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	 ในรอบปี	พ.ศ.	2557	ทีผ่่านมา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ
ครบรอบ	50	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ตลอดทั้งปีต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคม	 2558	 การ 
จัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงความก้าวหน้า
ในกิจด้านต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยแล้ว	 เป็นโอกาสดี
ที่มหาวิทยาลัยได้ทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัย 
ท่ีผ่านมาว่าได้ปฏิบัติภารกิจสมกับเจตนารมณ์ในการ
ก่อตัง้มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่หรือไม่		ได้ด�าเนนิการตาม
ปณธิานของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่มากน้อยประการใด	
สมควรจะพจิารณาปรับปรงุส่ิงใดบ้าง	เพือ่จะก้าวย่างสู่
ครึ่งศตวรรษหลังให้ถูกทิศทางและยั่งยืน	
	 การทีจ่ะท�าให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มคีวามยัง่ยนื
ได้น้ันจะต้องท�าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเกียรติและ
มีคุณค่า	 ท�าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมได	้ 
สิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้มหาวทิยาลยัเป็นเช่นนัน้ได้	ผูบ้รหิาร	 
คณาจารย์	ผู้ปฏบัิติงาน	และนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ต้องเป็นผู้ทีม่เีกียรติและมคุีณค่า	คนทีมี่เกียรติ
เริ่มต้นจากมีความรักตนเองและให้เกียรติตนเอง	 มี
ความรับผิดรับชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย	ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัมคีวามรบัผดิรบัชอบ
ต่อผลของการบริหาร	 ท�าให้คณาจารย์มีความสุขกับ 

การเรียนการสอน	 คณาจารย์มีความรับผิดรับชอบต่อ
การเรียนการสอน	 พัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ือเป็น
ครูที่ดี	 เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย	 ผู้ 
ปฏบิติังานมีความรับผดิรบัชอบต่อผลของการปฏบิตังิาน 
เพื่อให้การสนับสนุนการท�างานของผู ้บริหารและ
คณาจารย์อย่างเตม็ก�าลงั	นกัศกึษามคีวามรบัผดิรบัชอบ 
ต่อผลของการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อฝึกฝน
ตนเอง	 ในปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วรรค
สุดท้าย	 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ครองตน	ครองคน	และครองงานได้เตม็ทีน่กั	ซึง่จะต้อง 
มีการปรับระบบวิธีคิดของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยให้
มีสัมมาทิฐิ	 คือ	 ความเห็นชอบตามท�านองคลองธรรม	
และสัมมาสังกัปปะ	 คือ	 ความด�าริชอบหรือความ
นึกคิดในทางท่ีถูกต้อง	 เพื่อช่วยพัฒนาให้นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่จะสามารถครองตน	
ครองคน	 และครองงานได้	 คุณลักษณะเหล่านี้	 อาทิ	
ความซื่อตรง	 การตรงต่อเวลา	 การเข้ากับคนอื่นได	้
การควบคุมอารมณ์	การเป็นคนมีเหตุผล	การยึดมั่นใน
ความถูกต้อง	เป็นต้น	จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะผลักดัน
และส่งเสรมิให้นักศกึษาท่ีส�าเรจ็ไปแล้วมีความก้าวหน้า 
ในหน้าทีก่ารงาน	จะต้องท�าให้นกัศกึษามทีัง้ความฉลาด 
ทางโลกและความฉลาดทางธรรม

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 ในส่วนที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนั้น	 ผลจากการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่	 1	 จนถึงฉบับที่	 11	 ในปัจจุบัน	
เป็นเวลาเกือบ	50	ปี	นัน้พบว่า	(1)	คนจนยากจนมากขึน้ 
(2)	 คนรวยรวยมากขึ้น	 (3)	 คนชั้นกลางจนลงมาก	 
ดงันัน้จงึเหน็ว่าแนวทางการพฒันาประเทศในลกัษณะนี้ 
ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ใน
ฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนของ
ประเทศได้	หากทุกคณะได้ลงไปศึกษาในพื้นที่ร่วมกับ

ชาวบ้าน	 ให้อาจารย์และนักศึกษารับรู้ว่าความจนคือ
อะไร	 คนจนคือใคร	 มีความรู้อะไร	 ไม่มีความรู้อะไร	
อะไรท�าให้จน	 และอะไรที่ท�าให้พ้นจากความยากจน	
หากมหาวิทยาลัยท�าได้เช่นนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่ได้ตั้ง
ปณิธานไว้เมื่อ	 50	 ปีก่อน	 คือ	 การพัฒนาภาคเหนือ	 
ซึง่จะท�าให้มหาวทิยาลยัมคีณุค่าต่อสงัคมและส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนต่อไป	 จึงขอเป็นก�าลังใจให ้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารคณะ/สถาบัน/ส�านัก	
ได้มีก�าลังกายก�าลังใจที่เข้มแข็งเพื่อปฏิบัติพันธกรณี 
ที่มีเกียรตินี้ให้ลุล่วงไปได้สมกับเจตนารมณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลการด�าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประจ�าปี	2557

ผู ้บริหารหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับก�าหนด	24	เรื่อง	ระเบียบวาระเสนอ
เพือ่พจิารณา	107	เรือ่ง	ระเบียบวาระเสนอเพือ่ทักท้วง	
94	 เรื่อง	 ในบรรดาระเบียบวาระเหล่าน้ีอาจจ�าแนก 
ผลการด�าเนินงานออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยผ่านการ
ประชุมเป็นส�าคัญ	โดยในปี	พ.ศ.	2557	มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัย	12	ครั้ง	มีระเบียบวาระ	329	เรื่อง	 
จ�าแนกเป็น	ระเบยีบวาระ	แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ	90	เรือ่ง	 
ระเบยีบวาระนโยบาย	14	เรือ่ง	ระเบยีบวาระการแต่งตัง้ 

1.	 ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	
	 เชียงใหม่	พ.ศ.	2551	มีประเด็นสาระส�าคัญ	ประกอบด้วย

 1.1 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย	มีเรื่องส�าคัญ	ได้แก่	ข้อคิดเห็นของ
นายกสภามหาวิทยาลัยในเรื่อง	 การจัดตั้งวิทยาลัย 
ล้านนาศึกษา	 โจทย์ในการท�างานของมหาวิทยาลัย	
แนวคดิในการพฒันาการศกึษาคอืการพฒันารอบด้าน	
และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กับความเป็นนานาชาติ	 โครงการอาจารย์ 
ช้างเผือก	 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการระบบกายกาพและส่ิงแวดล้อม	 รายงานการ
ด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 ปีการศึกษา	
2555	 –	 2556	 กลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 การให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะต่อยทุธศาสตร์การบรหิารงานในวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง	4	ปีของหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่	จ�านวน	5	ส่วนงาน
 1.2 การออกประกาศ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของ 
มหาวทิยาลัย	โดยออกประกาศ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับใหม่	

มีจ�านวน	17	ฉบับ	(รวมทั้งปรับปรุงประกาศ	ระเบียบ	
ข้อบังคับเดิมโดยยกเลิกฉบับเดิมท้ังฉบับ)	 และออก
ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	
จ�านวน	11	ฉบับ	มีข้อบังคับที่ส�าคัญ	คือ	
	 	 (1)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย	์ 
รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	และการถอดถอน
ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	
และศาสตราจารย์	พ.ศ.	2557	
	 	 (2)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย
คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย	์
เพื่อขอก�าหนดต�าแหน่ง	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 รอง
ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.	2557	
	 	 (3)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย
การสนบัสนนุผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัไปปฏบิตังิาน
ในภาคเอกชน	พ.ศ.	2557	
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	 	 (4)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย
การจัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2557			
	 	 (5)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย 
การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี	 พ.ศ.	
2557		
	 	 (6)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย
การจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พ.ศ.	2557	
	 	 (7)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย
การให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ	
พ.ศ.	2557	
	 	 (8)	 ระเบยีบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ว่าด้วยรถ
ของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2557	
	 	 (9)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วย
การจดัระเบยีบการใช้รถในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
พ.ศ.	2557
 1.3 การอนุมัติหลักสูตรและการอนุมัติการ
ส�าเร็จการศึกษา	 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรขั้นตอน
ที่	1	จ�านวน	11	หลักสูตร	อนุมัติหลักสูตรขั้นตอนที่	2	 

