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ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร และแนวทางการ
พัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คํานํา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไ ด กํ า หนดกรอบนโยบายและแนวทางการพั ฒ นา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงป พ.ศ. 2564–2567 เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหา คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
และดําเนินการตามประกาศและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ข า พเจ า จึ ง ได จั ด ทํ า ประวั ติ ผลงาน แนวทางการบริ ห าร และแนวทางการพั ฒ นา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่ อ
แตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามประกาศตอไป
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บทสรุปผูบริหาร
ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหาร และแนวทางการพัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อเสนอคณะกรรมการบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ ไดแก
สวนที่ 1) ประวัติและผลงาน สวนที่ 2) วิสัยทัศน นโยบาย แนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และส ว นที่ 3) การนํ า วิสัย ทัศน นโยบาย และแนวทางการพั ฒ นา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําไปสู
การปฏิบัติ รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาคณะฯ จะแบงออกเปน 4 ประเด็นที่สําคัญ ซึ่งในแตละ
ประเด็นจะมีนโยบายเพื่อการพัฒนา เปาประสงค กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
นโยบายที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมตามความตองการของทองถิ่น
นโยบายที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
อยางมีมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพ
นโยบายที่ 4 ประยุกตใชองคความรูเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 2 ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ
นโยบายที่ 5 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีความโดดเดน ที่เปนเอกลักษณของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 3 พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนพลเมืองโลก ใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 6 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และมีความพรอมในการเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
ประเด็นอื่นๆ ที่สําคัญ ตอการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายที่ 7 ยกระดับการสรางเครือขายวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 8 การเตรียมความพรอมการยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยแมริม
นโยบายที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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สวนที่ 1
ประวัติและผลงาน
ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล
วันเกิด
ภูมิลําเนา
ที่อยูปจจุบัน

นายชาญ ยอดเละ
11 ธันวาคม พ.ศ. 2517 อายุ 46 ป 2 เดือน
จังหวัด เพชรบูรณ
หอง B605 อาคารชุดราชภัฏคอนโด เลขที่ 22/61 ถนนหมื่นดามพราคต ซอย 7
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร. 094-0809398
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: chan_yod@cmru.ac.th

