั�นปีีที� 2  (รหสั 64) 71
มาก่ก่วิา่ชั�นปีีที� 2 106

ปีรญิ่ญ่าเอก่
ชั�นปีีที� 1  (รหสั 65) 33
ชั�นปีีที� 2  (รหสั 64) 43
ชั�นปีีที� 3  (รหสั 63) 37
ชั�นปีีที� 4  (รหสั 62)  43
มาก่ก่วิา่ชั�นปีีที� 4 95

จำานวินนัก่ศ้ก่ษา

 2,424 257 251

        หลััก่ส่ตร

15
หลััก่ส่ตร

ก่ารจดัก่ารเรยี์น
ก่ารสอน

ข้อม่ลั 28 พฤศจกิ่าย์น 2565



จำำ�นวนนักศึึกษ�ต่่�งช�ติ่
ปีีก�รศึึกษ� 2565

ร�งวลัของนักศึึกษ� และร�งวลัด้้�นก�รเรยีนก�รสอนจำ�กภ�ยนอก

ปี.ต่รี ปี.โท ปี.เอก

26 22 23

Highlight of  2022
มีีอะไรใหม่ี ๆ ในด้้�นก�รเรยีนก�รสอน
โครงก่ารควิามรว่ิมมือพัฒนาหลััก่ส่ตรด้านปีัญ่ญ่าปีระดิษฐ ์(AI) 
ภาย์ใต้เครอืข่าย์มหาวิทิย์าลััย์ปีัญ่ญ่าปีระดิษฐไ์ทย์แลัะสถาบันวิศิวิก่รรม
ปีัญ่ญ่าปีระดิษฐ ์(AI Engineering Institute)
หลััก่ส่ตรระดับบัณิฑิ์ตศ้ก่ษา 95% ปีรบัปีรงุเข้าส่่รป่ีแบบ Outcome
 based education ที�มุ่งเน้นผ่ลัลััพธก์่ารเรยี์นร่ข้องผ้่่เรยี์นอย่์างเปี็นรป่ีธรรม
ค่าย์วิทิย์าศาสตรส์ำาหรบันัก่ศ้ก่ษาชั�นปีีที� 3,4 แลัะผ้่่สนใจเข้าศ้ก่ษา
ในระดับบัณิฑิ์ตศ้ก่ษา “Chiang Mai Winter Science camp”

 นัก่ศ้ก่ษาภาควิชิาวิทิย์าก่ารคอมพิวิเตอร ์พรอ้มเพื�อนรว่ิมทีม 
ควิา้รางวิลััชนะเลิัศ พรอ้มทุนก่ารศ้ก่ษา 5 หมื�นบาท เพื�อพัฒนาเทคโนโลัยี์ทางด้านปีัญ่ญ่าปีระดิษฐฯ์ 

จาก่โครงก่ารพัฒนาศัก่ย์ภาพทางด้านปีัญ่ญ่าปีระดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 
ผ่่านเครอืข่าย์สารสนเทศ สำาหรบัอุตสาหก่รรมไทย์ ระหวิา่งวินัที� 8-11 เมษาย์น 2565 ที�ก่รงุเทพฯ

 นัก่ศ้ก่ษาสาขาวิชิาเคมีอุตสาหก่รรม เข้ารบัรางวิลัั “รองดีเด่นระดับชาติ” 
ก่ารปีระก่วิดผ่ลังานสหกิ่จศ้ก่ษาแลัะก่ารศ้ก่ษาเชิงบ่รณิาก่ารกั่บก่ารทำางานดีเด่นระดับชาติ ปีระจำาปีี 

2565 ปีระเภทโครงงานด้านวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์ดีเด่น ในงานวินัสหกิ่จศ้ก่ษาบ่รณิาก่าร
กั่บก่ารทำางาน” หรอื “CWIE DAY” ครั�งที� 12 ปีระจำาปีี 2565 ณิ BBS Auditorium 

ชั�น 5 อาคารเฉลิัมพระเกี่ย์รติ คณิะก่ารจดัก่ารแลัะก่ารท่องเที�ย์วิ มหาวิทิย์าลััย์บ่รพา จ.ชลับุรี

  นัก่ศ้ก่ษาสาขาวิชิาวิทิย์าศาสตร์
สิ�งแวิดล้ัอม ได้รบัรางวิลัั Best Paper Award 

จาก่งานปีระชุม 3rd International Conference on 
Environmental Science and Applications (ICESA’22) 

October 24, 2022 - October 26, 2022
  Seoul, South Korea , VIRTUALLY



ก่ารจดัก่ารเรยี์นก่ารสอน
Lifelong Education

จำำ�นวนผู้้้เรยีนรว่มี และอบรมีระยะสั�น 
ผู่้�นวทิย�ลัยก�รศึึกษ�ต่ลอด้ชีวติ่ ปีี พ.ศึ. 2563 - 2565

หลััก่ส่ตรอบรมระย์ะสั�น (ปีี 65)

วิชิาเรยี์นรว่ิม

Statistical training in Data Analytics รุน่ที� 2
เทคโนโลัยี์ก่ารฟื� นฟ่ปี่า (รุน่ที� 3)
MATH’s just easy (รุน่ที� 2)
หลััก่ส่ตรก่ารวิเิคราะหข์้อม่ลัอจัฉรยิ์ะด้วิย์ RapidMiner
โครงก่าร Upskill ด้านวิชิาก่ารสำาหรบัศิษย์์เก่่า คณิะวิทิย์าศาสตร์

อบรมีระยะสั�น

เรยีนรว่มี

คณิะวิทิย์าศาสตรด์ำาเนินงานด้านก่ารเรยี์นร่ต้ลัอดชีวิติมาอย่์างต่อเนื�อง ทั�งในส่วินที�ได้ดำาเนินก่ารเองโดย์ภาควิชิา 
แลัะศ่นย์์ แลัะส่วินที�รว่ิมกั่บวิทิย์าลััย์ก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติ มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ เช่น ก่ารเรยี์นรว่ิม แลัะก่ารอบรม 
ระย์ะสั�น โดย์มีวิตัถุปีระสงค์เพื�อส่งเสรมิด้านก่ารเรยี์นร่ต้ลัอดชีวิติแก่่บุคลัาก่ร ศิษย์์เก่่า นัก่ศ้ก่ษาปีัจจุบัน แลัะนัก่ศ้ก่ษา
ในอนาคต   

ปีัจจุบัน ทางคณิะวิทิย์าศาสตรไ์ด้มีช่องทางปีระชาสัมพันธที์�หลัาก่หลัาย์ ได้แก่่ เวิบ็ไซต์ แฟนเพจเฟซบุ�ค  อนิสตาแก่รม 
แลัะ tiktok  เพื�อตอบสนองต่อก่ลัุ่มเปี้าหมาย์ในทุก่ช่วิงวิยั์ นอก่จาก่นี� ในปีี 2565 ได้มีกิ่จก่รรมปีระชาสัมพันธ ์ 
เพื�อสรา้งก่ารรบัร่ด้้านก่ารเรยี์นร่ต้ลัอดชีวิติของคณิะวิทิย์าศาสตรด้์วิย์ เช่น โครงก่าร Upskill วิชิาก่ารสำาหรบัศิษย์์เก่่า
คณิะวิทิย์าศาสตร ์ ที�เปีิดโอก่าสใหศิ้ษย์์เก่่าของคณิะสามารถเรยี์นก่ระบวินวิชิาระดับปีรญิ่ญ่าโทที�สนใจไดโ้ดย์ไม่เสีย์ 
ค่าใช้จา่ย์ กิ่จก่รรมมอบสิทธิ�เรยี์นรว่ิมฟรกัี่บแฟนเพจ เพื�อส่งเสรมิผ้่่สนใจ Upskill หรอื Reskill ผ่่านก่ระบวินวิชิาของ
คณิะวิทิย์าศาสตร ์ ก่ารรบัสมัครบุคลัาก่รของคณิะ เข้ารว่ิมโครงก่ารวิทิย์าก่รอบรมระย์ะสั�น Scivengers เพื�อเปี็นผ้่่นำา
ในก่ารสรา้งหลััก่ส่ตร แลัะมอบควิามร่ด้้านวิทิย์าศาสตร ์ แก่่ผ้่่เรยี์น บุคคลัทั�วิไปี แลัะองค์ก่รที�มีควิามต้องก่ารในก่าร  
Upskill หรอื Reskill ต่อไปี
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ภาคการศึกษา
จํานวนวิชาที่

เปิดสอนเรยีนรว่ม
จํานวนตอนเรยีน

ที่มีผู้เรยีนลงทะเบียน

 1 / 2565
124 ตอน 
(97 วิชา)

30 ตอน

 2 /2565
116 ตอน
(86 วิชา)

17 ตอน



คณิะวิทิย์าศาสตรมี์ก่ารจดัสรรทุนก่ารศ้ก่ษาสำาหรบันัก่ศ้ก่ษาจาก่งบปีระมาณิ
เงนิราย์ได้ของคณิะวิทิย์าศาสตร ์ ทุนจาก่ก่องทุนต่าง ๆ รวิมถ้งทุนก่ารศ้ก่ษา 
ที�ได้รบับรจิาคจาก่ศิษย์์เก่่า แลัะบุคคลัภาย์นอก่เปี็นปีระจำาทุก่ปีี

ก่องทุนพัฒนาคณิะวิทิย์าศาสตร ์| ก่องทุนก่ารศ้ก่ษาเพื�อนัก่ศ้ก่ษา
คณิะวิทิย์าศาสตร ์(เงนิบรจิาคของศิษย์์เก่่า)  | ก่องทุนทวิศัีก่ดิ� – เก่ศิณีิ 

ระมิงค์วิงศ์ | ทุนจาก่ศิษย์์เก่่ารหสั 155 | ก่องทุนกิ่ตติชัย์ – โสภา วิฒันานิก่ร
 | ศิษย์์เก่่าคณิะวิทิย์าศาสตรร์ุน่รหสั 125  | ก่องทุนศิษย์์เก่่ารหสั 20  

| ทุนจาก่ศิษย์์เก่่า ผ้่่มีอุปีก่ารคุณิ แลัะบรษัิทหา้งรา้นต่าง ๆ
 | ก่องทุน 60 ปีี คณิะวิทิย์าศาสตร ์มช.  | ทุนก่ารศ้ก่ษาจาก่เงนิราย์ได้

คณิะวิทิย์าศาสตรป์ีี 2565

ทุนทำางานพิเศษ
คณิะวิทิย์าศาสตร ์จดัสรรทุนทำางาน
พิเศษสำาหรบันัก่ศ้ก่ษา ปีีก่ารศ้ก่ษา 
2565 จาก่งบปีระมาณิเงนิราย์ได้
คณิะวิทิย์าศาสตรเ์พื�อปีฏิิบัติงาน
ในคณิะวิทิย์าศาสตร ์
จำานวิน 100 ชั�วิโมง
จำานวิน 99 ทุน 
ทุนลัะ 7,000 บาท 
รวิมม่ลัค่าทุน  693,000 บาท 

ทุนภาย์นอก่ คณิะวิทิย์าศาสตรร์ว่ิมกั่บหน่วิย์งานภาย์นอก่ 
(สสวิท. แลัะทุนเรยี์นดีวิทิย์าศาสตรแ์หง่ปีระเทศไทย์) 
มีก่ารจดัสรรทุนใหแ้ก่่นัก่ศ้ก่ษาทุน พสวิท. จำานวิน  123 ทุน 
ม่ลัค่ารวิม 21.5 บาท แลัะทุนเรยี์นดีวิทิย์าศาสตร์
แหง่ปีระเทศไทย์ จำานวิน 24 ทุน ม่ลัค่ารวิม 4.7 ล้ัานบาท 

ทุนภาย์ใน สำาหรบันัก่ศ้ก่ษาที�มีศัก่ย์ภาพส่ง

ทุนโอลิัมปีิก่วิชิาก่าร ม่ลัค่าทุนลัะ 60,000 บาท 
จำานวิน 14 ทุน รวิมม่ลัค่า 840,000 บาท

ทุนโควิตาเรยี์นฟร ี(รหสั 62 – 63) 
จำานวิน 37 ทุน รวิมม่ลัค่า 649,000 บาท

ทุนวิทิย์พัฒน์ (รหสั 64 – 65) 
จำานวิน 30 ทุน รวิมม่ลัค่า 518,000 บาท

ก่ารส่งเสรมิทัก่ษะภาษาองัก่ฤษใหแ้ก่่นัก่ศ้ก่ษาคณิะวิทิย์าศาสตร์
ปีีงบปีระมาณิ 2565  ผ่่านแอปีพลิัเคชั�นออนไลัน์ “English discoveries” 
นอก่เหนือจาก่ก่ารเรยี์นตามหลััก่ส่ตร  Post-test ผ่่านเก่ณิฑ์์อย่์างน้อย์ 1 ระดับข้�นไปี 
โดย์คณิะได้ดำาเนินก่ารสนับสนุนเปี็นปีระจำาทุก่ปีีก่ารศ้ก่ษา ในแต่ลัะรุน่

ทุนช่วิย์เหลืัอเยี์ย์วิย์าเพื�อลัดผ่ลัก่ระทบจาก่วิกิ่ฤต 
ก่ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อ
ไวิรสัโคโรนา 2019
มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ จดัสรรทุนช่วิย์เหลืัอเยี์ย์วิย์า เพื�อลัดผ่ลัก่ระทบจาก่วิกิ่ฤตก่ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวิรสัโคโรน่า 2019 ตั�งแต่ภาคก่ารศ้ก่ษา 
ที� 1 ปีีก่ารศ้ก่ษา 2563 สำาหรบัปีีก่ารศ้ก่ษา 2565 คณิะวิทิย์าศาสตรมี์ก่ารก่รอก่ภาระงานเพื�อรบัสมัครนัก่ศ้ก่ษาช่วิย์งาน โดย์ทุนทำางาน  
ในภาคก่ารศ้ก่ษาที� 1 ปีีก่ารศ้ก่ษา 2565  ก่ำาหนดราย์ได้ชั�วิโมงลัะ 50 บาท ทำางาน 100 ชั�วิโมง ทุนลัะ 5,000 บาท จำานวิน 95 โครงก่าร  
นัก่ศ้ก่ษา จำานวิน 891 คน รวิมม่ลัค่า 4,455,000  บาท 

