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ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
........................................................................................................................................
1. แนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย (Concept Paper)
คณะวิท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม เป น 1 ใน 3 คณะแรกที่ เ ป ด ทํ า การสอน ตั้ ง แต เ ริ่ มก อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกต
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมและสรางความแข็งแกรงทางดาน
การวิจัยของคณาจารยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกชุมชนอยางเปน
รูปธรรม และในป พ.ศ. 2562 ที่ผานมา คณะฯ มีอายุครบ 55 ป
ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปน Global Citizen แตเดิม คณะฯ มีหลักสูตรทั้งหมด 50 หลักสูตร
ปริญญาตรี 13 หลักสูตร ปริญญาโท 20 หลักสูตร ปริญญาเอก 17 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรนานาชาติหรือ
ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพียง 6 หลักสูตร คิดเปนเพียงรอยละ 12 การเรียนการสอนจึงไมมีบรรยากาศ
นานาชาติซึ่งไมเอื้อตอการพัฒนาทักษะของบัณฑิตไทยที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับสถานการณการเขาสู
สังคมสูงอายุ (Demographic Shift) ของประเทศไทย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาจะสงผลใหเกิดการลดลงของจํานวน
นักศึกษา ทีมบริหารจึงตองการผลักดันการบริหารงานวิชาการของคณะฯ ดังนี้ 1) ปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่มจํานวน
หลักสูตรแบบนานาชาติหรือหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
เฉพาะวิทยานิพนธ ใหไดอยางนอยรอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2564 เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ
นานาชาติซึ่งจะเอี้อตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบสัมมาชีพของบัณฑิตไทยเราเอง 2) ผลักดันให
หลักสูตรที่มีศักยภาพดําเนินการสรางระบบการแสวงหานักศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งแบบเชิงรับ
(Passive Recruitment) และเชิ ง รุ ก (Active Recruitment) ให ไ ด อ ย า งน อ ยร อ ยละ 5 ภายในป พ.ศ. 2564
3) ผลักดันใหมีหลักสูตรนํารองระดับ ปริญญาตรีแ บบนานาชาติซึ่งดําเนินงานตามแนวทางของเกณฑมาตรฐาน
คุ ณ ภาพนานาชาติ (AUN-QA หรื อ ABET) 4) สนั บ สนุ น ให มี ห ลั ก สู ต รแบบ Double Degrees ร ว มกั บ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในตางประเทศที่มีบันทึกลงนามความรวมมือ (Memorandum of Understanding)
ซึ่ ง เชื่ อ ว า จะดึ ง ดู ด ให นั ก ศึ ก ษาไทยสนใจมาเรี ย นมากขึ้ น และ 5) สนั บ สนุน ให มี ก ารลงนามความรว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยแหงชาติเพื่อรวมกันผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัยที่เปนเลิศ แตเดิม คณะฯ มีศูนยวิจัยภายใตโครงสรางคณะฯ เพียง 2 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัย
วัสดุศาสตรและศูนยวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แตมีหองหรือหนวยวิจัยอยูเปนจํานวนมากถึง 44 หนว ยหรือ
หองปฏิบัติการ งบประมาณเงินรายไดที่จัดสรรใหจึงกระจัดกระจาย มีการดําเนินงานวิจัยบริสุทธิ์และประยุกต
เผยแพร ผ ลงานตี พิ ม พ ร ะดั บ นานาชาติ ใ นฐานข อ มู ล Scopus กว า 500 บทความต อ ป อยู ใ นอั น ดั บ แรก ๆ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและประเทศไทย ผลงานตีพิมพของคณะฯ มีเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่ตีพิมพในวารสาร
คุณภาพสูงที่อยูใ น Q1 และ Q2 ของฐานขอมูล Scopus/Scimago journal ranking ผลงานตีพิมพสวนใหญมาจาก
นักวิจัยสวนหนึ่งที่มีผลงานวิจัยตอเนื่องซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 30 เทานั้น ทีมบริหารจึงมีแนวคิด 1) ผลักดัน
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเพิ่มอีก 2 โครงการ ไดแก โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยวิทยาการขอมูล (Data Science) และ
โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม 2) ผลักดันใหนักวิจัยรวมตัวกันเปนกลุมวิจัยโดยใชกลุม CoEs เปนฐาน
(รายงานฉบับนีอยู่บนเว็บไซต์ ของคณะวิ ทยาศาสตร์ link:
https://www.science.cmu.ac.th/webthai/_Document/รายงานผลการประเมินการบริ หารงานคณบดีรอบ- .pdf)
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โดยใหมีจํานวนกลุมวิจัยทั้งหมดในคณะไมเกิน 15 กลุม 3) สนับสนุนงบประมาณวิจัยจากเงินรายไดใหแกกลุมวิจัย
เหลานั้น แลกเปลี่ยนกับการรับนักวิจัยที่ไมมีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ยอนหลัง 5 ป เขาเปนสมาชิกใหม
และสามารถช ว ยเหลื อให ส มาชิ ก ใหม ดัง กล าวมี ชื่อ อยู ใ นผลงานตี พิ ม พ ซึ่ง น าจะทํ าให จํ านวนผลงานตี พิ ม พ ใ น
ฐานขอมูล Scopus เพิ่มมากขึ้นอยางยั่งยืน 4) ผลักดันใหเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารคุณภาพที่อยูใน Q1
และ Q2 ของฐานขอมูล Scopus/Scimago journal ranking 5) สรางระบบและกลไกหองปฏิบัติการกลางสําหรับ
เครื่องมือวิจัยขั้นสูง และ 6) สนับสนุนใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีวารสารรองรับการตีพิมพ เพื่อ
สงเสริมใหนักวิจัยไดมีโอกาสนําเสนอผลงานและใหคณะฯ เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
ดานการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม แตเดิมคณะฯ มีการบริการวิชาการในลักษณะของการ
ใหบริการวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร และการอบรมใหความรูแกชุมชน และมีศูนยบริการวิชาการ 2 ศูนย
ไดแก ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท. มช.) และศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยที่ศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ยังไมไดอยูในโครงสรางการบริหารของคณะฯ ทีมบริหารจึง
ตองการ 1) ผลักดันใหศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเ ทพเฉลิมพระเกียรติฯ อยูในโครงสรางการบริหารของคณะฯ
เพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน และกําหนดพันธกิจดานการใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ
การเพิ่มพื้น ที่ปา ธนาคารเมล็ดพันธุ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อใหเปนศูนยห นึ่ง ที่สงเสริม หนาที่พั ฒนา
USR (University Social Responsibility) ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับชุมชน และ 2) ผลักดันให ศวท. มช.
มีการบริการวิชาการใหมเพิ่มเติม เชน โครงการวิเคราะหอาหารฮาลาล เปนตน และมีพันธกิจสนับสนุนการกอตั้ง
start-up companies จากงานวิจัยของคณะฯ
ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ แตเดิมคณะฯ ใชเกณฑเดียวในการประเมินบุคลากรทุกคน ทีมบริหาร
มีนโยบายสรางขวัญกําลังใจและลดความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณคา ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทีมบริหารจึงมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันเปน 3 เสนทางการทํางาน
ใหสอดคลองกับความถนัดของปจเจกบุคคล ไดแก สอน วิจัย หรือทั่วไป รวมทั้งผลักดันการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การแง อื่ น ๆ ได แ ก การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ และการดํา เนิ นการตามแนวทาง Green & Clean Faculty
ไดแก e-meetings และการจัดการขยะ เปนตน
ดานการควบคุมรายจายและแสวงหารายไดเพื่อความยั่งยืน คณะฯ มีอาคารจํานวนมาก ทําใหคาไฟฟาสูง
ถึงประมาณ 19 ลานบาทตอป ทีมบริหารมีแนวคิดควบคุมรายจายและแสวงหารายได โดยเขารวมโครงการ smart
energy ของมหาวิทยาลัย ไดแก การเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบ LED และ Solar Rooftop และมีดําเนินการของ
กองทุนคณะวิทยาศาสตรในลักษณะกิจกรรมหารายไดและเงินบริจาคอยางตอเนื่อง
2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง)
วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปน Global Citizen
2. วิจัยที่เปนเลิศ
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม
4. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
5. ควบคุมรายจายและแสวงหารายไดเพื่อความยั่งยืน
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ป 2561
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

