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สารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 จากผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบปี 

พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ถือว่าบรรลุผลส�าเร็จตามอ�านาจและหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบพระคุณกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัทกุท่านทีไ่ด้ทุม่เทแรงกาย แรงใจ สตปัิญญา และเวลาอนั

มค่ีามาร่วมสร้างสรรค์งานให้กบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  รวมทัง้ต้องขอ

ขอบพระคุณคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยทกุระดบั/ทกุส่วนงานทีม่คีวาม

มุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ จนเป็น 

ที่ยอมรับและมีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 ส�าหรับปี พ.ศ. 2557 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีเหตุการณ์ของเวลาที่ทุกท่านจะต้องตระหนักและเรียนรู้  

เพื่อรวมพลังในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป คือ (1) มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา และ  

(2) มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 7 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ถือเป็น 

กระจกเงาสะท้อนจากอดีตถึงปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่า “เราได้ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านต่างๆ มาอย่าง

ยาวนานและมากพอแล้ว” ดังนั้น จึงมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน  

แบบมีทิศทาง มีอัตลักษณ์ และมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย จึงขอฝากข้อคิดส�าหรับทุกท่านว่า 

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ คือ (1) ต้องหยั่งรากลึก และ (2) ต้องแตกกิ่งก้านสาขาสู่ฟ้า” ซึ่งการ

หยั่งรากลึก หมายถึง การมีฐานของความเป็นไทย ความเป็นล้านนา ที่มีการผสมผสานศาสตร์ของชาวบ้านหรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์ของพระราชาที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ เป็นตัวอย่าง แล้วรวมกับ

ศาสตร์ของสากล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ส่วนการแตกกิ่งก้านสาขาสู่ฟ้า หมายถึง เมื่อเราสามารถ

แก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ ก็จะสร้างผลงานเบ่งบานเป็นดอกผลก้าวสู่การเป็น World Class University คือมีความเป็น

เลิศทางวิชาการระดับโลก โดยการมีองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของท้องถิ่น 

เพราะเราสามารถสร้างความเป็นเลิศและความแตกต่างทางวิชาการได้จากปัญหาของท้องถ่ิน ซึ่งที่อ่ืนไม่มีและไม่

สามารถด�าเนินการได้ รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐก็เป็นเครื่องมือที่ท�าให้เรามีความอิสระและความ

คล่องตวัในการบรหิารจดัการ “เราควรใช้ความอสิระและความคล่องตวันัน้น�าไปท�าประโยชน์ให้กบัแผ่นดนิมากทีส่ดุ” 

 จงึขอเป็นก�าลังใจให้กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทกุระดบั/ทกุส่วนงาน และบคุลากรของมหาวทิยาลยัทกุท่าน ทีไ่ด้มี

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และขยันในการท�างานด้วยความเสียสละยิ่งต่อส่วนรวม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพราะ

การท�างานทุกเรื่องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนน้ัน เราควรคิดอยู่ในใจเสมอว่า “เมื่อท�างานแล้ว 

ประเทศชาติได้อะไร มหาวิทยาลัยได้อะไร และเราได้อะไร” คือให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน

เสมอ ซึ่งผลส�าเร็จและคุณค่าที่ได้รับจากการท�างานนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่างแท้จริง
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 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยผ่านการ

ประชุมเป็นส�าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุม

สภามหาวทิยาลัย 11 ครัง้ มรีะเบยีบวาระ 377 เรือ่ง 

จ�าแนกเป็น ระเบียบวาระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 99 

เรื่อง ระเบียบวาระนโยบาย 21 เรื่อง ระเบียบวาระ

การแต่งตัง้ผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการตามทีก่ฎหมาย

หรอืระเบยีบข้อบงัคบัก�าหนด 29 เรือ่ง  ระเบยีบวาระ

เสนอเพือ่พจิารณา 113 เรือ่ง ระเบยีบวาระเสนอเพือ่

ทักท้วง 115 เรือ่ง ในบรรดาระเบยีบวาระเหล่านีอ้าจ

จ�าแนกผลการด�าเนินงานออกเป็น 2 ประเภท คือ

	 1.	ผลการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีท่ีบ่ญัญตัิ

ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	

2551	มีประเด็นสาระส�าคัญ	ประกอบด้วย

  1.1 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผน-

พัฒนาของมหาวิทยาลัย มีเรื่องส�าคัญ ได้แก่ ให้

ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย การให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอ

แนะต่อยุทธศาสตร์การบริหารงานในวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง 4 ปีของหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่ จ�านวน 16 ส่วนงาน

  1.2 การออกประกาศ ระเบียบ และข้อ

บังคับของมหาวิทยาลัย โดยออกประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับใหม่ มีจ�านวน 17 ฉบับ (รวมทั้งปรับปรุง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับเดิมโดยยกเลิกฉบับเดิม

ทั้งฉบับ) และออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็น

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จ�านวน 13 ฉบับ มีข้อบังคับที่

ส�าคัญ คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการ

บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2556 ระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2556

  1.3 การอนุมัติหลักสูตรและการอนุมัติการ

ส�าเร็จการศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรขั้นตอน

ที่ 1 จ�านวน 8 หลักสูตร อนุมัติหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 

บทสรุปผู้บริหาร
ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2556
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จ�านวน 6 หลักสูตร อนุมัติการปิดหลักสูตร จ�านวน  

2 หลักสูตร อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา จ�านวน  

7,896 คน

  1.4 การจดัตัง้ การรวม และการยบุเลกิส่วน

งานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุง

หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว โดยจัดตั้งภาควิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในคณะแพทยศาสตร์ ปรับปรุง

การแบ่งภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ จากเดิม  

3 ภาควิชา เป็น 10 ภาควิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพธรรมชาติสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ 

หลอมรวมหน่วยงานในสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงาน

คณะ 

  1.5 อนุมัติงบประมาณรายรับและอนุมัติงบ

ประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

  1.6 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

ส่วนงาน แต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทาง

วิชาการ และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการให้

ด�ารงต�าแหน่งช�านาญการ ช�านาญการพิเศษ และ

เชี่ยวชาญ แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการประจ�า

ส่วนงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ระเบียบข้อ

บังคับก�าหนดให้แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

	 2.	ผลการด�าเนินงานในด้านการก�ากับดูแล	

และหน้าที่อื่นท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

  2.1 การให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอ

แนะต่อรายงานการประเมินผลการบริหารงานของ

อธิการบดี  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ

รายงานการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้า

ส่วนงาน  จ�านวน 15 ส่วนงาน

  2.2 ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งอธิการบดีหรือคณบดีที่

ได้รบัมอบอ�านาจได้ลงนามแล้ว จ�านวน 79 ฉบบั และ

ให้น�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพื่อทราบต่อไป

  2.3 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในฐานะ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ท�าการแทนสภา

มหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคล

ส�าหรับข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

  2.4 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ซึ่งได้รับ

มอบอ�านาจจากสภามหาวทิยาลยัในการอนมัุติก่อหนี้

ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณของส่วนงานต่างๆ 

จ�านวน 9 ส่วนงาน วงเงินจ�านวน 22,842,900 บาท

  2.5 รับทราบผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัย

แล้วและเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบ จ�านวน 

2 ราย รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานการ

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการ จ�านวน  

1 ราย
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องค์ประกอบ	จ�านวน	27	คน	ประกอบด้วย

 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 15 คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (3) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 4 คนได้แก่ 

อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  

ประธานสภาพนกังาน และนายกสมาคมนกัศกึษาเก่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 (4) กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูบ้รหิาร 

จ�านวน 3 คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 1 คนและ

หัวหน้าส่วนงาน 2 คน

 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณา-

จารย์ประจ�า จ�านวน 3 คนและพนกังานมหาวทิยาลยั

ที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า จ�านวน 1 คน ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้ง

 การได้มาซึง่กรรมการตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) 

เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 นายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหา-

วิทยาลัยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี

อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

 มีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการทั่วไปของ 

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที่ 

ดังนี้ (มาตรา 25)

 (1) ก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ

มหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์

 (2) ออกข ้อบังคับว ่าด ้วยการบริหารงาน

บุคคล ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงาน

มหาวทิยาลยั และข้อบงัคับว่าด้วยการบรหิารการเงนิ

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 (3) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและอาจ 

มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก

ข้อบังคับและระเบียบส�าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ 

ไปก็ได้

 (4) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วย

การศกึษาแห่งชาติ รวมทัง้การยบุ รวม เปลีย่นแปลง 

และยกเลิกหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 (5) อนมุตักิารรบัเข้าสมทบ การจดัการศกึษาร่วม 

หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษาร่วมของ

สถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันวิจัยอื่น

 (6) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์

 (7) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก 

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือ

ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว

 (8) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป ็นนิติบุคคล 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก�าหนดนโยบายองค์กร 

ดังกล่าว

 (9) อนมุตักิารตัง้งบประมาณรายรบั และอนมุตัิ

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

 (10) พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก

สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คณุวฒุ ิ อธกิารบด ีศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

พิเศษ

 (11) แต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์เกยีรติคณุ 

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต�าแหน่ง

ทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น รองอธิการบดี และ

หัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 40

 (12) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ

และกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย

 (13) รับรองรายงานกิจการประจ�าปีของมหา-

วิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี

 (14) ติดตามและประเมินผลการด�าเนนิงานของ

มหาวิทยาลัย

 (15) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท�าการใดๆ อันอยู่

ในอ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบ

อ�านาจให้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการหรอืบคุคล

ดังกล่าวท�าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวทิยาลยั

ทราบ

 (16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหา-

วิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยต�าแหน่ง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พีระพล คดบัว
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์รศ.นคร ณ ล�าปาง นางสาวนวพร เรืองสกุล

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกยีรติคุณ ดร.ปิยะวติั บญุ-หลง

ศ.กติตคิณุ ดร.วษิณ ุเครอืงาม

นายอนันต์ ลี้ตระกูล นายอมรพนัธุ ์นมิานนัท์

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอื่นๆ

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
คณาจารย์ประจ�า

รศ.ทพ.ทองนารถ ค�าใจ
หัวหน้าส่วนงาน

ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
คณาจารย์ประจ�า

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์
คณาจารย์ประจ�า

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายประหยัด เดียมขุนทด
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า)

ผศ.นพ.ศภุชยั เชือ้รตันพงษ์
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ผลการด�าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบปี พ.ศ. 2556

 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็น

หลกั ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 สภามหาวทิยาลยั มกีารประชมุทัง้สิน้ 11 ครัง้ มรีะเบยีบวาระรวม 377 ระเบยีบวาระ 

จ�าแนกตามประเภทของระเบียบวาระ ได้ดังนี้

ครั้งที่	 แจ้งที่ประชุม

ทราบ

นโยบาย แต่งตั้งผู้บริหาร/

กรรมการ

พิจารณา ทักท้วง รวม

ครั้งที่ 1 13 2 5 11 14 45

ครั้งที่ 2 8 1 2 13 14 38

ครั้งที่ 3 6 3 3 11 9 32

ครั้งที่ 4 10 2 4 9 15 40

ครั้งที่ 5 7 2 2 11 11 33

ครั้งที่ 6 10 2 1 6 10 29

ครั้งที่ 7 12 2 1 15 12 42

ครั้งที่ 8 4 2 1 9 7 23

ครั้งที่ 9 14 3 2 9 5 33

ครั้งที่ 10 7 2 3 6 7 25

ครั้งที่ 11 8 0 5 13 11 37

รวม 99 21 29 113 115 377
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 1.1 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผน
พัฒนาของมหาวิทยาลัย

 1.1.1	นโยบาย	และแผนระดับมหาวิทยาลัย

  นโยบาย แผน และการบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

  สภามหาวทิยาลัยรบัทราบนโยบาย แผน และ

การด�าเนินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่ง

ประกอบด้วย 

  1. โครงการสร้างการบริหารงานวิจัยมหา-

วิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการด�าเนินงานและผลงาน

วิจัยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา แผนและนโยบายในการ

สนับสนุนงานวิจัย 

  2. ความก้าวหน้าการด�าเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

  1. การทีจ่ะให้เกดิงานวจิยัทีม่ัน่คง ส่วนหนึง่

ที่เป็นส่วนที่จะส่งเสริมและสนับสนุนได้คือ การเป็น

เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (International 

Conference) หรอืจดัสมัมนาทีม่หาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ให้มากขึ้น  

  2. การเลือกทิศทางการวิจัยโดยจัดล�าดับ

ความส�าคัญ และส่งเสริมในด้านท่ีมหาวิทยาลัยมี

ศักยภาพมากทีส่ดุให้น�าหน้าไปก่อน ส่วนการส่งเสรมิ

งานวิจัยต้องท�าให้เป็นรูปธรรมและท�าให้เป็นที่รับรู้

โดยทั่วกันในกลุ่มนักวิจัย เป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า

  3. เป ้าประสงค์ในการพัฒนางานวิจัย 

นอกจากก�าหนดเป้าหมายที่เป็นจ�านวนตายตัวแล้ว 

ควรค�านึงถึงการก�าหนดเป้าหมายในเชิงสัมพัทธ์ใน

กรณทีีเ่ป็นการจดัอนัดบัเนือ่งจากจะต้องมกีารแข่งขนั

กับสถาบันอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น หากจะต้องการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยที่อยู่ในอันดับ Top 3 ของประเทศ 

เป้าประสงค์ก็ควรจะเกี่ยวเนื่องเพื่อให้สนับสนุนการ

เป็นมหาวิทยาลัย Top 3 ของประเทศได้ เป็นต้น

  4. สนับสนุนให้บริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่

สร้างอาคารภายในอทุยานวทิยาศาสตร์แห่งชาติแทน

การที่มหาวิทยาลัยจะลงทุนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความ

ก้าวหน้าด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

  5. การสนบัสนนุให้อาจารย์ได้รบัประโยชน์ 

ในการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์งานวิจัยของมหา- 

วิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�าเนิน

งานในเชิงรุก  

  6. การบริหารงานบุคคลด้านการวิจัยให้มี

ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการ  พัฒนางาน

วิจัย 

  7. การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของ 

มหาวทิยาลยัหากจะมกีารบรหิารจดัการร่วมกนัทัง้มหา- 

วิทยาลัย จะท�าให้มีจุดรวมศูนย์ และเพ่ิมมูลค่าได้

มากยิ่งขึ้น

  8. กลุ่มคณะทางสังคมศาสตร์และเศรษฐ- 

ศาสตร์นอกจากจะท�างานวิจัยเชิงนโยบายแล้ว ยัง

สามารถท�างานวิจัยในด้านอื่นได้ด้วย

 1.1.2	นโยบายและแผนระดับส่วนงาน

  สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธ- 

ศาสตร์การบริหารงานในวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

4 ปีของหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับแต่งต้ังใหม่ ที่ได้

น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย จ�านวน 16 ส่วนงาน 

ประกอบด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะ

1. ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
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เศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูอ้�านวยการส�านกัทะเบยีนและประมวลผล ผูอ้�านวย

การส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ�านวยการ

ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม และผูอ้�านวยการส�านกั

หอสมุด ซึ่งมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ดังนี้

 1.1.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ

  (1) กรอบแนวคิดในการจัดตั้ง Career  

Development Center  เป็นสิง่ท่ีด ีซ่ึงในมหาวทิยาลยั

ของไทยยงัคงขาดบรกิารทางด้านนี ้นกัศึกษาทีเ่ข้ามา

ศึกษายังไม่มีความพร้อมท่ีจะเข้าใจในเรื่องอาชีพ 

ไม่มีความรู้ว่าอาชีพในอนาคตคืออะไรและโอกาส

ของตนเองอยู ่ตรงไหน หากคณะบริหารธุรกิจจะ

เป็นผู้น�าในการจัดท�าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ขยายผลจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 

ซ่ึงในต่างประเทศนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแห่งใดไปแล้วก็ยังกลับไปขอค�าแนะน�า

จากมหาวทิยาลยันัน้ตลอดเวลา เพราะถอืว่าเป็นศษิย์

ตลอดชีวิต หากคณะจะท�าสิ่งนี้ให้กับศิษย์เก่าด้วย ก็

จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ  และศนูย์แห่งนีน้อกจากจะ

ให้ค�าแนะน�าแล้วควรเป็นสถานทีพ่ฒันาทกัษะเพ่ือให้

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่มีอยู่

ในกระบวนวิชาใด

  (2) การก�าหนดเป้าหมายให้เป็น International 

Accreditation ซึ่งมีความหมายต่อวิชาชีพทางด้าน

บริหารธุรกิจมาก ซึ่งเมื่อจะท�าถึงระดับนี้แล้วขอให้

พัฒนาไปจนถงึสูค่วามเป็นเลศิ ซึง่คณะบรหิารธรุกจิมี

ผลการประเมนิของ สมศ. อยูใ่นเกณฑ์ดมีากนัน้ คณะ

สามารถมุง่เป้าเข้าไปสูก่ารท�าโครงการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของ สกอ.ได้

  (3) ความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ในเรื่อง Visiting Professor เพื่อให้เกิดความชัดเจน

คณะควรเสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติ

ของบุคลากรที่มาสอนในสาขาบริหารธุรกิจด้วย โดย

ควรหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ไม่มี

ปัญหาเรื่องการแสวงหาอาจารย์ว่ามีแนวปฏิบัติหรือ

วิธีการอย่างไร

  (4) แผนการด�าเนินงานที่คณบดีน�าเสนอ

นั้นจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างแรงในหลายๆ เรื่อง 

โดยเฉพาะงานวิจัยที่จะน�าไปสู่การตีพิมพ์ ซึ่งอาจ

ท�าให้เกดิปัญหาภายในคณะ จงึควรมกีารก�าหนดเป็น

กลยุทธ์และการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะท�าให้

การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

 1.1.2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์

  (1) การจะเปิดสอนเป็นภาษาองักฤษเป็นจุด

เด่น สิง่ทีค่ณบดไีด้รเิริม่จะเป็นการส่งสญัญาณให้มหา

วิทยาลัยอื่นๆ รับทราบด้วย ประกอบกับในปัจจุบัน

มีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติจ�านวนมาก  

ซึ่งหากคณะเศรษฐศาสตร์จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ก็คงมีผู ้มาเรียนจ�านวนมากพอสมควร ก.พ. ก็จะ

เริ่มให้มีการสอบภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบภาค 

ก. ข้อส�าคัญคงต้องค�านึงถึงด้วยว่านักศึกษามีความ

พร้อมหรือไม่ ซึ่งในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะมี

กระบวนวิชาหนึ่งเรียกว่า ESL (English as Second 

Language) ส�าหรบันกัศกึษาต่างชาติทีย่งัไม่เก่งภาษา

ให้ไปเรียนกระบวนวิชานี้ก่อน ใช้เวลาประมาณ  

6 เดือน มหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนให้นักศึกษาที่

ยังไม่มีความพร้อมมาเรียนภาษาก่อน 6 เดือน แล้ว

จึงเลือกเรียนคณะที่ต้องการ
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  (2) หากจะมีการแบ่งกลุ่มคณบดีที่น�าเสนอ

แผนปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัย จะแบ่งออก 

ได้เป็น กลุม่ท่ีก้าวหน้ามาก กลุ่มทีม่คีวามก้าวหน้าระดบั

กลาง และกลุม่ทีต้่องดแูลเป็นพเิศษ ซึง่หากรบัฟังจาก

กลุ่มที่มีความก้าวหน้ามากจะพบว่าต้องการการตอบ

สนองด้านการจัดการหลายอย่างจากมหาวิทยาลัย  

มคีวามเหน็ว่าการใช้กฎ ข้อบงัคบั และระเบยีบ อาจไม่ 

เหมาะสมที่จะใช้กับทุกคณะเหมือนกัน มิฉะนั้นคณะ

ท่ีมีแนวคิดการบรหิารจดัการแบบก้าวหน้ากจ็ะล้าหลงั 

ไปเรื่อยๆ จึงควรมีการพิจารณาตอบสนองในการ

ปรับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งด้านการเงินใหม่  

เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของแต่ละคณะ

  (3) การเน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม

เป็นเรื่องที่ดีมาก การท�ากิจกรรม CSR เป็นกิจกรรม

ที่ดี แต่หากพยายามก้าวข้ามจาก CSR ไปสู่ Social 

Enterprise ก็จะท�าให้ดีขึ้น 

  (4) การจัดการเรียนการสอนควรจัด 2 รูป

แบบ คือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษา

อังกฤษให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการ 

และส�าหรับอัตราค่าธรรมเนียมภาคพิเศษที่สูงกว่า

ภาคปกติคงต้องมีการสื่อสารให้นักศึกษาได้เข้าใจว่า 

อาจารย์ผู้สอนต้องท�าการสอนนอกเวลาปฏิบัติงาน 

ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนก็ต้องได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 