จ�านวน	 7	 หลักสูตร	 อนุมัติการปิดหลักสูตร	 จ�านวน	 
1	 หลักสูตร	 อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา	 จ�านวน	 
7,390	คน
 1.4 การจัดตัง้ การรวม และการยบุเลิกส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุง 
หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว	 จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ์มีฐานะเป็นส่วนงานวิชาการ
ภายใน	ปรบัปรุงการแบ่งหน่วยงาน	(ภาควิชา)	ในคณะ
ศึกษาศาสตร์จาก	1	ส�านักวิชา	เป็น	3	ภาควิชา	และ
ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร	จาก	4	งาน	เป็น	5	งาน
	 1.5	 อนุ มั ติ งบประมาณรายรั บและอนุ มั ต ิ
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
	 1.6	 แต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส่วนงาน	
แต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	 และ
แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการให้ด�ารงต�าแหน่ง
ช�านาญการ	ช�านาญการพิเศษ	และเชี่ยวชาญ	แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน	และแต่งตั้ง
คณะกรรมการทีร่ะเบยีบข้อบงัคับก�าหนดให้แต่งต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัย

2.	ผลการด�าเนนิงานในด้านการก�ากบัดแูล	และหน้าทีอ่ืน่ทีก่�าหนดไว้ในระเบียบและข้อบงัคบั	
	 ที่เกี่ยวข้อง

	 2.1	 การให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ
รายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบด	ี
ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการ
ประเมินผลการบรหิารงานของหวัหน้าส่วนงาน	จ�านวน	 
13	ส่วนงาน
	 2.2	 ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่กบัมหาวทิยาลยั
ต่างประเทศ	 ซึ่งอธิการบดีหรือคณบดีที่ได้รับมอบ
อ�านาจได้ลงนามแล้ว	จ�านวน	40	ฉบับ	และให้น�าเสนอ
ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ทราบต่อไป
	 2.3	 รับทราบและให ้ความเห็นชอบตามที ่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (กบม.)	 ในฐานะ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 ท�าการแทนสภา

มหาวิทยาลัย	 ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคล
ส�าหรับข ้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2547	
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	
	 2.4	 รับทราบและให ้ความเห็นชอบตามที ่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (กบม.)	 ซึ่งได้รับ
มอบอ�านาจจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติก่อหนี้
ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณของส่วนงานต่าง	 ๆ	
จ�านวน	4	ส่วนงาน	วงเงินจ�านวน	2,415,363	บาท
	 2.6	 รับทราบและให้ข ้อเสนอแนะต่อผลการ
ประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 (4)	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร	
จ�านวน	3	คน	ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี	1	คน	และ
หัวหน้าส่วนงาน	2	คน
	 (5)	 กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทคณาจารย์
ประจ�า	จ�านวน	3	คน	และพนกังานมหาวทิยาลยัทีม่ใิช่
คณาจารย์ประจ�า	จ�านวน	1	คน	ซึง่มาจากการเลอืกตัง้
	 การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ	(1)	(2)	(4)	และ	(5)	
เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 นายกสภามหาวิทยาลัย	 และกรรมการสภามหา-
วิทยาลัยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี

องค์ประกอบ	จ�านวน	27	คน	ประกอบด้วย

อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	

	 มีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการทั่วไปของ 
มหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
พ.ศ.	 2551	 โดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที่	 ดังนี	้ 
(มาตรา	25)
	 (1)	 ก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวทิยาลยัเกีย่วกับการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์
	 (2)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	 
ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหา-
วิทยาลัย	 และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
	 (3)	 ออกข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศอื่น	 ๆ	
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 และอาจ 
มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก 
ข้อบังคบัและระเบยีบส�าหรบัส่วนงานนัน้เป็นเรือ่ง	ๆ 	ไป 
ก็ได้

	 (4)	 อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ	 รวมทั้งการยุบ	 รวม	 เปลี่ยนแปลง	
และยกเลิกหลักสูตร
	 (5)	 อนมุตักิารรบัเข้าสมทบ	การจดัการศกึษาร่วม	 
หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษาร่วมของ
สถาบันการศึกษาชั้นสูง	และสถาบันวิจัยอื่น
	 (6)	 อนุมัติการให้ปริญญา	 ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 อนุปริญญา	
และประกาศนียบัตร	 รวมท้ังอนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์
	 (7)	 อนุมัติการจัดตั้ง	 การรวม	 และการยุบเลิก
ส่วนงานของมหาวทิยาลยั	รวมทัง้การแบ่งหรอืปรบัปรงุ
หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว

	 (1)	 นายกสภามหาวทิยาลยั	ซึง่จะได้ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง
	 (2)	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน	 15	 คน	 ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	
	 (3)	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	 จ�านวน	 4	 คน	 ได้แก	่
อธิการบดี	 ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	
ประธานสภาพนักงาน	และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 (8)	 อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล	 เพื่อ
ประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวทิยาลยั	ตลอดจนก�าหนดนโยบายองค์กรดงักล่าว
	 (9)	 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ	และอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
	 (10)	 พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวทิยาลยั	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ	
อธิการบดี	ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์พิเศษ
	 (11)	 แต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	
รองศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	 ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	ต�าแหน่งทาง
วชิาการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่	รองอธกิารบด	ีและหวัหน้า
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	40

	 (12)	 แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและ
กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
	 (13)	 รับรองรายงานกิจการประจ�าปีของมหา-
วิทยาลัย	และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี
	 (14)	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
	 (15)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท�าการใด	ๆ	อันอยู่ใน
อ�านาจหน้าท่ีของสภามหาวทิยาลยั	รวมท้ังมอบอ�านาจ
ให้คณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการหรอืบคุคลดงักล่าว
ท�าการแทน	แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
	 (16)	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหา-
วิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยต�าแหน่ง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย
องคมนตรี

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.นิเวศน์  นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พีระพล  คดบัว
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.ณอคุณ  สิทธิพงศ์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.ณอคุณ  สิทธิพงศ์

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

ผศ.ดร.นิพนธ์  ตุวานนท์

นายณรงค์  ตนานุวัฒน์

รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
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ศ.ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี
รองอธิการบดี

รศ.นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ
หัวหน้าส่วนงาน

ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม
หัวหน้าส่วนงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอื่นๆ

ศ.นพ.ไพฑูรย์  ณรงค์ชัย
คณาจารย์ประจ�า

ดร.ลัดดาวัลย์  สิงห์ค�าฟู
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า)

รศ.ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ
คณาจารย์ประจ�า

รศ.ดร.ศิวรักษ์  ศิวารมย์
คณาจารย์ประจ�า

ผศ.นพ.ศุภชัย  เชื้อรัตนพงษ์

รองอธิการบดี
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลการด�าเนินงาน
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ปี	พ.ศ.	2557
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ผลการด�าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในรอบปี	พ.ศ.	2557

	 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เป็นหลัก	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2557	 สภามหาวิทยาลัย	 มี

การประชุมท้ังสิ้น	 12	 ครั้ง	 มีระเบียบวาระรวม	 329	
ระเบียบวาระ	 จ�าแนกตามประเภทของระเบียบวาระ	
ได้ดังนี้

