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บทคัดย่อ

การวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพโครงการวิ จ ั ย ของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560-2562 ประชากรที่ใช้ คือ ข้อมูลโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
เรียงลำดับข้อมูลแสดงผลด้วยตาราง และการขอรับสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
อั น ดั บ 1-20 ของโลก ประชากรที ่ ใ ช้ คื อ อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ผ ู ้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น ฯ
2) ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
โดยสัมภาษณ์แบบเจาะจงไปยังผู้บริหารคณะในสายงานวิจัย อาจารย์ผู้สอนที่เป็นศิษย์เก่าจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก รวมถึงอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
โลก จำนวน 6 คน ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงการวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ มีจำนวน 1,143 โครงการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.46 เป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนในประเทศ
ส่ ว นแหล่ งทุ น จากนอกประเทศสู งสุดจากประเทศกลุ ่มทวีป เอเชีย คิ ด เป็น ร้อ ยละ 1.22 โดยในปี 2562
มี อ าจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ จำนวน 2 คน หรื อ คิ ด เป็ น 0.61% จาก 326 คน ตี พ ิ ม พ์ ผ ลงานร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยอันดับ 1–20 ของโลกจำนวน 2 ผลงาน หรือคิดเป็น 0.34% จาก 595 ผลงาน 2) แนวทางการสร้าง
ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประกอบไปด้วยตัวแปร
7 ประการ ตามกรอบแนวคิด 7s ของ McKinsey มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การและการจัดการที่เอื้อ
และจะส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้าง 3) ระบบ 4) รูปแบบ 5) การจัดบุคคลเข้าทำงาน
6) ทักษะ และ 7) ค่านิยมร่วม
คำสำคัญ: ความร่วมมือ การวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

Abstract

This research aims to 1) study research project status of the Faculty of Science, Chiang
Mai University, fiscal year 2017-2019. Population used is the research project data of the
Faculty of Science from Management Information Systems. The data were analyzed using
descriptive statistics, such as frequency, percentage, sorting of data, show results with a table,
including the data on applying for funding to promote publications of works with world’s top
university ranked 1-20. The population used is the faculty members who applied for
scholarship support grant. 2) study research collaboration building between Faculty of Science
with 1-20 world’s top university by conducting a specific interview with the faculty executives
in the research field, alumni lecturers who graduated from world-leading universities, including
6 experienced lecturers who are working with world-leading university’s researchers. The data
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were analyzed using inductive content analysis. The results found that 1 ) there were 1 ,1 4 3
research projects of Faculty of Science or 97.46 percent of which were research projects from
local funding sources for funding sources from outside country from the highest from Asian
countries. This accounted for 1.22 percent. In 2019, there were 2 faculty members or 0.61%
of the total 326 people were published 2 papers with 1-20 world’s top university or 0.34% of
the total 595.2) Research collaboration building between Faculty of Science with 1-20 world’s
top university consists of 7 variables based on McKinsey 7s framework related to organization
and management can facilitate and be contributed to the success. These include 1) Strategy
2) Structure 3) System 4) Style 5) Staff 6) Skill and 7) Shared value.
Keywords: collaboration, research, Faculty of Science