แผน

ผล

ป 2562

รอยละ
ความสําเร็จ

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปน Global Citizen
1.1 รอยละนักศึกษาตางชาติ

2.5

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.60
ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
1.3 รอยละนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ผานฝกงาน
65
หรือสหกิจศึกษา
1.4 รอยละกระบวนวิชาระดับ ป.ตรี ที่
บรรยาย/มีกจิ กรรมการเรียนการสอนเปน
8
ภาษาอังกฤษ
1.5 รอยละหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
50
2 ภาษา (ตรี/โท/เอก)
1.6 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound
และ outbound

1.7 ความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติตอ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการวิจัยที่เปนเลิศ
2.1 รอยละอาจารยที่ทําวิจัย
2.2 รอยละอาจารยที่มผี ลงานตีพิมพใน
ฐานขอมูล Scopus
2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่อยูใน ScopusScimago Journal Ranking Q1 และ Q2

0.66

26.40

3

0.74

24.67

2.60

100

2.70

2.90

>100

58.18

89.51

75

65.75

87.67

11.29

>100

10

47.21

>100

48

96.0

50

63.27

>100

50

44

88.0

60

23

38.33

5

5

100

5

5

100

70

86

>100

80

82.19

>100

40

55.65

>100

50

57

>100

350

201

57.43

360

107

29.72

หมายเหตุ

นักศึกษาจากกลุมประเทศ
CLMV ตองการแตทุนเต็ม
จึ ง ควรเปลี่ ย นกลุ ม ลู ก ค า
เปาหมายเปนประเทศจีน
และอื่น ๆ แตตองรอหลัง
สถานการณ ก ารระบาด
ของไวรัส COVID-19 ผาน
พนไปกอน

นักศึกษาจากกลุมประเทศ
CLMV ตองการแตทุนเต็ม
จึ ง ควรเปลี่ ย นกลุ ม ลู ก ค า
เปาหมายเปนประเทศจีน
และอื่น ๆ แตตองรอหลัง
สถานการณ ก ารระบาด
ของไวรัส COVID-19 ผาน
พนไปกอน
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แผน

ผล

ป 2562

รอยละ
ความสําเร็จ

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

500

494

98.80

250

180

72.0

20

16

80.0

100

3

2

66.67

2.4 จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล
500 550
>100
Scopus ของอาจารย
2.5 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย
245 191
77.96
(Citations) ในฐานขอมูล Scopus
2.6 จํานวนสะสมนวัตกรรมที่เกิดจาก
18
24
>100
งานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม
3.1 จํานวนหองปฏิบัติการ/การวิเคราะหดวย
เครื่องมือที่ไดรับมาตรฐาน ISO17025 หรือ
2
2
อื่น ๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
4.1 ความพึงพอใจในการบริหารงานและ
สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะ
4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรตอภาวะผูนํา
ความสามารถ คุณธรรม ความยุตธิ รรมและ
การดูแลผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารระดับ
คณะ
4.3 รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
4.4 อัตราการรองทุกข
4.5 รอยละผูบริหารทุกระดับที่ถูกรองเรียน

4

4.08

>100

4

4.19

>100

4

4.25

>100

4

4.02

>100

70

68.3

97.57

75

74.84

99.79

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

4.6 อัตราการลาออก (สายวิชาการ/
1/0.5 0/0.01 >100
สนับสนุน)
4.7 การดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ/ทักทวงจากสํานักงาน
0
0
100
ตรวจสอบภายในและ สตง. ที่ใชระยะเวลา
เกิน 30 วัน
ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานควบคุมรายจายและแสวงหารายไดเพื่อความยั่งยืน
5.1 จํานวนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับจัดหา/
บํารุงรักษาเครื่องมือกลาง (ลานบาท)
5.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกตออาจารย (แสนบาท/คน)