ครั้งที่ 
แจ้งที่ประชุม

ทราบ นโยบาย
แต่งตั้งผู้บริหาร/

กรรมการ พิจารณา ทักท้วง รวม

ครั้งที่	1 8 0 2 7 10 27

ครั้งที่	2 8 2 1 5 6 22

ครั้งที่	3 4 2 2 11 11 30

ครั้งที่	4 9 1 5 13 8 36

ครั้งที่	5 9 1 0 10 8 28

ครั้งที่	6 8 1 2 12 5 28

ครั้งที่	7 7 3 4 10 6 30

ครั้งที่	8 9 0 1 8 6 24

ครั้งที่	9 6 1 0 9 11 27

ครั้งที่	10 6 1 2 6 7 22

ครั้งที่	11 7 1 4 5 9 26

ครั้งที่	12 9 1 1 11 7 29

รวม 90 14 24 107 94 329
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1.	 ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	
	 เชียงใหม่	พ.ศ.	2551
	 1.1	 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 1.1.1 นโยบาย และแผนระดับมหาวิทยาลัย
 1.1.1.1 ความคิดริเริ่มในเชิงนโยบาย
	 นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดริเริ่ม 
เชิงนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย	ดังนี้
 (1) การจัดตั้งวิทยาลัยล้านนาศึกษา
	 	 ก.	 ยุคล้านนาคดีศึกษา	 :	 ศึกษา	 –	 วิจัย	 –	
รวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิภาคล้านนาในทุก
แง่มุม	 เช่น	 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,	 ภาษา
และวรรณกรรม,	 วัฒนธรรม,	 ศาสนา,	 การเกษตร,	
ภูมิปัญญา	ฯลฯ
	 	 ข.	 ยุคจัดตั้งวิทยาลัยล้านนาศึกษา	 :	 เป็น
หน่วยงานวิชาการท่ีเน้นการวิจัยและการผลิตบัณฑิต
ในกระบวนวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวกับล้านนาเพื่อ
เชือ่มโยงอดตีมาสูปั่จจุบนั	และเพือ่วางแนวทางส�าหรบั
อนาคต
  ลักษณะของหลักสูตร
	 	 1)	 ครอบคลุมสหวิทยาการ
	 	 2)	 เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน,	 ภูมิภาคลุ่ม 
น�้าโขง	และภูมิภาคอาเซียน
	 	 3)	 ค้นหาคณุค่าของอดตีเพือ่จรรโลงความเป็น
ล้านนาสืบต่อไป
 (2) โจทย์ในการท�างานของมหาวิทยาลัย
	 	 แนวทางการแก้ป ัญหาในกรณีที่ประเทศ
ก�าลังเผชิญวิกฤติในหลาย	ๆ	ด้าน	ซึ่งแม้ว่าองค์กรและ 
หน่วยงานทุกภาคส่วนต่างมีพันธกิจและภารกิจท่ี
แตกต่างกันออกไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบสังคม
ก�าหนด	 แต่ในที่สุดแล้วทุกองค์กรและหน่วยงานต้อง
มุง่เป้าไปสูจ่ดุหมายสงูสดุเดยีวกนั	คอื	ความมัน่คงของ
ประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
	 	 ขณะนี้ประเทศไทยก�าลังเผชิญวิกฤติใน 
หลาย	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะวิกฤติคุณธรรม	 และก�าลัง 
ตกอยู่ในกับดักที่ส�าคัญคือ
	 	 1.	ความน่าเชื่อถือภาครัฐ
	 	 	 ประเด็น	
	 	 	 1.1	 การปฏบัิตต่ิอกฎหมายอย่างเคร่งครดั

	 	 	 1.2	 ก�าจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่าง 
เด็ดขาด
	 	 2.	ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐานะของประชาชน	
	 	 	 ประเด็น	
	 	 	 2.1	 ต้องขจัดความยากจนอย่างเร่งด่วน
	 	 	 2.2	 ต้องลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของ
คนจน
	 	 3.	การปรับตัวของภาคเอกชนในบริบทใหม่
ของการแข่งขัน	 ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและระดับ
สากล
	 	 มหาวิทยาลัยกอร์ปด้วยผู ้มีวิชาการและมี
ปัญญา	ภายใต้หน้าท่ี	4	ข้อของมหาวิทยาลยั	คอื	(1)	สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่	 (2)	 ผลิตบัณฑิต	 (3)	 บริการวิชาการ 
แก่สังคม	(4)	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากร 
ธรรมชาต	ิจงึควรน�าเอาประเดน็ส�าคญัของชาตดัิงกล่าว
ข้างต้นมาเป็นโจทย์ในการท�าหน้าที่ทั้ง	4	ประการนั้น	
 (3) The World at the 21st Century” และ 
“สถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย” 
	 	 ความยากจนในประเทศไทยและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้	
	 	 1)	 The	World	at	the	21st	Century	โลกใน
ทศวรรษน้ี	ได้สรปุสัน้	ๆ 	เพือ่ให้เข้าใจง่ายข้ึนประกอบด้วย	 
1)	Nature	 2)	 Age	of	 Extremity	 3)	 Century	of	
Crises	และ	4)	Inequality	in	all	Aspects	สิ่งส�าคัญ
เป็นเรื่องของยุคแห่งความสุดโต่ง	 ซึ่งหากคณะต่าง	 ๆ	
จะศึกษาแล้วตอบสนองประเด็นความสุดโต่งเหล่านี้
ท�าให้สุดโต่งน้อยลงโดยเฉพาะในประเทศไทยและ
ประเทศในแถบอาเซียน	 ตัวอย่างเช่น	 Health	 care	
extremes	 ผู้ที่มีฐานะร�่ารวยเข้าไปรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลครั้งหนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	 4-5	
ล้านบาท	 ในขณะที่ยังมีประชาชนที่ยากจนส่วนหนึ่ง
เจ็บป่วยโดยไม่มีใครดูแล	 เป็นต้น	และเรื่องที่ประสงค์
จะขอเชิญชวนมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศหากสามารถท�า
เรือ่งความไม่เท่าเทยีมกันในด้านต่าง	ๆ 	(Inequality	in	
all	Aspects)	ได้จะท�าให้ช่องว่างลดน้อยลง
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	 	 2)	 สถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย	
น�ามาจากวารสารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
	 	 ซ่ึงมีบทความและงานวิจัยท่ีดีจ�านวนมาก	 
โดยเฉพาะเรือ่งการส�ารวจทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม	
ได้มีการส�ารวจแรงงานที่มีรายได้ต�่ากว่า	15,000	บาท
ต่อเดอืน	ซ่ึงท�าการส�ารวจระหว่างวนัที	่17-21	เมษายน	
2557	พบว่าร้อยละ	93.7	มีภาวะหนี้สิน	ไม่มีหนี้เพียง
ร้อยละ	 6.3	 วัตถุประสงค์ในการกู้พบว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ�าวัน	 ร้อยละ	 46.6	 แสดงให้เห็นว่า	 ถึงแม้จะมี
ที่พักอาศัยแล้วแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังไม่เพียงพอ	 จ�านวน 
หนี้สินต่อครัวเรือนปัจจุบันจะมีหนี้สินนอกระบบ
มากกว่าหน้ีในระบบ	จากรายละเอียดการส�ารวจพบว่า 
หนี้ครัวเรือนที่เป็นหนี้นอกระบบจะเพิ่มขึ้นในทุก	 ๆ	
สองปี	 แสดงให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่คงอยู่ในภาวะ
ที่ขัดสนอย่างมาก	 สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ
ในอันดับแรก	 ก็คือ	 ขอให้ดูแลค่าครองชีพ	 ค่าแรง
และสวัสดิการที่เหมาะสม	 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีสุด	 
จึงขอมอบอธิการบดีให้น�าหารือในที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	 หากจะช่วยจัดการปัญหาเหล่านี	้ 
โดยเฉพาะความไม่เสมอภาค	 และความยากจน	 ซึ่ง
เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทย	 เนื่องจากมีความ 
ไม่เสมอภาคกันค่อนข้างสูง	 จึงท�าให้เกิดความยากจน	
โดยกลไกของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐอาจจะ
ช่วยลดปัญหานี้ลงได้	 ส่วนกลไกของมหาวิทยาลัย
ความรู้ทางวิชาการอาจจะไปช่วยคนระดับล่างให้
ยกระดับสูงขึ้น	 เป็นสิ่งที่ต้องท�า	 ซึ่งหากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยจะเฉพาะเจาะจงไปที่ประเด็นปัญหา
ของคนจน	 ก็จะช่วยคนจนแก้ปัญหาได้	 ปัจจุบัน
งานวิจัยจะมุ ่งเน้นเพื่อรองรับการด�าเนินงานของ
บริษัทต่าง	 ๆ	 เน่ืองจากมีเงินค่าจ้างในการท�าวิจัย	 
ดังน้ัน	หากมหาวทิยาลยัมงีบประมาณทีไ่ม่ได้มข้ีอผูกมดั 
จึงควรน�าเงินส่วนนี้มุ ่งทิศทางการวิจัยไปช่วยเหลือ
คนจน	 นอกจากจะเป็นการช่วยคนจนให้อยู่ได้แล้ว 
ยังเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองด้วย	
 (4) การศึกษาคือการพัฒนารอบด้าน
	 	 1.	 แนวคิดตะวันตก	:	John	Dewey
	 	 	 -	 Progressive	education
	 	 	 -	 Child-centered	education	 :	 total	