บทนำ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการศึกษาไทยเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (อว.) เป็ น กระทรวงใหม่ เ กิ ด ขึ ้ น ตามนโยบายของรั ฐ บาลเมื ่ อ วั น ที่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มี
อำนาจหน้ า ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกำกั บ การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ การวิ จ ั ย และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอื่นตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 19), 2562)
โดยที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม,
2562) มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนากำลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ จึงต้องขับเคลื่อนและดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563)
คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจหลักด้านผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพและการวิจัยที่เป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและผลิตงานวิจัย
ที่มีคุณภาพระดับสากล” (พ.ศ. 2561–2564) ผลิตงานวิจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติ (คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , 2563) สามารถผลิ ต ผลงานวิ จ ั ย ตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการให้ แก่
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ กื อ บ 1 ใน 3 ของจำนวนทั ้ งหมด (พิ เ ชษฐ์ , 2564) ตอบสนองต่ อ การร่ ว มขั บ เคลื ่ อ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ
ตามนโยบายสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นนำอันดับ 1-20 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings
หรือ THE World University Rankings และนำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน (สำนักงานบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) เนื่องจากการวัดความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จะสะท้อนจากผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560)
กรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การร่วมมือกับผู้ที่มีผลผลิตงานวิจัยสูงอยู่แล้วจะทำให้ผลผลิต
งานวิจัยสูงตามไปด้วยในทางกลับกันหากร่วมมือกับผู้ที่มีผลงานวิจัยน้อยอยู่แล้ว จะทำให้ผลผลิตงานวิจัยลดลง
(Katz and Martin, 1997) ความร่วมมือด้านการวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตงานวิจัยผู้ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์จำนวนมากมักเป็นผู้ที่มีความร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่น ดังนั้น ความเป็นผู้แต่งร่วมของบทความ
จึ ง สามารถใช้ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ วั ด ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จ ั ย (Price and Beaver, 1966) โดยเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือการวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่งของความสามารถในการวิจัยในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย (Huang, 2014)
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ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์วิทยาศาสตร์มีการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันชั้นนำของโลก อันนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ตอบสนองต่อนโยบายสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีชื่อเสียง และ
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ สอดคล้องกับทิศทางนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจถึงองค์ประกอบและการบริหารจัดการองค์กร อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัย ชั้น นำของโลก โดยเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเ คราะห์
การบริหารองค์กร คือ แบบจำลอง 7s ของ McKinsey ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานขององค์กรที่จะ
ช่วยให้การบริหารองค์กรมีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น (กรรณิการ์ และสันติธร, 2561) ผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้กำหนด
นโยบายที ่ เ ป็ น ทางการของส่ ว นงาน (ธั น ยวั ฒ น์ , 2555) ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นนำของโลกผ่านการทำวิจัย เกิดผลกระทบสูงทางวิชาการ
เศรษฐกิจสังคมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ได้
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพโครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 25602562 และการขอรับสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิม พ์ผลงานร่ วมกับมหาวิทยาลัย อั นดับ 1-20 ของโลก
จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings หรือ THE World University Rankings
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารคณะในสายงานวิจัยอาจารย์ผู้สอนที่เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัยร่วมกับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
โลกที่มีต่อแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามแนวคิด 7s ของMcKinsey

ระเบียบวิธีวิจัย

1. โดยสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีงบประมาณ
ระหว่างปีงบประมาณ 2560–2562 เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์ให้ชัดเจนตามแนวทาง EdPEx (สำนัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) จำแนกตาม 1. จำนวน
โครงการวิ จ ั ย ตามประเภทแหล่ งทุน 2. โครงการวิ จ ั ย แหล่ งทุ นวิ จ ั ยภายนอกประเทศตามกลุ ่ ม ประเทศ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลโครงการวิจัยของคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกอบกับสืบค้นข้อมูลการขอรับสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอันดับ
1-20 ของโลก จากการจั ด อั น ดั บ ของ QS World University Rankings หรื อ THE World University
Rankings ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) ประชากรที่ใช้ คือ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ผู ้ข อรั บการสนั บสนุ นการตี พิ มพ์ ที่ดำเนินการผ่า นคณะวิท ยาศาสตร์ ไ ปยั ง
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ เรียงลำดับข้อมูล แสดงผลด้วยตาราง
2. โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงไปยังผู้บริหารระดับคณะในสายงานวิจัย คณาจารย์ผู้สอนที่เป็น
ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั ยชั้นนำของโลกอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์วิจัยร่วมกับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจำนวน 6 คน สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่คณะ
วิทยาศาสตร์ต้องมีหรือทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถสร้างโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของโลก เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัยตามกรอบแนวคิด
7s ของMcKinsey
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แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ผลการวิจัย

1. จากการวิจัยพบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2560–2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีจำนวนข้อมูลโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 1,143 โครงการ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , 2562) จำแนกตามประเภทแหล่ ง ทุ น ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ ทุ น วิ จั ย
ภายในประเทศ จำนวน 1,114 โครงการ และทุนวิจัยภายนอกประเทศ จำนวน 29 โครงการ ดังตารางที่ 1
เมื่อพิจารณาโครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกประเทศ จำแนกตามกลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ พบว่าแหล่งทุนสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์มาจากในประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย และอื่น ๆ เรียง
ตามลำดับ โดยไม่พบข้อมูลในทวีปอเมริกา โอเชียเนีย แอฟริกา ดังตารางที่ 2
และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเสนอขอรับสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ที่มีร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (CMU e-Document) พบว่ า ในปี 2562 มี ค ณาจารย์ จ ำนวน 2 คน เสนอขอรั บ
การสนับสนุนทุนผ่านคณะวิทยาศาสตร์ไปยังมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 1 จำนวนโครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกตามประเภทของแหล่งทุน
ปีงบประมาณ
(เดือน ต.ค.-ก.ย.)
2562
2561
2560

โครงการวิจัย
)รวม)
439
395
309

โครงการวิจัย
จากทุนภายในประเทศ
421
386
307

โครงการวิจัย
จากทุนภายนอกประเทศ
18
9
2

ตารางที่ 2 จำนวนโครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ประเทศ ตามกลุม่ ประเทศต่าง ๆ
ลำดับ
1
2
3

ทวีป
เอเชีย
ไม่ระบุ
ยุโรป

จำนวนโครงการวิจัย
14
11
4

ตารางที่ 3 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขอรับสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลกปี 2562
ภาควิชา

จำนวนผลงาน

ชีววิทยา
เคมี

1 เรื่อง
1 เรื่อง

ความเป็น
ผู้นิพนธ์
ผู้นิพนธ์หลัก
ผู้นิพนธ์ร่วม

ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
อันดับ 1-20 ของโลก
University of Cambridge
University of Oxford