ค่าธรรมเนยีมจงึต้องสงูกว่าภาคปกต ิแต่ทัง้นีก้ไ็ม่ควร

จะสูงมากเกินไป เห็นด้วยกับการปรับค่าธรรมเนียม

การศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แต่กค็วรพจิารณาความ

เหมาะสมระหว่างหลักสูตรภาคปกติกับหลักสูตรภาค

พิเศษไม่ควรจะเป็นอัตราเดียวกัน

 1.1.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

  (1) แนวทางการด�าเนนิงานเรือ่งให้นกัศกึษา

ได้มีประสบการณ์ในสถานการณ์จริงในการ พัฒนา

ระบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม คณบดีได้เสนอ

มาตรการกับแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยต้องการ  

แต่ก็ประสงค์จะให้ท�าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

อย่างชัดเจน ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดดเด่นกว่าที่อื่น โดยให้

มีการเรียนในมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งและที่เหลือให้ไป

ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม และในมหาวิทยาลัย

บางแห่งเมื่อจะส�าเร็จการศึกษาให้มีการทดสอบ

สมรรถนะ (competency) ถึงแม้นักศึกษาทุกคน 

ได้รับปริญญาเหมือนกัน แต่มีใบแสดงสมรรถนะ  

(competency) ที่แตกต่างกัน จะเป็นระดับ 1, 2 

และ3 ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยในการหางานให้ตรงกับ

สมรรถนะที่มีอยู่ 

  (2) ในเรื่องการวิจัย

  (2.1) ควรให้เริ่มจากการต้ังเป็นกลุ ่มวิจัย 

ระบบการจัดการจะง่ายกว่าการจัดศูนย์วิจัย เพราะ

สามารถรวมกลุ่มกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนท�างาน

วจิยัได้ในหลายด้าน เช่น ด้านพลงังานมกีารรวมกลุ่ม

กับ ปตท. เป็นต้น  

  (2.2) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เริ่มใช้วิธีการรวมภาควิชาที่มีลักษณะวิชาไปใน

แนวทางเดียวกันเข้าด้วยกัน อาจารย์ในภาควิชา 

ก็สามารถท�าวิจัยร่วมกันได้ 

  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลังได้เปิด-

โอกาสให้บริษัทเอกชนสามารถน�าเงินมาลงทุนท�า 

วิจัยในหน่วยงานของรัฐได้โดยจะได้รับการยกเว้น

ภาษีเป็น 3 เท่าของจ�านวนเงิน มหาวิทยาลัยจึง

ควรใช้โอกาสนี้ในการดึงบริษัทเอกชนเข้ามาภายใน

มหาวิทยาลัย แล้วท�าวิจัยร่วมกัน โดยเป็นงานวิจัย
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ต่อยอด หรือควรมีการหารือร่วมกันจัดท�าหลักสูตร

ลกัษณะ Advanced  Engineering อาจรวมถงึนาโน

เทคโนโลยีหรือวัสดุศาสตร์  

  (3) การจดัท�าหลกัสตูรร่วม Double Degree 

หรือ Joint Degree สิ่งที่ต้องท�าในขั้นต้นเนื้อหาของ

หลักสูตรต้องเปิดกว้าง การเทียบเคียงเนื้อหาต้อง

ก�าหนดไว้อย่างกว้างๆ หากมีส่วนเกี่ยวข้องกัน 1 ใน 

3 ส่วน ก็สามารถเทียบเคียงกันได้ ซึ่งจะท�า Joint 

Degree ได้ง่ายขึน้ และต้องท�าการเทยีบเคยีงหลกัสตูร

ให้เป็นระบบที่ชัดเจน (conversion system) ทั้งนี้ 

ขั้นตอนการจัดท�าหลักสูตรร่วมควรก�าหนดหลักการ

และโครงสร้างของหลักสูตรให้ชัดเจน แล้วน�าเสนอ

สภาวชิาการพิจารณา เมือ่ผ่านการพจิารณาของมหา-

วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วน�าเสนอ สกอ. พิจารณา ซึ่งก็

จะพจิารณาในประเดน็หลกัสตูรได้มาตรฐานและเป็น

ไปตามเกณฑ์ที ่สกอ. ก�าหนดกส็ามารถด�าเนนิการต่อ

ไปได้

  (4) จากข้อเสนอว่านักศึกษาท่ีสอบเข้ามา

ศึกษาในคณะวศิวกรรมศาสตร์มจี�านวนค่อนข้างมาก

ที่ลาออกกลางคัน ซึ่งจ�านวนที่ออกเป็นจ�านวนที่มาก 

กว่าคณะอ่ืนในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แต่เป็นจ�านวน

ปกตสิ�าหรบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ในมหาวทิยาลยัอืน่

ด้วย จงึมข้ีอค�าถามต่อเนือ่งว่า หากข้อสนันิษฐานเป็น

ความจริงว่า นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่สอบเข้ามา

ศึกษาได้เป็นเด็กเก่งกว่าในหลายคณะ มีความเป็น

ไปได้หรือไม่หากนักศึกษาไม่สามารถเรียนในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ได้จะเปิดโอกาสให้ไปเลือกศึกษาใน

คณะอื่นภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้โดยไม่ต้องมี

การสอบเข้าใหม่        

  (5) มีข้อเสนอแนะให้คณบดีคณะวิศวกรรม 

ศาสตร์ไปพิจารณาดังนี้

  (5.1) การศึกษาขอบเขตของความรู ้ใหม่ 

(New Frontier) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอยู่ในโลก

  (5.2) พจิารณาศกัยภาพของอาจารย์ในสงักัด

ว่ามีความรู้ความสามารถที่จะไปสู่โฉมหน้าความรู้

ใหม่หรือไม่ ทั้งในสาขาวิชาเดียวหรือสาขาวิชาร่วม  

ซึ่งควรเป็นสาขาวิชาร่วมมากกว่า และควรเป็น 

Multidiscipline for Education       

  (5.3) หากต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของ

คณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสวงหาความรู้ใหม่ 

ให้หารือร่วมกันแล้วควรเร่งด�าเนินการต่อไป

  (5.4) การท�า University Industry Linkage 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ควรเป็นผูน้�าในการด�าเนนิการ 

โดยจัดท�าให้เป็นระบบทั้งหมด และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องอยู่ในภาคอุตสาหกรรม

อย่างน้อย 1 ใน 3      

 1.1.5.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์

  (1) ขอแสดงความชื่นชมที่คณะได้เล็งเห็น 

ความส�าคัญของเรื่อง World Federation For  

Medical Education โดยน�าเป็นเรื่องที่ต้องท�าใน

อันดับต้นๆ เนื่องจากในปี ค.ศ.2023 แพทย์ทุกคน

ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์จะไม่ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นแพทย์หากโรงเรียนแพทย์แห่งนั้นไม่

ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  

  (2) มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในอันดับ  

1 ใน 10 และมีโรงเรียนแพทย์ชั้นหนึ่งจะมีหลาย

โรงพยาบาลสังกัดในคณะแพทยศาสตร์ ดังนั้นใน

อนาคตจึงประสงค์จะให้มีหลายโรงพยาบาลที่สังกัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือสร้าง

ความเป็นเลิศต่อไป

  (3) หากพจิารณาเหน็ว่าภาษาองักฤษมีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการเรียนในสาขาวิชาใด 

ควรจดัให้มีการเรยีนภาษาองักฤษขัน้พ้ืนฐานก่อน 3-6 

เดือน โดยให้คณะที่รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษ

จัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับ
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มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถ

พูด อ่าน และเขียนได้ก่อน

  (4) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศที่มีความเข้มแข็งจะมีงานวิจัยทางด้าน

อายุรศาสตร์จ�านวนมากกว่าด้านอื่นๆ จุดอ่อนของ

อาจารย์แพทย์ในประเทศคือ ขาดการฝึกฝนอบรมใน

เรื่องการวิจัย ซึ่งควรปรับปรุง เพราะหากจะน�าคณะ

หรอืมหาวทิยาลยัไปข้างหน้าได้จะต้องมาจากงานวจิยั

ทางด้านอายุรศาสตร์เป็นหลัก

  (5) มีข้อห่วงใยในด้านการบริหารจัดการ

ด้านบุคคล ปัญหาเร่งด่วนคือ ท�าอย่างไรถึงจะได้

บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทดแทนผู้ที่ออกไป 

และบคุลากรทีม่อียูเ่ดมิท�างานได้เตม็ที ่ซึง่ได้รบัทราบ

มาว่ามีอาจารย์ส่วนหน่ึงท่ียังคงเป็นข้าราชการอยู่ 

มีความรู ้สึกว่าได้รับผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับ

อาจารย์ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ซึ่งหลายคนประสงค์ปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัยแต่ก็ท�าไม่ได ้ จึงเกิดความท้อแท้  

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติฐานเงินเดือนขั้นต�่า 

ไปแล้ว และเปิดโอกาสให้คณะท่ีมีความพร้อมใน

การปรบัเงินเดอืนให้สงูกว่าทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตั ิ

ไปแล้ว จึงขอฝากคณบดีไปพิจารณา

  (6) การให้บรกิารของโรงพยาบาลในปัจจบุนั

จะพบว่าผู้ใช้บริการมีความคาดหวังท่ีจะได้รับการ

บรกิารท่ีดีสงูมากขึน้ ปัจจบุนัการไปตดิต่อโรงพยาบาล

เพื่อการรักษาใช้เวลาและจุดที่ติดต่อหลายแห่งมาก  

มกีารเปรยีบเทยีบกบับรกิารด้านอืน่ๆ เช่น ธนาคาร หรอื

หน่วยราชการบางแห่งที่ไปขอรับบริการติดต่อเพียง

จุดเดียว เป็นต้น จึงขอเสนอให้ไปพิจารณา โดยควร 

ค�านึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

  (7) แนวโน้มข้างส�าหรับโรงเรียนแพทย์ชั้น

น�าจะแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

(1)โรงพยาบาลทั่วไป ส�าหรับผลิตบุคลากรระดับ

ปริญญาตรี แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เมื่อ

ส�าเรจ็การศกึษาแล้วจะไปท�างานในโรงพยาบาลตาม

ชนบท คุ้นเคยกับชุมชน (2)Specialized Hospital 

ส�าหรับ Resident กับ Fellowship (3)โรงพยาบาล

เฉพาะทางทีต้่องแข่งขนักนัทัว่โลก คณะแพทยศาสตร์

ก็อยู่ในระหว่างการคิดที่จะด�าเนินงานแบ่งกลุ่มของ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในลักษณะนี้เช่น

กัน ซึ่งจะน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

เพราะหากจะมีโรงพยาบาลแห่งเดียวแล้วมีผู้ป่วย

ทุกระดับทุกประเภทรวมกันจะท�าไม่ได้อีกต่อไปแล้ว 

 1.1.2.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์

  (1) มีข้อห่วงใยเรื่องปริมาณของพยาบาล  

ซึง่มรีายงานว่าจ�านวนนกัศกึษาน้อยลง จงึมคีวามเป็น

กังวลในเรื่องนี้ เนื่องจากสังคมไทยมีความต้องการ

พยาบาลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตข้าง

หน้าจะมภีาวะสงัคมผูส้งูอายมุากขึน้ ในขณะเดยีวกนั

ประเทศเพื่อนบ้านก็มีการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อออก

ไปท�างานในต่างประเทศด้วย ดังนั้นในเรื่องของ
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จ�านวนพยาบาลได้มีการดูแลอย่างไร มีปัญหาอะไร

ที่ท�าให้ไม่สามารถขยายจ�านวนของพยาบาลได้ 

  (2) การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดล้อม วถิชีวีติของมนุษย์ รวมถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ 

จะท�าให้การพฒันาสาขาวชิาพยาบาลทีต้่องมกีารวจิยั

และการสร้างหลักสูตรใหม่ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์

ทั่วไปไม่สามารถท�าได้ แต่คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องพยายามท�าให้ได้ เช่น 

สาขาวิชาการพยาบาลผู ้สูงอายุ ซึ่งมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่เริ่มด�าเนินการก่อนแห่งอื่นเมื่อ 20 ปีที่

ผ่านมาแล้วและค่อนข้างมั่นคง สาขาการพยาบาล

ฉุกเฉินซึ่งมีความต้องการจ�านวนมากแต่ยังไม่มีคณะ

พยาบาลศาสตร์ที่ใดผลิตได้ รวมทั้งขอบเขตที่เป็น

ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล ซึ่งจะต้องพยายามผลัก

ดันให้เกิดขึ้นให้ได้ หาองค์ความรู้และสร้างหลักสูตร

เพื่อผลิตบุคลากรออกไป คณะฯ มีศูนย์ความเป็น

เลิศหลายศูนย์ ทั้งนี้ ในภาพรวมอาจต้องกลับมา 

ทบทวนว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

เชยีงใหม่ มสีถานภาพอยูต่รงไหน หากมคีวามสามารถ 

เป็นเลิศและสามารถผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรี 

ในสาขาที่ไม่มีสถาบันใดผลิตได้ก็ควรทุ่มเทไปทาง 

ด้านนั้น แต่ควรพิจารณามุ่งเป้าในการผลิตนักศึกษา

ระดบัปรญิญาโท เอก แล้วท�างานวจัิยให้มากขึน้ ซึง่จะ 

เป็นการท้าทายมากกว่าการมุง่ผลิตนกัศกึษาในระดบั

ปรญิญาตรใีนปรมิาณท่ีมากขึน้ซึง่คณะอืน่ๆ กน่็าจะใช้

กรอบแนวคิดในลักษณะเดียวกัน 

  (3) มีข้อกังวลในเรื่องจ�านวนอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิและประสบการณ์สูงซึ่งจะเกษียณอายุงาน

ภายใน 5 ปีจ�านวนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นจุดอ่อนและ

ความเสีย่ง โดยมข้ีอเสนอแนะมหาวทิยาลัยพจิารณา

น�าเงินที่เกิดจากดอกเบี้ย ตามที่รายงานให้สภา

มหาวทิยาลยัรบัทราบน�ามาจดัตัง้เป็นกองทุน ส�าหรบั

สนับสนุนให้คนเก่งไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการ

ลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานขอให้ก�าหนด 

เป็นเงือ่นไขให้ทกุคณะได้รบัการสนบัสนนุด้วย และม ี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เมื่อกลับมาเป็นอาจารย์

แล้วก็ควรจะต้องมีทุนส่งเสริมต่อเนื่องไปจนกว่าจะ

สามารถตั้งตัวได้ 

  (4) เป้าหมายหลักที่ส�าคัญที่สุดของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในปัจจุบันคือการเป็นเลิศในระดับ

สากล และการรักษาความเป็นเลิศภายในประเทศ

ให้ได้ต่อไป สิ่งที่น�าเสนอเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องเสริม

ให้ท�าได้ การประกันคุณภาพหากสามารถน�าระบบ 

EdPEx มาด�าเนนิการได้ จะมจีดุส�าคญัทีท่�าให้คณะซึง่

มีจุดเด่นอยู่แล้วในปัจจุบันคือการที่คณะได้ผู้บริหาร

หรือผู ้น�าที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศติดต่อกันมาตลอด  

สิ่งที่ต้องท�ามากที่สุดคือ การหาวิธีการที่จะท�าให้ได้

ผู ้น�าหรือผู ้บริหารที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง  

ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อไปได้ 

 1.1.2.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์

  (1) การน�าเสนอของคณบดีเป็นการศึกษา

ที่สูงกว่าการศึกษานิติศาสตร์แบบพ้ืนฐาน คือ จะ

ปรับให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น แต่มิได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็น

พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนของ

สาขานิติศาสตร์จะวัดกันที่นักศึกษาสามารถสอบ

เนติบัณฑิต สอบเป็นผู้พิพากษา หรือสอบเป็นอัยการ

ได้มากน้อยเพียงใด คณะควรจะต้องสร้างวิธีการ

สอนให้นักศึกษาสามารถเขียน พูด และใช้เหตุผล

ทางกฎหมายให้เข้าใจง่าย จึงขอฝากให้คณะค�านึง

ถึงเรื่องนี้ด้วย การเรียนการสอนนิติศาสตร์ในหลาย

มหาวิทยาลัย และในแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องสร้าง

อตัลกัษณ์ของตนเองขึน้มาให้เป็นทีรู่จ้กั เช่น กฎหมาย

ธรุกจิ หรอืกฎหมายเกีย่วกบัการเมืองและการปกครอง 

เป็นต้น ส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการให ้
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คณะนิติศาสตร์มีอัตลักษณ์ในเรื่องใดเพื่อให้เป็นที่

รู้จัก ซึ่งจากที่รับฟังคณบดีน�าเสนอยังไม่ชัดเจนว่าจะ

มุ่งเน้นในด้านใด อาจเนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐซึ่งจ�าเป็นต้องหารายได้พึ่งพาตนเอง  

ในทีส่ดุกจ็ะท�าให้สญูเสยีอตัลักษณ์ไป ท้ังนี ้จากความ

ร่วมมือท่ีมีกับในหลายมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ 

เป็นเรื่องของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ขณะเดียวกันก็มุ่งไปที่กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเน้น

ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ 

สดุท้ายอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่คอืด้านใด 

ซึ่งหากจะเป็นเรื่องกฎหมายกับสังคม สิ่งที่น�าเสนอก็

ยังไม่ชัดเจนท่ีจะสามารถบอกได้ว่าเป็นอตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แต่กข็อเสนอแนะให้ท�าในเรือ่ง

นี้ต่อไป เพราะในปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดใน

ประเทศไทยเด่นในเรื่องกฎหมายกับสังคม ซึ่งคณะ

มีบุคลากรที่มีความรู้และมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้

อยู่แล้ว ท้ังนี้ต้องพยายามหาจุดเน้นเพื่อให้มีจุดเด่น

ให้ได้ และสิ่งที่มองว่าเป็นอุปสรรคนั้น สามารถน�า

มาเป็นจุดแข็งของคณะได้ สิ่งใดท่ีเป็นเรื่องเฉพาะ

และคณะมีความต้องการพัฒนาให้เป็นจุดเด่นควร

เสนอมหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อให้การสนับสนุน

ตรงกับความต้องการของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาว่าต้องการให้คณะนี้เติบโตในระดับใด 

เนื่องจากจ�านวนบุคลากรท่ีมีอยู ่ ไม่เพียงพอที่จะ

พัฒนาได้ในทุกเรื่อง จึงควรเรียงล�าดับความส�าคัญ

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้การสนับสนุนที่ตรงจุด

  (2) เนื่องจากคณะมีบุคลากรน้อย แต่คณะ

กมี็โครงการท่ีจะจดัตัง้ศนูย์บรกิารวชิาการหลายศนูย์ 

และจะจดัตัง้ LAW FIRM จึงควรก�าหนดวตัถุประสงค์

ของการตัง้ให้ชดัเจนว่า จะใช้เป็นทีส่�าหรบัให้นกัศกึษา

ฝึกงานก่อนส�าเรจ็การศกึษา หรอืส�าหรบัหารายได้ ซึง่

มีหลายมหาวิทยาลัยที่เคยด�าเนินการแล้วก็ปิดไป ดัง

นั้น ควรไปศึกษาการด�าเนินงานจากมหาวิทยาลัยที่

เคยท�ามาแล้วก่อน 

  (3) คณาจารย์ของคณะมีความหลากหลาย

มาก  จึงควรต้องมีกลยุทธ์ในการก�ากับดูแลบุคลากร

ของคณะ 

  (4) ควรมีระบบและกลไกในการปลูกฝัง

พื้นฐานด้านจิตใจนักศึกษาของคณะให้เป็นคนดี  

มคีณุธรรมจรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

เพื่อจะได้เป็นผู้ใช้กฎหมายที่มีคุณธรรม 

 1.1.2.7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์

  (1) ชื่นชมแผนงานของคณบดีคณะวิทยา-

ศาสตร์ที่พยายามรักษาคนดีคนเก่งไว้ ถ้าส่วนไหนที่

มหาวิทยาลัยสามารถช่วยได้ เช่น การจ้างอาจารย์

อายุเกิน 60 ปี ก็ต้องใช้จากเงินคณะ ถ้ามีจ�านวน

มากคณะก็ไม่สามารถรองรับได้ การพยายามจะรับ

คนเก่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามา เช่น ผู้ที่

ส�าเรจ็การศกึษาเกยีรตินยิมอนัดับหนึง่ (เหรยีญทอง) 

และจัดหาทุนการศึกษาให้ไปเรียนในต่างประเทศ  

โดยมีเงือ่นไขว่าต้องไปเข้ามหาวทิยาลยัทีค่ณะก�าหนด

ให้ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วกลับมาท�างานที่คณะ 

เพราะการที่จะไปรอรับผู้ที่จบมาจากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศชั้นน�าค่อนข้างยาก การสร้างบุคลากร