1/0.5 0.003/0.02

>100

0

0

100

1.5

1.52

>100

2.0

1.0

50

3

3.17

>100

3

4.42

>100

หมายเหตุ

ศวท., ผศ. ดร.จีรพร เพก
เกาะ
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5.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกตอจํานวนผลงานวิจัยที่อยูใน
Scopus-Scimago Journal Ranking Q1
และ Q2
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตาม Commit สภาฯ
6.1 รอยละสถานประกอบการ (ที่รับ
นักศึกษาไปฝกงาน/สหกิจศึกษา) มีผล
ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในระดับดีขึ้น
ไป
6.2 จํานวนงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
6.3 จํานวนผูเขารับการถายทอดความรูผาน
โครงการ ศวท-มช.ตอป
6.4 จํานวนผูเขารับการบริการวิชาการผาน
โครงการของศูนยธรรมชาติวทิ ยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ ตอป
6.5 จํานวนโครงการบริการวิชาการชุมชน
ผานงานบริหารงานวิจัยฯ ของคณะ
วิทยาศาสตร ตอป
6.6 รอยละนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เขารวม
กิจกรรมพัฒนาและทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ
6.7 จํานวนโปรแกรมปริญญาคู (Double
Degree Programs)
6.8 จํานวนอาจารยชาวตางชาติและอาจารย
แลกเปลีย่ น
6.9 ความพึงพอใจบุคลากรตอระบบ
สารสนเทศ
6.10 รอยละบุคลากรสํานักงานคณะผานการ
อบรมดานการใช Worksheet การสราง
แบบฟอรม Online และการใชพนื้ ที่บน
Cloud เพื่อการทํางานรวมกัน

ป 2562

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

แผน

ผล

รอยละ
ความสําเร็จ

0.23

0.51

>100

0.22

1.32

>100

70

99

>100

75

98

>100

1

5

>100

1

6

>100

1,980 1,698

86

2,000

1,971

98

1,600 2,548

>100

1,800

3,840

>100

100

114

>100

110

111

>100

50

100

>100

50

97.77

>100

2

3

>100

3

4

>100

1

8

>100

2

4

>100

3.80

3.96

>100

4.00

3.96

99.0

25

50.55

>100

50

54.26

>100

หมายเหตุ

ป 62 : อ.ดร.Stephen D.Elliott,
Prof.Kenji Tsuda, Dr.Philippe
Bulet, Camille Houdelet

ป 6 2 มีก ารอบรมการนํ าเสนอ
ผลงานออนไลน
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สรุปผลการดําเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมที่มีความโดดเดน (รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง)
1) ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปน Global Citizen
1.1 ไดเปดหลักสูตรนํารองเชิงรุกระดับปริญญาตรีจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Science) (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการ
ขอมูล (Data Science) โดยเริ่มรับนักศึกษาแลวตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งมีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จในการดึงดูดผูเรียนไทยและตางชาติ
1.2 ไดรวมเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการขอมูล (Data Science) ซึ่งบริหารจัดการรวมกันระหวาง
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัย ศิล ปะ สื่อ และเทคโนโลยี และกํา ลั งอยู ใน
ระหว า งการร ว มมื อ กั บ คณะแพทยศาสตร ใ นโปรแกรมสารสนเทศชี ว การแพทย (Biomedical
Informatics) ซึ่ ง ผู เ รี ย นจะสามารถเรี ย นควบคูกั น ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาแพทยศาสตร แ ละหลั ก สูตร
ปริญญาโทวิทยาการขอมูลผานระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning System)
1.3 ได เ ป ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทสาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ อุ ต สาหกรรม (Science and
Innovation for Industry) ซึ่งผูเรียนจะไดรับทุนการศึกษาสวนหนึ่งจากภาคอุตสาหกรรมรวมโครงการ
และมี ก ารเรี ย นการสอนเป น แบบโมดู ล (Module) และทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ณ สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคการผลิต
1.4 ไดสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรในโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบ
โจทยภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก (1) การจัดการและ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Management and Production of Biofuel) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2)
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.5 ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 15 หลักสูตร ใหเปนแบบมุงเนนประสิทธิผ ลการ
เรียนรูเปนสําคัญ (Outcome-based Education, OBE) โดยทุกหลัก สูตรจะบรรจุวิช าเกี่ย วกั บ สถิ ติ
พื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน วิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ทันสมัย และวิชาอื่น ๆ ที่ใหความรูหรือ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
1.6 ไดปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารวิชาการดานสหกิจศึกษา โดยใหมี “ผูบริหารจัดการสหกิจศึกษา”
คณะกรรมการ และเจาหนาที่รับ ผิดชอบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อประสานงาน
รว มกับ แหลงสหกิจ ศึก ษาทั้ งภายในและภายนอกประเทศ และสมาคมศิษ ยเ ก า ใหร องรับจํ า นวน
นักศึกษาสหกิจ ศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมายคณะฯ ซึ่งบางหลัก สูตรบัง คับ สหกิจ ศึกษาทุกคน เชน
หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาการขอมูล เปนตน
1.7 ไดพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e-curriculum เพื่อการบริหารจัดการรายหลักสูตรหรื อราย
ภาควิชา เขากับระบบสารสนเทศ e-portfolio รวบรวมผลงานรายบุคคล
1.8 ไดริเริ่มกิจกรรม Job Fair ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตในการไดงานทํา

7
2) ดานการวิจัยที่เปนเลิศ
2.1 ไดดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเพิ่ม 2 โครงการ ไดแก โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยวิทยาการขอมูล (Data
Science) และโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยควอนตัม (Quantum) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัย ของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและใหเทาทันบริบทการวิจัยของโลก โดยจะมุงเนนดาน การคํานวณควอนตัม
(Quantum Computing) ทั้งนี้ ไดมีการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเครือขายแลว
2.2 ไดกําหนดเกณฑที่สนับสนุนการตีพิม พผลงานในวารสารคุณภาพที่อยูใน Q1 และ Q2 ของฐานขอมูล
Scopus/Scimago journal ranking เพิ่มมุงเนนเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย
2.3 ไดสรางระบบและกลไกหองปฏิบัติการกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย โดยไดจัดซื้อเครื่องมือวิจัย
ขั้นสูงและติดตั้งแลวเสร็จ ประกอบดวย 1. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscope
และ 2. Single Crystal X-ray Diffraction
2.4 ได เ ป น เจ า ภาพการจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ว ารสารรองรั บ การตี พิ ม พ ได แ ก (1)
International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM) (20-23
พฤศจิกายน 2561) (2) The 5th EnvironmentAsia International Conference (13-15 มิถุนายน
2562) (3) International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
(ANSCSE) (27-28 มิถุนายน 2562)
3) ดานการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม
3.1 ศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ไดดําเนินโครงการความรูเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของ
ดอยสุเทพ การเพิ่มพื้นที่ปา ธนาคารเมล็ดพันธุ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อใหเปนศูนยหนึ่งที่
สง เสริมหนา ที่พัฒ นา USR (University Social Responsibility) ระหวา งมหาวิทยาลัย เชียงใหม กั บ
ชุมชน
3.2 ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท. มช.) ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการดานการวิเคราะห
อาหารฮาลาลและดานการวิเคราะหสาร CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol)
3.3 ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการดานปญหาหมอกควันและ PM2.5
ในจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนืออยางตอเนื่อง เชน (1) โครงการตนกลาทาหมอกควันของเยาวชน
ภาคเหนือ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 (2)
องคก ารสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม (ทส.) รว มกับ ศูน ย วิจัย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดเสวนา PM2.5 ภัยรายใกลตัวควบคุมไดดวยตัวเรา
วั นที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ 2563 และ (3) Workshop DIY ทํ า หน า กากป อ งกั น PM2.5 "มื อ สองสูฝุ น เพื่ อ
เชียงใหมเบิกบาน" วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2563 เปนตน
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4) ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
4.1 การนําคณะเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ EdPEx200 รุนที่ 6 พ.ศ. 2561
เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่มีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ให
นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ
และกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางยั่งยืนและ
สามารถแขงขันไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะฯ ไดผานการประเมินในระดับ EdPEx200 และ
อยูในระหวางการดําเนินการในระดับ EdPEx300
4.2 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ e-portfolio รวบรวมผลงานรายบุคคล และนํามาเชื่อมโยงกับ ระบบ
สารสนเทศ e-curriculum เพื่อการบริหารจัดการรายหลักสูตรหรือรายภาควิชา
4.3 ไดดําเนินการตามแนวทาง Green & Clean Faculty คือ โครงการ Solar Rooftop
5) ดานการควบคุมรายจายและแสวงหารายไดเพื่อความยั่งยืน
5.1 ได จั ด กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ห ารายได ส มทบ “กองทุ น 60 ป ” คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งกอตั้งขึ้นในชวง 1.5 ปแรก
5.2 ไดพัฒนาระบบ e-donation ของคณะฯ ใหเชื่อมโยงขอมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากรไดโดยตรง
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3. ผลการดํา เนิน งานตามข อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ยที่ ไดใ หไ วใ นชว งการเสนอแผนการ
บริหารงานของหัวหนาสวนงาน (เลือกสรรจาก สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562)
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1. ควรเพิ่มประเด็นที่คณะไดเขารวม
โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหม ซึ่งเปน
โครงการของรัฐบาลตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยการสราง
ความรวมมือกับสถานประกอบการใน
การผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย
ความตองการของตลาดแรงงาน