ประวัติการศึกษา
เคยเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
ไดรับทุนการศึกษาภายใตโครงการคุรุทายาท (เขาศึกษาระยะเวลา 1 ป)
ปริญญาตรี
Bachelor of Science (B.Sc.) สาขาวิชา Chemistry
The University of New England, Australia
ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทุน AusAid Scholarship
ปริญญาโท
Master of Science (M.Sc.) สาขาวิชา Environmental and Ecological Science
Lancaster University, U.K.
ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย ทุนพัฒนาอาจารยสถาบันราชภัฏ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) สาขาวิชา Environmental Sciences
University of East Anglia, U.K.
ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย ทุน ก.พ. ตามความตองการของสวนราชการ
ประวัติดานการฝกอบรม
- ป 2545 หลั ก สู ต ร “Wastewater Treatment” สนั บ สนุ น โดย องค ก ร Netherlands
Management Cooperation Programme (NMCP) ณ the Delft University of Technology (TU
Delft) และ Wageningen University & Research (WUR) ประเทศเนเธอรแลนด
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- ป 2546 หลักสูตร “International Environmental Education JICA Training Course”
สนับสนุนโดย องคกร Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ Shiga University และ
International Lake Environment Committee (ILEC) ประเทศญี่ปุน
- ป 2559 หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาวิ ท ยากรท อ งถิ่ น (STEM Local Trainer)” โดย สถาบั น
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สสวท.) ระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2559
- ป 2560 หลักสูตร “ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน” โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระหวางวันที่ 29-30 มีนาคม 2560
- ป 2560 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance ProgramFGP)” โดย สถาบันคลังสมอง ระหวางวันที่ 3-7 กันยายน 2560
- ป 2563 หลักสูตร “การสรางผูประกอบการชุมชน (Local Startups) พัฒนาคุณภาพธุรกิจ
จากชุมชนดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค” โดย อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระหวางวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563
- ป 2563 หลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสูเปา หมายและผลสั มฤทธิ์ (OK3R)” โดย
สถาบันคลังสมอง ระหวางวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารและตํารา
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเคมีสิ่งแวดลอม
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
บทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
Powell, C.F., Baker, A.R., Jickells, T.D., Bange, H.W., Chance, R.J. and Yodle, C. (2015)
Estimation of the atmospheric flux of nutrients and trace metals to the
eastern tropical North Atlantic Ocean Journal of the Atmospheric Sciences
72 (10), 4029-4045. doi: 10.1175/JAS-D-15-0011.1
Baker, A.R. and Yodle, C. (2018) Aerosol Major Ions and Iodine Specition over South
China and Sulu Seas Collected Daily during SONNE Cruise SO218 PANGAEA
doi: 10.1594/PANGAEA.891321
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Yodle, C. and Baker, A.R. (2019) Influence of collection substrate and extraction
method on the speciation of soluble iodine in atmospheric aerosols.
Atmospheric Environment: X 1, 100009. doi: 10.1016/j.aeaoa.2019.100009
ประวัติการทํางาน
ป 2541-2542 บริษัท แพนเอเชีย เลทเธอร จํากัด ตําแหนง นักเคมีและเจาหนาที่สิ่งแวดลอม
รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาดานเคมีและหองปฏิบัติการ และงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001)
ป 2543-ปจจุบัน ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประวัติการทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. งานดานการบริหาร
- รองคณบดี ฝายวิจัยและการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม (ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2560-ปจจุบัน) รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้
1. งานวิจัย สถานวิจัยคณะ และงานแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ดานการวิจัย
2. งานบริการวิชาการ
3. งานวิเทศสัมพันธ
4. งานศูนยวิทยาศาสตร
5. งานศูนยสะเต็มศึกษา
6. งานโครงการของธนาคารออมสิน
7. งานอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (CMRU SCIENCE PARK)
8. งานกิจการพิเศษที่ ไดรับ มอบหมาย เชน โครงการมหาวิทยาลัยสูตํ าบล สรางรากแก ว ให
ประเทศ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) งานโครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
- รองผู อํ า นวยการ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภ าคเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
(CMRU Science Park) (ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2563 – ปจจุบัน) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Northern Science Park - NSP) ภายใต
โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิ ทยาศาสตร (SPA) กระทรวงอุ ดมศึ ก ษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ดําเนิน โครงการภายใต
เครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือระยะที่ 2 ซึ่งทั้งหมดมี 14 มหาวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือเขารวม
เครือขาย NSP
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2. งานคณะกรรมการตางๆ ระดับมหาวิทยาลัย
ดานงานติดตั้งครุภัณฑและปรับปรุงหองปฏิบัติการ
- กรรมการกํ า หนดราคากลาง และรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ ใช สํ า หรั บ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยแมริม พรอมติดตั้ง
- กรรมการตรวจรับงานยายครุภัณฑ กลุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยแมริม
ดานงานประกันคุณภาพ
- กรรมการประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
- กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางป
2546-2548
ดานงานวิเทศสัมพันธ
- กรรมการงานวิเทศสัมพันธ ระหวางป 2545–2547 รับผิดชอบงานดูแลแขกชาวตางชาติของ
มหาวิทยาลัย และการประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
3. งานดานพัฒนาศักยภาพครู – นักศึกษาสายครู
- ป 2545-2548 ผูป ระสานงานหลั กและกรรมการ “ศูนยประสานงานโครงการวิทยาศาสตร
ทองถิ่น (Local Science Project - LSP)” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมกับ สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ใหทุนวิจัยครูในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงกับ
ทองถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- ป 2547 ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการฝ ก อบรมครู หลั ก สู ต ร “Environmental Education for
Monitoring Quality of Fresh Water Environment” โดยจัดอบรมใหกับครูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
และแมฮองสอน แหลงทุนสนับสนุน Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศไทย
- ป 2560-2561 ผู รั บ ผิ ดชอบโครงการและทีมวิทยากร ของศูน ยส ะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาใหกับครู ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมและแมฮองสอน สนับสนุนงบประมาณ โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.)
- ป 2560 ผูรับผิดชอบโครงการและทีมวิทยากร โครงการคูปองครู “การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา สําหรับครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน”
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- ป 2560-2562 ทีมวิทยากร โครงการคูปองครู “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูและ
การจัดทําโครงงานการ บูรณาการแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับผูเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนทองถิ่น”
- ป 2560-ปจจุบัน หัวหนาศูนยสะเต็มศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการและทีมวิทยากร โครงการ
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ใหกับนักศึกษาสายครู ชั้นปที่ 4
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. งานดานการพัฒนาทองถิ่น (โครงการบริการวิชาการ)
สื บ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได น อ มนํ า พระราโชบายด า นการศึ ก ษาในการเป น
สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระยะ 20 ป (2560-2579) ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตางๆ
ไดดําเนินโครงการในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งที่ผานมามีโครงการที่ขาพเจาไดเปนผูรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- ป ง บประมาณ 2561 โครงการ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า สํ า หรั บ บริ โ ภคในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
กลุ ม เป า หมาย ชุ ม ชนบ า นตาลเหนื อ อํ า เภอฮอด และชุ ม ชนบ า นเหล า ป ว ย อํ า เภอดอยหล อ
จังหวัดเชียงใหม
- ปงบประมาณ 2561 โครงการ การปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับบริโภคในพื้น ที่ชุมชนโป งสมิ
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
- ปงบประมาณ 2561 โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ใหมีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GHP)
- ปงบประมาณ 2562 โครงการ การปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการบริโภคในชุมชนบานแมทะลุ
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
- ปงบประมาณ 2563 โครงการ การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางดานการใชประโยชน
จากชีวมวลและของเหลือทิ้งในชุมชนโดยการนํามาเพิ่มมูลคาใหเกิดรายไดและลดคาใชจายของประชาชน
ในชุมชน ในพื้นที่ตําบลสะลวงและตําบลขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม
- ปงบประมาณ 2564 โครงการ การสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาความยากจนของชุมชน
ด ว ยการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคในพื้ น ที่ ชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละ
จังหวัดแมฮองสอน
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- ปงบประมาณ 2564 โครงการ การเพิ่มศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมดวยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผลงานวิจัยและงานดานการบริหารงานวิจัย
- ป 2547 หัวหนาโครงการวิจัย “บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น: กรณีศึกษาวิชา
เคมีสิ่งแวดลอม ชุมชนบานแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม” แหลงทุนวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ป 2548 หัวหนาโครงการวิจัย “การใชวิธีการสอนโดยอาศัยวิธีการเรียนรูแบบยึดป ญหา
เป น หลั ก (Problem-based Learning) รายวิ ช าสารมลพิ ษ ทางน้ํ า และการวิ เ คราะห ” แหล ง ทุ น วิจั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ป 2548 นักวิจัยรวม โครงการวิจัย “ชุดโครงการวิทยาศาสตรทองถิ่น – Local Science
Project (LSP)” แหลงทุนวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ป 2560 หัวหนาโครงการวิจัย “การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น ในการเฝาระวัง
และจัดการปญหา มลพิษทางน้ําของชุมชนเมืองอยางยั่งยืน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม” แหลงทุนวิจัย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
- ป 2560-ปจจุบัน หัวหนาสถานวิจัยคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
6. งานที่ปรึกษากับหนวยงานภายนอก
- ป 2547 คณะทีมที่ปรึกษา โครงการ “การสงเสริมขีดความสามารถของทองถิ่นในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” รวมกับ กรมควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
- ป 2562-2563 คณะทีมที่ปรึกษา โครงการ “การศึกษาการติดตามประเมินผลกิจการถายโอน
ดานน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม” รวมกับ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
- ป 2563 คณะทีมที่ปรึกษา โครงการ “ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการผลิต เครื่ อ งมื อ
แพทยและอุปกรณทางการแพทย” รวมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
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7. งานดานอื่นๆ ที่ภาคภูมิใจ
- ป 2559-2561 อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ชมรมอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ป 2561 ผูรับผิดชอบโครงการ “โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโตสู ง
(Innovative Startup)” ซึ่ ง เป น โครงการที่ จั ด ฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให กั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม สนับสนุนงบประมาณ โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ป 2561-2562 ผูประสานงาน โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รวมกับ ธนาคารออมสิน
- ป 2561-ปจจุบัน ผูรับผิดชอบหลักในการประสานงานจัดทํา บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และหนวยงาน
ภายนอก อาทิ เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม โรงพยาบาลสารภี
เทศบาลตําบลลวงเหนือ บริษัท ธาราอินเตอรคอรป จํากัด ภาคีเครือขายสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
รวมภาครัฐ ภายใตโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมืองมรดกโลกฯ และสถาบันดาราศาสตรแหงชาติ
(องคกรมหาชน)
- ป 2562 ผูดําเนินรายการ เวทีเสวนา โครงการ “ภารกิจเพื่อสิ่งแวดลอมในยุคไทยแลนด 4.0”
จัดโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม
- ป 2562-2563 ผูดําเนินรายการวิทยุ รายการ “วิทยา พาเพลิน” ซึ่งรายการที่ประชาสัมพันธ
ข า วสาร และกิ จ กรรมต า งๆ ของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม FM 88.5 MHz ออกอากาศ ทุกสัปดาห
- ป 2562-ปจจุบัน อาจารยที่ปรึกษา ชมรมเทิดคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ป 2562-ป จ จุ บั น ผู ป ระสานงาน โครงการ GSB Innovation Club โดย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม รวมกับ ธนาคารออมสิน ในการดําเนินกิจกรรม GSB Smart Start IDEA และ CMRUGSB Innovation Club by GSB Startup ซึ่ ง ได จั ด ทํ า พื้ น ที่ ทํ า งานและให บ ริ ก าร สํ า หรั บ ศึ ก ษาและ
บุคลากร (Co-working Space)