ม่ลัค่าทุนรวิม   4,604,300 บาท

จดัสรรโดย์ภาควิชิา

1,401,200 บาท

60 ทุน

จดัสรรโดย์คณิะ

3,203,100 บาท

187ทุน

99
ทุนทำางานพิเศษ

123
  จำานวินนัก่ศ้ก่ษา  

   ทุน พสวิท. 24
 จำานวินนัก่ศ้ก่ษา  
 ทุนเรยี์นดีวิทิย์์

539

891ภ�คก�รศึึกษ� 1/2565

4,455,000 บ�ท

2022ทุนก่ารศ้ก่ษา
คณิะวิทิย์าศาสตร์

ม่ลัค่ารวิม

จำานวินนัก่ศ้ก่ษา
ที�ได้รบัก่ารสนับสนุน
ใหเ้รยี์นภาษาองัก่ฤษ 

ในปีีงบปีระมาณิ 2565
(นัก่ศ้ก่ษารหสั 63)

ภาคก่ารศ้ก่ษา 
1/2565

จำานวินทุน
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ก่ารวิจิยั์แลัะบรกิ่ารวิชิาก่าร

Science CMU 

in Numbers 

271  

(50%)541

1.7
จำานวินบทควิาม 

Scopus 
ปีีปีฏิิทิน 2565

จำานวินบทควิาม
ใน Scopus Q1
ปีีปีฏิิทิน 2565

จำานวินผ่ลั
งานตีพิมพ์
ต่อจำานวินอาจารย์์

จำานวินบทควิามวิจิยั์ย้์อนหลััง 5 ปีี 
(ตามปีีปีฏิิทิน)

548
515 500

625

541

บทความฐาน Q1

จำานวินผ่ลังาน
ปีีปีฏิิทิน 2565 

ตาม SDGs 

ข้อม้ีลวนัที� 28 พฤศึจำกิ�ยน 2565

58     14    53      2      2     19     37    10     9      1       9      8      13    10    22      2      - 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล
1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) 500 500 500 663 500 467 1500 1630 100.0  20      20.0     

จํานวนผลงาน Scopus  Q1 204 308 229
ร้อยละของจํานวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจํานวน
ผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus

20 40.80 25 46.46 40 49.04 40 45.46

3 จํานวนนวัตกรรมและจํานวนผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน 
CMU-RL 4-7 (ผลงาน)

10 0 17 16 23 26 50 42 84.0    15       12.6      

จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดในประเทศ 5 9 10 13 15 4 30 26 78.8    
จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดต่างประเทศ 0 0 1 0 2 0 3 0

รวมจํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 5 9 11 13 17 4 33 26
5 จํานวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จํานวน 

Spin off/Startup ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ีเทียบเท่า
 CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

1 4 2 5 3 4 6 13 100.0  15       15.0      

6 รายได้จากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผูใ้ช้
ประโยชน์จริง (ล้านบาท)

15 33.56 30 25.72 45 22.74 90 82.02 91.1      5         4.6        

 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ต.ค. 65 โดย งานนโยบายและแผนฯ 100    92.91  

4 20      15.8      

รายงานผลตัวช้ีวัดตามคํารบัรองการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร ์(ตัวช้ีวัด OKRs) ปีงบประมาณ 2563 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ 2565 

ข้อ OKRs
ปี 63 ปี 64 ปี 65

2 100.0  25      25.0     

ผลงานที่ได้
ปี 63-65

คิดเป็น
รอ้ยละ

ค่า
นํ้าหนัก

คิดเป็น
รอ้ยละ 

เป้ารวม
ปี 63-65



ผ่ลังานที�ขอยื์�นจดสิทธบิัตร 
ในช่วิง 1 ตุลัาคม 2564 – 30 กั่นย์าย์น 2565

ผ่ลังานวิจิยั์แลัะนวิตัก่รรม
ที�ได้รบัเลัขที�สิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตรในปีี 2565

ผ่ลิัตภัณิฑ์์สำาหรบัหอ่หุม้อาหาร
จาก่ไขผ้่�งแลัะพรอพอลิัส 
รศ.ดร.ภาณุิวิรรณิ จนัทวิรรณิก่่ร 
แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์

เจลัแต้มสิวิจาก่สารสกั่ดสาหรา่ย์
นำาจดืขนาดใหญ่่
ผ่ศ.ดร.จรีพร เพก่เก่าะ 
แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์

เครื�องฟอก่อาก่าศ
รศ.ดร.ชำานาญ่ ราญ่ฎร

ผ่ลิัตภัณิฑ์์พอลิัเมอรค์อมโพสิต
ด้วิย์ก่ระบวินก่ารโฟโตแคตาไลัติก่
แลัะก่รรมวิธิกี่ารผ่ลิัต 
รศ.ดร.ชำานาญ่ ราญ่ฎร

ชิ�นส่วินสำาหรบัอุปีก่รณ์ิตรวิจวิดั
ทางเคมีไฟฟา้
รศ.ดร.จรญ่่ จกั่รมุ์ณีิ

อุปีก่รณ์ิย้์ด
ผ่ศ.ดร.วิรานนท์ อนุก่่ลั 

ระบบตรวิจวิดัก่ารเปีลีั�ย์นแปีลัง
ทางเคมี
ศ.(เกี่ย์รติคุณิ) ดร.เก่ตุ ก่รดุพันธ์

อนุสิทธบิัตร สิทธบิัตรก่ารปีระดิษฐ์ สิทธบิัตร
ก่ารออก่แบบผ่ลิัตภัณิฑ์์อนุสิทธบิัตร

ทุนสนับสนุนก่ารวิจิยั์ ปีีงบปีระมาณิ 2565
ทุนสนับสนุนก่ารวิจิยั์ภาย์นอก่มหาวิทิย์าลััย์ทุนสนับสนุนก่ารวิจิยั์ภาย์ในมหาวิทิย์าลััย์

> ทุนราย์ได้คณิะวิทิย์าศาสตร ์จำานวิน 49 ทุุน
   งบปีระมาณิรวิม 2,333,500 บาท
> ทุนวิจิยั์มุ่งเปี้าคณิะวิทิย์าศาสตร ์จำานวิน 7 ทุน
    งบปีระมาณิรวิม 1,060,000 บาท
> ทุน Fundamental Fund ปีี 2565 จำานวิน 25 ทุน
    งบปีระมาณิรวิม 39,108,000 บาท
> ทุนพัฒนานัก่วิจิยั์มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ จำานวิน 9 ทุน
   งบปีระมาณิรวิม 1,149,000 บาท
> ทุนวิจิยั์จาก่อุทย์านวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์ จำานวิน 11 ทุน
   งบปีระมาณิรวิม 4,384,255 บาท
> ทุนวิจิยั์จาก่สำานัก่งานขับเคลืั�อนยุ์ทธศาสตร ์มช. จำานวิน 1 ทุน
 งบปีระมี�ณรวมี 353,000 บ�ท

วิช. | สก่สวิ. | สวิก่. | สปี.อวิ. | สวิทช. | บพค. | บพข. | ก่ฟผ่. | ก่ทปีส. | สดช. 
| ม่ลันิธโิทเรเพื�อก่ารส่งเสรมิวิทิย์าศาสตร ์ปีระเทศไทย์ | ม่ลันิธสุิทธริตัน์ 
อย่่์วิทิย์า | ม่ลันิธโิครงก่ารหลัวิง | สำานัก่งานอุตสาหก่รรมจงัหวิดัเชีย์งใหม่ 
| สำานัก่งานคณิะก่รรมก่ารดิจทัิลัเพื�อเศรษฐกิ่จแลัะสังคมแหง่ชาติ 
| ก่รมทรพัย์าก่รธรณีิ | ก่รมส่งเสรมิคุณิภาพสิ�งแวิดล้ัอม | สถาบันสารสนเทศ
ทรพัย์าก่รนำา (องค์ก่ารมหาชน) | สถาบันวิจิยั์ดาราศาสตรแ์หง่ชาติ (NARIT) 
| สถาบันวิจิยั์ระบบสาธารณิสุช (สวิรส.)  | สำานัก่งานนโย์บาย์แลัะแผ่นก่าร
ขนส่งแลัะจราจร |  สำานัก่งานพัฒนาเศรษฐกิ่จจาก่ฐานชีวิภาพ (องค์ก่าร
มหาชน) | สำานัก่งานโครงก่ารพัฒนาแหง่สหปีระชาชาติ (UNDP) 
| Kurita Water Foundation | The Murata Science Foundation 
| บรษัิท โซลันาก่าเฮมพ์ จำากั่ด | บรษัิท ไทย์โตเคน เทอรโ์ม จำากั่ด 
| C. Uyemura & Co., Ltd.

ทุนวิจิยั์เด่น ปีีงบปีระมาณิ 2566 (รอบปีี 2565)
ทุน Fundamental Fund 2566 จำานวิน 20 ทุน
ม่ลัค่ารวิม 45,325,900 บาท 

448.388.38
ล้ัานล้ัานบาทบาท

189.06
ล้ัานบาท

ทุนภาย์นอก่

ทุนภาย์ใน

รวิมทุนวิจิยั์ปีีงบปีระมาณิ 2565
237.44 ล้ัานบาท

รางวิลััของอาจารย์์ นัก่วิจิยั์ ด้านก่ารวิจิยั์จาก่ภาย์นอก่
ผ่ศ.ดร.ธนะศัก่ดิ� หมวิก่ทองหลัาง เปี็นผ้่่แทน มช. เข้ารบัรางวิลัั 
Meteorological Research Award จาก่ก่รมอุตุนิย์มวิทิย์า  
ในฐานะนัก่วิจิยั์มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ ที�ได้นำาข้อม่ลัทางด้าน
อุตุนิย์มวิทิย์าของก่รมอุตุนิย์มวิทิย์าไปีใชใ้นก่ารศ้ก่ษาวิจิยั์ 
แลัะต่อย์อดใหเ้กิ่ดปีระโย์ชน์ต่อภาคส่วินต่าง ๆ ในสังคม  
ณิ ก่รมอุตุนิย์มวิทิย์า ก่รงุเทพฯ 23 มิถุนาย์น 2565

ศ.เกี่ย์รติคุณิ ดร.สาย์สมร ลัำาย์อง ได้รบัพระราชทานโล่ัรางวิลัั 
“ศาสตราจารย์์วิจิยั์ดีเด่น วิช.” ปีระจำาปีี 256  

จาก่สมเด็จพระก่นิษฐาธริาชเจา้ ก่รมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
สย์ามบรมราชกุ่มาร ีเนื�องในงานมหก่รรมงานวิจิยั์แหง่ชาติ 2565 

จดัโดย์ สำานัก่งานก่ารวิจิยั์แหง่ชาติ (วิช.) วินัที� 1-5 สิงหาคม 2565 
ณิ เซ็นทรลััเวิลิัด์ ก่รงุเทพฯ

รางวิลััผ่ลังานวิจิยั์ (ระดับดี) ดร.พิมลัพรรณิ ส้มเพ็ชร (สาขาวิทิย์าศาสตรก์่าย์ภาพแลัะคณิิตศาสตร)์
รางวิลััวิทิย์านิพนธ ์(ระดับดี) ดร.สุก่ฤต สุจรติกุ่ลั (สาขาวิทิย์าศาสตรก์่าย์ภาพแลัะคณิิตศาสตร)์
รางวิลััผ่ลังานปีระดิษฐคิ์ดค้น (ระดับดี) รศ.ดร.ธรีวิรรณิ บุญ่ญ่วิรรณิ (ผ่ลังานรว่ิมกั่บสถาบันวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์)
รางวิลััผ่ลังานปีระดิษฐคิ์ดค้น (ระดับดี) ผ่ศ.ดร.จกั่รนิ ชวิชาติ (ผ่ลังานรว่ิมกั่บคณิะวิศิวิก่รรมศาสตร)์



กิ่จก่รรมบรกิ่ารวิชิาก่าร 
ปีระจำาปีีงบปีระมาณิ 2565

โครงก�รต้่นกล้�ท้�หมีอกควนัปีี 2565 “ส่�อส�รต้่�นภัยฝุ่่�น”
ESRC แลัะ AcAir CMU ได้จดัโครงก่ารต้นก่ล้ัาท้าหมอก่ควินั “สื�อสารต้านภัย์ฝุ่่น” 
ปีระจำาปีี 2565 โดย์มีวิตัถุปีระสงค์เพื�อถ่าย์ทอดควิามร่เ้กี่�ย์วิกั่บมลัพิษทางอาก่าศ 
ใหแ้ก่่เย์าวิชนในพื�นที�ภาคเหนือ เพื�อสรา้งเครอืข่าย์เย์าวิชนในพื�นที�ภาคเหนือเพื�อนำาไปี
ส่่ก่ารทำากิ่จก่รรมแลัะก่ารลัดก่ารเผ่าในเขตชุมชนของตนเอง แลัะสรา้งสื�อวิดีิโอใน
ก่ารถ่าย์ทอดองค์ควิามร่้เกี่�ย์วิกั่บมลัพิษทางอาก่าศเพื�อให้ปีระชาชนเกิ่ดควิาม 
รว่ิมมือในก่ารแก่ไ้ขปีัญ่หาดังก่ล่ัาวิในอนาคต ระหวิา่งวินัที� 18-19 พฤษภาคม 2565 
รป่ีแบบ Online Workshop ณิ NSP Rice Grain Auditorium
อาคารอำานวิย์ก่ารอุทย์านวิทิย์าศาสตรภ์าคเหนือ