อันดับใน
QS
6
5

อันดับใน
THE
2
1

2. โดยในส่วนผลการศึกษาถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงไปยังผู้บริหารระดับคณะใน
สายงานวิจัยคณาจารย์ผู้สอนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ผู้เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
โลกและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีประสบการณ์วิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรวม
จำนวน 6 คน สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องมีหรือทำให้เกิดขึ้น
เพื ่ อให้ คณะวิ ทยาศาสตร์ สามารถสร้ างโครงการวิ จ ั ยร่ วมกั บมหาวิ ทยาลั ยชั ้ นนำของโลกได้ เนื ้ อหาที ่ ได้ จาก
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย พบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์การและคน อธิบายตาม
กรอบแนวคิดของแมคคินเซย์ McKinsey 7s Framework (สัญญา, 2562) ออกเป็น 7 ประการ ได้แก่
ประการที ่ 1 กลยุ ท ธ์ (Strategy) พบว่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ ย ั ง ขาดความชั ด เจนในเรื ่ อ งนี้
การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดให้ชัดเจนมีผลต่อการสร้างความร่วมมือ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลายคนได้ให้ความเห็นตรงกันว่า คณะวิทยาศาสตร์ควรต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้
และมหาวิทยาลัยอาจต้องช่วยสนับสนุนด้วย
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ประการที่ 2 โครงสร้าง (Structure) พบว่า มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) สังกัดสำนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณะวิทยาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย เช่น สบว. ควรทำ
หน้าที่เป็น “คนกลาง” จับคู่ความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย
ในงานที่สนใจร่วมกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมีการแบ่ง
โครงสร้างหลายระดับซับซ้อนในเชิงบริหารงานบุคคล ส่งผลให้ทำงานยาก ซึ่งอาจารย์ทุกคนรู้หน้าที่ โดยมี
หน้าที่สอนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ต้องให้เครดิตทุกคนและต้องไม่ชื่นชมเฉพาะคนที่มีงานมาก เพราะ
ทุกคนอยากมีจุดยืนที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์ต้องหาวิธีช่วยคนไม่มีงานให้ทำงานวิจัยให้ได้
ประการที่ 3 ระบบ (System) พบว่า แม้คณะวิทยาศาสตร์จะมีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
การดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาอยู่แล้วบางส่วน ทว่าด้วยงบประมาณที่มีอยู่
จำกัด กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลทุก คนได้ให้ความเห็นตรงกันว่างบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การมีระบบ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เอื้อต่อการเดินทางไปทำวิจัย
การร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ การสร้างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของโลก การเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) การรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม
วิ ชาการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั ้ น นำของโลก เหล่ า นี ้ จ ะนำมาซึ ่ งการสร้ างให้ เ กิ ด การทำงานวิ จ ั ย ร่ ว มกั นกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้อย่างแน่นอน
ประการที่ 4 รูปแบบ (Style) พบว่า มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
มีคลังทรัพยากรสารสนเทศให้บริการอยู่อย่างมากมายครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ขอ้ มูล
เสนอแนะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารคณะวิ ท ยาศาสตร์ ค วรใช้ เ ครื ่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ส มรรถนะงานวิ จ ั ย (Research
Performance) เช่น SciVal โดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V.เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะส่งผลสู่
การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนขึ้นได้ เช่น ควรผลักดันงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ในด้านที่เข้มแข็ง หรือควร
จะผลักดันงานวิจัยในด้านที่อ่อนแอ
ประการที่ 5 การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staff) พบว่า กระบวนการสรรหาคณาจารย์ชาวต่างประเทศ
มาปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่จูงใจผู้สมัคร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแนะนำว่า หากมีการจ้างอาจารย์นักวิจัย
ชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยทำงานวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ได้ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ สร้า งแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้อาจารย์
ไทยได้ดีขึ้น และต้องส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยเป็นทีมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีงานวิจัยหรือมีงานวิจัย
น้อย รวมถึงผลักดันกลุ่มอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ผู้เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยา ลัย
ชั้นนำของโลก ให้อาจารย์กลุ่มนี้มีพลังสานต่อความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ชั ้ น นำของโลก และส่ งต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ส ู ่ ผ ู ้ ส ื บ ทอด (Successor) ให้ เ กิ ด ร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จ ั ย ระหว่ า ง
สองหน่วยงานสืบต่อไป
ประการที่ 6 ทักษะ (Skill) พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มีผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติสูงสุดในสาขาวัสดุศาสตร์ (พิเชษฐ์, 2564) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแนะนำว่า คณะวิทยาศาสตร์ควร
ต้องมีการคิดทบทวนตัวเองว่า “เราเก่งอะไร?” จุดแข็ง จุดอ่อน อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร (Core Value) คือ
อะไร? ตำแหน่ง (Positioning) ณ ปัจจุบันเป็น “วิทยาศาสตร์” หรือ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ? จุดเน้น
ต้องเปลี่ยน ตัวตนและบริบทของคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร? เนื่องจากรูปแบบความร่วมมือในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะวิทยาศาสตร์จึงต้องปรับตัวได้เร็วเช่ นกัน เช่น ในช่วงระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการดำเนินกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
ผ่านระบบออนไลน์เป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ประการที่ 7 ค่านิยมร่วม (Shared value) พบว่า ค่าความนิยมวัฒนธรรมการทำงานของอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเอกเทศ การทำงานเป็นทีมจึงเป็นมโนทัศน์ที่พึงประสงค์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลายคน
ได้แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า คณะวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานร่วมกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
มีข้อสังเกตว่า วัฒนธรรมทางสังคมที่มีความแตกต่างกัน เช่น ในเอเชีย อเมริกา ยุโรป ฯ อาจารย์และนักศึกษา
ควรเรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนทำงานร่วมกับต่างชาติ รวมถึงกำหนดกรอบความคิด ทัศนคติ (Mindset) ให้ดี
เนื่องจากความคาดหวังก็สูงด้วยเช่นกัน
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แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