|9

สวนที่ 2
วิสัยทัศน นโยบาย และแนวทางการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงป พ.ศ. 2564-2567
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไ ด กํ า หนดกรอบนโยบายและแนวทางการพั ฒ นา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงป พ.ศ. 2564-2567 เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหา คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย
ข อ 1 การจั ด การศึ ก ษาของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต อ งเป น ไปตามยุ ท ธศาสตร
และ/หรือ มีสวนรวมในการสนั บสนุน ตามแผนยุ ทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2562 โดยใหคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 25612580) และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้ง
การนําวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
ขอ 2 ผลิตบัณฑิตและสรางความโดดเดนในหลักสูตรที่เปนความเชี่ยวชาญของคณะ จนนําไปสู
ความเป น เลิ ศ และได รั บ การยอมรั บ ว า ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รมี ค วามโดดเด น เป น เอกลั ก ษณ ข อง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอยางยั่งยืน
ขอ 3 พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
ใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ไดแก (1) ทักษะการเรี ยนรู
และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ
นอกจากนี้ อาจนําเสนอนโยบายเพิ่มเติมจากขอกําหนดขางบน ทั้งนี้ ตองเปนนโยบายที่มุงเนน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 พรอม
ทั้งเสนอแนวทางในการนํานโยบายที่นําเสนอเพิ่มเติมไปสูการปฏิบัติ
จากกรอบนโยบายที่กลาวมาแลว ขาพเจาจึงไดจัดทํา วิสัยทัศน นโยบาย แนวทางการบริหารและ
แนวทางการพั ฒ นา คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชว งป พ.ศ. 2564-2567 เพื่ อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ไดมี
การเกริ่นนําเกี่ยวการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใชเปนกรอบ
การกํ า หนด วิ สั ย ทั ศน นโยบาย และแนวทางการบริห ารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดถูกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ในปจจุบันไดดําเนินงาน
มาแล ว กว า 41 ป ข อมู ล พื้ น ฐานของคณะวิทยาศาสตรฯ ทางดานการจัดการเรีย นการสอนประจําป
การศึ กษา 2563 นั้ น คณะวิ ทยาศาสตรฯ มีห ลักสูตรในการความรับ ผิดชอบ ไดแก ระดั บ ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 13 หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 1
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร โดยมีนักศึกษารวมทั้งหมด 3,388 คน ระดับปริญญา
ตรี 3,341 คน ปริ ญ ญาโท 47 คน ทั้ ง นี้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร ฯ ยั ง มี ห ลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ร ว มกั บ
คณะครุศาสตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จํานวน 7 หลักสูตร ในสวนของจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด ประกอบดวยอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 146 คน ลาศึกษาตอ จํานวน 11 คน รวมมี
จํานวนทั้งสิ้น 155 คน คุณวุฒิของอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ ในปการศึกษา 2562 ประกอบดวย
ปริญญาเอก 83 คน ปริญญาโท 72 คน และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํามีผูดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน 5 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 46 คน และอาจารย จํานวน 104 คน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตรฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 31 คน โดยงบประมาณ
ที่คณะวิทยาศาสตรไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2564 มีทั้งสิ้น 175,833,100
บาท เปนงบประมาณแผนดิน 162,619,100 บาท (รอยละ 92.48) งบรายได 13,214,000 บาท (รอยละ
7.52)
ในป การศึ กษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไ ดรับ การตรวจประเมิ น การประกั น
คุณภาพทางการศึกษาภายใน จากขอมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลจากการตรวจประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก ไดผลระดับคะแนนอยูในระดับดี (คะแนน 4.44 จากระดับ 5 คะแนน) ทั้งประกอบดวย
คาปจจัยนําเขา (Input) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 อยูในระดับดี คาปจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการ (Process)
มี คาเฉลี่ ย เท า กั บ 4.86 อยู ในระดั บ ดี มาก และค าปจ จัย ผลผลิต/ผลลัพธ (Output) มีคาเฉลี่ย เทากั บ
4.22 อยู ใ นระดั บ ดี ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ อ งค ป ระกอบที่ ไ ด รั บ ผลคะแนนการประเมิ น ในระดั บ ดี ม าก
มีจํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนน 5.00) องคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ (คะแนน 5.00) และองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรม (คะแนน 5.00)
และองคประกอบที่ไดรับผลการประเมินอยูในระดับดีจํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต (คะแนน 3.95) และองค ป ระกอบที่ 5 การบริ ห ารจั ด การ (คะแนน 4.50)
ในการตรวจประเมิ น ในครั้ ง นี้ ค ณะกรรมการผู ป ระเมิ น ได ใ ห ข อ เสนอแนะ สํ า หรั บ คณะเพื่ อ ใช
ในการปรับปรุ งการดํ า เนิน งานของคณะ คือ คณะฯ มีการคิดตน ทุน ต อหนวย แตควรนํามาวิเคราะห
เพิ่มเติม เพื่อการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และการสราง
โอกาสในการแข งขั น และในการเปดหลักสูตรใหม คณะฯ ควรเริ่มจากสํารวจและวิเคราะหถึงความ
ตองการสังคมภายนอก แลวนํามาจัดทําแผนธุรกิจเพื่อดู ถึงความคุมคาคุมทุน และคํานึงถึงอัต ลักษณ
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ประกอบกับทําการวิเคราะห SWOT กอนที่จะลงเปดสอน และคณะฯ ควรพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะ สายวิชาการ โดยอาจแบงกลุมที่ควรเริ่มขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ กับกลุมที่ควรเพิ่ม
ตําแหนงใหสูงขึ้น และคณะฯ ควรคํานึงจํานวนการรับนักศึกษา โดยเฉพาะ การไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2560–2562
ป 2560