เองจะช่วยได้มาก ซึง่ตรงนีม้เีงนิทนุของมหาวทิยาลัย

ประมาณ 360 ล้านบาท เพือ่เอามาใช้พฒันาก�าลงัคน 

แล้วจะเป็นผลเกื้อกูลกลับคืนมาในระยะยาว ส�าหรับ

แนวคิดที่ต้องการจะลดปริญญาตรีแล้วเพิ่มระดับ

ปริญญาโท เอก อาจจะกระทบเงื่อนไขงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะรัฐบาลให้งบประมาณ

เพื่อรักษาจ�านวนรับระดับปริญญาตรีไว้ ถ้าเป็นไป

ได้ไม่ควรลดจ�านวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่

ให้เพิ่มจ�านวนรับระดับปริญญาโทและเอกให้มาก

ขึ้น เพราะยิ่งมีนักวิทยาศาสตร์มากยิ่งเป็นประโยชน์

ท�าให้ประเทศชาติพัฒนาได้เร็วขึ้นเท่านั้นเนื่องจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขณะนี้มีเกือบ 
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40,000 คนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่ให้

บริการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาใน

ชั้นปีที่ 1-2 ทุกคณะ จึงต้องสร้างเครื่องมืออุปกรณ์

ต่างๆ รองรับ ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นภาระงานของคณะ

วิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นการที่คณบดีปรับปรุงห้อง

ปฏบิตักิารโดยการขอความช่วยเหลอืจากนกัศกึษาเก่า

เป็นส่วนดขีอชืน่ชมท่านคณบดทีีด่งึความร่วมมือจาก

นกัศกึษาเก่าเข้ามาช่วย และดงึความร่วมมอืจากอดีต

อาจารย์ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีอ่อกไปท�างานทีอ่ืน่

มาช่วยคณะ 

  (2) คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะหลักคณะ

หนึ่งที่ท�าให ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู ่ในระดับ

ความนิยมค่อนข้างสูง เป็นคณะที่ส�าคัญ ขณะนี้ 

มหาวิทยาลัยได ้ เป ิดช ่องแล ้วในเรื่องการปรับ

โครงสร้างที่จะท�าให้เหมาะกับการบริหารงานของ

ตนเอง ขอให้ถือโอกาสนี้ท�าให้เต็มที่ โดยไปส�ารวจว่า

มีข้อจ�ากัดอะไร และควรจะมุ่งเป้าไปสู่ความเป็นเลิศ 

โดยใช้ประโยชน์จากการบริหารที่มีอิสระให้เกิด 

ประโยชน์มากทีส่ดุ ส�าหรบัทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ

ต้องใช้ได้จริงและใช้ได้อย่างดี เพราะประเทศไทย

ก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่เช่นนั้นจะเป็น

อุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น 

เลิศได้ยากมาก และขอให้ก�าหนดเป้าหมายว่า 4 ปี

ข้างหน้าจะท�าอะไร แล้วจัดเรียงล�าดับความส�าคัญ 

ก่อนหลัง

  (3) การจัดอันดับคณะวิทยาศาสตร์ ควรดู 

ว่าโจทย์ในการใช้จัดอันดับคืออะไร และจะตอบ 

โจทย์ได้อย่างไร เพื่อจะได้เลื่อนอันดับขึ้นไปอยู ่

ในอันดับที่สูงกว่านี้ได้เร็วขึ้น การตอบโจทย์ของการ 

จัดอันดับได้ถูกต้องจะท�าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดดเด่นขึ้นมาเมื่อมีกลยุทธ์ที่ดีอยู่แล้ววิธีการต่างๆ 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงขอให้ใช้วิธีการต่างๆ  

เหล่านั้นให้เต็มที่เพื่อที่จะตอบสนองกลยุทธ์ โดยม ี

ข้อเสนอแนะว่า ขอให้คณบดีเลือกสร้างสาขา 

วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ มีศักยภาพสูงเป็นอันดับ 

หนึ่งของโลกให้ได้ก็พอแล้ว ตอนนี้คณะก็มีแล้ว  

1 สาขาวชิาคอืวสัดศุาสตร์ ถ้าจะสร้างอกี 2-3 สาขาวชิา  

จะท�าให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นเลิศได้

  (4) มข้ีอเสนอแนะว่า โรงเรยีนมธัยมในภาค

เหนอืทีเ่น้นการเรยีนวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

อาจส่งอาจารย์เข้าไปช่วยสอน เผื่อว่าจะมีนักเรียน

ส่วนหนึง่ทีต้่องการเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

โดยคณะจะต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน

ทราบว่าเม่ือเรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วจะ

ออกไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง เผื่อจะสามารถ

แบ่งคนจากที่ประสงค์จะเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ 

หรือวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนวิทยาศาสตร์ได้บ้าง  

 อกีเรือ่งหนึง่ทีข่อให้คิด คือ คณะวทิยาศาสตร์ต้องรบั

ภาระสอนวชิาพืน้ฐานให้กบัทกุคณะ ในขณะเดียวกนั

ก็ต้องมุ่งสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาของตนเอง 

ขณะนี้วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกิดศาสตร์ใหม่ๆ  

ขึน้มากมาย โอกาสทีค่ณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ จะสร้างศาสตร์ผสมใหม่ๆ ซึ่งเป็นความ

ต้องการและเป็นความก้าวหน้าของโลก ซึ่งขณะนี้

ก็ได้ด�าเนินการบ้างแล้ว เช่น วัสดุศาสตร์ เซรามิก 
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และโดยเฉพาะชีววิทยา หากเราน�าชีววิทยาร่วมกับ

ศาสตร์อืน่กจ็ะเกดิศาสตร์ใหม่ขึน้มา ทัง้นี ้ขอให้รกัษา

ความสมดุลเรื่องการเรียนการสอนระหว่างการสอน

โดยใช้อาจารย์สอนกับการเรียนการสอนบนระบบ 

online เพราะแม้ปัจจุบันจะเปิดสอนแบบ online 

มากข้ึน แต่การสอนโดยครเูป็นผูด้แูลลกูศษิย์โดยตรง

เป็นการส่วนตัวยังให้ประโยชน์มากซ่ึงระบบ online  

ไม่สามารถจัดทดแทนให้ได้                       

 1.1.2.8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

  (1) ขอชืน่ชมคณบดใีนสิง่ทีไ่ด้ด�าเนนิการมา 

หากคณะจะมหีอจดหมายเหตุของคณะ เพือ่ให้ทราบ

ถงึการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ภายในคณะ ในช่วงเวลา

ต่างๆ ว่ามอีะไรเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานอื่นได้น�าไปศึกษา 

และควรสื่อให้บุคลากรภายในคณะทุกระดับชั้นได้

รับทราบผลการบริหารที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการ

หลอมรวมภาควิชา ซึ่งในบางคณะไม่ประสบความ

ส�าเร็จ และการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก 

และจากการที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปล่ียนมาเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ท�าให้มหาวิทยาลัยมี

อิสระมากยิ่งขึ้น ข้อจ�ากัดต่างๆ ที่คณบดีน�าเสนอมา

น่าจะสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ยาก 

  (2) ปัจจบุนัส�านกังานคณะกรรมการการอดุม-

ศกึษา (สกอ.) ได้เปิดช่องให้คณะที่ด�าเนินการด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษามีความเป็นอิสระมากขึ้น 

ไม ่ต ้องไปด�าเนินการตามกฎเกณฑ์เดิมมากนัก  

และขณะนี้ สกอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุด

หนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 

ซึ่งคงต้องติดตามในเรื่องนี้ต่อไป อย่างไรก็ตามคงจะ

ออกมาในลักษณะที่ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระมากขึ้น  

หากมหาวิทยาลัยใดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงก็จะมีอิสระ

มากขึ้น ดังนั้นคณะต้องหาวิธีที่จะออกจากข้อจ�ากัด

ต่างๆ ให้ได้ ส�าหรับอุปสรรคที่คณบดีได้วิเคราะห์

งานของคณะส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งทีส่ามารถแก้ไขได้  

ซึ่งควรเปลี่ยนจากอุปสรรคให้เป็นโอกาส

  (3) ยทุธศาสตร์ทีน่�าเสนอส่วนใหญ่เป็นกระบวน

การ จงึขอให้ไปพจิารณาจดัล�าดบัความส�าคญัของงาน

ทีจ่ะท�าว่าภายใน 4 ปีข้างหน้าจะท�าอะไรก่อนหรอืหลงั 

แล้วน�ามาเป็นเป้าหมายที่จะด�าเนินการ เพื่อให้เกิด

ผลผลิตที่ชัดเจน 

  (4) ควรมุง่เน้นเรือ่งการเรยีนการสอนด้านบรรจุ

ภณัฑ์ ซึง่จะมผีลต่อการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าทกุชนดิ   

สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ  

  (5) รฐับาลได้มีการจดัต้ังกองทนุต้ังตัวได้โดยให้

ความส�าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ

สร้างวิสาหกิจนวัตกรรม และแนวทางเศรษฐกิจใหม่ 

ซึ่งมีเงินกองทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท หากคณะ

สนใจอาจเข้าไปร่วมในโครงการนี้ได้   

  (6) นายกรฐัมนตรแีห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี

ได้เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย โดยมกีารลงนามความ

ร่วมมอื และเรือ่งหนึง่ทีจ่ะมีความร่วมมอืกนัเป็นด้าน

เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทางทะเล ซึง่มคีวามต้องการท�าวจิยั

ร่วมกนัระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรฐัประชาชน

จนี ปัจจบัุนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มีวทิยาเขตการศกึษา

ที่จังหวัดสมุทรสาคร หากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

จะไปเปิดสอนเกี่ยวกับทางด้านนี้ โดยมีความร่วมมือ

กับสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครก็จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในเรือ่งของอตุสาหกรรมทางทะเล

 1.1.2.9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย

  (1) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) อยู่ในระหว่างการจัดท�าโครงการที่จะเสนอ

รฐับาลในการยกระดบัของมหาวทิยาลยั คอื 1) มกีาร 

จดัหลกัสตูรปรญิญาเอกร่วมระหว่าง สกอ. กบั สกว.  

ระยะเวลาศกึษาประมาณ 10 ปี 2) การยกระดบั

มหาวทิยาลยักลุม่ใหม่ ระยะเวลาประมาณ 10 – 20 ปี  
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3) การยกระดบัมหาวทิยาลยัเข้าสูร่ะดบัมหาวทิยาลยั

โลก   

  มหาวิทยาลัยคงต้องก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้รองรับกับโจทย์ที่

ก�าลังจะเกิดข้ึนดังกล่าว และเครื่องมือที่จะสามารถ

สร้างงานวิจัยที่ดี คือ ต้องมีทุนการศึกษาให้นักเรียน

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และต้องมีหลักสูตร fast 

track จนถึงระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาสามารถ

เรียนและส�าเร็จการศึกษาโดยใช้เวลาน้อยกว่า  

4 ปี หรือเรียนแบบคู่ขนานได้ ส�าหรับโครงการ

ของ สกอ. ที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก  

ซึ่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีส่วนร่วมอยู่

ในโครงการดังกล่าวด้วย มีข้อคิดเห็นว่าควรมีกลไก

ส�าคัญคือ การให้ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาที่เข้า

มาเรียนด้วย มิใช่แต่ให้ทุนเพื่อท�าวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้

การได้มาซึ่งปัจจัยน�าเข้าที่ดีคือการคัดเลือกนักศึกษา

ท่ีเก่ง ควรเร่ิมจากการหานักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งจากโรงเรียนใน

จังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด ให้มาเข้าเรียนที่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมแีรงจงูใจ เป็นการให้ทนุ

การศึกษาส�าหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรีจนส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  (2) ภัยคุกคามที่ได้น�าเสนอนั้นสิ่งส�าคัญ

คือ  คุณภาพบัณฑิตที่ท�าให้ผลงานวิจัยลดลง เพราะ

นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรแผน ข ดงันัน้ 

ท�าอย่างไรจะให้นักศึกษามาเรียนหลักสูตรแผน ก  

ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่บัณฑิตวิทยาลัยต้องหา

ทางแก้ไข เพราะจะสอดคล้องกับนโยบายของมหา-

วิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งต้องมี

ผลผลิตของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 

และอีกประการหนึ่งมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้

สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถให้ปริญญากับ

นกัศกึษาได้ในระดบัปรญิญาโท และปริญญาเอก เมือ่

ท�าวทิยานพินธ์ควบคู่กบัการท�าวจิยั ซึง่มีมหาวทิยาลยั

ต่างประเทศบางแห่งท�าได้

  (3) จากข้อเสนอทีจ่ะจดัท�าหลกัสตูร MPhil/

Ph.D.  และตามทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้วางบทบาท

ในการวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพในภาคเหนอื 

อาจจะคิดเรื่องหลักสูตร M.D./Ph.D. นอกเหนือจาก 

MPhil/Ph.D. เพื่อที่จะได้มีงานวิจัยจากหลักสูตร  

M.D./Ph.D. ด้วย

  (4) การน�าเสนอแผนการด�าเนินงานของ

แต่ละหน่วยงานทีท่ีผ่่านมานัน้ ใช้ SWOT เป็นเครือ่ง

มือในการน�าเสนอมีความเห็นว่า SWOT เป็นเครื่อง

มอืทีเ่หมาะสมส�าหรบัองค์กรในสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลง

น้อย (steady state) ควรมองหาเครื่องมืออื่นที่ทัน

สมัยมาใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์

ในเชงิรกุมากกว่า มหาวทิยาลยัควรจดัหาวทิยากรทีม่ี

ความรูด้้านนีม้าให้ความรูแ้ก่ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีจ่ะเข้าสู่

ต�าแหน่งบรหิารได้รบัทราบถงึเครือ่งมอืการวเิคราะห์

และการวางแผนสมัยใหม่ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่าง

เหมาะสม

  ซ่ึงมีข้อเสนอว่า ปัจจบุนัมีเครือ่งมือทีเ่กีย่วกบั 

การศึกษาเรียกว่า Scenario Analysis โดยจะ

พิจารณาวงการศึกษาทั่วโลกว่า ในอนาคตข้างหน้า

คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ในเรื่องใดบ้าง 

และมหาวทิยาลยัจะมีโอกาสวเิคราะห์ตนเองทีจ่ะต้อง

เข้าไปสู่เรื่องนั้นล่วงหน้าอย่างไรบ้างในกาลข้างหน้า 

เพราะแนวทางวิเคราะห์ Scenario จะบอกให้รู้ล่วง

หน้าว่าแนวโน้มทางการศกึษาของโลกจะเป็นอย่างไร

  (5) ภาพของการศึกษา (scenar io )  

ในอนาคตที่เด่นชัดขึ้นในขณะนี้คือเรื่องของการ

จดัการศกึษาแบบออนไลน์ โดยเฉพาะในอาเซียน หาก

มหาวทิยาลยัสามารถด�าเนนิการได้ในทกุคณะ โดยอาจ

จดัเป็นการเรยีนทัง้หลกัสตูรหรอืรายวชิา หรอือาจเป็น

ส่วนเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีข้อตกลง
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กันในกระบวนวิชาที่สอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัย 

นั้นๆ เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรที่แต่ละ

มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาก็จะได้รับปริญญา

ทั้งสองแห่ง คือ ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

มหาวทิยาลยัของตวันกัศกึษาเอง จะเป็นการเผยแพร่

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  (6) นอกจากภาษาอังกฤษที่มีความส�าคัญ

แล้วภาษาจีนยังมีบทบาทอย่างมาก บัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีการจัด

ล�าดับความส�าคัญในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับ

อาเซียน ระดับภมูภิาค ระดบัโลก ซึง่ในแต่ละประเทศ

ต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องภาษาพอสมควร บณัฑติ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมก่ต้็องเตรยีมรบักบัการปรบั 

เปลีย่นค่อนข้างมาก สิง่ทีน่่าเป็นห่วงคอื บณัฑติในปัจจบุนั

ขาดการเชื่อมโยงในการบูรณาการความรู้ไม่ลึกพอ  

ท�าให้มีปัญหาในด้านการท�างาน เช่น การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่เน้นตลาด MICE ในปัจจุบันยังไม่

สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากขาดบุคลากรในทุก

ระดับตั้งแต่ผู้บริหารถึงระดับล่าง  

 1.1.2.10 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  (1) จากข้อมูลท่ีน�าเสนอสิ่งท่ีเห็นเป็นเรื่อง 

เฉพาะท่ีมองจากภายใน ซึ่งท�าได ้ดีในเชิงการ 

บูรณาการภายในหน่วยงาน เช่น การตั้งเป้าให้มี 

งานวิจัย ใช้ประโยชน์ไปสู่อุตสาหกรรมและชุมชน 

แต่สมควรเพิม่เตมิบางอย่างทีค่วรน�าผนวกเข้าไป คอื 

การมองจากภายนอก สิ่งท่ีต้องมองคือ การท�าเรื่อง 

Talent mobility ต้องเปิดโอกาสให้นักวิจัยเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับภายนอกมากขึ้น ซึ่งระบบการบริหาร

ของมหาวิทยาลัยปัจจุบันท�าได้ยากแต่ก็ต้องพยายาม

ผลักดัน เช่น อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้

เวลาส่วนหนึ่งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือชุมชน

และสังคม ซึ่งสถาบันฯ มีนักวิจัยประจ�าสถาบันฯ 

การด�าเนินงานในลักษณะนี้อาจจะง่ายกว่าอาจารย์

ประจ�า เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนที่ต้องรับ

ผิดชอบด้วย

  (2) การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับสถาบันอื่น 

เป็นแนวคิดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งที่ สวทช. 