development	of	an	 individual	 (education	of	
the	whole	child)
	 	 	 1)	 Physical	 development	 =	 การ
พัฒนาทางกาย
	 	 	 2)	 Mental	development	=	การพฒันา
ทางปัญญา
	 	 	 3)	 Emotional	 development	 =	 การ
พัฒนาทางจิตใจ
	 	 	 4)	 Social	development	=	การพัฒนา
ทางสังคม
	 	 2.	 แนวคิดเชิงพุทธ
	 	 	 การพัฒนา	=	ภาวนา
	 	 	 พัฒนาแล้ว	=	ภาวิต	(ค�าคุณศัพท์)	ซึ่งเป็น
ผลของการศึกษา
	 	 	 ภาวิตกาย	=	พัฒนาแล้วทางกาย
	 	 	 ภาวิตศีล	=	พัฒนาแล้วทางศีล	 (หรือทาง
สังคม)
	 	 	 ภาวิตจิต	=	พัฒนาแล้วทางจิตใจ
	 	 	 ภาวิตปัญญา	=	พัฒนาแล้วทางปัญญา
	 	 3.	 Physical	 development	 ทางตะวันตก	
หมายถึง	การพัฒนาทางร่างกายของเด็ก
	 	 4.	 ส่วนภาวิตกายและภาวิตศีล	 หมายถึง	
ความสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด	 
ทั้งทางสังคมและทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม
		 	 5.	 ถ้าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดีก็เกื้อกูลการ
พัฒนาทางสังคม	 พัฒนาทางจิตใจ	 และพัฒนาปัญญา	
ถ้าสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอือ้	กข็นืหรอืขดัขวาง
การพัฒนาทางสังคม	จิตใจและปัญญา
	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม	ดังนี้
	 	 1)	 ปัญญาในทศันะพระพทุธศาสนาม	ี3	ระดบั	 
คือ	 สุตมยปัญญา	 ปัญญาเกิดจากการอ่าน	 การฟัง	 
จินตมยปัญญา	 ปัญญาเกิดจากการคิดวิเคราะห์	
สังเคราะห์	และภาวนามยปัญญา	ปัญญาเกิดจากการ
ภาวนา	ซึ่งมีการท�าสมาธิ	 (meditation)	 อันจะท�าให้ 
เกิดเชาวนปัญญา	 (phronesis)	 ซึ่งเป็นปัญญาจาก
ประสบการณ์ทีก่่อให้เกดิการใช้สร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ที่อริสโตเติลจัดเป็น	 practical	 wisdom	 กับเกิด 
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ญาณปัญญา	(sophia)	คอืความรูแ้จ้ง	เหน็จริงในตน	ใน
สรรพสิ่งในโลกและจักรวาล	ดังนั้นการศึกษาในทัศนะ
พระพุทธศาสนาจึงต้องครอบคลุมทั้ง	 3	 ระดับ	 แต่
การศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันรวมทั้งในมหาวิทยาลัย
ให้ความส�าคัญกับปัญญา	2	ประเภทแรก	และละเลย
การฝึกฝนจิตใจโดยสมาธิภาวนา	 (meditation)	 ซึ่งมี
ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว	ว่าส่งผลต่อการพัฒนา
สมอง	 ร่างกาย	 และสุขภาพทางกาย	 ทั้งยังก่อให้เกิด 
สุขภาวะทางจิตด้วย	 มหาวิทยาลัยจึงควรมีวิชาสมาธิ
เพื่อการพัฒนาชีวิตในวิชาการศึกษาทั่วไป	(gen.	ed.)	
ด้วย	
	 	 2)	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรูปแบบที่จะ
ด�าเนินการในเร่ืองนี้แล้ว	 โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรมมหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้ด�าเนินการมาเป็นเวลา
เกอืบ	1	ปี	ในการจัดท�าแผนจรยิธรรมของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 มีเป้าหมายให้เกิดผลกับนักศึกษา	 นั่น
หมายถึงอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และวัฒนธรรมต้องมี
การเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งจะรองรับทั้งเรื่องดังกล่าวได้เป็น 
อย่างดี	
	 	 ส�าหรบัเร่ืองการเปลีย่นแปลงของสมองหลงัจาก
การท�าสมาธิ	 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา	 หอจดหมายเหตุ
พระพุทธทาสจัดให้มีการสนทนาระหว่างดาไลลามะ
กับคนไทยประมาณ	100	คน	ซึ่งองค์ดาไลลามะสนใจ 
เรื่องการท�าสมาธิกับการเปลี่ยนแปลงของสมอง	 
ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านจิตวิทยา	 หรือประสาท
วิทยาทางตะวันตกก็สนใจเร่ืองนี้	 ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
หากจะท�าให้เกิดการศึกษาข้ามสาขาวิชาได้
	 	 นอกจากนี้	 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาก็ได้
ค�านงึถงึเรือ่งนี	้จึงได้จัดกระบวนวิชาสมาธิในการน�าไป 
พัฒนาปัญญาและจิต	 ซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายละเอียดของ
กระบวนวิชาดังกล่าว	 คาดว่าจะเปิดเป็นกระบวนวิชา
เลือกให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในปีการศึกษา	2557
 (5) มหาวทิยาลยัคณุธรรมคอืมหาวทิยาลัยสร้าง
คนดี
	 	 พระวรคติธรรมในสมเด็จพระญาณสังวร	
สมเดจ็พระสงัฆราชฯ	และพระราชประสงค์ในพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคุณธรรม

คือมหาวิทยาลัยสร้างคนดี	ดังนี้
	 	 •	 พระวรคติธรรมในสมเด็จพระญาณสังวร	
สมเด็จพระสังฆราชฯ
	 	 “...สิง่ท่ีส�าคญัทีส่ดุของความเป็นคนคือความดี
	 	 ไม่มีอะไรอื่นส�าคัญกว่าความดี
	 	 ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในความจริงนี้...
	 	 ...	ให้ถือเอาง่าย	ๆ	ว่า	ศีลคือความดี
	 	 คนดีคือคนมีศีล...”
	 	 •	 พระราชประสงค ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 (พระราชทานให้คณะองคมนตรี	 เม่ือ	
พ.ศ.	2555)
	 	 “ขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”
	 	 ขอผูบ้รหิาร	คณาจารย์	พนักงานและนักศกึษา
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 น�าไปใคร่ครวญพิจารณา
และลงมือปฏิบัติเพื่อน�าความดี	 และสร้างคนดีให้แก่
มหาวิทยาลัย	และแก่ประเทศชาติสืบ	ๆ	ไป
 1.1.1.2 การให้ความเหน็ชอบแผนงาน/โครงการ  
ของมหาวิทยาลัย
	 สภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย	ดังต่อไปนี้
 (1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหา-
วิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 มหาวิทยาลัยได้เสนอประเด็นกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย	
	 	 1)	 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคล			
	 	 2)	 กลยทุธ์การเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการ
	 	 ก.	 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคล	
ประกอบด้วย	 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	
(HRM)	และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(HRD)	โดยใช้	
Balanced	 Scorecard	 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ
	 	 ข.	 กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการ	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	
เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	
(CMU-HR)	 การกระจายอ�านาจการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ได้	 การสร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
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	 		 สภามหามหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางการ
บรหิารจัดการทรพัยากรบคุคล	มหาวิทยาลยั	เชยีงใหม่
ตามที่เสนอ	โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
	 	 1.	 สิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้คือ	 การ
สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ซึ่งกระบวนการสรรหา
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันการที่จะให้ได้คนดีและเก่งเข้ามา 
บรหิารงานเป็นไปได้ค่อนข้างยาก	ประกอบกบัคณุสมบัติ
ที่ต้องมีต�าแหน่งทางวิชาการในระดับใดระดับหนึ่ง	 
หลักส�าคัญที่ผู้น�าจะท�าให้บุคลากรในคณะขับเคลื่อน
ไปได้	 คือ	 การได้รับการยอมรับจากบุคลากรในคณะ
นั้น	ๆ	ท�าอย่างไรจึงจะให้กลไกเรื่องการยอมรับเข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้บริหารให้มากขึ้น	
	 	 2.	 ผู ้บริหารจะต ้องมีกลไกในการรับฟ ัง 
ความคดิเหน็ของบคุลากรในองค์กรให้มากขึน้	ประสงค์
จะเห็นการรับฟังของมหาวิทยาลัยในมิติท่ีหลากหลาย
มากขึ้น	หากต้องการให้คนในมหาวิทยาลัยเป็นคนเก่ง
จะต้องคดิเป็นก่อน	ดงันัน้บรรยากาศของเสรภีาพและ
การรับฟังต้องมีมากขึ้น	
	 	 3.	 สิ่งที่น�าเสนอเป็นภาพรวมของการบริหาร
งานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งควร
จะได้มกีารด�าเนนิการต่อไปให้ชดัเจนว่างานส่วนใดเป็น
ของฝ่ายวิจัย	ฝ่ายวิชาการ	และฝ่ายบริหาร	มอบหมาย 
ให้แต่ละฝ่ายไปด�าเนินการต่อไปโดยจัดท�าเป็นแผน
ส�าหรบัการพฒันาบคุลากรในระยะยาว	เมือ่มผีูบ้รหิาร
ชุดใหม่เข้ามาก็สามารถน�ามาปรับใช้ได้โดยไม่ต้อง 
เริ่มต้นใหม่พร้อมกับตั้งงบประมาณรองรับ
	 	 4.	 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก	 หากจะด�าเนินการไปพร้อมกัน
ทั้งหมดจะท�าให้พัฒนาได้ช้า	 จึงควรเลือกเรื่องที่มา
ด�าเนินการแล้วเห็นผลทันที	 เช่น	 การกระจายอ�านาจ	
ซ่ึงข้อมลูจะต้องมาจากส่วนงานย่อยว่ามคีวามต้องการ
อะไร	 เมื่อรู้แล้วก็ด�าเนินการให้ได้ตามความต้องการ	
การปรับแก้ไขระเบียบที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นเรื่องยาก	 แต่
หากจะใช้วิธีออกระเบียบกลางฉบับเดียวให้สามารถ
ปฏิบัติได้ครอบคลุมนอกเหนือจากระเบียบที่มีอยู่แล้ว
ตามความเหมาะสม	 จากนั้นจึงค่อยด�าเนินการแก้ไข
ระเบียบเดิมที่มีอยู่