4.44
Total
4.40

Output
4.22 4.10
4.13

Proces 4.57
4.86 4.86

ป 2561

ป 2562

1
5.00 3.95
4.27
4.00
4.23 3.00
2.00
1.00
0.00

3.09
3.70
3.82
Inpout

5.00
2
5.00 5.00

3.83

3.00

5.00 3 5.00

4
5.00
5.005.00
4.504.50
5
4.50

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรุปสถานะทางการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2563
ประกอบดวย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 13 หลักสูตร
1) สาขาวิชาเคมี
2) สาขาวิชาชีววิทยา
3) สาขาวิชาคณิตศาสตร
4) สาขาวิชาสถิติประยุกต
- แขนงวิชาสถิติประยุกตและการวิจัย
- แขนงวิชาวิทยาการขอมูลเชิงสถิติ
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
6) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- กลุมอาหารและโภชนาการ
- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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7) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
10) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
13) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
1) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรวมผลิตบัณฑิตกับคณะครุศาสตร จํานวน 7 หลักสูตร
1) สาขาวิชาฟสิกส
2) สาขาวิชาเคมี
3) สาขาวิชาชีววิทยา
4) สาขาวิชาคณิตศาสตร
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
6) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
7) สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
1) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาฟสิกส
- กลุมวิชาเคมี
- กลุมวิชาชีววิทยา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ในปการศึกษา 2564 ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาเพิ่มในระดั บ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรากฐานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงเนนบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคน พัฒนาทองถิ่น

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
2. สรางงานวิจัย องคความรู หรือนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
3. ถายทอดองคความรู บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของทองถิ่น
4. ประยุ ก ต อ งค ค วามรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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แนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําหรับการแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น มีหลายประเด็นที่ผูบริหาร
ระดั บ คณะจะต องมาพิ จ ารณา อาทิ เชน การบริห ารงานวิช าการ การบริห ารแผนและงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิจัย การบริหารงานพัฒนานักศึกษา และการบริหารงานอื่นๆ ซึ่งมี
ความจําเปนจะตองพิจารณาการบริหารงานแบบองครวม ที่เนนการทํางานรวมกันของประชาคมชาว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แนวทางการบริ ห ารคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จะอาศั ย การบู ร ณาการแนวคิ ด หลั ก
“เขาใจ-เขาถึง-พัฒนา และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง แนวคิดการบริหารคณะที่มุงเนนผลงาน
มีการทํางานที่มคี วามสุข มีความเปนกัลยาณมิตรบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาล รวมทั้งแนวคิดของฐานวิถี
ชีวิตใหม (New Normal) จะนํามาถูกพิจารณา เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางการบริหารคณะ ทั้งนี้
บุคลากรของคณะทุกระดับ จําเปนตองมีการปรับตัวและตองมีสวนชวยอยางยิ่งที่ทําใหองคกรอยูรอด
ความร ว มมื อจากทุ กภาคสว นจะชวยทําใหการขับ เคลื่อนการทํ างานของคณะที่ มีประสิทธิภ าพและมี
ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น การรับฟงความคิดเห็น และการเปดโอกาสใหบุคลากรของ
คณะ มีพื้นที่แสดงศักยภาพ จะเปนการสงเสริมและผลักดันใหทุกคนไดทําอยางเต็มที่
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สวนที่ 3
การนําวิสัยทัศน นโยบาย และแนวทางการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปสูการปฏิบัติ
สําหรับการนําวิสัย ทัศน นโยบาย และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ในชวงป พ.ศ. 2564–2567 ไปสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการกําหนดประเด็ นที่สํ าคั ญๆ ไดแก ประเด็นที่ 1
การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเด็นที่ 2 ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรใหมีความ
โดดเดนและเปนเอกลักษณ ประเด็นที่ 3 พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนพลเมืองโลก และใหมี
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และ ประเด็นอื่น ๆ ที่สําคัญตอการพัฒ นาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การนํ า วิ สั ย ทั ศน นโยบาย และแนวทางการพัฒ นาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปสูการปฏิบัติ
ดังกลาว จะผานนโยบาย กลยุทธ และ โครงการ/กิจกรรมของแตละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชวงป พ.ศ.2564-2567
การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่ครอบคลุมมิติของพันธกิจหลักของคณะ ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี น โยบายที่ เ กี่ ย วข อ งเกี่ ย วกั บ ประเด็ น การจั ด การศึ ก ษาของ
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในช ว งป พ.ศ.2564-2567 ซึ่ ง ในแต ล ะนโยบาย จะมี ก ารกํ า หนด
เป า ประสงค (Goal, G) เพื่ อ ใช เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ในการกํ า หนดกลยุ ท ธ (Tactic, T) และโครงการ/
กิจกรรม (Project, P) ดังตอไปนี้
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นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