DSNC เปี็นแหล่ังเรยี์นร่ด้้านธรรมชาติ
วิทิย์าแลัะสิ�งแวิดล้ัอม โดย์มีพันธกิ่จ
หลััก่ในก่ารใหบ้รกิ่ารวิชิาก่ารแก่่ชุมชน
ผ่่านก่ารจดัแสดงนิทรรศก่าร กิ่จก่รรม
ก่ารอบรม ก่ารสัมมนา แลัะกิ่จก่รรม
โครงก่ารต่าง ๆ  เพื�อสรา้งควิามตระหนัก่ 
แลัะปีลั่ก่ฝั่งจิตสำาน้ก่ของก่ารอนุรกั่ษ์
ทรพัย์าก่รธรรมชาติแลัะสิ�งแวิดล้ัอม 
โดย์เฉพาะควิามร่ด้้านนิเวิศวิทิย์า
ดอย์สุเทพ

โดย์ในปีี 2565 ศ่นย์์ฯ ได้จดักิ่จก่รรมบรกิ่ารวิชิาก่ารผ่่านโครงก่ารต่าง ๆ ก่วิา่ 34 
ครั�ง ใหแ้ก่่เด็ก่เล็ัก่ เย์าวิชน นัก่เรยี์น นัก่ศ้ก่ษา ก่ลัุ่มครอบครวัิ รวิมถ้งบุคคลัทั�วิไปี 
ที�สนใจในด้านธรรมชาติวิทิย์า จำานวินก่วิา่ 1,268 คน อาทิ กิ่จก่รรมเดินปี่าศ้ก่ษา
ธรรมชาติดอย์สุเทพ กิ่จก่รรมนัก่พิทัก่ษ์ปี่าดอย์สุเทพรุน่เย์าวิ ์ กิ่จก่รรมอาสาสมัคร
ฟื� นฟ่ปี่าดอย์สุเทพ กิ่จก่รรมอบรมไก่ด์ท้องถิ�นดอย์สุเทพ โครงก่ารหลััก่ส่ตร
เทคโนโลัยี์ก่ารฟื� นฟ่ปี่า โครงก่ารเสวินาดอย์สุเทพ โครงก่ารธนาคารเมล็ัดเพื�อก่าร
อนุรกั่ษ์พันธกุ่รรมของไม้ท้องถิ�น แลัะก่ารจดัทำาหลััก่ส่ตร “ดอย์สุเทพวิทิย์า 
วิชิาของทุก่คน” เปี็นต้น

ในด้านก่ารใหบ้รกิ่าร นอก่เหนือจาก่กิ่จก่รรมบรกิ่ารวิชิาก่าร ในปีี 2565 ศ่นย์์ฯ ได้
ใหบ้รกิ่ารนิทรรศก่าร Suthep Now, Then’n Hope แลัะนิทรรศก่ารธรรมชาติ
บันดาลัใจ ใหแ้ก่่นัก่ท่องเที�ย์วิแลัะบุคคลัทั�วิไปี รวิมถ้งก่ารใหบ้รกิ่ารด้านสถานที� 
ในก่ารจดัปีระชุมสัมมนา สำาหรบัหน่วิย์งานภาย์ใน แลัะหน่วิย์งานภาย์นอก่ อาทิ ก่าร 
ใหบ้รกิ่ารหอ้งปีระชุมสำาหรบัจดังานเสวินาโต�ะก่ลัมเกี่�ย์วิกั่บก่ารจดัก่ารไฟปี่า ของ
ศ่นย์์ฝึ่ก่อบรมวินศาสตรชุ์มชนแหง่ภ่มิภาคเอเชีย์แปีซิฟิก่ ก่ารใหบ้รกิ่ารหอ้งปีระชุม
สำาหรบัจดักิ่จก่รรมอบรมเชิงปีฏิิบัติก่าร “Green Youth Movement” หวัิข้อ 
แหล่ังก่ำาเนิดฝุ่่น PM2.5 ในพื�นที�เมือง ของสภาลัมหาย์ใจ เปี็นต้น นอก่จาก่นี� ศ่นย์์ฯ 
ยั์งได้สรา้งเครอืข่าย์ควิามรว่ิมมือด้านธรรมชาติวิทิย์าแบบมีส่วินรว่ิม เพื�อควิาม
ยั์�งยื์นของชุมชน แลัะทรพัย์าก่รในพื�นที�ดอย์สุเทพ ทั�งกั่บหน่วิย์งานภาครฐั 
ภาคเอก่ชน ภาคปีระชาสังคม แลัะภาคปีระชาชน อกี่ด้วิย์

ศ้ึนย์บรกิ�รวทิย�ศึ�สต่รเ์ทคโนโลยี (ศึวท.มีช.)
ในปีีงบปีระมาณิ 2565 ที�ผ่่านมา ศวิท.มช. ได้จดักิ่จก่รรม 
ทางวิทิย์าศาสตรแ์ก่่โรงเรยี์นต่าง ๆ จำานวิน 14 ครั�ง ทั�งแบบ
ออนไลัน์แลัะออนไซต์ รวิมถ้งก่ารจดัก่ารอบรมแก่่ผ้่่สนใจ อาทิ 
ค่าย์เทคนิคปีฏิิบติัก่ารพันธศุาสตรโ์มเลักุ่ลั Geology online 
camp ค่าย์เทคนิคปีฏิิบัติก่ารทางเคมี ค่าย์เทคนิคเชิง 
ปีฏิิบติัก่ารทางวิทิย์าศาสตร ์  ค่าย์พัฒนาทัก่ษะทางวิทิย์าศาสตร ์

นอก่จาก่นี� ทาง ศวิท. มช. ยั์งได้รว่ิมพัฒนาหลััก่ส่ตรแลัะสื�อก่ารเรยี์นร่ส้ะเต็มศ้ก่ษา” 
ภาย์ใตโ้ครงก่าร Chevron Enjoy Science: สนุก่วิทิย์์ พลัังคิด เพื�ออนาคต ระย์ะ 
ที� 2 ปีีที� 2 (โครงก่ารมหาวิทิย์าลััย์เด็ก่ ปีระเทศไทย์) ได้ทำาก่ารต่อย์อดแลัะพัฒนา
หลััก่ส่ตรแลัะสื�อก่ารเรยี์นร่ส้ะเต็มศ้ก่ษา

ค่าย์เสรมิทัก่ษะปีฏิิบติัก่ารทางวิทิย์าศาสตร ์ ม.ต้น ค่าย์เสรมิทัก่ษะปีฏิิบัติก่ารทาง
วิทิย์าศาสตร ์ ม.ปีลัาย์ ค่าย์เทคนิคปีฏิิบติัก่ารพันธศุาสตรโ์มเลักุ่ลัสำาหรบันัก่เรยี์น
ระดับชั�นมัธย์ม ศ้ก่ษาปีีที� 4 - 6 โรงเรยี์นวิารเีชีย์งใหม่ ค่าย์นัก่วิทิย์าศาสตรร์ุน่เย์าวิ ์
ก่ารอบรม หวัิข้อ “ก่ารเตรยี์มควิามพรอ้มบุคลัาก่ร ในโครงก่ารจดัตั�งหอ้งพัฒนา
ผ่ลิัตภัณิฑ์์ในเชิงพาณิิชย์์”

       ปีัจจุบัน ศวิท. มช. เปีิดใหบ้รกิ่ารก่ารเช่าพื�นที�คณิะ 
เพื�อจดัตั�งบรษัิท Start Up ภาย์ใตโ้ครงก่าร 
SciStartUp โดย์มีบรษัิทที�เข้ารว่ิมโครงก่าร ดังนี�
บรษัิท เอส.เอม็.ไรซ์อนิโนเวิชั�น จำากั่ด  
(รศ. ดร. สุกั่ญ่ญ่า มหาธรีานนท์)
บรษัิท อนิโนพลัาสซีเอม็ จำากั่ด  
(รศ. ดร. ธรีวิรรณิ บุญ่ญ่วิรรณิ)
บรษัิท วินัเฮลัอนิโนเวิชั�น จำากั่ด 
(ศ.ดร.วิทิย์า สุรยิ์าสถาพร คณิะสัตวิแพทย์ศาสตร)์
บรษัิท นีโอเทคแคร ์จำากั่ด  (รศ. ดร. สุภาพ ช่พันธ)์

บรกิ่ารโดย์หอ้งปีฏิิบัติก่ารก่ลัาง 
แลัะบรกิ่ารโดย์ ศวิท-มช. 

ศ่นย์์บรกิ่ารวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์ (ศวิท.มช.) เปี็นหน่วิย์งานที�ใหบ้รกิ่าร
ด้านวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์แก่่บุคคลัทั�งภาย์ในแลัะนอก่มหาวิทิย์าลััย์ ในปีี 
งบปีระมาณิ 2565 ศวิท.มช. มีกิ่จก่รรมก่ารใหบ้รกิ่ารต่าง ๆ โดย์สังเขปี ดังนี� 

ก�รสร�้งคว�มีรว่มีม่ีอกับหน่วยง�นภ�ยนอก และก�รปีระช�สัมีพันธ์เ์ชิงรก่ 
อาทิ ศ่นย์์วิทิย์าศาสตรฮ์าลัาลั จุฬาลังก่รณ์ิมหาวิทิย์าลััย์ สำานัก่งานเชีย์งใหม่ 
(ศวิฮ.ชม.) สมาพันธ ์SME ไทย์ ภาคเหนือ ในก่ารต่อย์อดงานวิจิยั์ส่่เชิงพาณิิชย์์
ออก่พื�นที�ทำาก่ารปีระชาสัมพันธเ์ชิงรกุ่เเนะนำาหน่วิย์งานแลัะบรกิ่ารของ ศวิท.มช. 
ในเขตอำาเภอต่าง ๆ ทั�งในแลัะนอก่จงัหวิดัเชีย์งใหม่

ก�รต่่อยอด้ผู้ลง�นวจิำยัส่้เชิงพ�ณิชย์ 
มีก่ารจบัค่่ควิามรว่ิมมือระหวิา่งอาจารย์์คณิะวิทิย์าศาสตร ์ แลัะบรษัิท รา้นค้า
ต่าง ๆ อาทิ บรษัิท เวิลัเนส มี  รา้น Daddy’s Antique บรษัิท โมเน่ มารเ์ก็่ตติ�ง 
(ไทย์แลันด์) จำากั่ด บรษัิท ฟอรม่์า คอรป์ีอเรชันส์ จำากั่ด

บรกิ�รก�รต่รวจำสอบต่่�ง ๆ 
ศวิท.มช. ใหบ้รกิ่ารก่ารใช้เครื�องมือทางวิทิย์าศาสตร ์ก่ารทดสอบวิเิคราะห ์อาทิ 
Rotary Evaporator บรกิ่ารวิเิคราะหค์ุณิภาพนำา นำาทิ�ง นำาเสีย์ นำาปีระปีา 
นำาแข็ง นำาบาดาลั บรกิ่ารตรวิจ DNA พืช

นวตั่กรรมีหน้�ก�กปี้องกันฝุ่่�น PM2.5 
คว�มีดั้นบวกเพ่�ออ�ส�ดั้บไฟปี�� 
ผ่ศ.ดร.วิา่น  วิริยิ์า แลัะ AcAir CMU ได้พัฒนานวิตัก่รรม 
หน้าก่าก่ปี้องกั่นฝุ่่น PM2.5 ควิามดันบวิก่เพื�ออาสาดับ
ไฟปี่า มีก่ารปีรบัรป่ีแบบหน้าก่าก่แลัะเครื�องก่รองของ 
MasquraX for Firefighter New Model เพื�อใหมี้ 
นำาหนัก่เบาพร้อมติดตั�งอุปีก่รณ์ิเสริมในก่ารเดินปี่า  
ต่อมาในปี ี2565 ได้พัฒนาต่อย์อดชุดหน้าก่าก่ควิามดัน 
บวิก่ เพื�ออาสาดับไฟปี่ารุน่ใหม่ คือ MasquraX 2022 
สำาหรบัเจา้หน้าที�ดับไฟปี่า 

ศ้ึนย์ธ์รรมีช�ติ่วทิย�ด้อยส่เทพเฉลิมีพระเกียรติ่ฯ 

ศ้ึนย์วจิำยัวทิย�ศึ�สต่รสิ์�งแวด้ล้อมี



ศ่นย์์วิจิยั์วิทิย์าศาสตรสิ์�งแวิดล้ัอม

โครงก่ารจดัตั�งศ่นย์์วิจิยั์วิทิย์าก่ารข้อม่ลั (DSRC)

 ศ่นย์์วิิจัย์วิัสดุศาสตรมุ่์งเน้นก่ารดำาเนินงานวิิจัย์เชิงบ่รณิาก่ารก่ารสรา้งควิามรว่ิมมือกั่บ 
หน่วิย์งานทั�งภาครฐัแลัะเอก่ชนทั�งในแลัะต่างปีระเทศ แลัะส่งเสรมิก่ารพัฒนาก่ำาลัังคนเพื�อควิาม
ก้่าวิหน้าในสาย์อาชีพ มีก่ารจดัชุดสัมมนานัก่วิจิยั์วิสัดุศาสตร ์ ทั�งหมด 4 ครั�ง เพื�อนำาเสนอผ่ลัก่าร
ดำาเนินงานปีระจำาปีี พรอ้มระดมสมองก่ารจดัทำาข้อเสนอโครงก่าร แลัะเสนอแนวิทางก่ารพัฒนางาน
วิจิยั์แลัะนวิตัก่รรมทาง Frontier Research แลัะ Deep Technology เพื�อควิามเปี็นเลิัศ แลัะ 
ต่อย์อดส่่ก่ารใช้ปีระโย์ชน์ต่อเศรษฐกิ่จ สังคม แลัะสิ�งแวิดล้ัอม

  คณะผู้้้วจิำยัและผู้้้บรหิ�รศ้ึนย์วสัด้่ศึ�สต่ร ์ได้้เข้�รว่มีกิจำกรรมีสนับสน่นง�นวจิำยั
และนวตั่กรรมี อาทิ  
 > “มหก่รรมงานวิจิยั์มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ ปีระจำาปีี 2565 (CMU High Impact 
 Research & Innovation Expo 2022)” วินัที� 22-23 ก่รก่ฎาคม 2565 ณิ หอปีระชุมใหญ่่ 
 มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ 
 > งาน FTI EXPO 2022 - Business Matching จดัโดย์ สภาอุตสาหก่รรมแหง่ปีระเทศไทย์ 
 ณิ ศ่นย์์ปีระชุมนานาชาติเชีย์งใหม่ เมื�อวินัที� 29 มิถุนาย์น-3 ก่รก่ฎาคม 2565
 > งาน Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier
  Research & Creative Economy toward Sustainable Development จดัโดย์ บพค. 
 ณิ อมิแพคฟอรมั ระหวิา่งวินัที� 28 – 29 ตุลัาคม 2565 