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ไดสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรในโครงการสราง
บัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อ
ตอบโจทยภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก (1) การ
จัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
(Management and Production of Biofuel)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) เทคโนโลยีดิจิตอล
(Digital Technology) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ควรเพิ่มประเด็นเทคโนโลยีควอนตัม
ไดดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเพิ่ม 2 โครงการ
พรอมทั้งการเตรียมการจัดตั้งศูนยวิจัย ไดแก โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยวิทยาการขอมูล
และพัฒนาดานควอนตัม โดยให
(Data Science) และโครงการจัดตั้งศูนยวจิ ัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนแกนหลัก
ควอนตัม (Quantum) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร
รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขาย
การวิจัยของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและใหเทา
ทันบริบทการวิจัยของโลก โดยจะมุงเนนดาน การ
คํานวณควอนตัม (Quantum Computing) ทั้งนี้
ไดมีการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
เครือขายแลว
3. คณะควรมีการบูรณาการรวมกับคณะ 3.1 ไดเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร
ตาง ๆ ในการจัดทําหลักสูตร รวมทั้ง
และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Science
ควรสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจ ซึ่ง
and Innovation for Industry) ซึ่งผูเรียน
จะทําใหเขาใจถึงความตองการที่แทจริง
จะไดรับทุนการศึกษาสวนหนึ่งจาก
และสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร
ภาคอุตสาหกรรมรวมโครงการและมีการ
ไปสรางเปนนวัตกรรมที่สามารถ
เรียนการสอนเปนแบบโมดูล (Module) และ
นําไปใชงานไดจริง
ทําวิทยานิพนธ ณ สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะตอบสนองการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการพัฒนากําลังคนที่
สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต
3.2 ไดปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
วิชาการดานสหกิจศึกษา โดยใหมี “ผูบริหาร
จัดการสหกิจศึกษา” คณะกรรมการ และ
เจาหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อประสานงานรวมกับ
แหลงสหกิจศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และสมาคมศิษยเกา ใหรองรับ
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ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้นตาม
เปาหมายคณะฯ ซึ่งบางหลักสูตรบังคับสหกิจ
ศึกษาทุกคน เชน หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาการขอมูล เปนตน
4. ปจจุบัน มหาวิทยาลัยกําลังประสบ
ไดมีโครงการแบบเชิงรับ (Passive Recruitment)
ปญหานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี และเชิงรุก (Active Recruitment) เพื่อเพิ่ม
จํานวนนอยลง มหาวิทยาลัยอาจ
จํานวนนักศึกษาตางชาติ ประกอบกับที่
จําเปนตองหาแนวทางในการแกปญหา มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาแบบเต็ม
รวมทั้งควรมีการสรางสภาพแวดลอมที่ Presidential Scholarship อยางไรก็ตาม กลุม
เหมาะสมดวย
ลูกคาเปาหมายเดิมคือจากกลุมประเทศ CLMV ซึ่ง
ยังไมไดผลเทาที่ควรเนื่องจากลูกคากลุมนี้ตองการ
แตทุนการศึกษาแบบเต็ม ทีมบริหารจึง
เปลี่ยนแปลงกลุมลูกคาเปาหมายเปนชาวจีน แต
จําเปนตองชะลอออกไปเนื่องจากการระบาดของ
ไวรัส COVID19
1. ผลการดําเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย (ถามี)
ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย
-