เปาประสงค
1G1 บัณฑิตครูและบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสมรรถนะเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

นโยบายที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมตามความตองการของทองถิ่น

เปาประสงค
2G1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของทองถิ่น และมีการใช
ประโยชน
2G2 นักวิจัยของคณะมีความเปนมืออาชีพ

นโยบายที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
อยางมีมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพ

เปาประสงค
3G1 คณะมีการใหบริการวิชาการที่มีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
3G2 บุ ค ลากรของคณะมี ค วามเป น มื อ อาชี พ ในการถ า ยทอดองค ค วามรู ที่ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของทองถิ่น
3G3 คณะมี รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ ห ลากหลายและเหมาะสมกั บ
ทุก ชวงวัย

นโยบายที่ 4 ประยุกตใชองคความรูเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาประสงค
4G1 ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ไดรับการทํานุบํารุง ผานการประยุกตใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ประเด็นที่ 1 การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงป พ.ศ.2564-2567
นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค
1G1 บัณฑิตครูและบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
สมรรถนะเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ
T1 กํากับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหได
มาตรฐานสมรรถนะ

T2 พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม มีศักยภาพ
เปนไปตามขอกําหนด

โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ที่ครอบคลุม
การแสดงหานักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความ
พรอมนักศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอนจบการศึกษา
P2 กระตุนและมอบเงินรางวัลใหกับคณาจารยที่ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
P3 พัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching) เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาเอกสารเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
P4 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูของครูวิทยาศาสตร
(Upskills for Teachers of Science Teachers) ที่เนนทองถิ่น
เปนฐาน
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เปาประสงค
1G1 บัณฑิตครูและบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
สมรรถนะเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ
T2 พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม มีศักยภาพ
เปนไปตามขอกําหนด
T3 พัฒนาวิธีการไดมาซึ่งนักศึกษาในรูปแบบ
ใหมๆ

T4 กํากับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
P5 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครู ของนั กวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (Upskills for Teachers of Scientists and
Technologists) ที่เนนทองถิ่นเปนฐาน
P6 โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและการประชาสัมพันธเชิง
รุกแบบมืออาชีพ เพื่อจูงใจการเขามาเปนนักศึกษาของคณะ
P7 โครงการเปดบานวิดยา CMRU (Open House)
P8 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
P9 โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อรองรับระบบธนาคารหนวยกิต
(Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย
P10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ที่ครอบคลุม
การแสดงหานักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความ
พรอมนักศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอนจบการศึกษา
P11 โครงการจัดหาและเตรียมความพรอมของสภาพแวดลอม
ที่กระตุนการเรียนรูและสงเสริมสมรรถนะ
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เปาประสงค
1G1 บัณฑิตครูและบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
สมรรถนะเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ
T4 กํากับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
P12 โครงการพัฒนารูปแบบการบมเพาะนักศึกษาสายครู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่บูรณาการการเรียนรูกับ
สถานศึกษา
P13 โครงการพัฒนารูปแบบการบมเพาะนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่บูรณาการการเรียนรูกับสถาน
ประกอบการ
T5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งแวดลอม
P14 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และสรางสภาพแวดลอม ให
เทคโนโลยี นวัตกรรม ใหไดมาตรฐานและพอเพียง ไดมาตรฐานและมีเพียงพอ
T6 สรางเครือขายทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต
รวมกับองคกรภายนอก

P15 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่อาศัยความ
รวมมือกับเครือขายทางวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตครู
และบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน โครงการบูรณา
การการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning,
WIL)
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นโยบายที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมตามความตองการของทองถิน่
เปาประสงค
2G1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพเปนไปตามความตองการ
ของทองถิ่น และมีการใชประโยชน

กลยุทธ
T1 พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมหลัก
(Research Flagship) ของคณะใหเปนไปตาม
ความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญดานการวิจัยและ
นักวิจัย (Research & Researcher Big Data)
P2 กําหนด Research Flagship ของคณะ
P3 โครงการพัฒนาโจทยวิจัย และการแสวงหาแหลงทุน
T2 แสวงหาและสรางเครือขายความรวมมือดาน P4 โครงการตลาดนัดวิจัยขามคณะ (ภายในมหาวิทยาลัย)
การวิจัยแบบบูรณาการทัง้ ภายในและภายนอก
P5 โครงการตลาดนัดแหลงทุนพบนักวิจัย
P6 โครงการตลาดนัดนักวิจัยพบกับตัวแทนทองถิ่นและ
ผูป ระกอบการ
T3 กระตุนการจัดเตรียมและพัฒนาคลังขอเสนอ P7 จัด Workshop เพื่อพัฒนา Research Proposal
โครงการวิจัย (Proposal Bank) ของนักวิจัย เพื่อ P8 จัดเตรียมคลังขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal Bank)
รองรับการขอสนับสนุนงบประมาณ
ของนักวิจัยเพื่อรองรับการขอสนับสนุนงบประมาณ
T4 เสาะแสวงหาแหลงทุนจากหนวยงานผูใหทุน P9 จัดตั้งทีมผูลาหาแหลงทุนวิจัย (Research Hunter Team)
P10 จัดทําฐานขอมูลและประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยที่เปน
ปจจุบันใหกับนักวิจัย
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เปาประสงค
กลยุทธ
2G2 นักวิจัยของคณะมีความเปนมือ T1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบครบวงจร
อาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการ
บริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
P2 โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ความกาวหนาผานเวทีสัมมนา
งานวิจัย (Research Lunch Talk)
P3 ตลาดนัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยในคณะ
P4 โครงการ Workshop เขียนบทความวิจัยอยางไรใหไ ด รั บ
การตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
T2 พัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit/Group) P5 ยกระดับการทํางานของสถานวิจัยคณะ ใหมีบทบาทในการ
เพื่อพัฒนางานวิจัยใหตอบสนองความตองการของ สนับสนุน ดูแลนักวิจัย และหนวยวิจัย (Research Unit)
ทองถิ่น
P6 โครงการหนึ่งสาขาวิชาหนึ่งนวัต กรรม One Curriculum
One Innovation (OCOI)
P7 จัดเตรียมผลงานวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของการแสดงผลงาน
ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย งาน “หนึ่ ง ศตวรรษ ราชภั ฏ
เชียงใหม”
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นโยบายที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น อยางมีมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพ
เปาประสงค
3G1 คณะมีการใหบริการวิชาการที่
มีมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น

