คารับรองการปฎิบัติงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัด
จำนวนผลงำนตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล Scopus หรือผลงำนวิจัยในระดับ
TRL 1-3 (ผลงำน)
จำนวนนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ TRL 4-7 (ผลงำน) หรือจำนวน
สิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร)
จำนวนกำรให้บริกำร IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จำนวน Spin off/Start
up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงำนที่เทียบเท่ำ TRL 8- 9 (ผลงำน)

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
8

12

18

3

5

7

1

2

3

รายงานการจัดทาแผนปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 (ผลงาน)
รวม 63-65
2563
2564
2565
8
12
18
38
• แผนปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการสารวจข้อมูลศักยภาพการ
ตีพิมพ์เดิม เพื่อต่อยอดเป็น Scopus
ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
โครงการทัง้ หมด

-

งบประมาณ
โครงการทีข่ อรับ
การสนับสนุน
เพิ่มเติมจาก มช.

งบประมาณ
โครงการจาก
ส่วนงาน

-

แผนด้านบุคลากรทีต่ ้องการ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มช.

หมายเหตุ

-

2.โครงการฝึกอบรมความรู้ให้เกิด
ศักยภาพฐานข้อมูล Scopus
2.1 โครงการปฎิบัตกิ ารออกแบบ
(workshop) เพื่อการตีพิมพ์และความ
เข้าใจในการค้นคว้า การเขียน และการ
ตีพิมพ์ Scopus

50,000

25,000

25,000

2.2 โครงการสร้างผลงานการตีพิมพ์
จากปฎิบัตกิ ารออกแบบ (workshop)
โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ในการ
ตีพิมพ์ Scopus ในระดับนานาชาติ

60,000

30,000

30,000

100,000

50,000

50,000 รับบุคลากร จานวน 1 อัตรา หน้าที่ผู้
แปลบทความวิชาการ ตรวจภาษาและ
ประสานงานการ submitted บทความ
วิชาการในฐาน Scopus

3.โครงการผลักดันและสนับสนุน
ผลงานการตีพิมพ์ในฐาน Scopus
3.1 โครงการสร้างทีมสนับสนุน การ
แปล ตรวจภาษา และประสานงานวิจัย
ตีพิมพ์ Scopus ระดับนานาชาติ
(R-Staff)
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ตัวชี้วัด : จานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 (ผลงาน)
รวม 63-65
2563
2564
2565
8
12
18
38
• แผนปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
โครงการทัง้ หมด

งบประมาณ
โครงการจาก
ส่วนงาน

งบประมาณ
โครงการทีข่ อรับ
การสนับสนุน
เพิ่มเติมจาก มช.

3.2 โครงการต่อยอดวิจัยล้านนา
สร้างสรรค์ Applied Lanna
Innovation ผลักดันฐานข้อมูล Scopus

100,000

50,000

50,000

3.3 โครงการกระตุ้นการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสนับสนุน
ค่าตอบแทนบุคลากรในการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

500,000

250,000

250,000

100,000

50,000

50,000

60,000

60,000

4.โครงการสร้างความร่วมมือ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย
4.1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
นักวิจัย สนับสนุนนักวิจัยอาชีพ เช่น
POST DOC โดยให้ทุนสนับสนุน
นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก หรือโท
สาหรับนักวิจัยที่ทาวิจัยตาม
ยุทธศาสตร์หลัก
4.2 โครงการสร้างความร่วมมือวิจัย
ในระดับนานาชาติ การสนับสนุน
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนา Research exchange
facility เพื่อผลักดันการตีพิมพ์
Scopus

แผนด้านบุคลากรทีต่ ้องการ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มช.

หมายเหตุ

เป้าหมาย 20
Scopus ใน '64
และ 38 Scopus
ใน '65
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รายงานการจัดท้าแผนปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชีวัด : จานวนนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ TRL 4-7 (ผลงาน) หรือจานวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร)
รวม 63-65
2563
2564
2565
3
5
7
15
• แผนปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะนวัตกรรม
ใหม่ (ต้นน้า)
1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (CLIC)
1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(A_lab)

1.3 โครงการสนับสนุนกระบวนการบ่ม
เพาะนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ อบรมสร้าง
นวัตกรรม การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เป็น
นวัตกรรม และ workshop นวัตกรรม
1.4 โครงการสร้างนวัตกรดาวรุ่งผลิตผล
งานนว้ตกรรมใหม่อย่างน้อย 3 ผลงาน (รวม
7 ผลงานภายในปี 2565)
2.โครงการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ (กลางน้า)

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
โครงการทั้งหมด

งบประมาณ
โครงการจาก
ส่วนงาน

งบประมาณ
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน
เพิ่มเติมจาก มช.