ผลการดําเนินงาน
-

หมายเหตุ
-

2. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดํารงตําแหนง
...(หัวหนาสวนงาน) ที่เลือกสรรจากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 ป 6 เดือนที่ผานมา (สวนนี้สําหรับ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เฉพาะในการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป)
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
หมาย
ผลการดําเนินงาน
(รอบ 1 ป 6 เดือน)
เหตุ
1. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรและ
1. ไดสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรในโครงการสราง
นักศึกษาทํางานเชื่อมโยงกับ Real
บัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบ
Sector เชน ภาคอุตสาหกรรม
โจทยภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูป
2. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู
อุดมศึกษาไทย จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก (1) การ
ภาคปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น โดยการนํา
จัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงมาใหนักศึกษาไดฝก
(Management and Production of Biofuel)
ปฏิบัติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) เทคโนโลยีดิจิตอล
(Digital Technology) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ไดเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Science and
Innovation for Industry) ซึ่งผูเรียนจะไดรับ
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ทุนการศึกษาสวนหนึ่งจากภาคอุตสาหกรรมรวม
โครงการและมีการเรียนการสอนเปนแบบโมดูล
(Module) และทําวิทยานิพนธ ณ สถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะตอบสนองการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนากําลังคนที่
สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต
3. ไดปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารวิชาการ
ดานสหกิจศึกษา โดยใหมี “ผูบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษา” คณะกรรมการ และเจาหนาที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการสหกิจศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อ
ประสานงานรวมกับแหลงสหกิจศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และสมาคมศิษยเกา ให
รองรับจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้นตาม
เปาหมายคณะฯ ซึ่งบางหลักสูตรบังคับสหกิจศึกษา
ทุกคน เชน หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาการขอมูล
เปนตน
3. ควรปรับระบบการศึกษาที่ใชอยูใน
กําลังอยูในระหวางการดําเนินการรวมกับวิทยาลัย
ปจจุบันใหเปนการเรียนรูตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต ในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 เปน
(Lifelong Learning) ที่รองรับคนทุก ตนไป
ชวงวัย โดยสงเสริมการสนับสนุนการ
เรียนรูทั้งแบบ degree และ nondegree และครองคลุงผูเรียนไมเฉพาะ
นักศึกษาในระบบเทานั้น แตตองรองรับ
คนทํางานและผูสูงวัยดวย
ซึ่งจะ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ไดมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา
ตลอดชีวิต
4. ควรแสวงหานักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ไดมีโครงการแบบเชิงรับ (Passive Recruitment) และ
ชาวตางชาติใหมากขึน้ เพื่อใหสอดรับกับ เชิงรุก (Active Recruitment) เพื่อเพิ่มจํานวน
การเปดสอนหลักสูตรนานาชาติของคณะ นักศึกษาตางชาติ ประกอบกับที่มหาวิทยาลัยมี
ที่มีจํานวนมาก
รวมทั้งเพื่อเปนการ ทุนการศึกษาแบบเต็ม Presidential Scholarship
เสริมสรางบรรยากาศและความเปน
อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาเปาหมายเดิมคือจากกลุม
สากลของคณะใหเพิ่มสูงขึ้นดวย
ประเทศ CLMV ซึ่งยังไมไดผลเทาที่ควรเนื่องจากลูกคา
กลุมนี้ตองการแตทุนการศึกษาแบบเต็ม ทีมบริหารจึง
เปลี่ยนแปลงกลุมลูกคาเปาหมายเปนชาวจีน แต
จําเปนตองชะลอออกไปเนื่องจากการระบาดของไวรัส
COVID19
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5. ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผานมา
5.1 ไมมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครและดูแลนักศึกษาตางชาติ เปนอุปสรรคตอ
การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติ
5.2 การระบาดของไวรัส COVID19 ทําใหการดําเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักศึกษาจากประเทศจีนเขา
มาเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบนานาชาติ จําเปนตองลาชาออกไป
5.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับกระทรวง ทิศทาง และบริบทของการใหทุนสนับสนุนการวิจัย
ทําใหศูนยและกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะฯ ยังขาดความเขาใจที่ชัดเจนถึงนโยบาย ทิศทาง และ
กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยที่เปลี่ยนแปลงไป
6. สิ่งที่สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสวนงาน
6.1 ควรใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครและดูแลนักศึกษาตางชาติ เพื่อชวยเหลือ
และสนับสนุนคณะฯ ในการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติ
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