กลยุทธ
T1 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการตรวจ
วิเคราะหของศูนยวิทยาศาสตรและภาควิชา

3G2 บุคลากรของคณะมีความเปน
มืออาชีพในการถายทอดองคความรู
ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
3G3 คณะมีรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่
หลากหลายและเหมาะสมกับทุก
ชวงวัย

T1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนมือ
อาชีพ

T1 พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษยที่หลากหลาย

โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการเพื่อการ
วิเคราะห ISO 17025 รวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ
P2 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและเพื่อการวิเคราะหที่ได
มาตรฐาน ตามความตองการของทองถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
P1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถายทอดองค
ความรู

P1 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
พัฒนาทักษะที่จําเปนเพิ่มเติม
P2 โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผานกระบวนการ
เพิ่มพูนทักษะและเรียนรูทักษะใหม (Upskills & Reskills)
P3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดการเรียนรูแบบชุด
รายวิชา (Module) ใหกับคนทุกชวงวัย
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นโยบายที่ 4 ประยุกตใชองคความรูเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค
4G1 ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ไดรับการทํานุบํารุง ผานการ
ประยุกตใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลยุทธ
T1 สงเสริมการประยุกตใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการการประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

| 23

| 24

ประเด็นที่ 2 ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนที่ยอมรับและมีความโดดเดนของหลักสูตร ที่เปนความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ ซึ่งสาขาวิชาที่คณะฯ มีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต ไดแก ครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงการผลิตบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต
ทั้งนี้ มีความหลากหลายของสาขาวิชา ซึ่งในปจจุบันการผลิตบัณฑิต มีความจําเปนตองผานกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร มีเอกลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจําเปนตองนําแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative-based Thinking) มาขับเคลื่อน
รวมถึงการตอบสนองความตองการของทองถิ่น นอกจากนี้ การเปนบัณฑิตผูมี มีความยืดหยุน สามารถ
ปรับตัวไดดี ขยันและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความใฝเรียนรูสิ่งใหมอยูตลอดเวลา

นโยบายที่ 5 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีความโดดเดน ที่เปนเอกลักษณของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
5G1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีความโดดเดน เนนแนวคิดบนฐาน
นวัตกรรม
5G2 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรที่มีความโดดเดนใหเปนเอกลักษณของคณะ
5G3 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรที่มีความโดดเดนที่เปนเอกลักษณของคณะใหเปน
หลักสูตรที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นที่ 2 ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ
นโยบายที่ 5 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีความโดดเดน ที่เปนเอกลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
5G1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของ
แตละหลักสูตรใหมีความโดดเดน
เนนแนวคิดบนฐานนวัตกรรม

กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
T1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
P1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพรองรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีลักษณะใหมีความ P2 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพที่สะทอนผลลัพธเชิง
โดดเดนทางวิชาการ สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพของหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม
วิชาชีพ
T2 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญ และไดรับ
การยอมรับหรือมีชื่อเสียงในองคกรวิชาชีพ

P3 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยางมืออาชีพแก
บุคลากร
P4 สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจนเปนผูเชี่ยวชาญ
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เปาประสงค
5G1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของ
แตละหลักสูตรใหมีความโดดเดน
เนนแนวคิดบนฐานนวัตกรรม

กลยุทธ
T3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ผลิตบัณฑิตใหมีความโดดเดนและไดรับการ
ยอมรับจากองคกรวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
P5 จัดหาทรัพยากรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตใหสอดคลองกับการทํางานจริง
หรือสอดคลองตอความตองการของผูใชบัณฑิต

T4 สงเสริมสมรรถนะของบัณฑิตใหมีความโดด
เดน

P6 จัดกิจกรรมเพื่อกระตุนสมรรถนะของบัณฑิตใหมีความโดด
เดนในวิชาชีพนั้นๆ
P7 จั ด กิ จ กรรมบ ม เพาะให บั ณ ฑิ ต สายครู วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีมีความโดดเดนในการใชภาษาอังกฤษและนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน
P8 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผานการมีสวนรว มของ
ผูประกอบการเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหเปนไปตามความตองการ
ของผูประกอบการ
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เปาประสงค
5G2 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรที่มีความโดดเดนใหเปน
เอกลักษณของคณะ

กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
T1 สงเสริมหลักสูตรที่มีความโดดเดนทางวิชาการ P1 ประชาสัมพันธผลงานหรือกิจกรรมของหลักสูตรใหเปนที่
ใหเปนที่รูจักของทองถิ่น
รูจักและยอมรับเชิงวิชาการ และเปนที่พึ่งของทองถิ่น
T2 สงเสริมใหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีสวน
รวมในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะดานการ
วิจัยและการบริการวิชาการแกทองถิ่น

P2 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูและทักษะโดยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญของหลักสูตรแกทองถิ่น
P3 ประชาสัมพันธผลงานที่โดดเดนของบุคลากรใหเปนที่รูจัก
แกทองถิ่น

T3 สงเสริมใหบัณฑิตที่มีความโดดเดนทาง
วิชาการ มีโอกาสเผยแพรสมรรถนะที่โดดเดนจน
เปนที่รูจักและยอมรับของทองถิ่น