อกี่ทั�งได้รว่ิมสนับสนุนเปี็นเจา้ภาพในก่ารจดัปีระชุมวิชิาก่ารระดับนานาชาติ 3 ครั�ง ได้แก่่  
 > International Symposium in Chemistry 2022 ณิ ภาควิชิาเคมี คณิะวิทิย์าศาสตร ์มช. 
 > International Conference and Exhibition on Science, Technology and 
 Engineering of Materials (ISTEM2022) ณิ ศ่นย์์ปีระชุมนานาชาติสวินนงนุชพัทย์า  
 ทั�งนี� ได้เปี็นตัวิแทนในพิธลีังนามบันท้ก่ควิามเข้าใจ (MOU) ระหวิา่ง The American 
 Ceramic Society : Thailand Chapter รว่ิมกั่บสถาบันต่าง ๆ 10 แหง่ ซ้�งรวิมถ้ง  
 มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ด้วิย์ 
 > The International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 
 (ICTA 2022) ณิ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 ในปีี 2565 นัก่วิจิยั์ศ่นย์์วิสัดุศาสตรไ์ด้ผ่ลิัตผ่ลังานวิชิาก่ารปีระเภทต่าง ๆ ดังนี� 
 > บทควิามวิจิยั์ ในฐานข้อม่ลั ISI จำานวิน 81 เรื�อง (Q1 = 41 เรื�อง, Q2 = 40 เรื�อง) 
 > ได้รบัสิทธบิัตรปีระเทศไทย์ (Granted Patent) = 1 เรื�อง
 > มีผ่ลังานที�มีระดับควิามพรอ้มของเทคโนโลัยี์ที�ส่่อุตสาหก่รรม (TRL) จำานวิน 2 เรื�อง 
 (TRL 3 = 1 เรื�อง แลัะ TRL 4 = 1 เรื�อง) แลัะ CMU-RL จำานวิน 10 เรื�อง 
 (ข้อม่ลั ณิ วินัที� 2 ธนัวิาคม 2565) 

 ศ่นย์์วิจิยั์วิสัดุศาสตรไ์ด้รบัทุนวิจิยั์รวิม เปี็นเงนิ 58.431 ล้ัานบาท จำานวิน 8 โครงก่าร 
ทั�งจาก่ภาย์ในแลัะภาย์นอก่มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ อาทิ 
 > โครงก่าร MEDIPOL (Molecular Design of Polymers for Biomedical  
 Applications) จาก่ Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 
 Horizon 2020, European Commission เปี็นเงนิ 11.635 ล้ัานบาท
 > โครงก่ารวิจิยั์ปีระเภทงานม่ลัฐาน (Fundamental Fund) ปีี 2565 
 เปี็นเงนิ 14.283 ล้ัานบาท
 >  โครงก่ารก่ารผ่ลิัตไหมเย็์บแผ่ลัลัะลัาย์ได้ชนิดเส้นเดี�ย์วิทางก่ารค้า (บพข.) เปี็นเงนิ  
 7.42445 ล้ัานบาท เปี็นต้น 

 นอก่จาก่นี� นัก่วิจิยั์วิสัดุศาสตรยั์์งได้รบัทุนวิจิยั์ส่วินตัวิจาก่หน่วิย์งานภาย์นอก่ ดังนี� 
“ทุนพัฒนานัก่วิจิยั์รุน่ก่ลัาง” จาก่สำานัก่งานก่ารวิจิยั์แหง่ชาติ (วิช.) ก่ระทรวิงก่ารอุดมศ้ก่ษา 
วิทิย์าศาสตร ์ วิจิยั์แลัะนวิตัก่รรม ทุนสนับสนุนจาก่สำานัก่งานวิจิยั์วิทิย์าศาสตรแ์หง่ก่องทัพ
อาก่าศสหรฐัอเมรกิ่า ทุน Fellows-in-Residence(Junior level) จาก่ CY Advanced 
Studies, CY Cergy Paris University ทุนวิจิยั์จาก่ The Murata Science  
Foundation ทุนสถาบันบัณิฑิ์ตวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์ไทย์ (TGIST) จาก่สำานัก่งาน
พัฒนาวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์แหง่ชาติ

 มีก่ารพัฒนาก่ำาลัังคน อาทิ ก่ารเพิ�มตำาแหน่งวิชิาก่ารของคณิาจารย์์ พัฒนานัก่ศ้ก่ษาระดับ ปี.ตร ี โท เอก่ แลัะนัก่วิจิยั์ 
Postdoc มีนัก่วิจิยั์ได้รบัผ่ลังานรางวิลััเชิดช่เกี่ย์รติ ปีระจำาปีี 2565 อาทิ รางวิลััเชิดช่เกี่ย์รติด้านก่ารวิจิยั์แลัะนวิตัก่รรม 
มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ ปีระจำาปีี 2565, รางวิลััสิ�งปีระดิษฐแ์ลัะนวิตัก่รรม วิช. 2565 ระดับอุดมศ้ก่ษา (ปีรญิ่ญ่าโทแลัะปีรญิ่ญ่า
เอก่) รางวิลัั Bronze Prize for Excellent Efforts In Creating Invention จาก่งาน Seoul International Invention 
Fair 2022 รางวิลััที� 1 แลัะ 2 ก่ารนำาเสนอแผ่นธรุกิ่จภาย์ใตโ้ครงก่าร Empowering Women Through Business แลัะ 
รางวิลััชนะเลิัศ Posco-Thainox Metallurgy Award แลัะ รองชนะเลิัศจาก่ก่ารเสนอผ่ลังานในงานปีระชุมวิชิาก่ารโลัหะวิทิย์า
แหง่ปีระเทศไทย์ครั�งที� 13

กิ่จก่รรมศ่นย์์วิจิยั์คณิะวิทิย์าศาสตร ์ปีระจำาปีีงบปีระมาณิ 2565

โครงก�รก�รสร�้งขีด้คว�มีส�มี�รถในก�รต่รวจำติ่ด้ต่�มีค่ณภ�พอ�ก�ศึในภ้มิีภ�คเอเชียต่ะวนัออกเฉียงใต้่ 
AcAir CMU แลัะ ESRC ได้ดำาเนินโครงก่าร “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” รว่ิมกั่บ Research Triangle  
Institute (RTI International) โดย์ได้รบัก่ารสนับสนุนงบปีระมาณิจาก่ Department of State (DOS) ปีระเทศสหรฐัอเมรกิ่า มีวิตัถุปีระสงค์เพื�อเสรมิสรา้ง
ศัก่ย์ภาพด้านคุณิภาพอาก่าศ เพื�อติดตาม แลัะขย์าย์ผ่ลัในก่ารสรา้งควิามตระหนัก่ของสาธารณิะในปีัญ่หาเกี่�ย์วิกั่บคุณิภาพอาก่าศ โดย์สรา้งก่ารมีส่วินรว่ิมของผ้่่มี 
ส่วินได้ส่วินเสีย์ แลัะขย์าย์เครอืข่าย์เซ็นซอรต์รวิจวิดัอนุภาคฝุ่่นลัะอองขนาดเล็ัก่  (PM2.5) ต้นทุนตำา จดัอบรมใหค้วิามร่ใ้หแ้ก่่ผ้่่มีส่วินได้ส่วินเสีย์เพื�อสรา้งก่ารรบัร่ ้
แลัะเผ่ย์แพรต่่อสาธารณิะ รวิมถ้งก่ารเพิ�มขีดควิามสามารถของผ้่่มีส่วินได้ส่วินเสีย์ในระดับภ่มิภาคในปีระเทศในเอเชีย์ตะวินัออก่เฉีย์งใต้ (SEA) ปีระก่อบด้วิย์ปีระเทศไทย์ 
ลัาวิ แลัะเวิยี์ดนาม

ง�นเสวน�วชิ�ก�รนวตั่กรรมีแก้ฝุ่่�นร�้ย เพ่�อลมีห�ยใจำคนเม่ีอง
รศ.ดร.สมพร จนัทระ หวัิหน้าศ่นย์์ ESRC แลัะปีระธาน AcAir CMU เข้ารว่ิมงานเสวินาวิชิาก่ารนวิตัก่รรมแก้่ฝุ่่นรา้ย์ เพื�อลัมหาย์ใจคนเมือง จดัโดย์สวินพฤก่ษศาสตร ์ 
เมื�อวินัที� 1 เมษาย์น 2565 ณิ หอ้งปีระชุมพลัอย์ไพลิัน สถานที�พัก่ฟื� นแลัะพัก่ผ่่อนก่องทัพบก่ (ลัานนา) ก่รนีเลัครสีอรท์ จงัหวิดัเชีย์งใหม่

โครงก�ร “Less is More School Link” Green Youth Movement พลังคนร่น่ใหม่ี ขับเคล่�อนเม่ีองไรฝุ่้่�นควนั 
ESRC แลัะAcAir CMU  รว่ิมจดัโครงก่าร “Less is More School Link” Green Youth Movement พลัังคนรุน่ใหม่ขับเคลืั�อนเมืองไรฝุ่้่นควินั ระหวิา่งวินัที� 9 -10 
ก่รก่ฎาคม 2565 ณิ ศ่นย์์ธรรมชาติวิทิย์าดอย์สุเทพศ้ก่ษาเฉลิัมพระเกี่ย์รติฯ มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่

นวตั่กรรมีพ่�นที�ปีลอด้ภัยจำ�กฝุ่่�นควนั PM2.5 Safety Zone รว่มีกับโครงก�ร สิงหอ์�ส� “ส้ไ้ฟปี��”
ผ่ศ.ดร.วิา่น  วิริยิ์า  ผ้่่ช่วิย์หวัิหน้าศ่นย์์ ESRC รว่ิมกั่บ AcAir CMU ได้จดัทำาอุปีก่รณ์ิสำาหรบัสรา้งพื�นที�ปีลัอดภัย์จาก่ฝุ่่นควินั (PM2.5 Safety Zone) ใหมี้ค่าของฝุ่่น 
PM2.5 อย่่์ในเก่ณิฑ์์ระดับที�ปีลัอดภัย์ต่อสุขภาพ ใช้หลััก่ก่ารก่ารบรหิารจดัก่ารอาก่าศเบื�องต้น จาก่ก่ารพิจารณิารป่ีแบบของพื�นที�ก่ารใช้งานหอ้งต่าง ๆ แลัะก่ารปีิดกั่�น
อาก่าศเพื�อลัดฝุ่่นลัะอองขนาดเล็ัก่ (PM10 แลัะ PM2.5) ที�เปี็นมลัพิษจาก่ภาย์นอก่ซ้�งทำาใหป้ีระหยั์ดค่าใช้จา่ย์ในก่ารจดัสรา้งพื�นที� แลัะลัดค่าใช้จา่ย์ระย์ะย์าวิในก่ารบำารงุ
รกั่ษาเปีลีั�ย์นวิสัดุก่รองในอนาคต ถือเปี็นอกี่ทางเลืัอก่หน้�งในก่ารด่แลัสุขภาพ แลัะปี้องกั่นตัวิเองจาก่มลัพิษฝุ่่นลัะอองขนาดเล็ัก่ (PM10) แลัะฝุ่่นควินั (PM2.5)

ศ่นย์์วิจิยั์วิสัดุศาสตร์

DSRC พัฒน�หลักส้ต่รออนไลน์ Data Science From Zero 
to Hero เพื�อ Reskill/Upskill แก่่บุคลัาก่ร นัก่ศ้ก่ษามหาวิทิย์าลััย์
เชีย์งใหม่ รว่ิมกั่บ CMU School of Lifelong Education  
เปีิดสอนสองหลััก่ส่ตร คือ Basic Data Analytics แลัะหลััก่ส่ตร 
Basic AI โดย์มีผ้่่ลังทะเบีย์นเรยี์นเกื่อบ 2,000 คน

DSRC เปี็นศ้ึนย์ปีระส�นง�นเครอ่ข่�ยภ้มิีภ�ค ภ�คเหน่อ 
โครงก�ร Super AI Engineer Season 1 และ 2 โดย์รว่ิมมือกั่บ
สมาคมปีัญ่ญ่าปีระดิษฐป์ีระเทศไทย์

DSRC สนับสน่นโครงก�รสร�้งสรรค์นวตั่กรรมีด้้�นวทิย�ก�ร
ข้อม้ีล โดย์ในปีี 2565 มีโครงก่ารนวิตัก่รรม จำานวิน 4 โครงก่าร

DSRC จำดั้ก�รแข่งขัน Data Science Project Contest 2022 สำาหรบันัก่เรยี์นระดับ
ชั�น ม.ปีลัาย์ แลัะ ปีวิช. เปี็นแหง่แรก่ของปีระเทศ แข่งขันโครงงานทางด้านวิทิย์าก่ารข้อม่ลั
โดย์ใช้ข้อม่ลั PM2.5 แลัะ Hotspots โดย์มีนัก่เรยี์นใหค้วิามสนใจก่วิา่ 300 คน มีทีมเข้า
แข่งขันก่วิา่ 30 ทีม

DSRC ได้้รบัท่นสนับสน่นง�นพ่�นฐ�น ปีระจำำ�ปีี 2565 (Fundamental Fund 2022) โครงก่ารพัฒนาโมเดลัทาง
คณิิตศาสตร ์ แลัะอลััก่อรท้ิมที�ชาญ่ฉลัาด โดย์ใช้ก่ารเรยี์นร่ข้องเครื�องสำาหรบัก่ารปี้องกั่นแลัะก่ารคัดก่รองโรคไม่ติดต่อ
เรื�อรงั นอก่จาก่นี�ยั์งมีโครงก่ารต่อเนื�องที�ได้รนัทุนจาก่ บพค. อาทิ โครงก่ารพัฒนาระบบร่จ้ำาเสีย์งพ่ดภาษาถิ�นเหนือ  
เพื�อสนับสนุนก่ารท่องเที�ย์วิแลัะพัฒนาก่ำาลัังคนทางด้านปีัญ่ญ่าปีระดิษฐ ์ โครงก่ารพัฒนาแลัะถ่าย์ทอดเทคโนโลัยี์เทคนิค
ปีัญ่ญ่าปีระดิษฐใ์นก่ารวินิิจฉัย์ผ้่่ปี่วิย์ที�ได้รบับาดเจบ็ทางสมองเปี็นต้น



ก่ารนำางานวิจิยั์ไปีใช้ปีระโย์ชน์

นวิตัก่รรม

ศ่นย์์ควิามเปี็นเลิัศของคณิะวิทิย์าศาสตร ์ที�รว่ิมกั่บ มช.