สรุปผลการวิจัย

ในภาพรวม โครงการวิ จ ั ย ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ี งบประมาณ 2560-2562 มี จ ำนวน 1,143
โครงการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.46 เป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนในประเทศ ส่วนแหล่งทุนจากนอก
ประเทศสูงสุดจากประเทศกลุ่มทวีปเอเชียคิดเป็นร้อยละ 1.22 โดยในปี 2562 มีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 คน หรือคิดเป็น 0.61% จากทั้งสิ้น 326 คน ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอันดับ 1–20
ของโลกจำนวน 2 ผลงาน หรือคิดเป็น 0.34% จากทั้งสิ้น 595 ผลงาน (งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562)
แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
อันดับ1-20 จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings หรือ THE World University Rankings
ตามกรอบแนวคิ ด ของแมคคิ น เซย์ McKinsey 7s Framework ประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย 7 ประการ ที ่ มี
ความสัมพันธ์ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านนี้ ได้แก่
ด้านที่ยากและแข็ง )Hard side: Strategy / Structure / System)
ประการที่ 1 กลยุทธ์ (Strategy): นโยบายเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดต้องชัดเจน
ประการที่ 2 โครงสร้าง (Structure): มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานจับคู่ความร่วมมือ คล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน
ประการที่ 3 ระบบ (System): มีงบประมาณสนับสนุนเอื้อต่อการดำเนินงาน
ในด้านที่ยากและแข็ง (Hard side) คณะวิทยาศาสตร์ควรต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องการกำหนด
นโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดให้ชัดเจนอันจะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือ ประกอบกับมี
การกำหนดเจ้าภาพทำหน้าที่ประสานงานจับคู่ความร่วมมือผลักดันให้เกิดกิจกรรมวิจัยในสาขาวิชาที่สนใจ
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมีระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
ด้านที่อ่อนนุ่ม )Soft side: Style / Staff / Skill / Shared value)
ประการที่ 4 รูปแบบ (Style): คุณภาพในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประการที่ 5 การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staff): บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
ประการที่ 6 ทักษะ (Skill): ชัดเจนในจุดยืน จุดเน้น มีอัตลักษณ์
ประการที่ 7 ค่านิยมร่วม (Shared value): ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในด้านที่อ่อนนุ่ม (Soft side) การตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีความชัดเจนมีคุณภาพของผู้บริหาร ควร
มาจากฐานคิดข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริง โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตงานวิจัยผ่าน
คลังทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากภายในเชื ่ อ มโยงสู ่ ส ากล บนจุ ด เน้ น ความเชี ่ ย วชาญตามบริ บ ทของคณะ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีมให้เกิดในองค์กรมากยิ่งขึ้น
สรุปรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษา พบว่า โครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562
ส่วนใหญ่มาจากแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในประเทศ โดยห้วงเวลาดังกล่าวมีอาจารย์ขอรับสนับสนุนทุน
ส่ งเสริ มการตีพ ิ มพ์ ผลงานร่ วมกั บ มหาวิ ท ยาลั ยอัน ดั บ 1-20 ของโลกจากการจั ดอั นดับ ของ QS World
University Rankings หรือ THE World University Rankings เพียง 2 ผลงาน แม้คณาจารย์นักวิจั ย ของ
คณะวิทยาศาสตร์มีโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศได้มาก ทว่า
ยังคงแยกส่วนความสัมพันธ์กับการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สะท้อนให้เห็นว่า
ความชัดเจนในเรื่องการกำหนดนโยบายของผู้บริหารในการกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้ าน
การวิจัยกับต่า งประเทศของคณะวิทยาศาสตร์มีความสำคัญและส่งผลต่อทิศทางการกำหนดงบประมาณ
สนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสามารถบูรณาการข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น ความต้องการของประเทศย่อมมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
การกำหนดบทบาทและทิศทางการให้ทุนของแหล่งทุนในประเทศ เช่น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”หรือ วช.
ที่ได้กำหนดกรอบสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศโดยทุนวิจัยจะเน้ นไปที่
ประเด็นที่สำคัญของประเทศ ขณะที่ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรจะให้น้ำหนักไปที่การวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการและ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ นานาชาติ (ประชาชาติ ธ ุ ร กิ จ , 2562) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Poocharoen (2013) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Bureaucracy and Public Policy Process พบว่า หน่วยงานที่เป็น