P4 โครงการสนับสนุนบัณฑิตที่มีความโดดเดนทางวิชาการของ
แตละหลักสูตรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
P5 โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของบัณฑิตที่มีความโดด
เดนตอทองถิ่นหรือผูใชบัณฑิต
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เปาประสงค
5G3 ยกระดับการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรที่มีความโดดเดนที่เปน
เอกลักษณของคณะใหเปนหลักสูตร
ที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
T1 สงเสริมหลักสูตรที่มีความโดดเดนทางวิชาการ P1 โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรใหสูงขึ้นและมีความ
ใหเปนที่รูจักทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
โดดเดนในระดับชาติหรือนานาชาติ
T2 สงเสริมใหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีสวน
รวมในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะดานการ
เรียนการสอนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

P2 กิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความโดด
เดนดานการเรียนการสอนในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
P3 โครงการแลกเปลี่ยน/ฝกประสบการณวิชาชีพ กับองคกรใน
ระดับนานาชาติ

T3 สงเสริมใหบัณฑิตที่มีความโดดเดนทาง
วิชาการ มีโอกาสเผยแพรสมรรถนะที่โดดเดนจน
เปนที่รูจักและยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

P4 เผยแพรผลงานของบัณฑิตผานกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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ประเด็นที่ 3

พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนพลเมืองโลก
ใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21

ด ว ยสภาพการเปลี่ย นแปลงของโลกเป นไปอยางรวดเร็ว รวมถึงสถานการณโรคติด เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับในการ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และเปนการรองรับการเปนพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
นอกจากองคความรู ที่นักศึกษาจะไดเรียนรูผานหลักสูตรแลว การเพิ่มพูนทักษะแหงศตวรรษที่
21 (21st Century Skills) ที่สําคัญซึ่งไดแก (1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี และ (3) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ก็ มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะได รั บ การพั ฒ นา
นอกจากนี้ ยังจําเปนตองใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และการอยูรวมกันในสังคม
ซึ่งมีความจําเปนมากในยุคของการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน

นโยบายที่ 6 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และ
มีความพรอมในการเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
เปาประสงค
6G1 นักศึกษามีความเขาใจและตระหนักในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เคารพ
กฎหมาย และยอมรับในหลักการประชาธิปไตย
6G2 นักศึกษามีความเขาใจและตระหนักในดานการอยูรวมกันในสังคมอาเซียน ยอมรับความ
แตกตางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาของแตละประเทศ เคารพกฎหมาย
และกติการะหวางประเทศ ตระหนักถึงคุณคาในการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน
6G3 นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข า ใจและตระหนั ก ในด า นการอยู ร ว มกั น ในสั ง คมโลก ยอมรั บ ความ
แตกตางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาของแตละประเทศ เคารพกฎหมาย
และกติการะหวางประเทศ มีความรับผิดชอบรวมกันในฐานะพลเมืองโลก
6G4 นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการเรี ย นรู เพื่ อ การเข า ถึ ง องค ค วามรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประยุกตใชงานได
6G5 นักศึกษามีทักษะในการสรางนวัตกรรมเพื่อสรางโอกาสและความยั่งยืนในอาชีพ
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6G6 นักศึกษามีทักษะดานสารสนเทศ ใชสื่อในการนําเสนอหรือสรางการรับรูไดอยางเหมาะสม
และการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางานหรือประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
6G7 นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวทํางานกับผูอื่นในสังคมไดอยางดี
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ประเด็นที่ 3 พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนพลเมืองโลก ใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 6 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และมีความพรอมในการเปนพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก
เปาประสงค
กลยุทธ
6G1 นักศึกษามีความเขาใจและตระหนักใน T1 จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
เคารพกฎหมาย และยอมรับในหลักการ
ประชาธิปไตย
T2 สรางการรับรูและความเขาใจในขอ
กฎหมาย
T3 สงเสริมหลักการประชาธิปไตยในการ
ทํางานและการอยูรวมกัน

โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการอบรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมลานนา
P2 กิจกรรมใหความรูเรื่องขอกฎหมายที่สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน
P3 กิจกรรมการเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนไปทําหนาที่ในภารกิจ
ตางๆ
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เปาประสงค
6G2 นักศึกษามีความเขาใจและตระหนักใน
ดานการอยูรวมกันในสังคมอาเซียน ยอมรับ
ความแตกตางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาของแตละประเทศ
เคารพกฎหมายและกติการะหวางประเทศ
ตระหนักถึงคุณคาในการรวมกลุมเปน
ประชาคมอาเซียน

6G3 นักศึกษามีความเขาใจและตระหนักใน
ดานการอยูรวมกันในสังคมโลก ยอมรับความ
แตกตางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
และภาษาของแตละประเทศ เคารพกฎหมาย
และกติการะหวางประเทศ มีความรับผิดชอบ
รวมกันในฐานะพลเมืองโลก

กลยุทธ
T1 สรางการรับรูและความเขาใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา
ของแตละประเทศ
T2 สรางการรับรูและความเขาใจใน
กฎหมายและกติการะหวางประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
P1 กิจ กรรมการเรีย นรูวัฒ นธรรมอาเซีย นผานภาษา และ
อาหาร

P2 กิ จ กรรมสรางความรู และความเขา ใจในกฎหมายและ
กติการะหวางประเทศ โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
T3 การรับรูและความเขาใจในเปาหมาย
P3 กิ จ กรรมให ค วามรู แ ละสร า งความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ของการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน
รวมกลุ ม เป น ประชาคมอาเซี ย น โดยบู ร ณาการเข า กั บ
กิจกรรมการเรียนการสอน
T1 สรางการรับรูและความเขาใจใน
P1 โครงการเรียนรูในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ภาษาของแตละประเทศ โดยบูรณาการเขากับกิจกรรมการ
ของแตละประเทศ
เรียนการสอน
P2 กิจกรรมการสรางการรับ รูและความเขาใจในกฎหมาย
T2 สรางการรับรูและความเขาใจใน
กฎหมายและกติการะหวางประเทศ
และกติการะหวางประเทศโดยบูรณาการเขากับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

| 32

c

เปาประสงค
6G3 นักศึกษามีความเขาใจและตระหนัก
ในดานการอยูรวมกันในสังคมโลก ยอมรับ
ความแตกตางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาของแตละประเทศ
เคารพกฎหมายและกติการะหวางประเทศ
มีความรับผิดชอบรวมกันในฐานะพลเมือง
โลก
6G4 นักศึกษ ามีทักษะในการเรียนรู เพื่อ
การเขาถึงองคความรูอยางมีประสิทธิภาพ
และประยุกตใชงานได
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กลยุทธ
T3 สรางการรับรูและความเขาใจในความ
รับผิดชอบรวมกันดานตางๆ ของประชาคม
โลก