งาน sCi to SMEs

ฝุ่��ยวจิำยัได้้มีีก�รรวบรวมีข้อม้ีลก�รวจิำยั เพ่�อผู้ลักดั้นก�รนำ�ง�นวจิำยัวทิย�ศึ�สต่ร์
ร�กฐ�นไปีส่้นำ�ไปีใช้ปีระโยชน์ โดย์ในปีี 2565 ได้ผ่ลััก่ดันก่ารนำางานวิจิยั์ไปีใช้
ปีระโย์ชน์ในปีระเด็นด้านต่าง ๆ ดังนี�

ผ่ลังาน CMU-RL ระดับ 4-7
(คัดเลืัอก่ผ่ลังานที�มีก่ารนำาไปีใช้ปีระโย์ชน์
โดย์หน่วิย์งานภาย์นอก่ มช.)

ผ่ลังาน CMU-RL ระดับ 8-9
เปี็นผ่ลังานวิจิยั์หรอืองค์ควิามร่ใ้หม่ที�เปี็นต้นแบบ หรอืได้รบัรองมาตรฐานที�เกี่�ย์วิข้อง 
(ต้นแบบภาคสนามที�ผ่่านมาตรฐาน) หรอืถ่ก่นำาไปีใช้จรงิโดย์บุคคลัภาย์นอก่

>  ต้นแบบก่ระเบื�องมุงหลัังคามวิลัเบาโดย์ใช้เศษยิ์ปีซัมแลัะเศษแก้่วิ   ผ่ศ.ดร.วิรพงษ์ เทีย์มสอน แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์
>  ต้นแบบก่ระเบื�องป่ีพื�นชนิดเคลืัอบจาก่ก่าก่อุตสาหก่รรม    ผ่ศ.ดร.วิรพงษ์ เทีย์มสอน แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์
>  ก่ารพัฒนาโฟมแก้่วิโดย์ก่ารเคลืัอบสารต้านแบคทีเรยี์ใช้เปี็นบอรด์ฉนวิน  ผ่ศ.ดร.วิรพงษ์ เทีย์มสอน แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์
>  Air-guitar ระบบฟื� นฟ่ก่ารทำางานของมือในผ้่่ปี่วิย์โรคหลัอดเลืัอดสมองสำาหรบัฝึ่ก่ที�บ้าน รศ.ดร.พิศิษฐ ์สิงหใ์จ แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์
>  ตัวิเรง่ปีฏิิกิ่รยิ์าเชิงแสง Bi2WO6      รศ.ดร.บ่รภัทร ์อนิทรย์ี์สังวิร
>  Web Application สำาหรบับรหิารจดัก่ารโครงก่ารส่งเสรมิก่ารผ่ลิัต
     ที�เปี็นมิตรกั่บสิ�งแวิดล้ัอมสำาหรบัผ่ลิัตภัณิฑ์์ชุมชน (Green Production) ปีี 2564-2565 ผ่ศ.ดร.อารรีตัน์ ตรงรศัมีทอง
>  ก่ารนำาโลัหะเงนิก่ลัับคืนจาก่สารลัะลัาย์ก่รดไนตรกิ่ทิ�งจาก่อุตสาหก่รรม   ผ่ศ.ดร.แสนคำา นุเสน
>  ก่ารเพิ�มปีระสิทธภิาพเครอืข่าย์เครื�องแลัก่เปีลีั�ย์นควิามรอ้นของโรงก่ลัั�นนำามันฝ่าง รศ.ดร.ปีรมิานันท์ เชิญ่ธงไชย์
>  ต้นแบบเซรามิก่ตก่แต่งชนิดเคลืัอบจาก่ก่าก่อุตสาหก่รรมโดย์เผ่าที�อุณิหภ่มิตำา  ผ่ศ.ดร.วิรพงษ์ เทีย์มสอน แลัะคณิะผ้่่วิจิยั์

>  ก่ารพัฒนาก่ารยื์ดอายุ์นำาอนิทผ่ลััมสดโดย์ใช้เทคโนโลัยี์- รทีอรท์
    ในระดับอุตสาหก่รรมเพื�อก่ารจดัจำาหน่าย์ในเชิงพาณิิชย์์    อ.ดร.หทัย์ชนก่ ปีันดิษฐ์
>  เครื�องผ่ลิัตนำาอเิล็ัก่โทรไลัต์       รศ.ดร.ก่านดา หวิงัชัย์
>  ก่ารขย์าย์ขนาดก่ารเพาะเลีั�ย์งเพื�อผ่ลิัตรงควิตัถุจาก่ไซย์าโนแบคทีเรยี์ 
     Leptolyngbya sp. KC45 ส่่ระบบนำารอ่ง     รศ.ดร.ชย์าก่ร ภ่มาศ

เพ่�อเปีน็ก�รส่งเสรมิีใหมี้ีก�รผู้ลิต่ผู้ลง�นท�งวชิ�ก�รสำ�หรบัคณ�จำ�รย์ที�ทำ�ง�นวจิำยัในคณะวทิย�ศึ�สต่ร ์คณิะวิทิย์าศาสตรจ์ง้จดัใหมี้ “โครงก่ารผ่ลิัต 
ผ่ลังานทางวิชิาก่าร” ซ้�งได้รบัก่ารสนับสนุนงบปีระมาณิเงนิราย์ได้จาก่โครงก่ารก่ลัุม่วิจิยั์ ศ่นย์์วิจิยั์ แลัะศ่นย์์ควิามเปีน็เลิัศ มหาวิทิย์าลััย์เชยี์งใหม่ ปีระก่อบด้วิย์

ก่ลัุ่มวิจิยั์วิทิย์าก่ารข้อม่ลั 
ก่ลัุ่มวิจิยั์เทคโนโลัยี์ควิอนตัม 
ศ่นย์์วิจิยั์ทางวิทิย์าศาสตรสิ์�งแวิดล้ัอม
ก่ลัุ่มวิจิยั์ทางด้านฟิสิก่ส์แลัะดาราศาสตร์
ศ่นย์์วิจิยั์ขั�นส่งด้านก่ารจำาลัองเชิงคำานวิณิ
ศ่นย์์วิจิยั์ทางวิสัดุศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์วิสัดุ   
ก่ลัุ่มวิจิยั์ด้านสารสนเทศทางสุขภาพเพื�อชุมชน
ก่ลัุ่มวิจิยั์ด้านคณิิตศาสตรแ์ลัะคณิิตศาสตรป์ีระยุ์ก่ต์
ก่ลัุ่มวิจิยั์ทางทรพัย์าก่รชีวิภาพเพื�อก่ารเก่ษตร อุตสาหก่รรม แลัะก่ารแพทย์์
ศ่นย์์วิจิยั์ด้านควิามหลัาก่หลัาย์ของจุลิันทรย์ี์ แลัะก่ารใช้ปีระโย์ชน์อย่์างยั์�งยื์น

วินัพุธที� 19 ม.ค. 2565 ศ่นย์์บรกิ่ารวิทิย์าศาสตรแ์ลัะเทคโนโลัยี์ (ศวิท.-มช.) รว่ิมกั่บสมาพันธ ์ SME ไทย์  
จงัหวิดัเชีย์งใหม่ จดัโครงก่ารขับเคลืั�อนเศรษฐกิ่จแลัะนวิตัก่รรมสรา้งสรรค์ แลัะนิทรรศก่ารแสดงผ่ลังานระหวิา่ง
นัก่วิจิยั์ ผ้่่ปีระก่อบก่าร แลัะสถาบันก่ารเงนิ “sCi to SMEs: เปีิดเวิทีใหผ้่้่ปีระก่อบก่ารพบนัก่วิจิยั์” ภาย์ใต้แนวิคิด 
“ต่อย์อดอดีต” “ปีรบัปีัจจุบัน” แลัะ “สรา้งคุณิค่าใหม่ในอนาคต” เพื�อขับเคลืั�อนงานบรกิ่ารทางวิทิย์าศาสตรส่่์ 
ผ้่่ปีระก่อบก่าร SMEs ไทย์ในท้องถิ�นใหมี้ปีระสิทธภิาพ เพื�อใหผ้่้่ปีระก่อบก่ารสามารถนำาเทคโนโลัยี์ไปีพัฒนาระบบ
คุณิภาพก่ระบวินก่ารผ่ลิัตสินค้า ซ้�งจะเปี็นก่ารย์ก่ระดับมาตรฐานผ่ลิัตภัณิฑ์์ แลัะต่อย์อดส่่ก่ารขับเคลืั�อน SMEs ที�
เปี็นราก่ฐานสำาคัญ่ในก่ารพัฒนาระบบเศรษฐกิ่จของปีระเทศใหส้ามารถแข่งขันไดใ้นตลัาดโลัก่

กิ่จก่รรมภาย์ในงานปีระก่อบด้วิย์ ก่ารลังนามควิามรว่ิมมือระหวิา่ง ศวิท-มช. แลัะสมาพันธ ์ SME ไทย์ จ.เชีย์งใหม่ 
ก่ารลังนามจบัค่่ธรุกิ่จ ระหวิา่งนัก่วิจิยั์กั่บผ้่่ปีระก่อบก่ารวิสิาหกิ่จขนาดก่ลัางแลัะขนาดย่์อม ก่ารเสวินาวิสัิย์ทัศน์
ของคณิะวิทิย์าศาสตรใ์นก่ารนำาผ่ลังานวิจิยั์ออก่ส่่ภาคอุตสาหก่รรม แลัะยุ์ทธศาสตรก์่ารขับเคลืั�อนเศรษฐกิ่จ แลัะ
นวิตัก่รรมสรา้งสรรค์  นอก่จาก่นี� ยั์งมีก่ารออก่บ่ธแสดงสินค้าแลัะนิทรรศก่าร ก่ลัุ่มด้านนวิตัก่รรมสุขภาพ Health 
Products, ก่ลัุ่มสมุนไพรแลัะเครื�องสำาอาง Herbs and Cosmetic, ก่ลัุ่ม Garment-Fashion, ก่ลัุ่ม Software 
- Innovation and Green Energy บ่ธผ่ลังานวิจิยั์ของนัก่วิจิยั์คณิะวิทิย์าศาสตร ์ บ่ธผ่ลิัตภัณิฑ์์แลัะสินค้าที�มี 
นวิตัก่รรม บ่ธของก่ลัุ่ม SMEs แลัะ Start Up รวิมทั�งบ่ธสถาบันก่ารเงนิแลัะผ้่่สนับสนุน ตลัอดจนก่ารนำาเสนอ 
ผ่ลังานวิจิยั์ของนัก่วิจิยั์ แลัะก่ารนำาเสนอสินค้าแลัะผ่ลิัตภัณิฑ์์ของผ้่่ปีระก่อบก่าร SMEs รวิมทั�งก่ารจบัค่่ธรุกิ่จ 
(Business Matching)

ก่ารจดังานในครั�งนี� ได้ช่วิย์ส่งเสรมิแลัะพัฒนา  SMEs ในพื�นที� ใหส้ามารถเชื�อมโย์งผ่ลังานวิจิยั์ที�มีศัก่ย์ภาพออก่ส่่
ตลัาด เพื�อสรา้งราย์ได้หมุนเวิยี์นในอนาคต ตลัอดจนสามารถสรา้งก่ลัไก่ควิามรว่ิมมือเพื�อส่งเสรมิ SMEs อย่์าง
เปี็นระบบ เพื�อใหเ้กิ่ดก่ระบวินก่ารพัฒนา SMEs ใหเ้ข้าถ้งนวิตัก่รรมแลัะดิจทัิลั อนัจะเปี็นก่ารเพิ�มม่ลัค่าทาง
เศรษฐกิ่จของผ่ลิัตภัณิฑ์์ในท้องถิ�นใหส่้งข้�น



ก่ลัุ่มวิจิยั์แบบมุ่งเปี้าใหม่ 2565

กิ่จก่รรมปีระชุมวิชิาก่าร ปีระจำาปีีงบปีระมาณิ 2565

ระบบ SciScholars

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

 เมื�อปีี 2564 คณิะวิทิย์าศาสตร ์ไดใ้หก้่ารสนับสนุนโครงก่ารวิจิยั์มุ่งเปี้า จำานวิน 10 หวัิข้อ ได้แก่่ 
 1. เศึรษฐศึ�สต่รจ่์ำลินทรย์ี
 2. Genomics
 3. Zero Waste
 4. Data Science 
 5. Climate Change
 6. Energy Harvesting
 7. Sustainable Earth Science
 8. Sensor for Smart Agriculture
 9. Battery for Electric Vehicle (EV)
 10. Cosmic Rays / Quantum in Space / Geophysics for Space

 โดย์ในปีี 2565 ได้มีก่ารเพิ�มหวัิข้อวิจิยั์มุ่งเปี้าที�เปี็นปีระเด็นสำาคัญ่ในปีัจจุบันอกี่ 2 หวัิข้อ ได้แก่่ (11) Blockchain และ  
(12) Zero Carbon รวิมเปี็น 12 หวัิข้อ เพื�อเปี็นก่ารสรา้งควิามเข้มแข็งในงานวิจิยั์มุ่งเปี้าใหค้รอบคลัุมหวัิข้อวิจิยั์ที�เปี็นปีระเด็นซ้�งได้รบั
ควิามสนใจเรง่ด่วิน 