มีนักวิจัยจ�านวนมาก หากสามารถไปท�างานในส่วน

งานหรืออุตสาหกรรมเอกชนอื่น จะท�าให้นักวิจัยเห็น

สภาพปัญหาที่แท้จริง

  (3) การด�าเนนิงานในด้านฐานข้อมลูควรจะ

เชือ่มโยงกบัระบบของมหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ก็ต้องเชื่อมโยงกับระบบของทั้งประเทศ  

หากมีผูส้นใจเข้าดูข้อมูลด้านงานวจิยัจะสามารถมอง

เห็นภาพรวมทั้งหมดของทุกหน่วยงาน จึงประสงค์

จะให้ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบ 

ลักษณะนี้ ซึ่งปัจจุบันในสถาบันวิจัยทั้ง 5 หน่วยงาน

ของประเทศก็ได้ด�าเนินการอยู่เช่นเดียวกัน

  (4) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มีนโยบายว่าจะเป็น

มหาวทิยาลยัอนัดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และประสงค์

จะมบีางสาขาวชิาทีโ่ดดเด่นเป็นอนัดับ 1 สิง่ทีมี่ความ

ต้องการนี้หากให้คณะด�าเนินการคงเป็นไปได้ยาก  

เพราะสถาบนัฯ เองกต้ั็งเป้าในเชงิการบรูณาการและ

สหวิทยาการ หากสถาบันฯ สามารถท�ายุทธศาสตร์

ใหม่ คือ การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า

ประเด็นว่า มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ประสงค์จะโดดเด่น

ด้านนี ้เช่น งานวจิยัพืน้ทีส่งู ซึง่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

มีต้นทุนในเรื่องนี้อยู ่แล้ว ทั้งในด้านบุคลากรและ

สถานที่ หรืองานวิจัยด้านการลดภาวะหมอกควัน  

ซึ่งเป็นปัญหาทุกปี ทั้งนี้งบประมาณที่สนับสนุนก็ไม่

เป็นปัญหา เนื่องจากงานวิจัยบนพื้นที่สูงสถาบันวิจัย

ทั้ง 5 ของประเทศไทยได้ผลักดันให้เป็นประเด็นที่

ส�าคัญของประเทศ มีงบประมาณสนบัสนนุ 150 ล้าน

บาท หากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มีความเข้มแขง็กต้็อง

ไปเสนอโครงการแข่งขันกับสถาบันอื่น โดยควรเป็น

ความร่วมมือในหลายคณะ เช่น คณะเกษตรศาสตร์ 
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คณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ในเชิงอุตสาหกรรมหากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะ

เข้าไปดูแลรับผิดชอบอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ต้องแยกออกให้ได้ในอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่จะให้ความช่วยเหลือ เช่น เรื่องเซรามิก 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านนี้ก�าลังตกต�่า เนื่องจากถูก

ทุม่ตลาดจากเซรามกิ ของประเทศจนีทีม่รีาคาถกูกว่า 

แต่หากจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ 

รูปแบบ รวมทั้งกระบวนการการผลิต สิ่งเหล่านี้หาก

จะก�าหนดเป็นแบบมุง่ประเดน็จะไปช่วยส่งเสรมิและ

สอดรบัในเรือ่งการเรยีนการสอนทีจ่ะเปิดหลกัสตูรใน

เรื่องเหล่านี้ด้วย

  (5) หากจะเน้นด้านงานวจัิย ต้องเสาะแสวง-

หาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยใน

ลกัษณะทีเ่ป็นบคุคลต้นแบบ (Role Model) และควร

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่ีมีความสามารถ

ด้านการวจัิยอย่างต่อเนือ่งในระดบัมหาวทิยาลยั เพือ่

สร้างแรงบันดาลใจให้กบัอาจารย์รุน่ใหม่ให้เห็นว่างาน

วิจัยเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทาย

  (6) ควรเพิ่มจุดเน้นในวัตถุประสงค์ของ

สถาบนั คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เดิมการพัฒนาระดับ

ประเทศก็จะมุ่งเน้นเฉพาะทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  

มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งท�าให้สังคมมี

ปัญหา ชุมชนเชือ่มกนัน้อย ประชาชนรูจ้กักนัน้อยลง 

จึงได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งก็ 

มาสู่การพัฒนาอีกด้านหนึ่งคือ สังคมดี เศรษฐกิจ

ไม่มีปัญหา แต่ปรากฏว่าสิ่งแวดล้อมเสียหายมาก  

มมีลภาวะเกดิขึน้ท่ัวไป ก็น�าไปสู่ยุคของการพัฒนาที่

ยัง่ยนื ซึง่จากข้อมลูท่ีน�าเสนอก็มหีลายเร่ืองท่ีเป็นงาน

วจิยัทีน่�าไปสูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยนื จงึขอให้มจุีดเน้นการ

วิจัยการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ส�าคัญใน

ยุคปัจจุบัน ประกอบกับทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสามารถด�าเนินการได้ดีในการพัฒนาดัง

กล่าว

  (7) การน�าเสนอน่าสนใจและเป็นโครงการ

ที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ

โรงเรียนมัธยมที่มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

ซึ่งยังมีกรอบคิดในแวดวงแคบๆ หากนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจะได้มีโอกาสสัมผัสกับงานวิจัยของ

สถาบันฯ ในเรื่องต่างๆ เช่น หมอกควัน เศษไม้ไผ่ 

เป็นต้น ก็จะสามารถน�าไปต่อยอดได้จึงประสงค์จะ

เห็นความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์น�าสิ่งเหล่า

นี้ไปเป็นต้นแบบให้กับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าข้อ

เสนอข้างต้นเป็นเรื่องส�าคัญมาก เม่ือได้งานวิจัยที่

ดีก็น�าไปสู่โลกอุตสาหกรรม แต่ความรู้ที่ได้จากงาน

วิจัยชิ้นนั้นควรเป็นตัวอย่างส�าหรับการศึกษาให้กับ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือให้เยาวชนได้

สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ จึงให้หารือร่วมกับคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์ว่าจะมีความร่วมมือในการน�าเสนอ

อย่างไร อาจจัดร่วมเป็นกิจกรรมในหลักสูตร

  (8) สถาบันฯ เสนอขอใช้พ้ืนที่ส�าหรับการ

สร้างศูนย์การเรียนรู้ จงึขอเสนอให้กลบัไปพิจารณา

ทบทวนใหม่ว่า สถาบนัฯ มอีงค์ความรูม้ากมาย ทั้งจาก

งานวิจัยและอื่นๆ จึงควรน�าเอาองค์ความรู้ออกสู่

ภายนอกโดยไม่ต้องลงทุนในการสร้างศูนย์การเรียน

รู้ภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้จากการวิจัย

ควรน�าไปใช้ในเรื่องของการด�าเนินงาน โดยอาจมี

ความร่วมมือกับ อบจ. หรือ อบต. ซึ่งมีอาคารสถาน

ที่ท�างานให้กับกลุ่ม SMEs หรือนักเรียนนักศึกษา

  (9) ระบบบรหิารงานวจิยัปัจจบัุนเป็นระบบที่

ออกแบบไว้ส�าหรบัศตวรรษก่อน แต่อาจไม่เหมาะกบั

ภารกิจใหม่ ซึ่งเป็นโจทย์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีการ

ออกแบบระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสยีใหม่ ได้เคยมีการกล่าวถงึในหลายครัง้ทีผ่่านมาว่า 

จะต้องมกีารปรบัปรงุรปูแบบองค์กรใหม่ ประกอบกบั

ข้อเสนอในการให้มคีวามร่วมมอืแลกเปลีย่นบคุลากร
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จากหน่วยงานภายนอกมาท�างานในมหาวิทยาลัย  

กต้็องมกีารปรบัระบบการด�าเนนิงาน ระเบยีบ และข้อ

บงัคบัให้สอดรบักนั 

  (10) สบืเนือ่งจากข้อเสนอการออกแบบระบบ

งานวิจัยใหม่ หากมองในภาพใหญ่องค์กร ที่ตั้งมา

นานแล้วจะมีวงจรชีวิตขององค์กรที่จะตายแล้วเกิด

ใหม่ทุกสิบปี ไม่เช่นนั้นจะเป็นองค์กรแก่ จึงถึงเวลา

ที่จะยกเครื่องระบบงานวิจัย โดยมีข้อเสนอในการ

พิจารณาเป็น 3 มิติ คือ

   (10.1) ทิศทางของการวิจัยควรจะเริ่มจาก

นโยบายสาธารณะ ซึ่งนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวกับ

วิชาการ ยุทธศาสตร์ และงานวิจัย

   (10.2) บุคลากรในการวิจัยควรมีการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบและกลไกเพื่อให้สามารถ รับคนเก่ง 

จากภายนอก สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในมหา- 

วิทยาลัยได้ สามารถใช้ Adjunct Staff ได้มากขึ้น 

และปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการ

งานให้อาจารย์และนักวิจัยมีความก้าวหน้าควบคู่กัน 

สามารถเปลี่ยนสายงานได้คล่องตัว

   (10.3) แหล่งงบประมาณจะมาจากหลายแหล่ง 

 1.1.2.11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  (1) สถาบนัฯ มคีวามเชีย่วชาญและแขง็แกร่ง

ในเร่ืองของโรคเอดส์และยาเสพติด ควรใช้เป็นต้น

แบบไปพัฒนาด้านการแพทย์ในพื้นที่อื่นๆ ด้วย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักวิจัย ซึ่งเป็นจุดอ่อน 

ของประเทศไทยสิ่งท่ีนักวิจัยควรมีคือทีมงานและ

การเรียนรู้กระบวนการท�าวจิยัทกุขัน้ตอนจนเสรจ็สิน้ 

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศบางแห่งมโีปรแกรมเรยีน

ระดับปริญญาโทควบคู่กับปริญญาเอก โดยใช้เวลา

เพิ่มขึ้น 2 ปี ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก

  (2) มีความกังวลเกี่ยวกับอัตราก�าลังนักวิจัย

ที่มีความเชี่ยวชาญจ�านวนมากจะเกษียณอายุงานไป 

การสร้างนักวิจัยทดแทนจึงเป็นภาระหนัก ที่ผ่าน

มาสถาบันฯ จะได้รับการจัดสรรอัตรา ก�าลังในส่วน

นี้น้อยจึงไม่เพียงพอ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดสรร

อัตราก�าลัง โดยพิจารณาจากการด�าเนินงานของ

สถาบันฯ เช่น จ�านวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

วิจัย และปริมาณการบริการวิชาการแก่ชุมชนใน

แต่ละปี เป็นต้น และอีกช่องทางหนึ่งก็คือการจ้าง

นักวิจัยประจ�าจากเงินรายได้ของสถาบันฯ ซึ่งจะเป็น

แรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีความสามารถอยู่กับสถาบัน

ตลอดไป นอกจากนี้สถาบันฯ ควรจัดท�าโครงการ

พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เห็นภาพรวมและก�าหนด

เป็นเป้าหมายทีช่ดัเจน แล้วน�าเสนอมหาวทิยาลยัเพือ่

พิจารณาจัดสรรอัตราก�าลัง

  (3) จากตารางข้อมูลที่น�าเสนอ แสดงให้

เห็นผลการวิเคราะห์ว่านักวิจัยหนึ่งคนท�างานวิจัย  

3 ชิน้ต่อปี หาทนุวจิยัได้คนละประมาณ 9-10 ล้านบาท 

และในตารางทีเ่ปรยีบเทยีบกบั 5 คณะในมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ จะใช้การวเิคราะห์แบบเดยีวกนันีก้บัหน่วย

งานอื่นๆ ได้หรือไม่ เพื่อให้เห็นว่าหากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและต้อง 

การเลื่อนล�าดับให้สูงขึ้นต้องใช้เงินทุนเท่าใด ซึ่งงาน

วิจัยในแต่ละด้านใช้เงินทุนไม่เท่ากัน เมื่อมีข้อมูลพื้น

ฐานตรงนีแ้ล้ว หากจะหาข้อมูลจาก 4 หน่วยงานเพิม่

เติม เช่น จ�านวนบทความวจิยั ทนุวจิยัจากในประเทศ

และต่างประเทศ จ�านวนนกัวจิยั ซึง่จะเป็นจดุเริม่ต้น

ที่เป็นการชี้เป้าว่าถ้าจะลงทุนวิจัยให้เกิดผลมากขึ้น 

ต้องลงทุนที่ไหน มีผลที่คาดหวังอะไรบ้าง

 1.1.2.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  (1) ข้อมูลทีน่�าเสนอเป็นเรือ่งของการบรหิาร 

จัดการ วิธีการน�าเสนอเป็นการน�าเสนอแบบการ 

บรหิารเชงิกลยทุธ์อย่างแท้จรงิ มีข้อเสนอว่าเป้าหมาย 
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สุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ จะบรรลุ 

ไปสู ่อะไร ไปทางไหน และไปอย่างไร หากมอง 

ในระดับมหาวิทยาลัยทิศทางที่จะไปคือ ก้าวไปสู่ 

อันดับที่ 3 ของประเทศ ในการประเมินผลการศึกษา

ระดับโลก เช่นของ Times Higher Education  

เดิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยอยู่ดับ 3 แต่ขณะนี้

ไม่ใช่แล้ว ซึ่งมิได้หมายความว่าตกต�่าลง แต่เพราะ

สถาบนัอืน่พฒันาเร็วข้ึน ดงัน้ัน ส�านกัพฒันาคณุภาพ

การศกึษาจะต้องพจิารณาว่า ตวัชีว้ดั 5 ตวัของ Times 

Higher Education ส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยู่ตรงจุดใด ซึ่งมีความเห็นว่าอยู่ตรงจุดการเรียน

การสอนอย่างน้อยหนึ่งจุด จึงขอฝากผู้อ�านวยการไป

ศึกษาว่ามีการให้คะแนนในจุดนี้อย่างไร เป้าหมาย

สุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของส�านักฯ จะส่ง

เสริมทุกองคาพยพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้

ได้คะแนนตรงจุดนั้นมากขึ้นอย่างไร

  (2) ข้อมูลที่น�าเสนอได้กล่าวถึงกลยุทธ์หลัก

ในการด�าเนินงาน 5 ข้อ ซึ่งหากน�าทั้ง 5 ข้อนี้มาปรับ

ให้เข้ากับความรู้รักสามัคคีและพยายามท�าให้เป็น

วฒันธรรมองค์กรของส�านกัฯ กจ็ะท�าให้สิง่ท่ีผูอ้�านวย

การต้องการด�าเนินการสอดคล้องไปทั้งหมด ทั้งใน

เรือ่งกลยทุธ์ คณุภาพ การวดั Balanced Scorecard 

และวัฒนธรรมองค์กร

  (3) หากมองในมมุใหม่ว่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

จะปรบัเปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยัด้านวจิยั คณุภาพการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร จะช่วยส่งเสริม

งานในสิ่งท่ีด�าเนินการอยู่ได้อย่างไร ทั้งในฝ่ายของ

อาจารย์หรือฝ่ายบริหารการวิจัย หากจะเปรียบเทียบ

กบัเอเชยีหรอืระดบัโลก งานวจิยัจะเป็นหวัใจส�าคัญที่

น�ามาพิจารณา

  (4) เรื่องส�าคัญที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย

คือการเข ้าสู ่ระบบการประเมิน TQA/EdPEx  

(Education Criteria for Performance Excellence)  

มีตัวหลักที่ส�าคัญคือ วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อ

การด�าเนินงาน แต่ต้องเปลี่ยนให้ได้ เพราะหลักการ

คอื ท�าอย่างไรถงึจะระดมสรรพก�าลงัคนทัง้องค์กรให้

ท�าร่วมกนั มิใช่เฉพาะส�านกัพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ท�าเพียงล�าพังหน่วยเดียว ดังนั้น อธิการบดี ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยในทุกระดับ และที่ส�าคัญส�านักงาน

มหาวทิยาลยัต้องเป็นผูน้�า ไม่เช่นนัน้จะเปลีย่นแปลง

ได้ยากหรือช้ามาก

  (5) กระบวนการของ EdPEx จะมส่ีวนหนึง่

ทีเ่ป็นเรือ่งการเทยีบเคยีง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อยู่ใน

จดุใด แล้วเทยีบเคยีงกบัมหาวทิยาลยัทีเ่ก่งกว่า ไปเรยีน

รู้จากมหาวิทยาลัยแห่งนั้น แล้วน�ามาท�าให้ได้ดีกว่า 

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยก็ต้องท�าประกันคุณภาพนี้ด้วย

 1.1.2.13 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของส�านักทะเบียนและประมวลผล 

  (1) ส�านักทะเบียนและประมวลผลของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป ็นแห่งแรกที่ได ้น�าเอา 

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งเป็นต้น

แบบให้สถาบันอื่นมาเรียนรู ้และน�าไปพัฒนา จึง

มีค�าถามว่า ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคง

เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือไม่ ในการจัดท�า

ยทุธศาสตร์จงึขอให้ก�าหนดให้สงูกว่าสถาบนัอืน่ และ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

  (2) ก�าหนดนโยบายในการมุ่งสู่ประชาคม

อาเซียนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว จึงควรปรับเปลี่ยนส่วน

ที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย  

  (3) ขอให้ไปทบทวนการปฏิบัติงานในระยะ

สี่ปีที่ผ่านมา หากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่

เกดิในระบบ ไม่ว่าจะเกดิจากเจ้าหน้าที ่หรอืพนกังาน 

หรือนักศึกษา ให้น�าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด

ดังกล่าวมาจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือผิดพลาดขึ้นอีก

  (4) หากจะให้บุคลากรในส�านักฯ มีความ

สามารถเท่าเทยีมกนั ส�านกัฯ ต้องเปิดกว้างจดัให้มีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายต่างๆ  

ในส�านักอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพ่ือให้ทุก

คนได้รับรู้ว่าโครงสร้างขององค์กรได้ขับเคลื่อนไป

อย่างไรบ้าง

  (5) หากส�านกัทะเบยีนและประมวลผลสามารถ

ท�าแผนการใช้บัณฑิตให้กับผู้ใช้แรงงานได้รับทราบ

ว่ามีบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่าใดจะเป็น

ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเอกชน

 1.1.2.14 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของส�านักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

  (1) กิจกรรมองค์ความรู้ 8 ด้าน ที่น�าเสนอ

ยังไม่มีการกล่าวถึงวัฒนธรรมและอารยธรรม โดย

เฉพาะอารยธรรมเป็นเรื่องส�าคัญมากในการศึกษา

ล้านนา  เป็นรากฐานทางวชิาการของล้านนา จงึควร

ระบุเรื่องอารยธรรมไว้ในข้อใดข้อหนึ่ง  

  (2) การที่จะท�าให้ล้านนาศึกษาเป็นแหล่ง

ความรู้ระดับโลก เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่ออก

ไปควรเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบ

ประมาณในด้านนี้โดยเฉพาะ และส�าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีระบุว่าเป็นอุปสรรคท�าให้นักศึกษาหรือ

ประชาชนทั่วไปสนใจวัฒนธรรมทางด้านตะวันตก

มาก มีความเห็นว่าควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

โอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาด้วย  

  (3) ยุทธศาสตร์ตามที่เสนอเป็นการน�าเอา

โครงสร้างความคดิของศูนย์ล้านนาคดศึีกษาเป็นฐาน 

โดยให้ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ประสาน

งานรวบรวมทรัพยากรทั้งบุคคลและไม่ใช่บุคคล  

ซึ่งมีภารกิจที่ต้องท�า 3 อย่าง คอื 1) จดัหมวดหมูแ่ละ

แหล่งข้อมูล 2) ท�าหนงัสอื 4 หมวด เป็นหนงัสอือ้างองิ

ภาษาไทย ซึง่ต้องใช้เวลาในการท�ามาก โดยการน�าเอา

ผูเ้ชีย่วชาญ 4 ด้านมาปรกึษาหารอืกนัเพ่ือสร้างองค์

ความรู ้และ 3) น�าสิง่ทีท่�าลงในเวบ็ไซต์เผยแพร่ไปได้

ทัว่โลก

 1.1.2.15 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของส�านักหอสมุด  

  (1) เหน็ด้วยกบัการพฒันาส�านกัฯ ตามแผน

กลยุทธ์ตาม Roadmap ที่เสนอ แต่การก�าหนดเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้านั้นกว้างเกินไป ควร

ระบใุห้ชดัเจน เช่น ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค หรอื

ระดับโลก ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญคือยุทธศาสตร์ที่ 1 

และยุทธศาสตร์ที่ 2 ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 นั้นเป็น 

กระบวนการภายใน เป็นกลยุทธ์ที่จะท�าให้เกิดผล

ส�าเร็จ หากจะก�าหนดจุดเน้นให้ชัดเจนจะท�าให้

ประเมินตนเอง ได้ตลอดเวลา

  (2) หากจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าควรก้าว

กระโดดไปเป็นการให้การศึกษาแก่มวลชนแบบให้

เปล่าโดยผ่านระบบออนไลน์ Massive Open Online 

Course : MOOC จึงขอฝากแนวคิดนี้ไว้ด้วย

 1.1.2.16 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติงานของส�านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ     

  (1) ควรก�าหนดกลยทุธ์หรอืหาวธิกีารจงูใจให้

อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการท�างานให้มากขึ้น รวมถึง

การสร้างตัวชี้วัดการเข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เป็นรูปธรรม ควรมีการวัดทักษะทางด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศของนักศึกษาใหม่ แล้วเสริมสร้างให้ม ี

พื้นฐานใกล ้ เคียงกันเพื่อให ้สามารถเรียนรู ้ ใน

มหาวิทยาลัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ขอ

ให้น�าหารือในคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส�านกั

ว่าจะมีกลยุทธ์อย่างไรทีจ่ะพฒันาให้ทกุคนมทีกัษะใน

การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  (2) ควรมุ่งเน้นเรื่องของ software ซึ่งเป็น

จุดอ่อนอย่างมากส�าหรับประเทศไทย และเป็นไป

ได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยจะก�าหนดวิสัยทัศน์ในการ

จัดต้ังศูนย์พัฒนา software ขึน้มา เพราะสามารถ

สร้างรายได้จ�านวนมาก เช่น software ของโรง

พยาบาลที่น�าเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงมาก 

โรงพยาบาลของรัฐไม่มีศักยภาพท่ีจะน�ามาใช้ได้   

ถ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท�า software ราคาไม่แพง

ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลของรัฐและโรง

พยาบาลในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

  (3) สิ่งส�าคัญส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คือการก�าหนดให้มีศูนย์กลางฐานข้อมูลเพียงจุด

เดียว มิใช่กระจายอยู่ในทุกส่วนงาน และควรมีการ

จัดท�าข้อมูลป้อนเข้าสูร่ะบบ (Input) เพยีงครั้งเดียว 

และควรประสานงานกับคณะ หน่วยงานต่างๆ  

เพื่อให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับกันได้ และส�าหรับ

การตัง้เป้าหมายให้ม ีWIFI 2,000 จดุ ทัว่มหาวทิยาลยั

ในปี ค.ศ. 2015 มีความเห็นว่าควรจะด�าเนินการให้

เร็วกว่านี้

  (4) จุดอ่อนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

คอืภาษาองักฤษ ควรพฒันาระบบ e-learning การเรยีน 

การสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได ้

ทุกที่ จะช่วยยกระดับด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ นอกจากนีร้ฐับาลประเทศ 

สหรัฐอเมริกาให้ทุนสนับสนุนแก่นักการศึกษา โดย 

ตั้งโจทย์ว่า การเรียนการสอนในอนาคตนอกจาก 

เป็นเรื่อง Quality Education และ Inclusive 

Education แล้ว ยังเป็นเรื่องของ Personalized 

Education โดยมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อ

พัฒนา Courseware ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

ทุกหนทุกแห่งโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ควรน�าประเด็นนี้ไปพิจารณาด้วย