	 	 5.	 ปัญหาในเรื่องของการบริหารงานบุคคล
ที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันซึ่งมิใช่เฉพาะที่มหาวิทยาลัย	
เชียงใหม่เท่านั้น	 แต่จะเหมือนกันแทบทุกหน่วยงาน
คอื	การทีเ่จ้าหน้าทีบ่คุคลมคีวามคดิอยูเ่ฉพาะในกรอบ
ตามระเบียบ	ข้อบังคับ	แทนการคิดที่จะท�าให้เรื่องนั้น
ประสบผลส�าเรจ็ได้อย่างไร	ดงันัน้	หากสามารถเปลีย่น
ทัศนคติวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้
	 	 6.	 การประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	 ที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี	 แต่ก็มีบางคณะที่
ผู้บริหารมีคุณภาพสูงในเรื่องทางวิชาการ	 แต่มีปัญหา
ในทางการบริหารจัดการ	 เม่ือผลการประเมินออกมา 
ในลักษณะนี้แล้วหากจะให้คณะเป็นประโยชน์ต่อ 
มหาวิทยาลัย	 ประสงค์จะเห็นมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย
แก้ไขปัญหาในคณะนั้น	ๆ	อย่างจริงจัง	เพื่อประโยชน์
ของท้ังคณะและมหาวิทยาลัย	 ซึ่งกรรมการประเมินฯ	 
ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า	 มหาวิทยาลัยควรจะจัดให้มี
หลักสูตรส�าหรับการเตรียมคนเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร	 
เ พ่ือเป ็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย ์ที่มี
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้	 เมื่อได้รับ 
แต่งตั้งก็พร้อมที่จะบริหารงานได้ทันที
	 	 7.	 ระบบการพัฒนามหาวิทยาลัยจะเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการให้อาจารย์	
แต่ไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของการบริหาร
เพื่อความเป็นผู้น�า	 จึงขอเสนอแนวคิดว่า	 ในอนาคต 
มหาวทิยาลัยจะสามารถแต่งตัง้อธกิารบดี	รองอธกิารบดี
ฝ่ายบริหาร	 หรือรองอธิการบดีฝ่ายการเงินมาจาก
บุคคลภายนอกในภาคเอกชน	ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านบริหารจัดการโดยตรง	 ยกเว้น 
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและทีต้่องมาจากนักวชิาการ
 (2) โครงการอาจารย์ช้างเผือก
	 	 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัย 
ชั้นน�าของโลก	(World	Class	University)	จึงมีความ
จ�าเป็นที่จะต้องมีระบบการได้มาซึ่งอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มหาวิทยาลัย
จึงได้น�าแนวคิดของระบบการบริหารจัดการคนเก่ง	
(Talent	Management)	มาใช้ในการสรรหาอาจารย์
ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 โดยการหาแหล่งที่มา	 การ 
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กลั่นกรอง	 การบ่มเพาะ	 การน�าไปใช้	 การรักษาคนด	ี 
และการพัฒนา	จึงได้จัดท�าโครงการอาจารย์ช้างเผือก	 
โดยมีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือเร ่งรัดการผลิตอาจารย ์
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย	 รักษาอาจารย์ที่มีคุณภาพดีให้อยู่กับ
มหาวิทยาลัย	 และเพื่อตอบสนองต่อมหาวิทยาลัย 
ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	(World	Class	
University)	โดยได้ก�าหนดวธิกีารด�าเนนิงาน	หลกัเกณฑ์ 
ของผูส้มคัร	และการให้ทนุการศกึษา	ซึง่ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับคือ	(1)	ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัย
ชัน้น�าของโลก	(2)	มผีูท้ีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ชัน้น�าของโลกมาบรรจุเป็นอาจารย์	และ	(3)	ได้อาจารย์
คุณภาพสูง
	 	 สภามหาวิทยาลัยมีข ้อเสนอแนะและมต ิ
เกี่ยวกับโครงการช้างเผือกดังนี้
  1. ข้อเสนอแนะ
	 	 1.1	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องเป็นผู้เลือก
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จะให้อาจารย์หรือนักศึกษาตาม
โครงการนี้ไปศึกษาต่อเพื่อคุณภาพทางวิชาการ	 และ 
ในชั้นต้นควรพิจารณาจากมหาวิทยาลัยช้ันน�า	 10	
อนัดบัแรกของโลกก่อน	หากไม่สามารถสมคัรเข้าได้จงึ
ผ่อนปรนให้เลือกมหาวิทยาลัยอันดับถัดไป	ทั้งนี้	 ควร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณา 
จัดท�าบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในแต่ละ
สาขาวิชาส�าหรับพิจารณาให้เลือกเรียน
	 	 1.2	 ระยะเวลาการศึกษาที่ก�าหนดไว้ภายใน
ไม่เกิน	 3	 ปีนั้น	 เป็นเรื่องยากที่จะส�าเร็จการศึกษา 
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ชั้นน�าของโลก	 จึงควรเพิ่มเงื่อนไขให้สามารถขยาย
ระยะเวลาได้ตามเหตุผลและความจ�าเป็น
	 	 1.3	 การก�าหนดสถานทีท่�างานส�าหรบัผูม้สีทิธิ ์
เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ควรก�าหนดให้ต้องท�างานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น	 แต่ควรเปิดกว้างให้
สามารถไปท�างานในหน่วยงานอืน่ภายในประเทศหรอื
ประเทศใกล้เคียงได้	ตามทีค่ณบดีหรอืหวัหน้าภาควชิา
หรืออาจารย์ท่ีมีอาวุโสในคณะพิจารณาเห็นว่าเป็น
หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ	 มีชื่อเสียงในระดับโลกใน
ด้านใดด้านหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของคณะนั้น	ๆ	 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเหล่าน้ีมีประสบการณ์ที ่
หลากหลายเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	
	 	 1.4	 ควรพิจารณาแนวทางอ่ืนนอกเหนือจาก
การส่งนักศึกษาไปเรียนในระดับปริญญาโท	 –	 เอก	 
ร่วมด้วย	เช่น
	 	 	 1)	 การเสาะแสวงหา	 (Scouting)	
นกัศกึษาไทยทีไ่ปศกึษาต่อต่างประเทศทีใ่กล้จะส�าเรจ็
การศึกษาแล้ว	 และมีผลการเรียนดีเยี่ยมในสาขาวิชา
ท่ีตรงความต้องการเข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ซึ่งจะท�าให้ได้อาจารย์เข้ามาท�างานได้อย่าง
รวดเร็วเพื่อมาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุซึ่งมี
จ�านวนมากขึ้นทุกปี
	 	 	 2)	 การแสวงหานักศกึษาท่ีมีผลการเรยีน
ดีเยี่ยมต้ังแต่ระดับปริญญาตรีแล้วให้ทุนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยให้ใช้
ระยะเวลารวมกนั	5	ปี	เม่ือส�าเรจ็การศกึษาแล้วจงึส่งไป
เรยีนต่อระดบัปรญิญาเอกในต่างประเทศ	ซึง่จะใช้เวลา
น้อยกว่าการส่งไปเรียนปริญญาโท-เอกท่ีต่างประเทศ	
และในระหว่างท่ีเรียนในระดบัปรญิญาโทมหาวิทยาลยั
ก็จะสามารถมองเห็นศักยภาพของนักศึกษาได้ว่าจะ
สามารถเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่ดีได้หรือไม่	
	 	 1.5	 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลว่า	 มีจ�านวนผู ้
ส�าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ	 1	 
ในแต่ละสาขาวิชาจ�านวนเท่าใด	 เพื่อให้ทราบว่ามี
จ�านวนเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการ
อาจารย์ใหม่ในสาขาวชิานัน้	ๆ 	หรอืไม่	หากไม่เพยีงพอ 
อาจต้องลดเกณฑ์จากเกียรตินิยมอันดับ	 1	 มาเป็น
เกียรตินิยมอันดับ	2
	 	 1.6	 มข้ีอทีค่วรค�านงึคอื	หากนกัศกึษาทีไ่ด้รบั 
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ	 1	 แต่ไม่สามารถสมัคร 
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�า	30	อันดับแรกของโลก
ได้เลย	 มหาวิทยาลัยคงต้องกลับมาพิจารณาทบทวน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า	 มีคุณภาพและ
เป็นท่ียอมรับของมหาวิทยาลัยในระดับโลกหรือไม่
อย่างไร
	 	 1.7	 เห็นควรให้ก�าหนดวิธีการด�าเนินงาน
เพิ่มเติม	 โดยให้มหาวิทยาลัยจัดท�าแผนความต้องการ
อาจารย์ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา
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อย่างน้อย	5	ปี	แล้วตดิต่อไปยงัมหาวทิยาลยัท่ีมช่ืีอเสยีง 
ระดับโลกของแต่ละสาขาวิชาแจ้งความประสงค์ว่าจะ
ส่งนกัศกึษามาเรยีนด้วยทนุการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย	2-3	ปี	เพือ่ให้มหาวทิยาลยั
แห่งน้ันพิจารณาจัดอันดับการรับเข้านักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 1.8	 ในทางปฏิบั ติการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาที่จะเข้าโครงการนี้ควรพิจารณาจากข้อมูล
รอบด้าน	 และพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	
มิใช่พิจารณาเฉพาะผู ้ที่ได ้รับปริญญาเกียรตินิยม 
อันดับ	1	ตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการเท่านั้น	
	 	 1.9	 หากจะใช ้วิธีการเสาะแสวงหาจาก
นักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศสามารถด�าเนินการได้
ใน	2	ทาง	คือ	(1)	ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัย
ที่เป็นที่ต้องการ	 แล้วสอบถามว่ามีนักเรียนไทยศึกษา
อยูใ่นสาขาวชิาทีต่รงกบัความต้องการของคณะหรอืไม่	 
แล้วให้คณบดีคณะนั้น	 ๆ	 ทาบทามไป	 (2)	 ขอความ 
ร่วมมือผ่านมหาวิทยาลัยท่ีมีการลงนามความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 1.10	 หากต้องการให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในอันดับ	 1	 ใน	 20	 ของเอเชีย	 อาจต้องใช้วิธีการ
เชิญชวนอาจารย์ที่มีความสามารถจากมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงเข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนัจะไม่
สามารถด�าเนนิการได้	จงึควรจดัตัง้กองทนุขึน้มาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการนี้โดยเฉพาะ
  2. มติ
	 	 2.1	 เหน็ชอบโครงการอาจารย์ช้างเผอืก	ตาม
ที่เสนอ
	 	 2.2	 ให้มหาวิทยาลัยไปจัดท�าแนวทางการ
บริหารงานโครงการอาจารย์ช้างเผือกก�าหนดวิธีการ
ปฏิบัติให้ชัดเจน	
	 	 2.3	 ให้มีการจัดตั้งกองทุนส�าหรับการเสาะ
แสวงหา	 (Scouting)	 อาจารย์เก่ง	 ๆ	 และนักศึกษา
ที่ก�าลังศึกษาอยู ่ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาท�างานในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 (3) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กับความเป็นนานาชาต ิ
	 	 สภามหาวทิยาลยัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
ดังนี้
	 	 1.	 การพฒันาคณุภาพ	สมรรถนะของอาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ต้องมีกระบวนการ 
ในการคดัสรรอาจารย์ทีม่คีณุภาพทีช่ดัเจน	เป็นรปูธรรม	 
และมีมาตรการจูงใจอาจารย์ที่มีคุณภาพให้ต้องการ
ท�างานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง
ของระบบการบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยัทีต้่อง
มคีวามยดืหยุน่	ทนัการ	และเป็นทีน่่าพอใจ	การเตรยีม
อาจารย์ให้มีคณุภาพเป็นเรือ่งใหญ่	เพราะมหาวิทยาลยั
รับอาจารย์ตามวิชาชีพซึ่งอาจารย์เหล่าน้ันไม่มีความรู้ 
ในการเป็นอาจารย์	 ถ้าจะพัฒนาให้มีความพร้อมเป็น
อาจารย์ระดับนานาชาติซึ่งส�าคัญมาก	 และไม่ใช่ม ี
ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เท่าน้ัน	
แต่มีปัจจัยอื่นอีกหลายประการ	 	 	
	 	 2.	 การเตรยีมนกัศกึษาสูก่ารเป็นพลเมอืงโลก	 
มหาวิทยาลัยต้องด�าเนินการชักชวนนักศึกษาที่ดีมี
คณุภาพเข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยั	การจดัสรรทนุให้
ส�าหรบันักศกึษากลุม่ดงักล่าวตลอดหลกัสตูรการศกึษา	
ทั้งในเรื่องของสวัสดิการ	และการช่วยเหลือด้านต่าง	ๆ 	 
เพื่อจูงใจและระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
ในเรื่องการเรียนรู้ให้มีสัมฤทธิผล	 รวมถึงการให้ทุน
ส�าหรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน	 เช่น	 พม่า	
ลาว	เพื่อสามารถสร้างการเชื่อมโยงด้านต่าง	ๆ	โดยน�า
เรื่องของการศึกษาเป็นตัวน�า	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับประเทศ
เพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะเมือ่บณัฑติเหล่านัน้ได้เจรญิเตบิโต 
ก้าวหน้าในงานอาชีพของตนในอนาคต
	 	 3.	 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่1	ยกระดบัการจดัการ
ศึกษาที่มุ ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู ้ระดับสากล	 
ค�าว่า	 “ระดับสากล”	 มีแต่คุณภาพแต่ไม่มีมาตรฐาน	
และคุณภาพในระดับสากลมีระดับแตกต่างกัน	 เช่น	
คุณภาพระดับสากลของมหาวิทยาลัยช้ันน�า	 ดังนั้น	 
อาจต้องปรับถ้อยค�าให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น
	 	 4.	 ในอนาคตประเทศไทยจะมีการลงทุน
ในเรื่องของธุรกิจพลังงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์เป็นจ�านวนมาก	 และเมียนมาร์จะเป็นแหล่ง
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พลังงานที่ส�าคัญของไทยในอนาคต	 ซึ่งบุคลากรใน
ภาคธุรกิจพลังงานของไทยที่พูดภาษาพม่าได้มีจ�านวน
น้อยมาก	 และโดยที่การท�างานในธุรกิจพลังงานเป็น
งานภาคสนาม	 ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 ซึ่ง
ปัจจุบันต้องใช้ล่ามท�าให้มีปัญหาในการสื่อสาร	 ภาค
อุตสาหกรรมมีความต้องการบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร
ภาษาพม่าได้	ซึ่งมหาวิทยาลัยควรค�านึงถึงเรื่องนี้	 โดย
อาจจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาพม่าส�าหรับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 หรืออาจจัดเฉพาะ
บางสาขาวิชา	เช่น	สาขาวิชาธรณีวิทยา	ธุรกิจพลังงาน
ต้องการนักธรณีวิทยาจ�านวนมากกว่าที่มหาวิทยาลัย
ผลิตได้ต่อปี	 นอกจากน้ี	 โดยที่กฎหมาย	 ระเบียบ 
ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัการลงทนุในประเทศเพือ่นบ้านมกีาร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก	 หากมหาวิทยาลัยสามารถ
จัดบริการวิชาการด้านกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านให้แก่นักธุรกิจท่ีจะไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก	
	 	 5.	 ให้ฉายภาพ	 (Scenarios)	 ที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น	 จะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาต้องการสร้าง
การเชื่อมโยงกับภายนอก
	 	 ในมหาวิทยาลัยวิจัยจะมี	Visiting	Professor	
ค่อนข้างมาก	 ซึ่งจะน�ามาซึ่งนักศึกษาและงานวิจัย 
ร่วมกนั	ซ่ึงถ้ามี	Scenario	แบบนัน้ควรเสรมิยุทธศาสตร์
ให้ชัดเจน	โดย	
	 	 	 5.1	 ควรปรับปรุงหลักสูตรให ้มีความ
ยืดหยุ ่น	 เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 แต่เดิม
มีข้อขัดข้องในเรื่องของช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาค 
การศึกษา	 ซึ่งได้มีการปรับช่วงเวลาให้ตรงกันแล้ว	 
ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยต้องมีระบบเทียบรายวิชา	 เมื่อ
นกัศกึษาไปเรยีนมหาวิทยาลยัต่างประเทศแล้วสามารถ
น�ามาเทยีบเคียงรายวิชาภายในประเทศได้	หรอืเปิดให้
มีวิชาเลือกเสรีมากขึ้น	 ให้มีขนาดมากพอที่จะเปิดได้
หนึ่งภาคการศึกษา
	 	 	 5.2	 เรือ่งของระบบการเทยีบโอนหน่วยกิต
ที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	 ระบบการ
เทียบโอนมี	2	ส่วน	คือ	การเทียบโอนจ�านวนหน่วยกิต	
ซ่ึงบางประเทศไม่ใช้จ�านวน	หน่วยกติ	19	–	22	หน่วยกติ 