>   โครงก่ารสัมมนาเชิงปีฏิิบัติก่าร MEDIPOL Project Annual Meeting: Research and Innovation Staff Exchange (RISE)  
     วินัที� 30 พฤษภาคม, 1 แลัะ 7 มิถุนาย์น 2565 
>   ก่ารปีระชุมเชิงปีฏิิบัติก่ารระดับนานาชาติรว่ิมกั่บ UK Quantum Technology Hub: Sensors and Timing, United Kingdom       
      ในหวัิข้อ “Workshop Series SDG13: Climate action – Co2 monitoring and energy” ในระหวิา่งวินัที� 22-23 กั่นย์าย์น   
     2565 ณิ สำานัก่บรกิ่ารเทคโนโลัยี์สารสนเทศ มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่

คณิะวิทิย์าศาสตร ์ ได้รบัควิามอนุเคราะหเ์วิบ็ไซต์ scholars.med.cmu.
ac.th จาก่คณิะแพทย์ศาสตร ์สำาหรบัใชใ้นก่ารจดัเก็่บ วิเิคราะห ์แลัะนำาเสนอ 
ข้อม่ลัด้านงานวิจิยั์ ในชื�อ SciScholar (rsc.science.cmu.ac.th) โดย์
งานบรหิารงานวิจิยั์ บรกิ่ารวิชิาก่าร แลัะวิเิทศสัมพันธ ์ รว่ิมกั่บหน่วิย์
เทคโนโลัยี์สารสนเทศ ได้มีก่ารพัฒนาเวิบ็ไซต์ดังก่ล่ัาวิเพิ�มเติม เพื�อเปี็น
เ วิ็บ ไ ซ ต์ ห ลัั ก่ สำา ห รับ ข้ อ ม่ ลั ด้ า น ง า น วิิจัย์ ข อง อ า จ า ร ย์์ แ ลั ะ นั ก่ วิิจัย์ 
คณิะวิทิย์าศาสตร ์ที�ทุก่คนสามารถเข้าถ้งได้ โดย์มีข้อม่ลัที�สำาคัญ่ คือ จำานวิน
ผ่ลังานตีพิมพ์ ควิอไทล์ัของผ่ลังาน ค่า Impact factor ของผ่ลังานนั�น ๆ 
แลัะยั์งมีข้อม่ลัควิามเชี�ย์วิชาญ่ โดย์ข้อม่ลัในเวิบ็ไซต์สามารถนำามาวิเิคราะห์
แนวิโน้มของผ่ลังานวิจิยั์ของคณิะ จาก่จำานวินผ่ลังานรวิมในแต่ลัะปีี จำานวิน
ก่ารอา้งองิ ค่า h-index รวิมถ้งค่าสถิติอื�นๆ 
  
ขณิะนี� เวิบ็ไซต์ SciScholar ยั์งมีก่ารพัฒนาอย่์างต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ปี็นแหล่ัง
รวิบรวิมข้อม่ลัด้านผ่ลังานวิจิยั์ของอาจารย์์แลัะนัก่วิจิยั์ที�ถ่ก่ต้อง ข้อม่ลัจะมี
ก่ารอพัเดตอย่์างสมำาเสมอ เพื�อใหส้ามารถใช้งานใหเ้กิ่ดปีระโย์ชน์ส่งสุด 



สรปุีแผ่นงบปีระมาณิ ปีระจำาปีีงบปีระมาณิ 2565

งบเงนิราย์ได้ที�ก่ระจาย์ตามยุ์ทธศาสตรต่์าง ๆ ในปีีงบปีระมาณิ 2565 (ล้ัานบาท) 

ก่ารบรหิารจดัก่าร

ก่ารวิจิยั์

ก่ารจดัก่ารศ้ก่ษา

ก่ารบรกิ่ารวิชิาก่าร

เงนิเดือน | ค่าจา้งปีระจำา 
| เงนิอุดหนุนบุคลัาก่ร | ค่าสาธารณ่ิปีโภค 
| เงนิอุดหนุนทั�วิไปี | ครภัุณิฑ์์

ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย์ | เงนิวิสัดุ 
| ค่าสาธารณ่ิปีโภค | พนัก่งานมหาวิทิย์าลััย์ชั�วิคราวิ 
- ปีระจำา | เงนิสมทบเงนิสะสมพนัก่งานมหาวิทิย์าลััย์ 
| เงนิอุดหนุนทั�วิไปี  | เงนิอุดหนุนเฉพาะกิ่จ | ครภัุณิฑ์์ 
| ค่าที�ดินแลัะสิ�งก่่อสรา้ง | ราย์จา่ย์อื�น

งบเงนิแผ่่นดิน งบเงนิราย์ได้
469.2 ล้ัานบาท 123.5 ล้ัานบาท

ยุ์ทธศาสตรแ์ลัะก่ลัยุ์ทธข์องคณิะ ในรอบก่ารบรหิาร 2564-2568

ก่ลัยุ์ทธห์ลััก่ 5 ด้าน
ของคณิะวิทิย์าศาสตร์
1.  ก่ารบรหิารจดัก่ารเชิงบ่รณิาก่ารอย่์างยั์�งยื์น
2. ก่ารผ่ลิัตบัณิฑิ์ตที�มีทัก่ษะก่ารเปี็นพลัเมืองโลัก่
     แลัะก่ารเรยี์นร่ต้ลัอดชีวิติ
3. ก่ารวิจิยั์เพื�อควิามเปี็นเลิัศ นวิตัก่รรม 
    แลัะก่ารพัฒนาที�ยั์�งยื์น
4. ก่ารบรกิ่ารวิชิาก่ารที�เกิ่ดปีระโย์ชน์แก่่สังคม
5. ก่ารสื�อสารองค์ก่ร

24.6

67.4

29.9

1.6

ปีรมิาณิก่ารใชไ้ฟฟา้ 5 ปีีงบปีระมาณิย้์อนหลััง (ปีีงบปีระมาณิ 2561-2565)



ชุมชนนัก่ปีฏิิบัติ

ก่ารสื�อสารองค์ก่ร
Corporate Communication

(Community of Practice) 
ปีระจำาปีีงบปีระมาณิ 2565

อาจารย์์

จำานวิน CoP 
ปีระจำาปีีงบปีระมาณิ 
2565

รองศาสตราจารย์์

ผ้่่ช่วิย์ศาสตราจารย์์

ศาสตราจารย์์

ศาสตราจารย์์เกั่ย์รติคุณิ

คณิะวิทิย์าศาสตร ์ ส่งเสรมิใหพ้นัก่งานสาย์สนับสนุนดำาเนินก่าร
ปีรบัปีรงุแลัะพัฒนาก่ระบวินก่ารทำางานปีก่ติ เพื�อมุ่งส่่แนวิทาง
ก่ารปีฏิิบติัที�ดี ผ่่านชุมชนนัก่ปีฏิิบติั (Community of Practice) 
โดย์ในปีีงบปีระมาณิ 2565 มีก่ารจดักิ่จก่รรม CoP Day 
เมื�อวินัที� 15 มิถุนาย์น 2565

วดีิ้โอนำ�เสนอคณะรป้ีแบบใหม่ี อาทิ 
เพลังซอ วิทิย์า มช. “See Saw Science CMU 
วิดีิโอชุด The World of Science CMU
ก�รรเิริ�มี Mascot : SciMON คณิะวิทิย์าศาสตร์
ก�รปีระช�สัมีพันธ์ห์ลักส้ต่ร  theme-based 
: FUN with science, Fly to the World (2021), 
We are Real Scientist (2022)
จำดั้อบรมี Young Science Ambassador 
เพื�อพัฒนาศัก่ย์ภาพนัก่ศ้ก่ษาด้านก่ารสื�อสาร 
แลัะเปีิดโอก่าสใหนั้ก่ศ้ก่ษารว่ิมเปี็นส่วินหน้�ง
ในก่ารสื�อสารภาพลััก่ษณ์ิที�ดีของคณิะ  
ก�รปีรบัปีรง่เวบ็ไซต์่คณะวทิย�ศึ�สต่ร ์รว่มีกับ
ฝุ่��ย IT เพื�อใหมี้ควิามทันสมัย์ สวิย์งาม ใช้งาน
ได้อย่์างเต็มปีระสิทธภิาพ โดย์มีก่ารปีรบัปีรงุใน
ระย์ะแรก่ แลัะอย่่์ระหวิา่งดำาเนินก่ารวิางแผ่น
ปีรบัปีรงุในระย์ะต่อไปี

          ในด้านก่ารบรหิารงานบุคคลั ได้นำาระบบก่ารปีระเมินผ่ลัก่ารปีฏิิบัติงานสาย์วิชิาก่าร 3 แบบ  
(สอน/วิจิยั์/ทั�วิไปี) ไปีส่่ก่ารปีฏิิบัติ ทำาใหก้่ารปีฏิิบัติงานยื์ดหยุ่์นมาก่ข้�น   โดย์ผ่ลัก่ารปีระเมินอาจารย์์ 
ดีข้�น ทั�งนี� ในปีีงบปีระมาณิ 2565 มีคณิาจารย์์เลืัอก่เน้นสอน 5 คน เน้นวิจิยั์ 16 คน 

ในด้านก่ารพัฒนาบุคลัาก่รสาย์สนับสนุน นอก่จาก่ก่ารพัฒนาทัก่ษะก่ารทำางานผ่่านโครงก่ารชุมชน
นัก่ปีฏิิบัติแล้ัวิ ยั์งส่งเสรมิใหเ้ข้าเรยี์นคอรส์ออนไลัน์ โดย์เฉพาะคอรส์ Skills4life ของวิทิย์าลััย์
ก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติ รวิมถ้งพัฒนาศัก่ย์ภาพด้านก่ารวิจิยั์ใหแ้ก่่คณิาจารย์์

ในด้านก่ารบรหิารก่ารเงนิ ได้มีก่ารนำาระบบ Business net มาโอนเงนิผ่่านธนาคาร แทนก่ารใช้เช็ค 
เพื�อควิามคล่ัองตัวิแลัะรวิดเรว็ิ   มีก่ารเปีิดบัตรเครดิตของหน่วิย์งาน เพื�อควิามสะดวิก่ในก่าร
ทำาธรุก่รรมออนไลัน์ เช่น official Line account แลัะ Facebook 

ผู้ลง�นแบบบรรย�ย 
ชนะเลิัศ   Chemist Safety First
รองชนะเลิัศ อนัดับที� 1 วิารสาร Chiang Mai Journal 
   of Science
รองชนะเลิัศ อนัดับที� 2 ศ่นย์์ดอย์
ชมเชย์   นัก่ปีฏิิบัติก่ารภาควิชิาฟิสิก่ส์
   แลัะวิสัดุศาสตร์
   CS
   CS e-document Online

ผู้ลง�นแบบโปีสเต่อร ์
ชนะเลิัศ   หน่วิย์พัฒนาคุณิภาพนัก่ศ้ก่ษา
   แลัะศิษย์์เก่่าสัมพันธ์
รองชนะเลิัศ อนัดับที� 1 MICROBIO Systems 
รองชนะเลิัศ อนัดับที� 2 Smart HR
ชมเชย์   Smart Sci CMU e-Doc
   ชุมชนนัก่ปีฏิิบัติด้านพัสดุ

20

บุคลัาก่รคณิะวิทิย์าศาสตร ์ปีระจำาปีี 2565
321 บุคลัาก่รสาย์วิชิาก่าร 302 (94%)

Ph.D. 
19 (6%)
M.Sc.

207
บุคลัาก่รสาย์สนับสนุน

149       58 
งบแผ่่นดิน          งบราย์ได้

จำานวินอาจารย์์ที�ขอ
ตำาแหน่งทางวิชิาก่าร  
แลัะได้รบัก่ารแต่งตั�ง

ในรอบปีี 2565

ผ้่่ช่วิย์ศาสตราจารย์์    รองศาสตราจารย์์     ศาสตราจารย์์

    16    13            -
                               วิธิทีี� 3 (2)

ข้อม่ลั ณิ วินัที� 28 พฤศจกิ่าย์น 2565

ข่าวิเด่นด้านก่ารบรหิารงาน ปีระจำาปีี 2565

58
18%

162

51%

94

29%

6

2%

1

0%

ในรอบปีี 2565 มีีก�รพัฒน�ปีรบัปีรง่ส่�อ 
และก�รรเิริ�มีโครงก�รต่่�ง ๆ ดังนี�
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รศ.ดร.วินิิตา บุณิโย์ดม  รองอธกิ่ารบดี มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่
รศ.ดร.รฐัสิทธิ� สุขะหตุ  รองอธกิ่ารบดี มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่
รศ.ดร.ปีิย์ะพงศ์ เนีย์มทรพัย์์  ผ้่่ช่วิย์อธกิ่ารบดี มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่
ผ่ศ.ดร.ดุษฎี ปีระเสรฐิธติิพงษ์  รองผ้่่อำานวิย์ก่ารสำานัก่ทะเบีย์นแลัะปีระมวิลัผ่ลั
ผ่ศ.ดร.ศุภกิ่จ อาวิพัินธุ ์   รองผ้่่อำานวิย์ก่ารสำานัก่บรกิ่ารเทคโนโลัยี์สารสนเทศ
ผ่ศ.ดร.รจุริา อุน่เจรญิ่  คณิบดีวิทิย์าลััย์นานาชาตินวิตัก่รรมดิจทัิลั
รศ.ดร.มานัดถุ์ คำาก่อง  รองคณิบดีวิทิย์าลััย์นานาชาตินวิตัก่รรมดิจทัิลั
รศ.ดร.สมชาย์ ศรยี์าบ  ผ้่่ช่วิย์คณิบดีวิทิย์าลััย์นานาชาตินวิตัก่รรมดิจทัิลั

อาจารย์์คณิะวิทิย์าศาสตรที์�ได้รบัก่ารแต่งตั�งใหเ้ปี็นผ้่่บรหิารระดับมหาวิทิย์าลััย์ 
ปีระจำาปีีก่ารศ้ก่ษา 2565