  (5) การจัดท�า Smart Classroom ซึ่งต้อง

ใช้งบประมาณในการด�าเนินการค่อนข้างสูงจึงควร

ก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนว่า จะมีแนวทางด�าเนนิการ 

อย่างไร ก�าหนดจ�านวนทีจ่ะจดัต้ังในชดุแรกให้ชดัเจน 

ท�าการประเมินผลแล้วจึงขยายเพิ่มเติม ซึ่งต้องได้รับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้วยจึงจะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วย

งานที่จะพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

ในหลายมหาวทิยาลยัจะมีการท�างานร่วมกนัระหว่าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์พัฒนาการเรียน

รู้เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 

ตลอดเวลา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีศูนย์ใน

ลกัษณะนีโ้ดยตรง แต่กระจายอยูต่ามคณะต่างๆ จงึขอ 

ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาต่อไป

  (6) ปัจจุบันการด�าเนินงานของส�านักฯ จะ 

มุ่งเน้นสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คอื 

1) เน้นการสือ่สาร 2) การเรยีนการสอน 3) บรหิาร

จดัการระบบ MIS ของมหาวทิยาลยั และ 4) บริการ

ชุมชน ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยมอบหมายนโยบาย

ให้ส�านักฯ ไปด�าเนินการ เช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนา  

Software เพื่อหารายได้ ส�านักฯ คงต้องสร้างทีม

งานที่มีความสามารถเฉพาะ เพราะปัจจุบันบุคลากร

ของส�านักฯ ที่มีอยู่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินงาน

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้านข้าง

ต้น ทั้งนี้ การที่จะผลักดันให้ส�านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นทั้งหน่วยผลิตและหน่วยสนับสนุน 

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด คือบุคลากร ซึ่งต้องมีความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยคงต้องให้การ

สนับสนุนจึงจะบรรลุตามนโยบายดังกล่าว

  (7) มหาวิทยาลัยเป็นหลักในการส่งเสริมวิชา 

การให้กับสังคม จึงควรมีระบบที่ให้บุคคลภายนอก

สามารถเข้ามารบัรูไ้ด้ โดยสามารถเชือ่มโยงกบัความ

รู้ต่างๆ จากคณะ/สถาบัน เปิดเป็นช่องทางให้บุคคล

ภายนอกเข้ามาหาความรูเ้พ่ือแก้ไขปัญหาหรอืพฒันา

ตนเองได้

เรื่องเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1. การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน การแบ่งงาน - - - -

2. การบริหารงานบุคคล/สิทธิ สวัสดิการ 5 - - 5

3. การสรรหาผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน 1 - - 1

4. การเงิน และทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 7 - 7

5. การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา  1 - - 1

6. การประเมินผู้บริหาร 1 - - 1

7. การบริหารทั่วไป - - 2 2

รวม 8 7 2 17

เรื่องเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1. การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน  การแบ่งงาน - - 6 6

2.การบริหารงานบุคคล 1 - 1 2

3.การบริหารการเงิน 2 - - 2

4.การบริหารวิชาการ 3 - - 3

รวม 6 - 7 13

  (8) แนวโน้มของระบบสารสนเทศในปี 2030 

ที่จะเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง 

คอืเรือ่ง Public Education จงึขอให้ไปศกึษาไว้ด้วย 

และควรน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

บคุลากรทางด้านคณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิ

ชอบต่อสังคม

 

1.2  การออกประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ออกใหม่ หรือปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเดิมทั้งฉบับ

  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในปี พ.ศ. 2555
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มีข้อบังคับและระเบียบที่ส�าคัญ คือ

	 1.2.1	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วย

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	

2556    

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 

2553 โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วคราว เป็นผู้รับผิด

ชอบด�าเนนิการจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขึ้นมาใหม่ นั้น

 คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการเลือกบริษัท

จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด เป็นผู้จัดการกอง

ทุนฯ และจะน�าไปจดทะเบียนเข้าร่วมในกองทุนฯ  

“เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์” ของบรษิทัฯ ซึง่ในช่วงการจดั

ท�าข้อมูลประกอบการจะจดทะเบียน พบว่าข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยฯ บางข้อขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(พ.ร.บ. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) บางข้อ

ไม่สอดคล้องกับกองทุนฯ เค มาสเตอร์ฯ และบางข้อ

เป็นข้อห้ามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ไม่สามารถน�าไปจด

ทะเบียนเข้าร่วมกองทุนได้ ดังนั้น คณะกรรมการฯ 

จงึได้พจิารณาเห็นสมควรเสนอสภามหาวทิยาลยัแก้ไข

ปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้อง

กัน ควบคู่กับการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ 

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้

รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหมวดเงินอุดหนุน

บุคลากรส�าหรับเป็นค่าจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน

มหาวิทยาลัย กิจกรรมสวัสดิการที่ต้องด�าเนินการ

ส่วนหนึ่งคือการจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจ�ากลุ่มผู้เปลี่ยนสถานภาพมาจาก

ข้าราชการและลกูจ้างประจ�ามสีทิธสิมคัรเป็นสมาชกิ

ภาพกองทุนฯ ได้ด้วย

 1.2.2	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	พ.ศ.	2556

 ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ออกข้อบงัคบั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอทุธรณ์

และร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 นั้น

 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 

ได้เสนอขอปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว เน่ืองจาก

มีประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฉบับเดิม ซึ่งข ้อ 

5.4 ของข้อบังคับเดิมก�าหนดให้มี “ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย	และเคยด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	

หรือคณบดี	หรือผู้อ�านวยการสถาบัน	หรือผู้อ�านวย

การส�านัก	 หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ	

และพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 

2	ปี	รวม	3	คน” ปรากฏว่า ในการคดัเลอืกกรรมการมี

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจ�านวนน้อยมากที่

จะได้รบัการพจิารณา เพราะส่วนใหญ่จะเกษยีณอายุ

ไปหมดแล้ว จึงเห็นสมควรก�าหนดคุณสมบัติให้กว้าง

มากขึ้น เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน

บริหารการศึกษา	 ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ในต�าแหน่งอธิการบดี	 รองอธิการบดี	 คณบดี	 

ผูอ้�านวยการสถาบนั	ผูอ้�านวยการส�านกั	หรอืหัวหน้า

ส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ	 และพ้นจากต�าแหน่งดัง

กล่าวมาแล้ว	 จาก	 3	 กลุ่มสาขาวิชา	 รวม	 3	 คน”	

จะท�าให้มโีอกาสคดัเลอืกผูม้ปีระสบการณ์ในด้านการ

บริหารการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมเติม

เนื้อหา และปรับถ้อยค�าเพื่อให้ได้ข้อบังคับที่สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น หากน�าไปใช้แล้วก็จะปฏิบัติได้ โดยไม่มีปัญหา

หรือต้องตีความ ซึ่งมีสาระส�าคัญที่แก้ไข ดังนี้
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 1. เพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่

เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า

สายวิชาการ (จ�านวน 1 คน) และกรรมการที่เป็น

ข้าราชการประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มปฏิบัติ

การวชิาชีพหรอืพนกังานมหาวทิยาลัยสายปฏบิตักิาร 

(จ�านวน 1 คน) ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งประธานหรือ

รองประธานสภาพนักงาน เนื่องจากประธานสภา 

พนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล (ก.บ.) โดยต�าแหน่ง ซึง่ ก.บ. มีอ�านาจหน้าที่

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

เกีย่วกบัผลการประเมนิการทดลองปฏบัิตงิาน ผลการ

ประเมนิประสทิธภิาพการท�างาน และพจิารณาความ

ดคีวามชอบประจ�าปี  ดงันัน้โดยหลกัของการคานและ

ดลุย์ (Check & Balance) กรรมการอทุธรณ์และร้อง

ทุกข์ประเภทนี้ จึงไม่ควรด�ารงต�าแหน่งประธานสภา 

พนักงานรวมทั้งต�าแหน่งรองประธานสภาพนักงาน

ด้วย เพราะรองประธานสภาพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีแทนประธานสภาพนักงานเมื่อประธานสภาพ

นักงานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

 2. ก�าหนดลักษณะต้องห ้ามของกรรมการ 

ประเภทผูท้รงวุฒท่ีิมปีระสบการณ์ด้านการบรหิารการ

ศกึษาต้องไม่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวทิยาลยั ไม่เป็นผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างถกูด�าเนนิการทาง

วนิยั และไม่เป็นผูท้ีเ่คยถกูลงโทษทางวนิยั หรอืมมีลทนิ

หรือมัวหมอง เพื่อให้มีกรรมการมีความเป็นกลาง  

มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ และมีความน่าเชื่อถือ

 3. กรณทีี ่ก.อ.ร. ด�ารงต�าแหน่งครบวาระก�าหนด

กรอบเวลาชัดเจนในการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

ก.อ.ร. ชุดใหม่

 4. ปรับปรุงอ�านาจหน้าที่ ของ ก.อ.ร. โดยให้

มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติ

งาน กรณีที่เห็นว่าได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชา

ในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�าเป็น  

เพื่อให ้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล 

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. 2552  

รวมทัง้ให้มอี�านาจพจิารณาและวนิจิฉยัอทุธรณ์ค�าสัง่

ทางปกครอง ทีไ่ม่มบีทบญัญตัใิห้อทุธรณ์ต่อบคุคลหรอื

คณะบคุคลใดๆ เพือ่เป็นการอดุช่องโหว่ของกฎหมาย

และเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน

ในมหาวิทยาลัย

 5. ก�าหนดให้ ประธาน ก.อ.ร. เป็นผู้แทน ก.อ.ร. 

ในการว่าต่างแก้ต่างอรรถคดีทั้งปวง และด�าเนินการ

อื่นใด ในนาม ก.อ.ร. ทุกกรณี รวมทั้งมีอ�านาจแต่ง

ต้ังและมอบหมายให้กรรมการเป็นกรรมการเจ้าของ

ส�านวน มีอ�านาจในการไต่สวน แสวงหาข้อเท็จจริง 

ตรวจสอบ และเสนอความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายต่อ ก.อ.ร. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน

 6. ก.อ.ร. อาจมอบหมายให้นิติกรในสังกัด 

มหาวิทยาลัย ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการเจ้าของ

ส�านวนก็ได้

 7. การพิจารณาและวินิจฉัย ให้ ก.อ.ร. ด�าเนิน

การให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วันที่ได้รับ

เรื่องอุทธรณ์หรือรับเรื่องร้องทุกข์ หากด�าเนินการ

ไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาต่อสภามหาวิทยาลัยได้

อีกครั้งละไม่เกิน 60 วัน ซึ่งเป็นขยายกรอบเวลาการ

พิจารณาของ ก.อ.ร. ให้ยาวนานขึ้นกว่าข้อบังคับเดิม

ทีก่�าหนดว่าต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 90 วนั 

เนื่องจากกระบวนการแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จ

จริงใช้กระบวนการไต่สวนซึ่งต้องใช้เวลา

 8. ให ้กรรมการเจ ้าของส�านวนและผู ้ช ่วย

กรรมการเจ้าของส�านวนได้รับค่าตอบแทนตามที ่

มหาวิทยาลัยก�าหนด เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระ

งานนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในฐานะ

กรรมการ สมควรได้รับค่าตอบแทน
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 1.2.3	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วย

การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน	

พ.ศ.	2556

 ตาม ท่ีสภามหาวิทยาลัยได ้ออกข ้อบั งคับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการ

บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551 นั้น

 คณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินได้เสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการ

บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ซึ่งมีสาระที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้

 1. ก�าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ซึ่งเดิมก�าหนดให้

อธิการบดีหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรง

คุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ แต่ในทางปฏิบัติ

สภามหาวิทยาลัยก็ถือเป็นธรรมเนียมที่ให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการเสมอมา จึงได้ก�าหนดให้สภามหาวิทยาลัย

เลือกกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการ เพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติที่ใช้ในปัจจุบัน 

 2. ปรับปรุงอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประเมิน ในเรื่องตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินโดยที่

ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ไม่ได้ประเมินมหาวิทยาลัยแล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้อง

ก�าหนดในข้อบังคับให้ใช้เกณฑ์ของ ก.พ.ร. ส�าหรับ

เกณฑ์ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) นั้น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ดัง

กล่าวไปค่อนข้างมากแล้ว จึงไม่ควรก�าหนดเกณฑ์ที่

อิงกับเกณฑ์ของ สมศ.อีก

 3. ก�าหนดให้หัวหน้าส่วนงานน�าส่งยุทธศาสตร์

การบริหารส่วนงานทีไ่ด้ปรบัปรงุแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของสภามหาวิทยาลัยแล้วให้กับมหาวิทยาลัยภายใน

ก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เสนอยุทธศาสตร์ต่อ

สภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้เป็นส่วนประกอบส�าคัญ

ในการประเมินผลการบริหารงานต่อไป 

 4. ปรับรอบระยะเวลาการประเมินเมื่อหัวหน้า

ส่วนงานด�ารงต�าแหน่งครบหนึง่ปีหกเดอืนและสามปี 

เพื่อให้สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน

การสรรหาหัวหน้าส่วนงานในวาระต่อไปได้ทันเวลา   

 5. ให้มหาวิทยาลัยน�าผลการพิจารณาการประ 

เมินของสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้อธิการบดี หวัหน้า 

ส่วนงานทีไ่ด้รบัการประเมิน และประธานคณะกรรม 

การอ�านวยการประจ�าส่วนงานนัน้ เพือ่ทราบและด�าเนนิ

การต่อไป
 1.2.4	ระเบยีบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยค่า
ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมา 
จ่าย	พ.ศ.	2556 

 สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่า อัตราค่าธรรม 

เนียมการศึกษาระดับปริญญาโทแต่ละหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความแตกต่างกันค่อน

ข้างมาก ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 

เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนจึงควรมีการพิจารณา

ก�าหนดเกณฑ์กลางในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

โดยคิดราคาจากต้นทุนต่อหน่วยบวกกับค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้การก�าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ควรจัดเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มให้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเพื่อ

ก�าหนดเป็นค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตร และ

ควรเปรยีบเทยีบกบัค่าธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสูตร

ในลกัษณะเดียวกนั ของมหาวทิยาลยัอืน่ทีอ่ยูใ่นระดบั

เดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นเหตุเป็นผล

สามารถอธิบายได้
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 มหาวทิยาลยัจงึได้เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา

ก�าหนดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 

5 กลุ่มหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรภาษาไทย 3 กลุ่ม 

และหลักสูตรนานาชาติ 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ

  หลักสูตรภาษาไทย

  กลุ่มที่ 1 เป ็นหลักสูตรท่ีมีความนิยมสูง  

มีความเฉพาะตวั มหาวทิยาลัยมคีวามเชีย่วชาญ และ

มีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง

  กลุม่ที ่2 เป็นหลกัสตูรมาตรฐานทีม่คีวามนยิม 

และ/หรือความต้องการของวิชาชีพ มหาวิทยาลัย 

มศัีกยภาพในการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน

สากล

  กลุ่มที่ 3 เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการ

ของวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 

และผลิตผลงานทางวิชาการโดยมหาวิทยาลัยมี

ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล

  หลักสูตรนานาชาติ

  กลุ่มที่ 1 เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีความ

เฉพาะตัว มีความนิยมสูง และเป็นที่ต้องการของผู้

เรยีนในระดับสากล หรอืมทีนุการศกึษาสนบัสนนุจาก

องค์กรภายนอก  มหาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญ และ

มีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง  

  กลุม่ที ่2 เป็นหลกัสตูรนานาชาตทิีม่คีวามนยิม 

และ/หรือความต้องการของวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมี

ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล

 1.2.5	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วย

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2556

 สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ก�าหนดค่าธรรม 

เนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเหมาจ่ายเช่น

เดียวกับระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยปรับ

รูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) จากการเก็บค่า

ธรรมเนียมการศึกษาตามหน่วยกิตมาเป็นการเก็บค่า

ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัย

ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ และ

พิจารณาเทียบเคียงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับ

มหาวทิยาลยัต่างๆ รวมทัง้พิจารณาถงึ sharing cost 

ของนักศึกษาต่อต้นทุนการผลิต
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 1.3 อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา
 1.3.1	อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่	 

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ขั้นตอนที่ 1 จ�านวน      2   หลักสูตร

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ขั้นตอนที่ 2 จ�านวน      1   หลักสูตร

  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท  ขั้นตอนที่ 1 จ�านวน      4   หลักสูตร

   หลักสูตรระดับปริญญาโท  ขั้นตอนที่ 2 จ�านวน      5   หลักสูตร

  3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

       ขั้นตอนที่ 1 จ�านวน      -   หลักสูตร

      หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

    ขั้นตอนที่ 2 จ�านวน      -   หลักสูตร

  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ขั้นตอนที่ 1 จ�านวน      2   หลักสูตร

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ขั้นตอนที่ 2 จ�านวน      -   หลักสูตร

 1.3.2	อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน    67   หลักสูตร

  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�านวน    39  หลักสูตร

  3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ�านวน     3   หลักสูตร

  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�านวน    23   หลักสูตร

 1.3.3	อนุมัติการปิดหลักสูตร

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน      - หลักสูตร

  2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน      -   หลักสูตร

    3. หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�านวน      1 หลักสูตร

  4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�านวน      1 หลักสูตร

 1.4 อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา
  1. ประกาศนียบัตร จ�านวน    45 คน

  2. ปริญญาตรี จ�านวน 5,870 คน

  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน      - คน

  4. ปริญญาโท จ�านวน 1,721 คน

  5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ�านวน    144 คน

  6. ปริญญาเอก จ�านวน   161 คน

    รวม จ�านวน 7,896 คน
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 1.5 การจดัตัง้ การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวทิยาลยั รวมท้ังการแบ่ง หรือปรับปรงุ
หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว

 1.6 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

 1.5.1 จดัตัง้ภาควชิาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ ในคณะ

แพทยศาสตร์

 1.5.2 ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานคณะ

การสื่อสารมวลชน จากเดิม 1 งาน เป็น 4 งาน

 1.5.3 ปรบัปรงุการแบ่งภาควชิาในคณะมนษุย- 

ศาสตร์ จากเดิม 3 ภาควิชา เป็น 10 ภาควิชา

 1.5.4 ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานการ

ตรวจสอบภายในจากเดิม 2 งาน เป็น 4 งาน

 1.5.5 เปล่ียนชือ่หน่วยงานในคณะ 2 หน่วยงาน 

คือ เปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และ

ประติมากรรม” คณะวิจิตรศิลป์ เป็น “ภาควิชา

ทัศนศิลป์” และเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาทาง

กฎหมาย” คณะนติิศาสตร์ เป็น “ศนูย์บรกิารวชิาการ

ทางกฎหมาย”  

 1.5.6 หลอมรวมศูนย์วิจัยเครือข่าย และศูนย์

วิชาการ และเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน รวมเข้ากับ 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 1.6.1	อนุมั ติ งบประมาณรายรับและงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

  (1) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

   ก.	 งบประมาณรายรับ

  รายรับประจ�าปีงบประมาณ 2557 ที่น�ามา 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประมาณการไว้ จ�านวน  

13,864,039,900 บาท  เพ่ิมข้ึนจ�านวน  707,764,600 

บาท หรอืร้อยละ 5.38 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ 

2556 ซึง่ประมาณการไว้จ�านวน 13,156,275,300 บาท

  ข.	 งบประมาณรายจ่าย

  งบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ในภาพรวม จ�านวนทัง้สิน้ 13,485,988,500บาท  เพ่ิม

ข้ึนจ�านวน 667,262,900 บาท หรอืร้อยละ 5.21  เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ 2556 ซึง่ตัง้งบประมาณ

ไว้ จ�านวน 12,818,725,600 บาท (เพิ่มขึ้นในหมวด

งบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนงบพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์) ดังนี้

  1. งบประมาณแผ่นดินจากรฐับาล จ�านวน 

5,432,364,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.28

  2. งบประมาณเงิ นราย ได ้  จ� านวน 

8,053,6238,00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.72

  โดยงบประมาณเงินรายได้ที่ตั้งไว้จ�านวน 

8,053,623,800 บาท ตั้งมาจากประมาณการรายรับ

เงนิรายได้มหาวทิยาลยั จ�านวน 7,003,595,700 บาท 

และส่วนงานขอใช้เงินเหลือจ่ายสะสมอีก จ�านวน 

1,050,028,100 บาท มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่เป็นโครงการก่อสร้างผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ สิ่ง

ก่อสร้าง 1 ปี และงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

  ค.	 งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์	

  1. ภารกิจประจ�า มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบ 

ประมาณไว้ จ�านวน 11,583,349,800 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.89        