ต่อภาคการศึกษาเหมือนประเทศไทย	 หากไม่เท่ากัน 
ก็ต้องท�าระบบไว้รองรับ	ส่วนที่สองคือระบบการเทียบ
ค่าล�าดับขั้น	(Grade)	คงต้องเตรียมการไว้ด้วยเช่นกัน
	 	 	 5.3	 ระยะเวลาการศกึษาของต่างประเทศ
อาจใช้ระยะเวลาการศึกษามากกว่าของประเทศไทย	
จึงมีผลกระทบในเรือ่งของข้อก�าหนดการได้รบัปรญิญา
เกียรตินิยมของนักศึกษาไทย
	 	 	 5.4	 การสนับสนุนให้อาจารย์หรอืการเพิม่
หลกัสตูรทีใ่ช้ภาษาองักฤษในการเรยีนการสอนมากขึน้	
ในทางปฏบิตัจิะท�าได้อย่างไร	ควรจะต้องวางเป้าหมาย
ที่เป็นกลไกให้ชัดเจนขึ้นเช่น	 ในปีแรกจะต้องสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ	25	แต่เอกสารประกอบ
การบรรยายต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด	 นั่นคือต้อง
จัดกลไกภายในรองรับด้วย
	 	 	 5.5	 การจะผลักดันให้เกิดข้ึนได้ต้องจัด 
งบประมาณสนับสนุน	 หรือจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก	
เช่น	ในเรื่องที่พักราคาถูกให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน		
	 	 6.	 เรือ่งระดบันโยบาย		เกีย่วกบัการแลกเปลีย่น 
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี	ประโยชน์ที่ได้รับจะเกิด
กับตัวนักศึกษา	 แต่หากปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นการ
แลกเปลีย่นนกัศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก	
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจะเกิดกับตัวนักศึกษา	 อาจารย์	
และมหาวิทยาลัย	 เนื่องจากนักศึกษาจะเดินทางไป
พร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา	
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสมทบ	 หรือเชิญชวนให้มา 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสมทบ	 และมหาวิทยาลัยที่ม	ี 
Visiting	Professor	จะมีการก�าหนดให้มีการสอบและ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสมทบเข้ามาช่วยสอน	 ซึ่งจะเป็น
เสมือนว่ามีการประเมินหลกัสตูรและประเมินนักศกึษา
โดยใช้	External	Examiner		
	 	 7.	 ในบรรดายุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาต	ิ
ถ้าจะเลือกลงทุนมหาวิทยาลัยควรลงทุนในเรื่องของ
การพฒันาอาจารย์นอกเหนอืจากทีม่กีล่าวแล้วข้างต้น	
การอบรมในด้านการเรียนการสอนและการใช้ภาษา
อังกฤษอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ	 มหาวิทยาลัยควรน�า
อาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัย	 ซึ่ง
อาจารย์เหล่านีจ้ะมวีธิกีารเรยีนการสอนอกีรูปแบบหน่ึง
ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี	 และการจะเป็นนานาชาติน้ัน
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ไม่ได้ข้ึนอยู่กับภาษาหรือเทคโนโลยีอย่างเดียว	 แต่
ต้องมี	 Global	 Value	 ประกอบด้วย	 เช่น	 ความคิด 
ในเรื่องการประหยัดพลังงาน	 จิตอาสา	 เป็นต้น	
วิธีการสอนที่ดีที่สุดคือ	 อาจารย์ต้องปฏิบัติให้เป็น 
แบบอย่างที่ดี
	 	 8.	 ในการท�าข้อตกลงความร่วมมอืกบัสถาบนั 
ที่มีชื่ อ เสียงหรือมีความส�าคัญ	 นอกจากมีการ 
แลกเปลี่ยนในทางวิชาการแล้วอาจมีการแลกเปลี่ยน
ให้ผู ้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปศึกษา 
ดงูานทีส่�านกังานบรหิารของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั
น้ันเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 นอกจากเพื่อเรียนรู้เทคนิค 
วิธีการท�างานแล้ว	ยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพกับสถาบันนั้นโดยอาศัยความคุ้นเคย	
	 	 9.	 ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือ	ความเป็นท้องถิ่น	ความ
เป็นภูมิภาคอาเซียน	 ต้องให้ความส�าคัญกับภาษาจีน	
ภาษาพม่า	 และภาษาลาว	 ในฐานะที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่อยู ่ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ	 และปัจจัย 
แห่งความส�าเร็จมิได้อยู่ที่ภาษาอย่างเดียว	แต่ต้องรู้ว่า 
บุคคลใดในประเทศเหล่านั้นที่เป็นกุญแจส�าคัญ	 (Key	
man)	ในเรือ่งต่าง	ๆ 	(Know	Who)	และรูจ้กัทีจ่ะสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นกุญแจส�าคัญ	
 (4) ความก้าวหน้ายทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ
ระบบกายภาพและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
	 	 สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
	 	 1.	 รถไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับ
จ�านวนนักศึกษา	 และการใช้รถสองแถวเพิ่มเติมก็ยิ่ง
ท�าให้การจราจรแออัดมากขึ้น	 จึงควรใช้รถที่มีขนาด
ใหญ่	เช่น	รถบัสขนาด	40-50	ที่นั่งที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็น
เชือ้เพลิงน่าจะเหมาะสม	ส�าหรับรถไฟฟ้าทีม่อียูก่น็�าไป
ใช้ส�าหรับบริการนักท่องเที่ยว	
	 	 2.	 ควรออกระเบียบห้ามนักศึกษาที่พักใน
หอพกัมหาวทิยาลยัใช้รถยนต์ส่วนตัว	และหากบคุลากร
หรือนักศึกษาที่พักอาศัยภายนอกที่จะเข้ามาภายใน
บรเิวณมหาวทิยาลยัจะต้องจอดรถไว้ในอาคารท่ีจอดรถ 
เท่านั้น
	 	 3.	 ร้านอาหารภายในหอพกันกัศกึษาควรเน้น
และควบคุมคุณภาพ	และจ�าหน่ายในราคาถูกเพื่อเป็น