ก่ารเรยี์นก่ารสอนแบบ Onsite 

ก่ารปีรบัปีรงุอาคารฟิสิก่ส์ 1

Concert คิดถ้งวิทิย์า
ย้์อนเวิลัาแหง่ควิามสุข

ก่ารเตรยี์มควิามพรอ้มส่่ EdPEx300

Research Mega Project 2022

หลััก่ส่ตรก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติที�ได้ก่ารรบัรองมาตรฐาน 

ปีระเด็นสำาคัญ่ ปีี 2022

ในปีีก่ารศ้ก่ษา 2565 เปี็นช่วิงเปีลีั�ย์นผ่่านภาย์หลัังก่าร
แพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019 ได้คลีั�คลัาย์ลัง
ก่ารจดัก่ารเรยี์นก่ารสอนส่วินใหญ่่ได้ก่ลัับส่่ก่ารเรยี์นก่าร
สอนแบบ Onsite เปี็นปีก่ติแล้ัวิ

ทั�งนี� คณิะวิทิย์าศาสตรไ์ด้มีก่ารเตรยี์มควิามพรอ้มในด้าน
ต่าง ๆ เพื�อก่ลัับมาดำาเนินก่ารเรยี์นก่ารสอนแบบ onsite 
โดย์คำาน้งถ้งก่ารเฝ้่าระวิงัก่ารติดเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019
ในช่วิงก่ารเปีลีั�ย์นผ่่านส่่ก่ารเปี็นโรคปีระจำาถิ�น

คณิะวิทิย์าศาสตรยั์์งไดใ้หค้วิามสำาคัญ่กั่บกิ่จก่รรมพัฒนา
นัก่ศ้ก่ษา โดย์เฉพาะก่ารเพิ�มพ่นทัก่ษะต่าง ๆ ที�ขาดหาย์ไปี
ของนัก่ศ้ก่ษาในช่วิงสถานก่ารณ์ิก่ารแพรร่ะบาดฯ
ดังก่ล่ัาวิ

ภาย์ในปีี พ.ศ. 2565 ก่ารปีรบัปีรงุอาคารฟิสิก่ส์ 1  
จะดำาเนินก่ารเสร็จสมบ่รณ์ิ ทั�งส่วินของศ่นย์์ 
ก่ารเรีย์นร่้ที�มีพื�นที�อ่านหนังสือ 200 ที�นั�ง หอ้ง
บรรย์าย์ขนาด 150 ที�นั�ง ที�ทันสมัย์จำานวินสองหอ้ง 
พื�นที�ภ่มิทัศนโ์ดย์รอบสำาหรบัก่ารพัก่ผ่่อนแลัะก่าร 
ทำากิ่จก่รรมก่ลัางแจ้งแลัะพรอ้มที�จะให้บรกิ่ารแก่่
นัก่ศ้ก่ษา คณิาจารย์์ แลัะบุคลัาก่รทุก่ฝ่่าย์ในช่วิง
ต้นปีี พ.ศ. 2566 เพื�อเปี็นสถานที�ในก่ารแลัก่เปีลีั�ย์น 
ควิามร่แ้ลัะปีระสบก่ารณ์ิระหวิา่งผ้่่ที�มีควิามร่้
ควิามสนใจในสาขาต่างๆ อย่์างไม่จำากั่ด

คณิะวิทิย์าศาสตรไ์ด้จดัคอนเสิรต์ก่ารกุ่ศลั “คิดถ้ง
วิทิย์า ย้์อนเวิลัาแหง่ควิามสุข #รกั่ไม่ฝั่นไปี” เมื�อวินัที� 
19 พฤศจกิ่าย์น 2565 ณิ หอปีระชุมใหญ่่ มหาวิทิย์าลััย์ 
เชีย์งใหม่ ภาย์ใต้บรรย์าก่าศที�ครก้่ครื�น หลัังก่ารแพร่
ระบาดของเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019 ได้คลีั�คลัาย์ลัง 
โดย์ราย์ได้หลัังหัก่ค่าใช้จ่าย์นำาเข้าสมทบก่องทุน  
60 ปี ีคณิะวิทิย์าศาสตร ์เพื�อเป็ีนทุนสำาหรบัก่ารพัฒนา 
คณิะวิทิย์าศาสตร ์ แลัะเปี็นก่ารเตรยี์มควิามพรอ้ม
สำาหรบัก่ารปีรบัปีรงุอาคารชวีิวิทิย์า 1 แลัะอาคารซิลิัเก่ต 
ในวิาระครบรอบ 60 ปีี คณิะวิทิย์าศาสตรต่์อไปี

ตามที�คณิะวิทิย์าศาสตรไ์ด้ผ่่านก่ารตรวิจปีระเมิน EdPEx 200 เมื�อปีี พ.ศ. 2561 
ในปีี 2566 จง้เปี็นเวิลัาที�จะได้รบัก่ารปีระเมิน EdPEx 300 ในช่วิงเดือนมีนาคม 
2566 

ทั�งนี� ในช่วิงปีี 2565 ที�ผ่่านมา ฝ่่าย์พัฒนาคุณิภาพองค์ก่รได้ดำาเนินก่ารเตรยี์ม
ควิามพรอ้มรบัก่ารตรวิจปีระเมิน EdPEx 300 ที�จะเกิ่ดข้�นในเดือนมีนาคม 
2566 โดย์ได้จดัเตรยี์มเอก่สารแลัะถ่าย์ทอดแนวิทางก่ารดำาเนินก่าร EdPEx 
300 ส่่ผ้่่บรหิารแลัะผ้่่นำาองค์ก่รในอนาคตของคณิะวิทิย์าศาสตร ์ ทั�งนี� ฝ่่าย์
พัฒนาคณุิภาพองค์ก่ร (งานนโย์บาย์แลัะแผ่นแลัะปีระกั่นคณุิภาพ) ได้ดำาเนินก่าร
จดัส่งเล่ัมราย์งานก่ารปีระเมินตนเอง เพื�อขอรบัก่ารตรวิจปีระเมิน EdPEx 
เมื�อเดือนพฤศจกิ่าย์น 2565 ที�ผ่่านมา

ฝ่่าย์วิจิยั์ คณิะวิทิย์าศาสตร ์ได้ติดตามก่ารดำาเนินก่ารโครงก่ารวิจิยั์ต่าง ๆ 
ของคณิะ โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�ง โครงก่ารปีระเภท Research Mega Project 
ซ้�งเปี็นโครงก่ารวิจิยั์ขนาดใหญ่่ที�ได้รบัทุนสนับสนุนจาก่ภาย์นอก่จำานวินมาก่

ในปีงีบปีระมาณิที�ผ่่านมา คณิะวิทิย์าศาสตรมี์โครงก่ารวิจิยั์ที�มีทุนวิจิยั์ภาย์นอก่
มาก่ก่วิา่ 8 ล้ัานบาทก่วิา่ 10 โครงก่าร ม่ลัค่ารวิมก่วิา่ 200 ล้ัานบาท

ก่ารปีรบัปีรงุแลัะ Kick Off แผ่นพัฒนา 
ก่ารศ้ก่ษาคณิะวิทิย์าศาสตร ์ฉบับที� 13
ปีี พ.ศ. 2565 เปี็นปีีที�สิ�นสุดก่ารดำาเนินงานตามแผ่นพัฒนาก่ารศ้ก่ษา
คณิะวิทิย์าศาสตร ์ระย์ะที� 12 (2560-2565) แลัะเริ�มต้นดำาเนินกิ่จก่รรม/โครงก่าร
เชงิรกุ่ใหม่ๆ ตามแผ่นพัฒนาก่ารศ้ก่ษาคณิะวิทิย์าศาสตร ์ระย์ะที� 13 
(2566-2570) ที�สอดรบักั่บก่ลัยุ์ทธเ์ชิงรกุ่ของมหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่ 

ทีมผ้่่บรหิารของคณิะ หวัิหน้าภาควิชิา หวัิหน้าศ่นย์์ แลัะหวัิหน้างาน ได้รว่ิมกั่น
ออก่แบบแลัะวิางแผ่นก่ารดำาเนินงานอย่์างรดัก่มุแลัะรอบคอบ เพื�อใหก้่ารดำาเนินงาน 
ตามพันธกิ่จของคณิะในช่วิงเปีลีั�ย์นผ่่านจาก่แผ่นฯ 12 เปี็นแผ่นฯ 13 เปี็นไปีอย่์าง
ราบรื�น แลัะเพื�อใหมั้�นใจวิา่คณิะจะสามารถบรรลัุเปี้าปีระสงค์เชิงก่ลัยุ์ทธที์�ตั�งไวิ ้
อาทิ 
>  ก�รบรหิ�รง�นที�ม่่ีงส่้คว�มีเปี็นเลิศึ (EdPEx-300/TQC/TQC+) 
>  ก�รวจิำยัที�ม่่ีงเปี้�ส่้ก�รจำดั้อนัดั้บของ QS Ranking Top  500  
     ไม่ีน้อยกว�่ 6 ส�ข� 
>  ก�รผู้ลิต่บัณฑิิต่ใหมี้ีทักษะคว�มีเปี็นพลเม่ีองโลก 
>  จำำ�นวนผู้้้เข้�รบับรกิ�รวชิ�ก�รและร�ยได้้เพิ�มีขึ�นอย่�งต่่อเน่�อง

ในก่ารบรหิารหลััก่ส่ตรตามหลััก่ส่ตรก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติ ได้มีก่ารผ่ลััก่ดันใหห้ลััก่ส่ตรได้รบัรองตามมาตรฐานต่าง ๆ 
เพื�อเปี็นก่ารยื์นยั์นคุณิภาพ แลัะขย์าย์ผ่ลัส่่ก่ารจดัหลััก่ส่ตรในระดับที�ใหญ่่ข้�น ดังนี�
> หลััก่ส่ตรเพื�อพัฒนาทัก่ษะดิจทัิลัของข้าราชก่ารแลัะบุคลัาก่รภาครฐั “ก่ารอบรมทางสถิติสำาหรบัก่ารวิเิคราะหข์้อม่ลั   
    เชิงล้ัก่” รบัรองโดย์ สำานัก่งานคณิะก่รรมก่ารดิจทัิลัเพื�อเศรษฐกิ่จแลัะสังคมแหง่ชาติ (สดช.)
> หลััก่ส่ตร Data Science From Zero to Hero บนเวิบ็ไซต์วิทิย์าลััย์ก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติ มหาวิทิย์าลััย์เชีย์งใหม่    
    โดย์มี 2  หลััก่ส่ตรย่์อย์ ได้แก่่ หลััก่ส่ตรปีัญ่ญ่าปีระดิษฐเ์บื�องต้น แลัะหลััก่ส่ตรก่ารวิเิคราะหข์้อม่ลัเบื�องต้น
        โดย์ใช้ Excel



Next Step 
of 2023
ก่ารพัฒนาหลััก่ส่ตรรป่ีแบบใหม่ 

ก่ารพัฒนาคุณิภาพนัก่ศ้ก่ษา

โครงก่ารปีรบัปีรงุเชิงก่าย์ภาพ ปีระจำาปีี 2566

ก่ารปีระเมิน EdPEx300 เดือนมีนาคม 2566 
แลัะก่ารเตรยี์มควิามพรอ้มส่่ TQC 

ก่ารเรยี์นร่ต้ลัอดชีวิติ (LE) 
ในปีี 2566 ฝ่่าย์วิชิาก่ารได้วิางแผ่นดำาเนินก่ารเพื�อพัฒนาหลััก่ส่ตร 
รป่ีแบบใหม่ เพื�อเพิ�มศัก่ย์ภาพในก่ารจดัก่ารศ้ก่ษา ทั�งในระดับปีรญิ่ญ่า
ตรแีลัะระดับบัณิฑิ์ตศ้ก่ษา ดังโครงก่ารต่าง ๆ ต่อไปีนี�
> โครงก่ารหลััก่ส่ตรปีรญิ่ญ่าค่่ระดับปีรญิ่ญ่าตร ี
    : คณิิตศาสตร/์เศรษฐศาสตร์
> โครงก่ารหลััก่ส่ตรปีรญิ่ญ่าควิบ ตร+ีโท (4+1) อย่์างน้อย์ 
    5 สาขา
> โครงก่ารบันท้ก่ควิามรว่ิมมือแลัะก่ารจดัทำาหลััก่ส่ตรปีรญิ่ญ่าค่่    
    ระดับปีรญิ่ญ่าเอก่รว่ิมกั่บมหาวิทิย์าลััย์ชั�นนำาในต่างปีระเทศ 
    อย่์างน้อย์ 2 โครงก่าร
> หลััก่ส่ตรระดับปีรญิ่ญ่าเอก่ทุก่หลััก่ส่ตร เปี็นหลััก่ส่ตรนานาชาติ

ในช่วิง 1-2 ปีีที�ผ่่านมาจาก่สถานก่ารณ์ิก่ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวิรสัโคโรน่า 2019 ทำาใหก้่ารเรยี์นก่ารสอนในคณิะวิทิย์าศาสตรเ์ปี็นก่าร
เรยี์นแบบ online ไม่สามารถที�จะสอนแบบ on-site ได้ จง้ทำาใหนั้ก่ศ้ก่ษาของคณิะวิทิย์าศาสตรข์าดทัก่ษะต่างๆ ที�เปี็น soft skills 
ที�สำาคัญ่ ๆ ในก่ารพัฒนาตัวิเองของนัก่ศ้ก่ษา 