  2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้

ต้ังงบประมาณไว้จ�านวน 1,684,795,800 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 12.49  
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  3. สมทบกองทุนต่างๆ มหาวิทยาลัยได้ต้ัง

งบประมาณไว้ จ�านวน 69,406,600 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 0.52

  4. งบกลาง มหาวทิยาลัยได้ตัง้งบประมาณ

ไว้ จ�านวน 148,436,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10

 ง.	 งบประมาณตามหมวดรายจ่าย

  1. งบบุคลากร มหาวิทยาลัยได้ต้ังงบ 

ประมาณไว้ จ�านวน 5,450,137,300 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 40.41 โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจาก

รัฐบาล 4,393,323,700 บาท งบประมาณเงินรายได้ 

1,056,813,600 บาท 

  2. งบด�าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบ 

ประมาณไว้จ�านวน 5,003,334,600 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 37.10 โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจาก

รัฐบาล 449,953,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 

4,553,380,700 บาท

  3. งบครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยได ้ตั้ งงบ 

ประมาณไว้จ�านวน 332,120,600 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 2.46 โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจาก

รัฐบาล 160,515,100 บาท งบประมาณเงินรายได้ 

171,605,500 บาท      

  4. งบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบ

ประมาณไว้ จ�านวน 1,146,211,500 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.50 โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจาก

รัฐบาล 78,083,100 บาท งบประมาณเงินรายได้ 

1,068,128,400 บาท

  5. งบอุดหนุน มหาวิทยาลัยได ้ตั้ งงบ 

ประมาณไว้ จ�านวน 1,383,643,600 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.26 โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจาก

รัฐบาล 350,488,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ 

1,033,154,900 บาท

  6. งบรายจ่ายอื่น มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบ

ประมาณไว้ จ�านวน 170,540,900 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 1.27 โดยเป็นงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด 

  ทั้งนี้ งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ�า

ปี 2557 ข้างต้น ยงัไม่รวมงบวจิยัและบรกิารวชิาการ

จากแหล่งทุนภายนอกประมาณ 1,000 ล้านบาท

 (2) งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานวิชาการภายใน

 (2.1) งบประมาณรายได้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

  งบประมาณรายรับ

  ประมาณการรายได้จากการวจิยัและบรกิารวชิาการจากแหล่งทนุภายนอก จ�านวน 117,000,000 บาท

  งบประมาณรายจ่าย

  ประมาณการรายจ่าย จ�านวน 97,730,000 บาท ดังนี้
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	 	 		จ�าแนกตามแผนงาน	–	งาน	

  1. แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

   1.1 งานบริหารทั่วไป จ�านวน 32,530,000 บาท

   1.2 งานวิจัย จ�านวน  2,700,000 บาท

   1.3 งานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จ�านวน  1,500,000 บาท

   1.4 งานโครงการ จ�านวน 61,000,000 บาท

	 	 		จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

   1. งบบุคลากร จ�านวน 31,000,000 บาท

   2. งบด�าเนินงาน จ�านวน 51,400,000 บาท

   3. งบลงทุน จ�านวน   5,000,000 บาท

   4. งบเงินอุดหนุน จ�านวน   9,830,000 บาท

   5. งบรายจ่ายอื่น จ�านวน    500,000 บาท

	 (2.2)	งบประมาณรายได้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งบประมาณรายรับ

  ประมาณการรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก จ�านวน 85,180,000 บาท

  งบประมาณรายจ่าย

  ประมาณการรายจ่าย จ�านวน 77,050,000 บาท ดังนี้

    จ�าแนกตามแผนงาน	–	งาน	

  1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

   1.1 งานบริการวิชาการแก่สังคม จ�านวน 60,730,000 บาท

  2. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย  

   2.1 งานบริหารมหาวิทยาลัย จ�านวน 16,020,000 บาท

  3. แผนงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

   3.1 งานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จ�านวน    300,000 บาท

    จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

  1. งบบุคลากร จ�านวน 26,198,000 บาท

  2. งบด�าเนินงาน จ�านวน 28,352,000 บาท

  3. งบลงทุน จ�านวน  1,900,000 บาท

  4. งบเงินอุดหนุน จ�านวน 20,350,000 บาท

  5. งบรายจ่ายอื่น จ�านวน    250,000 บาท

  ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน  8,130,000 บาท
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2. ผลการด�าเนนิงานในด้านการก�ากบัดแูล และหน้าทีอ่ืน่ทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2.1 การประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดี
 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการ

บริหารงานของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์

ศักดิ์  อังกสิทธิ์) ในช่วงสองปีหลังของวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ถึงวัน

ท่ี 9 พฤศจิกายน 2555) โดยผลการบริหารงานมี

ความส�าเร็จเป็นผลดีมากกว่าที่คาดหวังบางประการ 

มีประเด็นท่ีน่าชื่นชมและมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อ

ไป ดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม 

  - อธิการบดีเป็นผู ้น�าที่มีความน่าเชื่อถือ  

ความซือ่สตัย์ ความโปร่งใส และมภีาพลกัษณ์ทีด่มีาก

ในทศันะของบคุลากรภายในมหาวทิยาลยัและบคุคล

ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

 ประเด็นที่เป็นข้อเสนอเพ่ือพิจารณาส�าหรับ 

อธิการบดีท่านต่อไป   

  1. การสื่อข้อมูลของอธิการบดีอาจครอบ 

คลุมไม่ทั่วถึง ท�าให้ผลประเมินที่ได้รับของกลุ ่ม

 1.7 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร ต�าแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการตามที่ก�าหนดใน
ข้อบังคับ 
 1.7.1 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

จ�านวน 7 ราย ผู้อ�านวยการสถาบัน จ�านวน 1 ราย 

 1.7.2    แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวย

การส่วนงานวิชาการภายใน จ�านวน 2 ราย

 1.7.3 รับทราบแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

หวัหน้าภาควชิาตามทีไ่ด้มอบอ�านาจ จ�านวน 33 ราย 

 1.7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร

ส่วนงาน จ�านวน 4 ส่วนงาน แต่งตัง้กรรมการอ�านวย

การประจ�าส่วนงานแทนต�าแหน่งทีว่่างลง 5 ส่วนงาน 

 1.7.5 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน

ต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 1 ราย

 1.7.6 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวหน้า

ส่วนงาน รวมทั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง 

จ�านวน 32 ส่วนงาน

 1.7.7 แต่งตั้งกรรมการตามความในข้อบังคับ

และระเบียบอื่นๆ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 14 คณะ

กรรมการ  

 1.7.8 อนมุตัแิต่งตัง้คณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ

 (1) แต่งต้ังอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ จ�านวน 36 ราย แต่งตัง้อาจารย์ให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ จ�านวน 1 

ราย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จ�านวน 2 ราย 

เทียบต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ราย

 (2) แต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ จ�านวน 22 ราย

 (3) ให้ความเหน็ชอบเสนอแต่งตัง้รองศาสตราจารย์

ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน 5 ราย เพื่อ

น�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน�า

ความกราบบังคมพระกรุณาเพื่อทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 (4) ก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์เป็นศาสตรา-

จารย์เชี่ยวชาญพิเศษ จ�านวน 2 ราย

 (5) แต่งตัง้ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ จ�านวน 6 ราย

 (6 ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง จ�านวน 8 ราย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารออกมาค่อน

ข้างดี ต่างกับกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติที่ลดลง 

การปรับปรุงการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็น

ภารกิจส�าคัญที่จะเกิดประโยชน์ทั้งความร่วมมือและ

ผลการประเมินด้วย

  2. การปรับปรุงกฎระเบียบของมหา- 

วิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น ลดเงื่อนไขท่ีไม่จ�าเป็น 

อาจให้มีกฎระเบียบที่ใช้เฉพาะส่วนงานได้ หลีก

เลี่ยงการอ้างอิงกับระเบียบราชการหรือระบบกลาง

ของมหาวิทยาลัยเองเพ่ือให้หลุดพ้นจากกรอบของ  

“การบริหารโดยส่วนกลาง (centralization)” มาก

เกินไป

  3. ปรบัระบบการบรหิารงานบคุคลทีเ่อือ้ใน

การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีการก�าหนดอัตรา

จ้างที่ต่างกันตามความสามารถและประสบการณ์ 

มากกว่าอิงเพียงคุณวุฒิและระยะงาน

  4. การบรหิารจดัการทีม่ข้ีอมลูจรงิไม่สมบรูณ์ 

อาจเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ส�าคัญมากอย่าง

หนึง่ มหาวทิยาลยัอาจต้องให้ความสนใจเป็นล�าดบัต้น 

ทั้งในการท�าระบบข้อมูลกลางที่ทันสมัยตลอดเวลา 

และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารของผู้บริหารระดับ

ต่างๆ  และของสภามหาวิทยาลัยด้วย

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการประเมินครั้งต่อไป

  1. ช่วงเวลาการประเมนิล่าช้า ท�าให้ผลการ

ประเมินไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่รับมอบต�าแหน่ง

ของอธิการบดีท่านใหม่ ซึ่งถ้าปรับระยะเวลาการ

ประเมินให้เหมาะสมกับวาระของผู้บริหารน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานมากยิ่งขึ้น เช่น 1 ปีครึ่ง 

และ 3 ปี เป็นต้น

  2. สภามหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาออก

ข้อบังคับให้ผู ้บริหารทุกระดับน�าส่งยุทธศาสตร์

ภายในก�าหนด 4 เดือนหลังได้รับแต่งตั้งจากสภา

มหาวทิยาลยั เพือ่ประโยชน์ทัง้ในการบรหิารงานและ

การประเมินของสภามหาวิทยาลัย

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลัก

การใน 3 ประเด็น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ประเมิน คือ 

  1) ปรบัเปลีย่นระยะเวลาประเมินอธกิารบดี 

จากเดิมเป็นประเมินครั้งแรก เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 

1 ปี 6 เดอืน ประเมนิครัง้ที ่2 เมือ่ด�ารงต�าแหน่งครบ 

3 ปี  

  2) ขออธิการบดีส่งยุทธศาสตร์ของอธิการ- 

บดีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังการด�ารงต�าแหน่ง 

ซึ่งจะเป็นการช่วยอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และการประเมินด้วย 

  3) มหาวทิยาลยัมีระบบติดตามข้อมูลหลาย

แห่ง ท�าให้ข้อมูลในหลายครั้งไม่ตรงกัน อาจจ�าเป็น

ต้องมีระบบข้อมูลที่มีผู้รับผิดชอบ ทันสมัย และเป็น

ข้อมลูทีใ่ช้อ้างองิได้ ทัง้ของผูบ้รหิารและการประเมนิ

ผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการ

อย่างมาก และการประเมินอธิการบดี/ผู ้บริหาร  

ซึง่เรือ่งนีเ้ป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนทีม่หาวทิยาลยัควร

รีบด�าเนินการ

2.2 การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้า 
ส่วนงาน
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน โดย

ประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 2 ปี และประเมินอีก

ครั้งหนึ่งในช่วงปลายวาระการด�ารงต�าแหน่ง(โดยให้

หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการประเมินก่อนที่จะครบวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง 180 วัน) และน�าผลการประเมินเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (สภา

มหาวทิยาลยัในคราวประชมุ ครัง้ที ่9/2556 เม่ือวนัที่ 

19 ตุลาคม 2556 ได้ปรบัรอบระยะเวลาการประเมนิ

จากเดิมเป็นเม่ือด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน และ 

3 ปี)
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	 2.2.1	ประเมินผลการบริหารงานเมื่อด�ารง 

ต�าแหน่งครบ	2	ปี	จ�านวน	4	ราย	ประกอบด้วย

 (1) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

เทคนิคการแพทย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 

ศิริรังษี) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่ง

เป็นการประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบสองปี โดย

มีประเด็นที่น่าชื่นชมและประเด็นที่เสนอแนะเพื่อ

พิจารณาดังนี้

  ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. การน�าระบบ MCMIS หรือ Morning 

Coffee Management Information System มาใช้ 

เป็นเครื่องมือในการบริหาร ท�าให้ผู้บริหารสามารถ

ติดตามงานของส่วนงานตา่งๆ และภาควชิาไดต้ลอด

เวลา ท�าให้ช่วยในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลปัจจุบัน 

ซึ่งมีประโยชน์ในการบริหารมาก  

  2. การสร้างศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเฉพาะ

ด้านทั้ง 5 ศูนย์ ท�าให้คณะสามารถพัฒนานักวิจัย 

และเป็นศูนย์ที่ให้คณาจารย์และนักศึกษามาร่วมท�า

วิจัยและมีการจัดระบบพี่เลี้ยง อีกทั้งเป็นแหล่งของ 

ทนุวจิยัขนาดใหญ่ให้กบัคณะ ท�าให้คณะมผีลงานวจิยั

และทุนวิจัยในแต่ละปีจ�านวนมาก

  3. การพัฒนาศูนย์บรกิารเทคนคิการแพทย์

คลินิกให้เป็น High Performance Organization 

(HPO) ท�าให้ได้รบัความน่าเชือ่ถอืและเป็นแหล่งราย

ได้ของคณะ

  4. คณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามมีความ

เหน็ว่า คณบดมีผีลการบรหิารงานอยูใ่นระดบัด ีค่อน

ข้างไปทางดีมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นพื้น

ฐานที่ดีส�าหรับการพัฒนาคณะ อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบ

ในกลุม่คณาจารย์ให้ความร่วมมอืในการตอบค่อนข้าง

น้อยมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ให้ความสนใจต่อการ

บริหารจัดการของส่วนรวมยังมีน้อย หากได้รับความ

ร่วมมือจากกลุ่มคณาจารย์มากขึ้นจะเป็นผลดีต่อการ

พัฒนาคณะ

  ประเด็นที่เสนอแนะเพื่อพิจารณา

  1. อาจจะถึงเวลาพิจารณาจัดท�าหลักสูตร

ภาษาอังกฤษทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อ

รองรับนักศึกษานานาชาติและการพัฒนาภาษา

องักฤษของนกัศกึษาภาคปกติ ซึง่จะท�าให้พัฒนาคณะ

มุ่งสูร่ะดับ ASEAN Community และ International 

ได้เร็วขึ้น

  2. การจดักจิกรรมเพิม่เติมความรูท้างวชิาการ

ที่มีคุณภาพดี และ/หรือเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ตามความต้องการของศิษย์เก่า จะเป็นการเพิ่มพูน

ความใหม่ให้ทันสมัย เป็นการสนับสนุนการพัฒนา

ตนเองของศิษย์เก่าที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง

  3. การให้ความส�าคัญในการสื่อสารและ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน น่าจะเป็นวิธีการ

เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของคณะได้ดี

ยิ่งขึ้น

  4. การปรับปรุงระบบกายภาพของคณะให้

เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�า น่าจะ

ต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการพิจารณาในล�าดับต้นๆ

  5. การชี้แนะให้บุคลากรทุกระดับ เข้าใจ

และให้ความส�าคัญกับการตอบแบบสอบถามในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคณะและการประเมินผู้บริหาร 

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการ

คณะ

 (2) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  

ศรวีชิยัล�าพันธ์) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ต้ังแต่วนัที่ 

29 พฤศจกิายน 2553 ถงึวนัที ่28 พฤศจกิายน 2555 

ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่ง ครบสองป ี
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โดยมีประเด็นท่ีน่าชื่นชมและประเด็นท่ีเสนอแนะ 

เพื่อพิจารณา ดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  - นักวิจัยของสถาบันมีความรู้และศักยภาพ

สูง เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลานาน และชื่อเสียงของ

สถาบันเป็นที่เชื่อถือของบุคคลภายนอก แม้บางช่วง

เวลาผลงานของสถาบันอาจลดลงไปบ้าง จึงควรใช้

โอกาสนี้ในการสร้างผลงาน เพ่ือยืนยันความน่าเชื่อ

ถือให้มั่นคงยิ่งขึ้น

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดเป็นประเภทมหาวิทยาลัยวิจัย 

ถ้าประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน

วิจัยที่สอดคล้องกับสถานะของการเป็นมหาวิทยาลัย

วจิยัสมควรทีจ่ะเร่งปรบัการบรหิารจดัการงานวจิยัให้

เอื้อต่อการวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ในระดับสูง 

จัดกลไกเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย และ

พัฒนาระบบงานวิจัยที่สามารถดึงคนเก่งมาจากต่าง

ประเทศ และหาแนวทางการสื่อสารข้อมูลอย่าง

ไม่เป็นทางการกับนักวิจัยให้มากขึ้น เนื่องจากนัก

วิจัยด้านสังคมศาสตร์มีความเป็นปัจเจกสูงเพื่อที่จะ

สามารถสร้างกลุ่มวิจัยให้ได้ เพราะการท�างานวิจัย

เดี่ยวไม่เอื้อที่จะให้ได้ความรู้เชิงลึก

  2. การพจิารณาทบทวนการปรบัโครงสร้าง

องค์กรในมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-organized) เพื่อ

อ�านวยให้สถาบันที่มีโครงการร่วมในสถาบันจัดท�า

ยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ปรับลดงาน

ที่ซ�้าซ้อน บางโครงการอาจท�างานร่วมกันได้ โดย

เฉพาะโครงการที่มีผลกระทบชัดเจน 

  3. การส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับนัก

วิจัยและบุคลากรในการวางแผนก�าหนดทิศทางการ

วิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาสถาบันเชิงรุก นอกจากจะ

สร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่บคุลากรแล้ว ยงัสามารถ

สร้างความเข้มแขง็ด้านงานวจิยัและงานบรหิารให้แก่

สถาบันอีกทางหนึ่งด้วย

  4. การจัดสัมมนานักวิจัยล้านนาและการ

สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและผู้บริหาร

ภาคีเครือข่ายงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีให้

นักวิจัยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หรือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน

วิชาการ ตลอดจนเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ

ภูมิสังคมล้านนา  จะท�าให้การขับเคลื่อนงานวิจัยไป

สู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็น

บทบาทที่ส�าคัญของสถาบัน 

  5. สถาบนัอาจมุง่เน้นความร่วมมอืกบัหน่วย

งานปกครองต่างๆ ในพื้นที่ในความพยายามที่จะ

พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสถาบันได้

ท�างานมาในท่าทีเช่นนี้มานาน และมีต้นทุนที่ดี ทั้งนี้

สังคมรอบมหาวิทยาลัยมีปัญหาที่รอการจัดการมาก 

ดังนัน้ จงึควรก้าวหน้าสูก่ารสร้างความร่วมมอืในการ

หาทางออกของสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
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  6. การท�างานเชิงรุกโดยการเข้าไปร่วมกับ

หน่วยงานอื่น หรือปัญหาอื่นๆ ของสังคม ตามความ

ถนัดของสถาบันวิจัยสังคม ซึ่งมีรากปรัชญาของการ

ก่อตั้งที่ต้องตอบโจทย์ของสังคมอยู่แล้ว

  7. สถาบนัสัง่สมความรูเ้รือ่งล้านนามานาน

กว่า 25 ปี และมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ต่อสถาบัน ควรที่จะผลักดันให้ความรู้นี้ตอบโจทย์

การเป็นศูนย์กลางความรูเ้รือ่งล้านนาของอาเซยีนใน

การสร้างรากร่วมทางวฒันธรรมในพืน้ทีอ่าเซียนตอน

เหนอื และเป็นรากของสงัคมล้านนา การมข้ีอมูลมิใช่

เรื่องการจัดการแบบบรรณารักษ์ แต่ควรจัดการวิจัย

เรื่องการค้นรากร่วมทางวัฒนธรรม 

 (3) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 

2555 ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 

สองปี โดยมีประเด็นท่ีน่าชื่นชมและประเด็นที่เสนอ

แนะเพื่อพิจารณา ดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. การเอาใจใส่และตอบสนองต่อนโยบาย

ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่น เรื่อง

พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อ

เนื่อง ท�าให้มีผู้มาใช้บริการของส�านักมากขึ้น ส่งผล

ต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

  2. ผู้อ�านวยการมีความสามารถเฉพาะตัว

ท่ีโดดเด่น มีการจดักจิกรรมส่งเสรมิศลิปะวฒันธรรม

อย่างสม�่าเสมอและมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกอย่าง

กว้างขวาง เช่น ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ การจัดเทศกาลหุ่น

นานาชาต ิประจ�าปี 2556 ในงาน “ละครหุ่นตระการ

ตาอาเซยีน : ASEAN Enchanting Puppets 2013” 

เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์

อันดีทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน และงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชน

ล้านนา เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการนับถือ

และบวงสรวง ผอีารกัษ์และบรรพบรุษุของล้านนา ส่ง

เสริมความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม 

และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่สาธารณชน เป็นต้น  

  3. การอนุรักษ์เรือนโบราณของล้านนา 

เพ่ือท�าเป็นพิพิธภณัฑ์ ปัจจบุนัได้อนรุกัษ์และรวบรวม

เรือนโบราณประเภทต่างๆ ไว้จ�านวน 7 หลัง เพื่อให้ 

เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู ้ทางด้าน

ประวัติศาสตร์

  4. ผูอ้�านวยการได้รบัความชืน่ชมจากบคุคล

ภายนอกต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ 

ผู้อ�านวยการส�านัก

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. ส�านักควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