หน่วยงานหลัก หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานวางแผนมักจะอยู่ในฐานะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
นโยบายและกำหนดทิศทางนโยบายสำหรับประเทศ ส่วนนโยบายการปฏิรูปการบริหารภาครัฐจะมีหน่วยงาน
กลางที่สำคัญเพียงไม่กี่แห่งที่มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายในทางกลับกันบางกรณี กระทรวงสายงานอาจ
มีอิทธิพลเหนือการกำหนดนโยบายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาก นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานสุขภาพ การขนส่ง การควบคุมอาหาร เป็นต้น
2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารคณะในสายงานวิจัยอาจารย์ผู้สอนที่เป็นศิษย์เก่าที่
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัยร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยชั้น
นำของโลกที่มีต่อแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พบว่า แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กบั
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ได้มีเพียงแต่การกำหนดกลยุทธ์และโครงสร้าง
หากยังมีปัจจัยอื่นที่ล้วนแล้ว แต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดตามแนวคิด 7s ของMcKinsey ซึ่งหาก
คณะวิทยาศาสตร์สามารถบริหารจัดการ ดำเนินการ รวมถึงทำให้เกิดมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านที่
ยากและแข็ง (Hard side: Strategy Structure System) และด้านที่อ่อนนุ่ม (Soft side : Style Staff Skill
Shared value) เอื้อต่อการสร้างให้เกิดความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานชั้นนำโลกครบทุกปัจจัย ผู้บริหารมี
กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจริงด้วยมุมมองที่รอบด้าน จะช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด (สุธี และคณะ, 2554) จะส่งผลต่อความสำเร็จใน
การดำเนินการด้านนี้ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Masfi et al. (2020) ที่ได้ศึกษา
เรื ่ อ ง Performance Improvement Model Utilizing the McKinsey 7s Approach for Public Health
Centers in Sampang Regency of Indonesia พบว่ า สามารถปรั บปรุงการปฏิ บ ั ติ งานของศู นย์ บริการ
สาธารณสุขได้โดยใช้รูปแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเน้นที่ทั้งองค์กร ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
ความเป็นผู้นำ เงินเดือน บริการ นโยบาย และทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างหลักการทำงาน
ต่ า ง ๆ และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Dezdar and Haghighi (2014) ที ่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาเรื ่ อ ง Feasibility of
Implementing Enterprise Resource Planning (ERP) in the Exploitation of Oil and Gas Company
of Gachsaran Based on McKinsey 7s Model พบว่ า การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรในการแสวงหาผลประโยชน์น้ำมันและก๊าซของบริษัท Gachsaran โดยใช้ McKinsey 7s
ประเมินองค์ประกอบขององค์กรในมิติที่แตกต่าง จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละองค์ประกอบถูกระบุเพื่อกำจัด
จุดอ่อนและดำเนินการที่จำเป็นก่อนที่จะมีการสร้างระบบที่ต้องการ สุดท้ายมีคำแนะนำด้วยผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร
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แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ประกอบด้วยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดตามกรอบแนวคิด 7s ของ McKinsey ได้แก่
1. กลยุทธ์ 2. โครงสร้าง 3. ระบบ 4. รูปแบบ 5. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 6. ทักษะ 7. ค่านิยมร่วม เป็นผลของ
การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพของปัจจัยต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ฉะนั้น การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพของคณะวิทยาศาสตร์จึงสำคัญมากต่อผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินงานด้านนี้
โดยเฉพาะการบริหารคนอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับเป็นทรัพยากรอันมีค่า ขององค์กรเชื่อมโยงกลยุท ธ์ ต าม
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
คณะวิทยาศาสตร์ควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมวางแผนการทำงานและพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นไป
ตามลักษณะที่คณะวิทยาศาสตร์พึงประสงค์ อันจะส่งผลให้อาจารย์มองเห็นเส้นทางเดินการทำงานของตน
สามารถวางแผนอาชีพและมองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าของตนต่อไปในอนาคต เป็นการเสริมสร้างความพึง
พอใจในการทำงาน จูงใจให้อาจารย์โดยเฉพาะผู้ที่มีงานวิจัยน้อยให้ผลิตผลงานวิจัยมากขึ้น รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ ความปลอดภัย อันจะมีส่วนช่วยขจัดความไม่
พึงพอใจในการทำงาน (Herzberg’s Two Factor Theory) อีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานในประเด็น แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การศึกษาใน
ครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ในเชิงลึก โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพต่อไป
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