หลัังจาก่ที�ทางหน่วิย์พัฒนาคุณิภาพนัก่ศ้ก่ษาแลัะศิษย์์เก่่าสัมพันธ ์ของคณิะวิทิย์าศาสตร ์ได้จดักิ่จก่รรมศิษย์์เก่่าสัญ่จร โดย์ได้เดินทางไปี
พบปีะ เยี์�ย์มเยื์อน แลัะขอข้อม่ลั รวิมถ้งคำาแนะนำาจาก่ศิษย์์เก่่าในเรื�องของทัก่ษะต่าง ๆ ที�บัณิฑิ์ตจาก่คณิะวิทิย์าศาสตรยั์์งขาด แลัะควิรเสรมิ  
ซ้�งปีระก่อบด้วิย์ทัก่ษะก่ารเข้าสังคม ทัก่ษะทางอารมณ์ิ ทัก่ษะก่ารนำาเสนอหรอืก่ารสื�อสาร แลัะทัก่ษะควิามคิดสรา้งสรรค์ ทาง 
คณิะก่รรมก่ารฝ่่าย์พัฒนาคุณิภาพนัก่ศ้ก่ษาของทุก่ภาควิชิา ทุก่สาขาวิชิา ได้ปีระชุมแลัะวิางแผ่นจดักิ่จก่รรมต่างๆ เพื�อเสรมิทัก่ษะเหล่ัานี�
ใหนั้ก่ศ้ก่ษาคณิะวิทิย์าศาสตรใ์นปีีก่ารศ้ก่ษาต่อไปี

เนื�องจาก่ลิัฟตโ์ดย์สารตัวิเก่่า จำานวิน 2 ตัวิ ของอาคาร 30 ปีี คณิะวิทิย์าศาสตร ์มีก่ารใช้งานมาย์าวินานมาก่ก่วิา่ 
30 ปีี จนเสื�อมสภาพ อุปีก่รณ์ิ ชิ�นส่วินอะไหล่ัหลัาย์ชิ�นเกิ่ดก่ารชำารดุ แลัะไม่สามารถเปีลีั�ย์นใหม่ได้ เนื�องจาก่บรษัิท 
ผ้่่ผ่ลิัตลิัฟต์ได้ย์ก่เลิัก่ก่ารผ่ลิัตไปีแล้ัวิ จง้ทำาใหก้่ารซ่อมบำารงุรกั่ษาเกิ่ดอุปีสรรค ไม่สามารถซ่อมแซมใหก้่ลัับมา
สมบ่รณ์ิได้ ส่งผ่ลัใหก้่ารใช้งานไม่มีควิามต่อเนื�อง สรา้งควิามไม่มั�นใจใหกั้่บผ่่ใ้ช้บรกิ่าร

คณิะวิทิย์าศาสตร ์ จง้มีโครงก่ารเปีลีั�ย์นลิัฟตโ์ดย์สารใหม่ เพื�อทดแทนลิัฟต์ตัวิเก่่าทั�งสองตัวิของอาคาร 30 ปีีฯ  
ในปีีงบปีระมาณิ 2566 เพื�อใหลิ้ัฟตโ์ดย์สารดังก่ล่ัาวิมีควิามปีลัอดภัย์ สรา้งควิามมั�นใจในก่ารใช้บรกิ่าร แลัะเกิ่ด
ควิามคุ้มค่า ปีระหยั์ดค่าใช้จา่ย์ในก่ารบำารงุรกั่ษา แลัะสามารถรองรบัก่ารใหบ้รกิ่ารไปีได้อกี่ย์าวินานหลัาย์สิบปีี

คณิะวิทิย์าศาสตร ์ได้ดำาเนินก่ารส่งราย์งานปีระเมินตนเอง เพื�อขอรบัก่ารตรวิจปีระเมิน EdPEx 300 
โดย์จะได้รบัก่ารเข้าตรวิจเยี์�ย์มแบบ site visit ในช่วิงเดือนมีนาคม 2565 ทั�งนี� จะได้มีก่ารเตรยี์ม
ควิามพรอ้มแก่่บุคลัาก่รในช่วิงต้นปีี 2566  เพื�อใหก้่ารตรวิจปีระเมินดังก่ล่ัาวิเปี็นไปีด้วิย์ควิามเรยี์บรอ้ย์

ภาย์หลัังจาก่ก่ารปีระเมิน EdPEx 300 ฝ่่าย์พัฒนาคุณิภาพองค์ก่ร (งานนโย์บาย์แลัะแผ่นแลัะปีระกั่นคุณิภาพก่ารศ้ก่ษา) จะได้เตรยี์ม
ควิามพรอ้มหลัังจาก่ก่ารตรวิจปีระเมิน เพื�อก้่าวิส่่ก่ารปีระเมินตามแนวิทาง TQC (Thailand Quality Class) อนัจะนำามาส่่ก่ารย์ก่ระดับ
คุณิภาพองค์ก่รอย่์างยั์�งยื์นต่อไปี

ในปีี 2566 ก่ารดำาเนินงานด้านก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติ  
มีเปี้าหมาย์ในก่ารย์ก่ระดับก่ารดำาเนินงาน ดังนี�
> เพิ�มหลััก่ส่ตรที�ได้รบัก่ารรบัรองจาก่หน่วิย์งานภาย์นอก่
> เพิ�มกิ่จก่รรมปีระชาสัมพันธเ์ชิงรกุ่ด้านก่ารศ้ก่ษาตลัอดชีวิติ
    ผ่่าน online platform 
> ก่ารหาลั่ก่ค้าเชิงรกุ่ระดับองค์ก่ร



ก่ารส่งเสรมิก่ลัุ่มวิจิยั์มุ่งเปี้า

ก่ารผ่ลััก่ดันผ่ลังานวิจิยั์
ไปีใช้ปีระโย์ชน์

หอ้งปีฏิิบัติก่ารก่ลัางส่่ ISO17025

โครงก่ารจดัตั�ง Material & Waste Circulation Research Center

โครงก่ารค่าย์วิทิย์าศาสตรเ์ชิงรกุ่ แลัะก่ารติดตามก่ารรบัเข้านัก่ศ้ก่ษาเชิงรกุ่

สืบเนื�องจาก่นโย์บาย์ก่ารส่งเสรมิก่ลัุ่มวิจิยั์มุ่งเปี้าในปีีที�ผ่่านมา ในปีี
ที�จะถ้งนี� ทางฝ่่าย์วิจิยั์ยั์งคงดำาเนินก่ารสนับสนุนงานวิจิยั์ปีระเภท
มุ่งเปี้าเพื�อตอบสนองต่อยุ์ทธศาสตรด้์านก่ารวิจิยั์ของชาติ 
ตามแนวิทาง ดังนี�
 เศึรษฐศึ�สต่รจ่์ำลินทรย์ี
 Genomics
 Blockchain
 Zero Waste
 Zero Carbon
 Data Science
 Climate Change
 Energy Harvesting
 Sustainable Earth Science
 Sensor for Smart Agriculture
 Battery for Electric Vehicle (EV)
 Cosmic Rays / Quantum in Space 
 / Geophysics for Space
 High energy Physics (หวัข้อใหม่ี)
 Carbon Verification (หวัข้อใหม่ี)

ก่ารผ่ลััก่ดันก่ารนำางานวิิจัย์ไปีใช้ปีระโย์ชน์ จะดำาเนินก่ารโดย์ก่าร 
Matching นัก่วิิจัย์ที�มีควิามพรอ้มในก่ารนำาองค์ควิามร่ไ้ปีใช้
ปีระโย์ชน์ ทั�งในลััก่ษณิะที�มีสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร ลิัขสิทธต่์าง ๆ  
กั่บผ้่่ปีระก่อบก่ารภาคอุตสาหก่รรมแลัะภาคธรุกิ่จ เพื�อใหเ้กิ่ดก่าร 
เชื�อมต่อในก่ารพัฒนางานวิจิยั์ไปีส่่เชิงพาณิิชย์์ต่อไปี  นอก่จาก่นี�ยั์ง
จะมีก่ารจัดเวิทีก่ารแลัก่เปีลีั�ย์นเรยี์นร่ก้่ารสรา้งงานวิิจัย์เพื�อนำาไปี 
ส่่ก่ารใช้งานในเชิงพาณิิชย์์อกี่ด้วิย์

ในปีี 2566 หอ้งปีฏิิบัติก่ารก่ลัาง ศ่นย์์เครื�องมือก่ลัาง จะดำาเนินงานมุ่งส่่ก่ารบรหิารงานใหบ้รกิ่ารทดสอบที�มีคุณิภาพส่งสุด โดย์นำา
มาตรฐานระบบก่ารบรหิารคุณิภาพ ISO/IEC17025:2017 มาใช้เพื�อก่ารบรกิ่ารในด้านก่ารวิเิคราะหท์ดสอบ ก่ารปีระกั่นคุณิภาพ 
ผ่ลัก่ารทดสอบใหถ้่ก่ต้องแม่นย์ำาน่าเชื�อถือ ตามหลััก่มาตรฐานสาก่ลัในขอบข่าย์ “ก่ารวิดัขนาด Grain size 2-40        . แลัะ Particle size 
100-500 nm. ในวิสัดุโลัหะแลัะก้่�งโลัหะด้วิย์เครื�อง SEM JSM-IT300” ปีัจจุบันหอ้งปีฏิิบัติก่ารก่ลัางได้ดำาเนินก่ารเตรยี์มควิามพรอ้ม 
อบรมใหค้วิามร่ค้วิามเข้าใจ จดัทำาค่่มือเอก่สารต่าง ๆ ที�เกี่�ย์วิข้อง จดัหามาตรฐานวิธิกี่ารทดสอบ ควิามพรอ้มของเครื�องมือวิดัแลัะสภาวิะ
แวิดล้ัอมของหอ้งทดสอบ แลัะเข้ารว่ิมโครงก่ารพัฒนาศัก่ย์ภาพหอ้งปีฏิิบัติก่ารวิเิคราะหท์ดสอบของสถาบันอุดมศ้ก่ษาใหเ้ปี็นไปีตาม
มาตรฐานสาก่ลั เพื�อยื์�นขอก่ารรบัรอง ISO/IEC17025:2017 ต่อไปี

โครงก�รจำดั้ตั่�งศ้ึนย์วจิำยัก�รหม่ีนเวยีนวสัด้่และของเสียเพ่�อก�รพัฒน�อย่�งยั�งย่น ภาย์ใต้ก่ารขับเคลืั�อนยุ์ทธศาสตรช์าติ ตามแผ่น 13 
จะถ่ก่ผ่ลััก่ดันใหเ้ปี็นโครงก่ารจดัตั�งที�เน้นก่ารทำางานวิจิยั์ด้านก่ารหมุนเวิยี์นวิสัดุ ทั�งที�เปี็นผ่ลัพลัอย์ได้จาก่ก่ระบวินก่ารผ่ลิัตวิสัดุที�หมดอายุ์
ก่ารใช้งาน แลัะของเสีย์ทุก่ชนิดทั�งที�อย่่์ในรป่ีของแข็ง ของเหลัวิ แลัะก่�าซ โดย์มีก่ารวิจิยั์ก่ารหมุนเวิยี์นวิสัดุแลัะของเสีย์ 2 ปีระเภทที�มาจาก่
แหล่ังก่ำาเนิดที�แตก่ต่างกั่น ทั�งที�เปี็น Finite resources แลัะ Renewable resources  ในลััก่ษณิะบ่รณิาก่ารข้ามศาสตร ์เพื�อก่่อใหเ้กิ่ดก่าร
แก้่ปีัญ่หาแบบองค์รวิม (Solution for all) แลัะนำาไปีส่่สังคมไรข้ย์ะ (Zero wastes) แลัะไรค้ารบ์อน (Zero carbon) ตอบโจทย์์ปีัญ่หา
ด้านสิ�งแวิดล้ัอมทั�งในระดับ Global แลัะ Local โดย์นัก่วิจิยั์ที�มีศัก่ย์ภาพในก่ารทำางานวิจิยั์ด้านนี�ปีระก่อบด้วิย์นัก่วิจิยั์จาก่ภาควิชิาเคมี
อุตสาหก่รรม เคมี ชีวิวิทิย์า ฟิสิก่ส์ แลัะวิสัดุศาสตร ์ธรณีิวิทิย์า ศ่นย์์วิจิยั์วิสัดุศาสตร ์แลัะศ่นย์์วิจิยั์วิทิย์าศาสตรสิ์�งแวิดล้ัอม  จำานวิน 30 คน
รว่ิมกั่นทำางานวิจิยั์ โดย์คาดวิา่จะจดัตั�งโครงก่ารจดัตั�งใหแ้ล้ัวิเสรจ็ภาย์ในปีีงบปีระมาณิ 2566 

คณิะวิทิย์าศาสตร ์ โดย์ฝ่่าย์วิชิาก่าร รว่ิมกั่บฝ่่าย์สื�อสารองค์ก่ร ได้ดำาเนินก่ารจดักิ่จก่รรมเชิงรกุ่ เพื�อเพิ�มศัก่ย์ภาพก่ารรบันัก่ศ้ก่ษาเข้าใหม่ 
(ทั�งในแงจ่ำานวินแลัะคุณิภาพ) ผ่่านโครงก่ารต่าง ๆ อาทิ ค่าย์ค้นฝั่นปีั� นนัก่วิทิย์์ (CMU Science Camp) รวิมถ้งก่ารขย์าย์ฐานไปีส่่ค่าย์
วิทิย์าศาสตรภ์าคฤด่หนาวิ สำาหรบัก่ารรบัเข้าระดับบัณิฑิ์ตศ้ก่ษา (Chiang Mai Winter Science Camp) แลัะมีก่ารปีระชาสัมพันธ์
ศัก่ย์ภาพด้านก่ารจดัก่ารเรยี์นก่ารสอนแลัะก่ารวิจิยั์เชิงรกุ่มาก่ข้�น

ทั�งนี� ในปีี 2566 เปี็นปีีที�ได้มีก่ารดำาเนินก่ารด้านก่ารสื�อสารองค์ก่รอย่์างเปี็นทางก่าร ครบรอบ 2 ปีี จง้จะมีก่ารวิดัแลัะปีระเมินปีระสิทธภิาพ
ของก่ารสื�อสารต่อผ่ลัของก่ารรบัเข้านัก่ศ้ก่ษาเข้า ทั�งผ่ลัเชิงปีรมิาณิแลัะคุณิภาพ เพื�อใช้เปี็นข้อม่ลัปีระก่อบก่ารตัดสินใจในก่ารวิางแผ่น
ก่ารสื�อสาร เพื�อเพิ�มศัก่ย์ภาพก่ารรบัเข้าศ้ก่ษาของนัก่ศ้ก่ษาคณิะวิทิย์าศาสตรต่์อไปี