อตัลกัษณ์และสะท้อนภาพลกัษณ์ในด้านการส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เช่น เวียงเจ็ดลิน 

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ 7 หลังที่ส�านักดูแล 

อยู่ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่

ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โดยหาวิธีการบริหาร

จัดการที่ท�าให้ศิลปวัฒนธรรมของล้านนายั่งยืน  

  2. ส�านักควรมีส่วนร่วมกับสถาบันที่เกี่ยว

กับมรดกโลกและมีบทบาทในการท�าวิจัยเส้นทาง

วัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ความเป็นล้านนาให้ชดัเจนทีโ่ดดเด่นและแตกต่างจาก

ที่อื่น

  3. ส�านักควรน�าเสนอความรู ้ด ้านศิลป

วัฒนธรรมล้านนามาเผยแพร่ต่อชุมชนในลักษณะ
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ที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ โดยน�าเผยแพร่ในนิตยสารหรือ

วารสารท่ีเป็นที่นิยมที่ท�าให้ผู้อ่านโดยทั่วไปได้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์อย่างเพลิดเพลิน

  4. การสื่อสารกับบุคลากรของส�านัก

 (4) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

วิจิตรศิลป์ (รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร) 

ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 

2553 ถงึวนัที ่24 กนัยายน 2555 ซึง่เป็นการประเมนิ

เม่ือด�ารงต�าแหน่งครบสองปี มีผลการบริหารงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีประเด็นท่ีน่าชื่นชมและ

ประเด็นที่เสนอแนะเพื่อพิจารณาดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. การผลักดนัในเรือ่งการสร้างผลงานวจิยั

ของคณาจารย์ แต่ยังคงเป็นความสามารถเฉพาะ

บุคคลเป็นส่วนใหญ่ จึงควรรวบรวมศักยภาพของ

คณาจารย์และหาทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น  

ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีทุนวิจัย

จัดเฉพาะด้านงานสร้างสรรค์ เพื่อไม่ต้องแข่งขันกับ

สาขาอื่น และมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากขึ้น

  2. การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง

คณะกบัสถาบนัภายนอก ท�าให้ได้รบัความชืน่ชมจาก

บุคคลภายนอก

  3. ความสามารถของนักศึกษาที่โดดเด่น

และมีผลงานสู่สาธารณชนและต่างประเทศ

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. ความเห็นของกลุ ่มนักศึกษาต่อการ

พฒันานกัศกึษา และหลกัสตูรการเรยีนการสอนอยูใ่น

ระดบัปานกลางทัง้สองประเดน็ จงึควรมกีารพฒันาขึน้ 

แต่ในเชิงกิจกรรมของนักศึกษาสามารถท�าได้ดี และ

เป็นจุดเด่นของคณะ

  2. ถ้ามหาวิทยาลัยเน้นการส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม น่าจะเป็นโอกาสของคณะวิจิตรศิลป์

ที่จะเข้าร่วมในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม โดยเน้นเอกลักษณ์ล้านนาและช่วยสร้าง

ความสมานสามัคคีของบุคลากรในคณะได้มากขึ้น

	 2.2.2	ประเมินผลการบริหารงานในช่วงปลาย

วาระการด�ารงต�าแหน่ง	จ�านวน	11	ราย	ประกอบ

ด้วย

 (1) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ (ดร.พิสฐิ ล้ีอาธรรม) ในช่วงการด�ารง

ต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 26 

ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นการประเมินในรอบระยะเวลา

สองปีหลงัของการด�ารงต�าแหน่ง  โดยมปีระเดน็ท่ีน่า

ชื่นชมและประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้  

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. คณบดีเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

และมีวสิยัทศัน์กว้างไกล สามารถแสวงหาความร่วม

มือจากภายนอกและสร้างเครือข่าย น�ามาสนับสนุน 

การพัฒนางานของคณะ จนท�าให้การบริหารงานใน

ภาพรวมของคณะด�าเนินการไปได้ด้วยดี

  2. คณบดีเป็นผู ้ที่ มุ ่งม่ันให้คณะเศรษฐ- 

ศาสตร์ เป็นสถาบนัทีม่คีณุภาพในระดบัประเทศและ

ระดับอาเซียน   

  3. คณบดเีป็นทีย่อมรบัของบคุลากรทกุสาย

งาน รวมทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน

ระดับสูงถึงสูงมาก

  4. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อคณบดีจาก

บุคลากรทุกกลุ่มอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น 

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะ

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและการท�ากิจกรรมของ

นักศึกษา   

  2. คณะควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการท�างาน และการเรียน  

ของนักศึกษา 
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  3. การเข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการของคณะ

เศรษฐศาสตร์ยังต�่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งผู ้บริหารคณะ

จ�าเป็นต้อง กระตุน้และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

เพิ่มมากขึ้น

 (2) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ส�านักบริการวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ 

ปัญญานุวัฒน์) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วัน

ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่ง

เป็นการประเมนิในรอบระยะเวลาสองปีหลงัของการ

ด�ารงต�าแหน่ง  โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชมและประเดน็

ที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. ผู้อ�านวยการเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ 

จากบคุคลภายนอกว่า เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

จึงเป็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือจาก

ภายนอกน�ามาสนับสนุนการพัฒนางานของส�านักได้

เป็นอย่างดี

  2. ผูอ้�านวยการได้รบัการยอมรบัจากองค์กร

ระหว่างประเทศ

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. การท�างานในลักษณะท่ีเป็นตัวเชื่อม

ระหว่างองค์ความรูจ้ากคณะภายในมหาวทิยาลยั เพ่ือ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก ซึ่งเป็นภารกิจ

หลักของส�านักยังมีน้อย งานที่ท�าส่วนใหญ่เป็นงาน

วิจัยที่ด�าเนินการโดยผู้อ�านวยการเอง

  2. การสื่อสาร และการสนับสนุนให้ก�าลัง

ใจแก่บุคลากรภายในส�านกั เป็นเรือ่งทีค่วรเร่งด�าเนนิ

การปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว                                 

  3. อัตราการครองห้องพักลดลง แต่มีการ

สร้างห้องพักเพิ่มขึ้นอีก 79 ห้อง รวมเป็น 177 ห้อง 

ซึ่งผู ้อ�านวยการคนใหม่จะต้องวางกลยุทธ์ในการ

หาลูกค้าเพิ่ม รวมทั้งต้องพิจารณาในเรื่องที่จอดรถ 

เนื่องจากมีการสร้างห้องประชุมขนาด 600 ที่นั่งเพิ่ม

อีก

 (3) ให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลการ

บริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านัก

พฒันาคณุภาพการศกึษา (รองศาสตราจารย์อษุณย์ี 

ค�าประกอบ) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่  

27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ง

เป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสองปีหลงัของการ

ด�ารงต�าแหน่ง โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชมและประเดน็

ที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี้  

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. ผู้อ�านวยการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสูงมาก 

จนเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรใน

ส�านัก 

  2. ผู้อ�านวยการเป็นผู้ที่มุ่งมั่น และมีความ

ตัง้ใจในการพฒันามหาวทิยาลยัให้เจรญิก้าวหน้าไปสู่

มาตรฐาน สากล โดยเฉพาะงานด้านประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. ผลักดันให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้เพื่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็น TOR ของ

อาจารย์ 
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  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ส่วนงาน

ต่างๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร 

โดยจัดคลินิกสัญจรเพื่อให้ค�าแนะน�าในการพัฒนา

หลักสูตร 

 (4) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ธรีะ วสิทิธิพ์านชิ) 

ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นการประเมินใน

รอบระยะเวลาสองปีหลังของการด�ารงต�าแหน่ง โดย

มีประเด็นที่น่าชื่นชมและประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

ดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประจ�าปีการศกึษา 2553 - 2554 อยูใ่นระดับดี

มาก และมผีลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอก 

โดย สมศ. เม่ือเดอืนกนัยายน 2554 อยูใ่นระดบัดีมาก  

เช่นเดียวกัน

  2. คณบดีมีความสามารถในการแสวงหา

ความร่วมมอืจากศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ

หน่วยงานเอกชน เพื่อน�ามาพัฒนาคณะในระดับดี

มาก

  3. การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัคณะ

เกษตรศาสตร์สถาบันอื่น อยู่ในระดับดีมากและได้

ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายการบริการ

วิชาการ การจัดท�าหลักสูตร ฯลฯ

  4. คณบดีได้ใช้โอกาสจากการเป็นนายก

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถ

ชักชวนศิษย์เก่ามาร่วมพัฒนาคณะและส่งเสริมการ

ท�าสหกิจศึกษาของคณะให้บรรลุผลได้เป็นอย่างดี

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. ผู ้บริหารคณะควรสื่อสารวิสัยทัศน ์ 

นโยบาย  และแผนกลยุทธ์ไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม

ในคณะให้รับทราบ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และร่วมมือ

ผลกัดันให้กจิกรรมต่างๆ ของคณะบรรลผุลได้ดียิง่ขึน้

  2. สนับสนุนและส่งเสริมในการท�าวิจัยให้

แก่คณาจารย์และบคุลากร โดยสนบัสนนุทนุวจิยัและ

จัดหาแหล่งทุนวิจัยมากกว่าให้นักวิจัยด�าเนินการเอง

  3. ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรด้านคุณธรรม

และจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทุกปี

  4. การส่งเสรมิการพัฒนาบคุลากรในแต่ละ

ระดับยงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะระดับล่างยงัมีน้อย และ

ไม่ตรงกับลักษณะงาน

  5. คณะควรผลกัดันการเปิดหลกัสตูรสาขา

วชิาทีเ่ป็นโอกาสและข้อได้เปรยีบจากสภาพแวดล้อม

ของท้องถิ่น และเป็นความต้องการของชุมชนให้

มากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม เป็นต้น

  6. คณะควรสนับสนุนในการหาแหล่งทุน

วิจัยให้แก่คณาจารย์ตามทิศทางและนโยบายของรัฐ 

รวมถึงผลักดันการสร้างนวัตกรรมไปสู่ชุมชนให้มาก

ยิ่งขึ้น โดยก�าหนดเป้าหมายในการท�าวิจัยที่ชัดเจน 

ในแต่ละปี เพ่ือกระจายงบประมาณไปยงัทกุหน่วยงาน 

อย่างทั่วถึง และติดตามประเมินสัมฤทธิผลทุกระยะ

  7. การบรรจุอาจารย์ในสังกัดคณะควรให้

ตรงกับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาควิชา 

โดยสอบถามความเห็นร่วมจากคณาจารย์

  8. ให้โอกาสผูใ้ต้บงัคับบญัชาได้เสนอข้อคดิ

เห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคณะ

  9. มตจิากทีป่ระชมุต่างๆ ของคณะ คณะควร 

รับไปพิจารณาด�าเนินการ

  10. ควรประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษาที่

มีปริมาณมากเกินไปและไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับ

ต้องได้

  11. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการองค์ความรู้

ใหม่ๆ สู่ชุมชนร่วมกับเกษตรกรดีเด่นหรือสถาบันใน
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เครือข่าย เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูน้วตักรรมทีก้่าวหน้า

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วได้

 (5) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ 

สุวรรณประพิศ) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วัน

ที่ 27 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ซึ่ง

เป็นการประเมนิในรอบระยะเวลาสองปีหลงัของการ

ด�ารงต�าแหน่ง โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชมและประเดน็

ที่เสนอแนะเพื่อพิจารณาดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. การพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรการ

เรียนการสอน อยู่ในระดับดีที่ค่อนข้างสูงและยังคง

รักษาคุณภาพไว้ได้เช่นเดียวกับการประเมินกลาง

วาระ เนือ่งจากคณบดมีปีระสบการณ์และคลกุคลกีบั

นักศึกษามาโดยตลอด ท�าให้เข้าใจถึงความต้องการ

ของนักศึกษาและสามารถจัดบริการที่เป็นประโยชน์

ให้แก่นกัศึกษา ท�าให้ได้รบัผลการประเมนิออกมาค่อน

ข้างดี เมื่อเทียบกับผู้ตอบกลุ่มอื่น

  2. การเปิดสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ 

ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก

  3. การได้รับค�าชื่นชมจากบุคคลภายนอก

เก่ียวกับผลงานด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงลงสู่พื้นที่

ระดับอ�าเภอและต�าบล 

  4. เนื่องจากเอกลักษณ์ความเป็นวิชาชีพ

ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ท�าให้คณาจารย์มีความ

กระตือรือร้น ติดตามผลการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

จึงท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความเป็นพี่น้อง 

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป 

  1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอก

ให้ความเห็นว่านักศึกษาจบใหม่ 80% มีทักษะ/

ประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะท�างานได้ ต้องใช้ระบบ

พี่เลี้ยงช่วยเหลือ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการ

เรยีนการสอน น่าจะเป็นข้อพจิารณาส�าหรบัผูบ้รหิาร

ชุดต่อไป 

  2. คณบดีสามารถส่งเสรมิและต่อยอดงาน

วิจัยในเชิงพื้นที่ โดยต้องท�างานเป็นทีมร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับชาต ิ

โดยเปลี่ยนบทบาทจากงานบริการพยาบาลมาเป็น 

การเสรมิสร้างสขุภาพ ซึง่เป็นบทบาทส�าคญัทางด้าน

บริการสาธารณสุขที่ประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่

  อนึง่คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่าการ

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มาเป็นระดับ

ปริญญาจะพบว่าท�าให้คุณภาพด้านการให้บริการไม่

เป็นไปตามความคาดหวงัของบคุคลทัว่ไป ซึง่ควรต้อง

มีการพิจารณาทบทวนหลักสูตรต่อไป

 (6) ให ้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ผลการบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2556 ซึง่เป็นการประเมนิในรอบระยะเวลาสองปีหลงั

ของการด�ารงต�าแหน่ง โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชมและ

ประเด็นที่เสนอแนะเพื่อพิจารณาดังนี้ 

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน

วิจัย ในการสร้างคลัสเตอร์วิจัย ท�าให้คณะได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

มากกว่าแหล่งทุนภายใน ในสัดส่วนที่แตกต่างจาก

เดิม อย่างเห็นได้ชัด และมีจ�านวนโครงการไม่มาก 

แต่มีทศิทางชดัเจน ท�าให้ได้รบังบประมาณของแต่ละ

โครงการสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

  2. ผลงานวิจัยของอาจารย์สามารถยื่นขอ

จดสิทธิบัตรเป็นจ�านวนมาก
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  3. ความเห็นกลุ่มคณาจารย์ประจ�าต่อการ 

บริหารงานของคณบดี เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 2 ปี มีแนวโน้มดีขึ้น 

ในทุกประเด็น แม้จะไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม

จ�านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับลดลง

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. ความเหน็ของบคุลากรสายปฏบิติัการต่อ

การบรหิารงานของคณบดลีดลงในทุกประเดน็ รวมทัง้

จ�านวนผูต้อบแบบสอบถามกล็ดลงเป็นอย่างมาก การ

สือ่สารบคุลากรสายปฏบิตักิารจงึเป็นสิง่ทีค่วรเน้นย�า้

มากยิ่งขึ้น  

  2. ความเห็นของนักศึกษาในประเด็นเกี่ยว

กับการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรการเรียนการ

สอน ยงัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเดน็ ยงัสามารถ

พัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะในเรื่องเครื่องมือและ

อุปกรณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด

 (7) เหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิาร

งานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์) ในช่วง

การด�ารงต�าแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2554 ถงึวนั

ที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นการประเมินในรอบระยะ

เวลาสองปีหลังของการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีประเด็น

ทีน่่าชืน่ชมและประเดน็ท่ีเสนอแนะเพือ่พิจารณาดงันี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. คณบดีมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ

การอบรม/สัมมนาเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึง

ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร หากมีการ

ก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยมุ ่งเป้าที่จะสร้าง

สมรรถนะท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่องานที่รับผิดชอบ 

และมีกระบวนการวดัและประเมนิผลหลังการเข้ารบั

การอบรม และน�าผลที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรม/

สัมมนามาพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้เห็นเป็น 

รูปธรรม ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาคณะใน

ด้านต่างๆ

  2. คณบดีส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

ให้ด�าเนนิกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชมุชนฯ ในหลาก

หลายรูปแบบ แต่โดยที่คณะมีอาจารย์จ�านวนน้อย 

หากมีการก�าหนดประเด็นหลักและพื้นที่หลักให้

ชดัเจน และประเมนิผลหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม และ

พิจารณากิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชมุชน/ผูมี้ส่วนได้เสยี กจ็ะเกดิประโยชน์

ยิ่งต่อผู้ด�าเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน

ได้อย่างถูกต้อง เช่น เป็นที่ปรึกษาและแนะน�าทาง

กฎหมายให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับ การก่อสร้างอาคารสูง

ในเขตเมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาคนไทยที่

ยังไม่ได้สัญชาติไทย เป็นต้น 

 ประเด็นที่เสนอแนะเพื่อพิจารณา

  1. การก�าหนดยทุธศาสตร์ ทศิทาง และเป้า

หมายการพัฒนาคณะให้ชัดเจน การจัดล�าดับความ

ส�าคัญก่อนหลงั เป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิติศาสตร์ยังอยู่ใน

ระยะที่มีทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ จ�ากัด

  2. การพฒันาด้านต่างๆ ของคณะหากพึง่พา

แต่เพียงงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะ

พบแต่ข้อจ�ากัด คณบดีควรสนับสนุนและสรรหางบ

ประมาณจากแหล่งอื่นด้วย เช่น รายได้จากงานวิจัย

และบริการวิชาการ

  3. นกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญา

ตรีจากคณะมีการศึกษาต่อจ�านวนมาก การท�าการ

วิจัยสถาบัน การจัดท�าแผนงาน และก�าหนดจ�านวน

รับนักศึกษาของคณะ

  4. ข้อเสนอแนะจากนกัศกึษามหีลายประเดน็ 

เช่น ประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ 

ประกอบกับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา และการเรียน

การสอนลดน้อยลงกว่าการประเมินครั้งก่อน น่าจะ

มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดการศึกษา
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มากกว่านี้ เช่น หามาตรการช่วยเหลือและอ�านวย

ความสะดวกให้แก่อาจารย์พเิศษของคณะในด้านการ

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา การจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา

แทรกไปในหลักสูตรการเรียนการสอน และควร

ก�าหนดความส�าคญัก่อนหลงัว่าจะมุง่เน้นในทศิทางใด 

เช่น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

อาเซียน และกฎหมายระหว่างประเทศ และพัฒนา

ด้านภาษาอาเซียนให้แก่นักศึกษาอย่างจรงิจัง เป็นต้น

  5. การพัฒนาทักษะและความพร้อมของ

อาจารย์ เพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน เช่น ด้านภาษา

และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน

  6. ในส่วนของรายงานผลการบริหารงาน 

หากสามารถน�าเสนอว่ามีเป้าหมายทิศทางอย่างไร  

ได้ด�าเนนิการถงึขัน้ตอนใด และเมือ่ด�าเนนิการไปแล้ว

ท�าให้เกดิผลอะไร กจ็ะท�าให้เหน็ภาพชดัเจนมากยิง่ขึน้

  7. หากมีโอกาสที่จะใช้องค์ความรู้ของนัก

วิชาการในคณะเพื่อเสนอความเห็นในทางกฎหมาย

ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยผ่านสื่อ

ก็จะช่วยให้คณะได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม  

แต่ท้ังนี้ ต้องเป็นเรื่องที่มีองค์ความรู้อยู่จริง และ

เป็นการให้ความเห็นในเชิงวิชาการอย่างแท้จริง

 (8) ให้ความเหน็ชอบรายงานผลการด�าเนนิการ

ประเมินผลการบริหารงานของ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(ศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ จรยิาเลศิศกัดิ)์ ในช่วงการ

ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที ่27 มถินุายน 2554 ถงึวนัที่ 

26 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการประเมินในรอบระยะ

เวลาสองปีหลังของการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีประเด็น

ทีน่่าชืน่ชมและประเดน็ท่ีเสนอแนะเพือ่พิจารณาดงันี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. มีความสามารถในการแสวงหาทุนวิจัย

และการผลติผลงานวจิยัในระดบันานาชาตบิรรลเุป้า

หมาย

  2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการประเมิน

แบบออนไลน์ ท�าให้สามารถรวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผลการบริหารงานแล้วเสร็จได้รวดเร็ว

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  1. เพื่อสนองตอบต่อทิศทางและแนวโน้ม