แผนด้านบุคลากรที่ต้องการ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มช.

500,000

250,000

250,000

500,000

250,000

250,000 รับบุคลากร 1 อัตรา พนักงาน
ปฎิบัติงานประจาศูนย์ปฏิบัติการสื่อเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
มีความเชี่ยวและดูแลอุปกรณ์นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่อง 3D
printer ,Laser cutting

50,000

25,000

25,000

60,000

30,000

30,000

หมายเหตุ
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ตัวชีวัด : จานวนนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ TRL 4-7 (ผลงาน) หรือจานวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร)
รวม 63-65
2563
2564
2565
3
5
7
15
• แผนปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
โครงการทั้งหมด

งบประมาณ
โครงการจาก
ส่วนงาน

งบประมาณ
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน
เพิ่มเติมจาก มช.

แผนด้านบุคลากรที่ต้องการ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มช.

2.1 โครงการต่อยอดการสร้างนวัตกรรม
จากงานวิจัยพัฒนาเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์
สนับสนุนรางวัลสาหรับอาจารย์ที่สามารถ
สร้างงานวิจัยและนาไปใช้ในเชิงนวัตกรรม
ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่
ด้านภูมิปัญญาล้านนา และวัสดุพื้นถิ่น

100,000

50,000

50,000 รับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา ด้านการ
ส่งเสริมนวัตกรรมสู่การเป็นธุรกิจ

2.2 การสนับสนุนยกระดับความพร้อมใช้
ของนวัตกรรมเดิม (up TRL) โดยยกระดับ
นวัตกรรมเดิม 16 ผลงาน ได้แก่
- นวัตกรรมไม้ไผ่ 10 ผลงาน
- นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 4 ผลงาน
- นวัตกรรมประติมากรรมแสง 1 ผลงาน
- นวัตกรรม In house core shelter
Chiangrai earthquake 1 ผลงาน

240,000

120,000

120,000

หมายเหตุ
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ตัวชีวัด : จานวนนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ TRL 4-7 (ผลงาน) หรือจานวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร)
รวม 63-65
2563
2564
2565
3
5
7
15
• แผนปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม
3.โครงการสนับสนุนจดสิทธิบัตร (ปลาย
น้า)
3.1 โครงการจัดตั้งหน่วยประสานงานการ
ยื่นจดสิทธิบัตรระดับคณะ ได้แก่
workshop สิทธิบัตรนวัตกรรม อบรมและ
สนับสนุนทุกขั้นตอนในการยื่นจดสิทธิบัตร
3.2 โครงการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
(อุดหนุนค่าดาเนินการจดสิทธิบัตร)

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
โครงการทั้งหมด

งบประมาณ
โครงการจาก
ส่วนงาน

งบประมาณ
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน
เพิ่มเติมจาก มช.

50,000

25,000

25,000

300,000

-

300,000

แผนด้านบุคลากรที่ต้องการ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มช.

หมายเหตุ
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รายงานการจัดทาแผนปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัด : จานวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จานวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเท่า TRL 8- 9 (ผลงาน)
รวม 63-65
2563
2564
2565
1
2
3
6
• แผนปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งการบ่มเพาะธุรกิจ
1.1 โครงการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ระดับ
ศิษย์เก่าร่วมศิษย์ปัจจุบัน (Alumni
start-up)
1.2 โครงการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ศูนย์
ออกแบบและให้คาปรึกษา (ADC
Start-up Young Architects)
1.3 โครงการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ศูนย์
ปฏิบัตกิ ารสื่อเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (A_lab start-up)

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
โครงการทัง้ หมด

งบประมาณ
โครงการจาก
ส่วนงาน

งบประมาณ
โครงการทีข่ อรับ
การสนับสนุน
เพิ่มเติมจาก มช.

100,000

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000

แผนด้านบุคลากรทีต่ ้องการ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มช.

2. โครงการสนับสนุนผลงาน Spin
off/Start up ต่อปี
2.1 โครงการพี่เลี้ยง Start up
2.2 โครงการผลักดันนวัตกรรมสู่ Start
up (4 Start-up)
2.3 โครงการสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรม
TRL สูงสู่ตลาด (อุดหนุนการผลิต
แรกเริ่มร่วมกับ STeP) จานวน 2 ผลงาน
3. โครงการติดตามกระบวนการจด
สิทธิบัตร

หมายเหตุ

เป้าหมาย 6
Start-up ในปี '65
50,000
100,000

25,000
50,000

25,000 ต้องการที่ปรึกษาระดับคณะ 1 อัตรา
50,000

100,000

50,000

50,000

เป้าหมาย 5 ผลงาน
ในปี '65

-
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