โครงการ/กิจกรรม
P3 กิจกรรมการสรางการรับรูและความเขาใจดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมโลก โดยบูรณาการเขากับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

T1 สงเสริมการเขาถึงความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ในรูปแบบตาง ๆ

P1 โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน
P2 โครงการอบรมการเขาฐานขอมูลขนาดใหญ
P3 โครงการอบรมการจัดการความรู

6G5 นักศึกษามีทักษะในการสราง
T1 สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการ P1 กิจกรรมการสรางแนวคิดแบบบูรณาการตามแนวทางสะ
นวัตกรรมเพื่อสรางโอกาสและความยั่งยืน ประยุกตใชงาน
เต็ม (STEM)
ในอาชีพ
P2 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโตสูง
(Innovative Startup)
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c

เปาประสงค
6G6 นักศึกษามีทักษะดานสารสนเทศ ใช
สื่อในการนําเสนอหรือสรางการรับรูได
อยางเหมาะสม และการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการทํางานหรือประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสม

กลยุทธ
T1 สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการ
จัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ
ประยุกตใชขอมูล
T2 สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
T3 สงเสริมให สงเสริมใหนักศึกษา
ประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมใน
การทํางานหรือการประกอบอาชีพ
6G7 นักศึกษาเปนผูมคี ุณธรรม จริยธรรม T1 สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม
และสามารถปรับตัวทํางานกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางดี
T2 สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาตนเองจน
สามารถทํางานกับผูอื่นในสังคมไดอยางดี
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โครงการ/กิจกรรม
P1 โครงการอบรมเกี่ยวกับวิทยาการขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการประยุกตใชขอมูล
P2 โครงการอบรมเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ
P3 โครงการอบรมเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีในยุค 4.0
เพื่อสรางโอกาสในอาชีพ
P1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป
P2 เชิดชูนักศึกษาผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน
P3 จัด Workshop กิจกรรมกลุมที่มีการทํางานรวมกับ
นักศึกษาตางสาขาวิชา
P4 กระตุนใหหลักสูตรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่
นักศึกษามีสวนรวมในการทํางานกับผูอื่น

| 34

| 35

ประเด็นอื่นๆ ที่สําคัญตอการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายที่ 7 ยกระดับการสรางเครือขายวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
7G1 สรางความรวมมือทางวิชากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7G2 ขยายขอบเขตงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park)

นโยบายที่ 8 การเตรียมความพรอมการยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยแมริม

เปาประสงค
8G1 สรางพื้นที่การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เพียงพอและมีคุณภาพ

นโยบายที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปาประสงค
9G1 สรางระบบฐานขอมูลคณะที่สงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
9G2 คณะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
9G3 คณะมีการดําเนินงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Faculty)
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ประเด็นดานอื่นๆ ที่สําคัญตอการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายที่ 7 ยกระดับการสรางเครือขายวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
7G1 สรางความรวมมือทางวิชากับ
หนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ
T1 สรางความรวมมือทางวิชาการกับเครือขาย
ใหม
T2 ยกระดับความรวมมือกับหนวยงานที่มี
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการใหเข็มแข็ง

7G2 ขยายขอบเขตงานเครือขาย
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
(Northern Science Park)

T1 พัฒนารูปแบบความรวมมือกับเครือขาย
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือใหมีความ
หลากหลาย

โครงการ/กิจกรรม
P1 จัดทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
P2 สรางความรวมดานการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการใหมีกับหนวยงานภายใน
P3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนระหวางคณะกับ
หนวยงานที่มีความรวมมือทางวิชาการ
P4 การพัฒนาโครงการวิจัย การบริการวิชาการ กับเครือขายที่
มีความรวมมือทางวิชาการ
P1 เตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อทํางานรวมกับเครือขาย
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
P2 กิจกรรมบมเพาะศักยภาพนักวิจัย/อาจารย ใหสามารถ
ทํางานกับทองถิ่นและภาคอุตสาหกรรมผานเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ
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นโยบายที่ 8 การเตรียมความพรอมการยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยแมริม
เปาประสงค
กลยุทธ
8G1 สรางพื้นที่การจัดการศึกษา
T1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑประกอบ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคาร
ที่เพียงพอและมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
P1 จัดหาครุภัณฑเพื่อติดตั้งในกลุมอาคารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในพื้นที่ศูนยแมริม
P2 เตรียมความพรอมดานการขนยาย
P3 การขนยายครุภัณฑและสิ่งของเดิมเพื่อติดตั้งในกลุมอาคาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพื้นทีศ่ ูนยแมริม

นโยบายที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปาประสงค
9G1 สรางระบบฐานขอมูลคณะที่
สงเสริมการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
T1 พัฒนาระบบฐานขอมูล

โครงการ/กิจกรรม
P1 สรางแพลตฟอรมเพื่อการจัดการขอมูลในรูปแบบตางๆ
P2 การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
P3 การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคลากร
P4 การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของการหลักสูตร
P5 การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับบัณฑิตและศิษยเกา
P6 การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับพัสดุ ครุภัณฑ
P7 การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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เปาประสงค
9G2 คณะมีการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
T1 ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการคณะที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
P1 ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System, MIS) เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการคณะที่มีประสิทธิภาพ

T2 จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในคณะ

P2 จัดหาและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสาร
P3 จัดหาและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
P4 จัดหาและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการประชุม
สัมมนา
P5 จัดหาและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
จัดสอนจัดสอบ
9G3 คณะมีการดําเนินงานเปน มิตร T1 ประยุกตใชแนวคิดการดําเนินงานของคณะที่ P1 กําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ตอสิ่งแวดลอม (Green Faculty)
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
คณะบนพื้นฐานของแนวคิดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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เอกสารอางอิง
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