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบัน

จะมีบทบาทผลักดันความก้าวหน้าในงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น หากปรับบทบาทและ

ทิศทางการด�าเนินงาน โดยเน้นการแสวงหาแหล่ง

ทุนจากภายนอก การผลิต การฝึกฝนนักวิจัย การ

สนับสนุนและประสานความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการ

ท�าวจิยัร่วมกนัของนกัวจิยัจากกลุม่สาขาวทิยาศาสตร์

สุขภาพในทุกคณะ

  2. แนวโน้มของการวิจัยทางด้านวิทยา- 

ศาสตร์สขุภาพในอนาคตจะเน้นในด้านวศิวพนัธกุรรม 

(Genetic Engineering) และชวีโมเลกลุ (Molecular 

Biology) หากทิศทางการวิจัยสถาบันเป็นไปใน

แนวทางดังกล่าว ก็จะเป็นพื้นฐานที่สร้างความเป็น

เลิศทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ต่อไป

  3. การสื่อสารภายในองค์กร

  4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

อย่างทั่วถึง

 (9) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล

การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 

ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 

2554 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นการประเมิน

ในรอบระยะเวลาสองปีหลังของการด�ารงต�าแหน่ง 

ผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี โดยมีประเด็นท่ีน่า

ชื่นชมและประเด็นที่เสนอแนะเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
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 ประเด็นที่น่าชื่นชม 

  - คณบดีเป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีความเป็น

ผู้น�าสูงทั้งทางวิชาการและบริหาร มีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในฐานะ

ประธานที่ประชุมคณบดีและผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยของรัฐและในก�ากับของรัฐอย่างดี 

สามารถสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายสมาชิก และ

ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ

บัณฑิตศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ดี 

 ประเด็นที่เสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  1. ระบบผู ้ ช ่ วยสอน (Teach ing  

Assistance) ในระดับบัณฑิตศึกษา ควรท�าเป็น

กิจจะลักษณะมากขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งใน

ด้านเงนิทนุการศึกษา และท�าให้นกัศึกษาท่ีเป็นผูช่้วย

สอนต้องฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมส�าหรับการ

สอนตลอดเวลา และเป็นช่องทางที่คัดเลือกอาจารย์

ใหม่จากผู้ช่วยสอนที่มีความรู้ความสามารถ

  2. งานวิจัยค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ของ

นกัศึกษาบณัฑติศกึษา น่าจะท�าในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ

ต่อสังคม และตอบโจทย์ของสังคม และมีการสื่อสาร

ไปสูส่าธารณะหรอืประชาสมัพนัธ์ไปยงัส่วนงานอืน่ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

 (10) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ผลการบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

นิเวศน์ นันทจิต) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่

วันท่ี 2 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555  

ซึ่งเป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสองปีของการ

ด�ารงต�าแหน่ง ผลการบริหารงานอยู่ในระดับดีมาก

และระดับดี โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและประเด็น

ข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีท่านต่อไป ดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. คณะแพทยศาสตร์มีผลงานที่ได ้รับ

การยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการ

ปรับปรุง ระบบการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อ

เนื่องเสมอมา

  2. การวางระบบการพฒันาคณุภาพในด้าน

บริการรักษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ให้มีความ

พร้อมทั้งในเรื่องความรู้ความสามารถและจรรยา

แพทย์ เพื่อที่จะเป็นแพทย์ที่ดีเมื่อออกไปประกอบ

อาชีพ

 ประเด็นข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีท่านต่อไป

  1. เนือ่งจากบคุลากรของคณะแพทยศาสตร์

มีจ�านวนมากและมีหลายระดับ การพัฒนาบุคลากร

ให้ทั่วถึงยังเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งอาจต้องใช้เวลา  

โดยเฉพาะบคุลากรในสายปฏบิตักิาร ทัง้นี ้การบรหิาร

งานด้วยความโปร่งใสและการสื่อสารในเชิงรุกจะ

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น ซึ่ง

จะเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการพัฒนาบุคลากรในทุก

ระดับ

  2. การคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณภาพ

และการดูแลรักษาบุคลากรที่มีอยู ่แล้วให้อยู ่กับ 

องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่
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ได้อย่างยั่งยืน น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญส�าหรับ 

ผู้บริหารคณะ

  3. ลกัษณะโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์

ค่อนข้างซับซ้อน ท�าให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง

การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดความซับซ้อนจะ 

ช่วยอ�านวยประโยชน์ในการบริหารองค์กรมากขึ้น

  4. การบริหารองค์กรในช่วงเวลาหนึ่ง อาจ

จะมีผลกระทบเป็นภาระของผู้บริหารในยุคถัดไปได้ 

ดังนั้น จึงควรให้ความสนใจในเรื่องความต่อเนื่อง

ของการบริหารองค์กรที่จะส่งต่อจากผู้บริหารคณะ 

ชุดเดิมไปสู่ผู้บริหารคณะชุดใหม่

 (11) ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ผลการบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  

สิงหราชวราพันธ์) ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่

วันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556 

ซึ่งเป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสองปีหลังของ

การด�ารงต�าแหน่ง ผลการด�าเนนิงานในทกุด้านอยูใ่น

ระดับดี โดยคณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ผลการประเมนิตามค�ารบัรองการปฏบิติั

ราชการไม่สอดคล้องกันในบางประเด็นกับรายงาน

ผลการปฏิบัติงานที่คณบดีเสนอต่อคณะกรรมการ

ประเมิน และความเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ประจ�า และผู้ปฏิบัติงาน

สายปฏิบัติการ

  2. การประเมนิผลการปฏบิตัติามค�ารบัรอง

ในกรณีที่มีผลงานอยู่ในระดับท่ีมีผลงานสูงมากแล้ว 

การท่ีจะเพิ่มระดับเป้าหมายของผลงานสูงขึ้นไปอีก

ค่อนข้างยาก จึงควรพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ

กับส่วนงานในลักษณะเดียวกันท่ีมหาวิทยาลัยอื่น 

(Benchmarking) หรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นเรื่อง

อ่ืนท่ียังต้องปรบัปรงุแทน ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัการ

พัฒนาของหน่วยงานมากกว่า

  3. ตัวชีว้ดัตามค�ารบัรองการปฏบิติังานบาง

ตัวเป็นตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 

จ�านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ

ลิขสิทธิ์ เนื่องจากกระบวนการในการจดทะเบียนนับ

แต่ทีไ่ด้ยืน่ขอจดทะเบยีนกนิเวลายาวนานมาก จงึควร

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเหล่านี้ให้เหมาะสม

  4. ตัวชี้วัดในเรื่องความเป็นสากลโดยนับ

จ�านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ท�ากับ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นโดยทั่วไปนั้น ไม่มีความ

หมายมากนักในด้านการพัฒนาคุณภาพ หากจะปรับ

เปลี่ยนให้เข้มข้นขึ้นโดยเน้นในเรื่องการท�าข้อตกลง

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูง

กว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น่าจะเกิดประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น

  5. ค�ารบัรองการปฏบิตังิานอาจจะไม่สอดคล้อง

กบัวสิยัทศัน์ของส่วนงานทีเ่ปลีย่นแปลงไปแล้ว น่าจะ

ใช้ค�ารับรองการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ท�าให้งาน

ของส่วนงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

  6. ในส่วนของค�าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม

ส�าหรบัการประเมินนัน้ ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณบดี

ว่าค�าถามบางค�าถามไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของ

คณะวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ค�าถามว่า “ได้มี

การสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาเข้าไป

ในหลักสูตร”เป็นต้น หรือค�าถามที่ว่า “คณะได้ให้

โอกาสท่านเข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (out bound)” ซึ่ง

โครงการแลกเปลี่ยนลักษณะนี้ใช้เงินทุนสูงมาก 

และไม่สามารถท�าได้ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ที่ท�าอยู่จะเป็น  

in bound มากกว่า ดังนั้นจะต้องใช้ความละเอียด

รอบคอบส�าหรบัการใช้ค�าถามในแบบสอบถามโดยถ้า

สามารถเลือกค�าถามให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ

ของส่วนงานก็จะสะท้อนความเป็นจริงได้มากขึ้น
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 2.3.2 ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วม

มือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งอธิการบดีหรือคณบดีที่

ได้รบัมอบอ�านาจได้ลงนามแล้ว จ�านวน 79 ฉบบั และ

ให้น�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพื่อทราบต่อไป

 2.3.3 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในฐานะ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ท�าการแทนสภา

มหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคล

ส�าหรับข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ในกรณีดังนี้

  - แต่งต้ังด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน จ�านวน  

3 ราย

  - แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งช�านาญการพิเศษ 

จ�านวน 2 ราย ต�าแหน่งเชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ราย

  - ก�าหนดอตัราเงนิเดือนสงูขึน้ จ�านวน 1 ราย 

  - ตัดโอน/เปลี่ยนต�าแหน่ง จ�านวน 2 ราย

  - ก�าหนดต�าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จ�านวน  

2 ราย

  - แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น จ�านวน   

2 ราย

 2.3.4 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ซึ่งได้รับ

มอบอ�านาจจากสภามหาวทิยาลยัในการอนมัุติก่อหนี้

ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณของส่วนงานต่างๆ 

จ�านวน 9 ส่วนงาน วงเงินจ�านวน 22,842,900 บาท

 2.3.5 รับทราบผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัย

แล้วและเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบ จ�านวน 

2  ราย

 คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า ผลการบรหิารงาน

ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มีประเด็นที่น่าชื่นชม

และมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป ดังนี้

 ประเด็นที่น่าชื่นชม

  1. มีคุณลักษณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับ 

จากทัง้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และคณะกรรมการอ�านวย 

การคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์

  2. จ�านวนงานวจัิยถึงแม้จะต�า่กว่าเป้าหมาย

แต่ก็ยังเป็นคณะท่ีมีงานวิจัยท่ีมีสัดส่วนสูงมากของ

มหาวิทยาลัย

  3.  ให้ความเอาใจใส่ในการพฒันานกัศกึษา 

และการเรียนการสอนมากขึ้น ท�าให้ความเห็นของ

นักศึกษาดีขึ้น จากการประเมินกลางวาระที่มีความ

เห็นอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกประเด็น เปลี่ยน

เป็นระดับดีเกือบทุกประเด็น และยังสามารถพัฒนา

ให้ดีขึ้นได้อีก

  4. การจัดบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ

เรยีนการสอนและการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแก้ไขปัญหาสังคม

  5. ความสามารถในการดึงศักยภาพของ

นักศึกษาเก่ามาช่วยในการพัฒนาคณะเป็นจุดแข็งที่

น่าจะเป็นตัวอย่างให้คณะอื่นๆ ศึกษาเป็นบทเรียน

 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป

  - ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ในการ

ประเมินโดยให้มีการเทียบเคียง (Benchmarking) 

ตัวชี้วัดบางส่วนกับคณะหรือสาขาวิชาในมหา- 

วิทยาลัยอื่นที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า  

 2.3 การก�ากับดูแลในเรื่องอื่นๆ
 2.3.1 รับทราบตามท่ีอธิการบดีซ่ึงได้รับมอบ

อ�านาจจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลให้

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส�านักวิชา  

หัวหน้าศูนย์ และต�าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าหัวหน้า 

ภาควิชา จ�านวน 33 ราย 
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 รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานการ

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการ จ�านวน  

1 ราย

 2.3.6 รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบประจ�า 

ปีงบประมาณ 2555 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย

ได้มีข ้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดในเรื่องผล

งานและรายงานวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้น�าเสนอ

ความก้าวหน้าของการเร่งรัดผลงานวิจัยให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบแล้ว

 รบัทราบแผนการตรวจสอบประจ�าปี งบประมาณ 

2557 ซึ่งส�านักงานการตรวจสอบภายในได้น�าเสนอ

อธกิารบดใีห้ความเหน็ชอบและรายงานต่อนายกสภา

มหาวิทยาลัย 

 2.3.7 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของ

สภาวิชาการในรอบครึ่งปี และรอบ 1 ปี

 2.4. การมอบอ�านาจ
 2.4.1 สภามหาวิ ทยา ลัยมอบอ� านาจให ้

อธิการบดีเป็นผู ้แทนสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มอี�านาจในการด�าเนินการว่าต่าง แกต้า่งคดปีกครอง 

ด�าเนินการกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่

เกิดขึ้นทุกเรื่องทุกกรณีที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัยจนถึงที่สุด และให้มีอ�านาจ

ด�าเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจ�าหน่าย

สิทธิของสภามหาวิทยาลัย เช่น การยอมรับตาม

ท่ีคู ่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้องคดี  

การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือ

การใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  

หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ รวมทั้งให้มีอ�านาจ

รบัเงินค่าธรรมเนยีมคนืจากศาล ทัง้ให้มอี�านาจในการ

มอบอ�านาจช่วง 

 2.4.2 สภามหาวิทยาลัยมอบอ�านาจให้คณะ

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั (กบม.) พิจารณาอนมุตัิ

บญัชอีตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษาบณัฑติศกึษาแบบ

เหมาจ่าย แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษาแบบ

เหมาจ่าย พ.ศ. 2556 ทั้งนี้บัญชีดังกล่าวต้องอยู่ใน

กรอบมาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยอนุมัติไว้

แล้ว และให้มหาวิทยาลัยน�าแจ้งสภามหาวิทยาลัย

เพื่อทราบต่อไป 
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 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ�าปี  
พ.ศ. 2555
 ส�านกังานสภามหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการส�ารวจความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2555 เพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติ

งานของสภามหาวทิยาลยัให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ และเป็นตวัชีว้ดัตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่ก�าหนดให้มกีารประเมนิ “ภาวะผูน้�าของสภา

สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน” โดยส�านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผู้บรหิารมหาวทิยาลัยและหวัหน้าส่วนงาน ในเดอืนมถินุายนและกรกฎาคม 2556 จ�านวน 64 

คน ได้รับข้อมูลตอบกลับมาทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งแบบสอบถามได้จัดท�าในรูปของ Rating Scale ก�าหนดเกณฑ์

การประเมินระดับความคิดเห็นเป็น 4 ระดับ คือ

    ระดับ 4  หมายความว่า  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

    ระดับ 3  หมายความว่า  เห็นด้วยมาก

    ระดับ 2  หมายความว่า  เห็นด้วย

    ระดับ 1  หมายความว่า  ไม่เห็นด้วย

 ผลการส�ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามมีประเด็นหลัก 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพ

ในการก�ากับดูแล และด้านการประชุมและบรรยากาศในการประชุม ซึ่งมีผลโดยสรุปดังนี้

  ส่วนที่ 1 ด้านปัจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพในการก�ากับดูแล มี 7 ประเด็นย่อย

   (1) ด้านความมุ่งมั่นในการก�ากับดูแล      มีค่าเฉลี่ย 3.63

   (2) ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแล     มีค่าเฉลี่ย 3.31

   (3) ด้านองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   มีค่าเฉลี่ย 3.15

   (4) ด้านความมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร  มีค่าเฉลี่ย 3.50

   (5) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ       มีค่าเฉลี่ย 3.21

   (6) ด้านข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร    มีค่าเฉลี่ย 2.85

   (7) ด้านการก�ากับดูแลเพื่ออนาคต      มีค่าเฉลี่ย 3.11

  ส่วนที่ 2 การประชุมและบรรยากาศในการประชุม มีประเด็นทั้งหมด 6 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่มีค่า

เฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่

  (1) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสามารถให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเวลาเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ย 3.65

  (2) อธิการบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ทั้งในการน�า

เสนอระเบียบวาระการประชุม การให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การประชุมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ย 3.62

  (3) การลงมติของสภามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นหลักฉันทามติ มีค่าเฉลี่ย 3.60





ภาคผนวก
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ข้อบงัคบั/ระเบยีบ/ประกาศทีส่ภามหาวทิยาลยัได้มมีตอินมุตัใินปี พ.ศ. 2556

 ขอ้บงัคบัทีอ่อกใหมแ่ละขอ้บงัคบัทีป่รบัปรุงใหม่
โดยยกเลกิขอ้บงัคบัเดมิ จ�านวน 8 ฉบบั ประกอบ
ด้วย
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 

(ยกเลิกข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับฯ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2554)

  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556

  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหา-

วิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556

 ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ

  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�ากรณีออก

จากงาน พ.ศ. 2556

  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2556 (ยกเลิกข้อบังคับฯ พ.ศ. 2553)

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผู ้บริหารมหา-

วิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงาน

  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 (ยกเลิกข้อบังคับฯ  

พ.ศ. 2554 และข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555)

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ/จัดการ

ศึกษา

  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

พ.ศ. 2556

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมิน

  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วน 

งาน พ.ศ. 2556 (ยกเลิกข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551) 

 

ระเบียบท่ีออกใหม่ จ�านวน 7 ฉบับ ประกอบดว้ย
 ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสน- 

เทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะ

สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556 

  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2556 

  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

แผน ก แบ ก 2 และ แผน ข ภาคพิเศษ คณะบรหิาร 

ธุรกิจ  พ.ศ. 2556 

  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาแบบเหมา

จ่าย พ.ศ. 2556

  5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2556 (ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย)
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  6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม

ระบบสารสนเทศและเครอืข่าย (หลักสตูรสองภาษา) 

ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2556 

  7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ

ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556

ประกาศที่ออกใหม่ จ�านวน 2 ฉบับ
 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ต้นไม้และดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง

แนวทางในการก�ากับดูแลหน่วยงานของส่วนงาน

วชิาการและส่วนงานวชิาการภายในของมหาวทิยาลยั

ขอ้บงัคบั/ประกาศ/ระเบยีบ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ จ�านวน  
13 ฉบับ
 ข้อบงัคบั	ประกาศว่าด้วยการบริหารงานบคุคล	

จ�านวน	2	ฉบับ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

ชือ่ต�าแหน่ง คณุสมบตัเิฉพาะต�าแหน่ง วาระการด�ารง

ต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และอ�านาจและหน้าที่

ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 

รองหวัหน้าส่วนงาน และต�าแหน่งบรหิารอืน่ ในส่วน

งานวชิาการและส่วนงานอืน่ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 – 

แก้ไขการยกเว้นคณุสมบตัเิฉพาะต�าแหน่งของผูด้�ารง

ต�าแหน่งบริหาร

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งรองคณบดีและรองผู้อ�านวย

การ (ฉบับที่ 2) – ปรับระดับขนาดของส�านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารวิชาการ	 จ�านวน	 

3	ฉบับ

  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสภา

วิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – แก้ไของค์ประกอบ

ของสภาวิชาการ

  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศกึษาเพือ่ปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ และ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – เปลี่ยนแปลงการ

ค�านวณค่าล�าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1,2,3 ของ

นกัศกึษาหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือเลือ่น 

ชั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากเดิม ซึ่งค�านวณจาก

จ�านวนหน่วยกิตและค่าล�าดับขั้นของกระบวนวิชาที่

นกัศกึษาได้ลงทะเบยีนเรยีนทกุครัง้ เปล่ียนเป็น	หาก

นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง 

ให้คิดหน่วยกิตสะสมและล�าดับขั้นของกระบวนวิชา

นั้นเฉพาะครั้งสุดท้าย 

  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – แก้ไขชื่อปริญญาและอักษร

ย่อสาขาวิชารัฐศาสตร์

 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน	 จ�านวน	 

2	ฉบับ

  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – แก้ไข

สัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 

2) พ.ศ 2556 – ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงาน

การตรวจสอบภายใน 
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ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงาน	

จ�านวน	6	ฉบับ

  8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

การแบ่งงานในส�านักงานส่วนงานวิชาการและ

ส�านกังานส่วนงานอืน่ (ฉบบัท่ี 6) – ปรบัปรงุการแบ่ง

งานในส�านักงานคณะการสื่อสารมวลชน

  9. ประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เรือ่ง การ

แบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

(ฉบับท่ี 9) - ปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในคณะ

แพทยศาสตร์ โดยจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  10. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงาน

อื่น (ฉบับที่ 10) – ปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานใน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการ

หลอมรวมหน่วยงาน

  11. ประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เรือ่ง การ

แบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

(ฉบับท่ี 11) – ปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในคณะ

มนุษยศาสตร์

  12. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

การแบ่งหน่วยงานในกอง ศูนย์ ส�านักงานในสังกัด

ส�านักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) - ปรับปรุงการ

แบ่งงานในกองกฎหมาย 

  13. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

เปลี่ยนช่ือส่วนงานวิชาการในส่วนงานวิชาการ  

เปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และ

ประติมากรรม” คณะวิจิตรศิลป์ เป็น “ภาควิชา

ทัศนศิลป์” และเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาทาง

กฎหมาย” คณะนติศิาสตร์ เป็น “ศนูย์บรกิารวิชาการ

ทางกฎหมาย”
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