สวัสดกิารให้นักศกึษา	ดงัน้ัน	มหาวิทยาลยัจึงไม่ควรคดิ
ค่าเช่าร้านสูงเกินไป
	 	 4.	 แนวคิดในการสร้างอาคารห้องประชุม
บริเวณใกล้กับบ้านพักอ่างแก้วไม่ควรสร้างในพื้นที่
ชิดกับอ่างแก้วมากเกินไป	 และควรสร้างในบริเวณ
ที่สามารถบังสายตาไม่ให้เห็นตัวอาคารได้	 เม่ือมอง
จากถนนสันเขื่อนอ่างแก้ว	 เนื่องจากจะมีปัญหากับ 
นักอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัย
	 	 5.	 หากมหาวิทยาลัยด�าเนินงานให้บรรลุผล
ตามแผนแม่บทที่น�าเสนอนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะ
กลับมาเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเข้ามาศึกษาและเข้ามา
ท�างานมากท่ีสุด	 โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย	 ควรท�าให้เป็น 
แบบอย่างแก่เมืองเชียงใหม่	 ซึ่งปัจจุบันระบบขนส่ง
มวลชนของเมืองเชียงใหม่ล้มเหลว
	 	 6.	 แผนแม่บทท่ีน�าเสนอมีความสวยงามมาก	
แต่ควรกระจายการปรบัปรงุให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีข่อง
มหาวิทยาลัย	 รวมถึงพื้นท่ีฝั่งสวนดอกและศูนย์วิจัย
สาธิตและการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะด้วย
	 	 7.	 ได้รบัทราบข้อมูลจากผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในชุมชน
รอบ	 ๆ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า	 การที่มหาวิทยาลัย
จะก�าหนดให้มจีดุจอดรถยนต์รอบมหาวทิยาลยัอาจจะ
เกดิปัญหาการจราจรในช่ัวโมงเร่งด่วน	เนือ่งจากจะมีรถ
ออกจากอาคารจอดรถไปสู่ถนนห้วยแก้ว	 ถนนสุเทพ	
หรือถนนคันคลองชลประทานในเวลาเดียวกัน	 อาจ
ไปสร้างปัญหาการจราจรบริเวณรอบ	ๆ	มหาวิทยาลัย	 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย
	 	 8.	 ควรเตรียมแผนการบริหารจัดการ	 ดูแล	
และบ�ารงุรกัษาหลงัจากการปรบัปรงุทัง้ระบบแล้วเสรจ็	
	 	 9.	 เห็นด้วยกับการใช้ค�าว่า	 “Sustainable	
Campus”	 แต่ประสงค์จะให้มีแนวคิดที่กว้างขึ้นเป็น	
“Sustainability	University”	หรอื	เป็นมหาวทิยาลยั
แห่งความยั่งยืน
	 	 10.	 ขอให้น�าแนวคิดของพระพุทธเจ้ามาเป็น
หลักในการออกแบบ	 ซึ่งใช้ค�าว่า	 “รมณีย”	 แปลว่า	
สบายกายและสบายใจ	ซึง่ตามทีไ่ด้เสนอว่า	พฤตกิรรม
ของอาจารย์และนักศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป	 
มีการใช้พื้นที่บริเวณริมอ่างแก้วในการออกก�าลังกาย 
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หรือพักผ ่อนมากขึ้น	 เนื่องมาจากการออกแบบ
ส่ิงแวดล้อม	 เป็นการปลุกเร้าให้คนภายในเปลี่ยน
พฤติกรรมได้	
	 	 11.	 เห็นชอบกับค�าขวัญที่ก�าหนด	 “เรียบง่าย
และสง่างาม”	 ดังนั้นในการออกแบบส่ิงใดคราวต่อไป
ให้ยึดค�าขวัญนี้เป็นหลัก
	 	 12.	 Green	 and	 Clean	 เป็นหัวใจส�าคัญ	
แต่เป็นเพียงความสบายกาย	 และหากจะให้มีความ
สบายใจด้วยจะต้องเป็น	“Care	and	Share”	ซึ่งเมื่อ
มหาวิทยาลัยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้
มีความสวยงาม	สะอาด	และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
อย่างเป็นระบบแล้ว	 จะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมให้
บคุลากรภายในมหาวิทยาลัยเกิดความรูสึ้กแบ่งปันและ
เอาใจใส่ต่อกัน	เพื่อให้ใช้	Green	and	Clean	ให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่
	 	 13.	 ผลกระทบจากนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล
ท�าให้เกิดการจราจรที่แออัดภายในมหาวิทยาลัย	 ควร
ร่วมมอืกับสถาบนันโยบายสาธารณะของมหาวทิยาลยั
ท�าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้	 เพื่อให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
และเป็นข้อมลูให้รฐับาลไม่ท�าโครงการในลกัษณะนีอี้ก	
	 	 14.	 การวางแผนปลูกต้นไม้และปลูกสวน 
ขนาดเล็กในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ตามแผนแม่บทที่
ได้น�าเสนอเป็นสิ่งที่ดีมาก	แต่ขอให้จัดท�าเป็นโครงการ 
ขนาดใหญ่และออกแบบการปลูกต้นไม้และปลูกสวน 
เพิม่เติมนอกจากสวนปาล์มทีไ่ด้ด�าเนนิการปรบัปรงุอยู ่
ในขณะน้ี	 และเห็นด้วยกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ป้ายบอกสถานทีใ่ห้เป็นรปูแบบเดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลยั
	 	 15.	 ขอให้เร่งด�าเนินการโดยเร็วและไม่ต้อง
กังวลเรื่องงบประมาณ	 เนื่องจากจะเป็นประโยชน์
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารท่ีจะท�าให้บุคลากรมีความสบายกายและ
สบายใจ	 เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันและท�างาน
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ยาวนาน	
 (5) รายงานการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาปีการศึกษา 2555 – 2556
	 	 สภามหาวิทยาลยัมข้ีอคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
ดังนี้	
	 	 1.	 ขอช่ืนชมมหาวิทยาลัยที่ได้ด�าเนินการ

เป็นแบบอย่างให้มหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ในแง่ของความ 
หลากหลาย	การน�านวัตกรรมมาใช้ทีม่พีืน้ฐานการวจิยั	
การมีส่วนร่วม	 และการจัดท�าแฟ้มผลงาน	 portfolio	
ของนักศึกษาท่ีสามารถบอกได้ว่านักศึกษาท่ีส�าเร็จ 
การศึกษาแล ้วมีคุณค ่าเพิ่มอะไรบ ้าง	 และหาก
มหาวทิยาลยัสามารถแสดงจ�านวนของนกัศกึษาทัง้หมด
ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจมากขึ้น	 และ
ถ้ามีวิธีการใดที่สามารถดึงดูดให้นักศึกษาส่วนที่เหลือ
ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น	 เช่น	
การบนัทกึการเข้าร่วมกจิกรรมในระเบียนผลการเรยีน	
(Transcript)	ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้
	 	 2.	 จากจ�านวนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีหลาย
โครงการถ้าจะแสดงสัมฤทธิผลของโครงการให้เห็น
เช่นเดยีวกบัการน�าเสนอจ�านวนนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ท่ีได้คนืเงินกองทุนฯ	หลงัจากส�าเรจ็การศึกษา
แล้ว	 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดในประเทศไทยเป็นเร่ืองที่ 
น่ายนิดี	การด�าเนนิการในขัน้ต่อไปกจ็ะเป็นการแข่งขนั
กับตนเอง	คือ	พยายามท�าให้มีอัตราสูงขึ้นอีก
	 	 3.	ต้องการให้มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือ
ในเร่ืองของการใช้โปรแกรมคัดกรองปัญหานักศึกษา	
P.Check	 list	 ที่เป็นเครื่องมือส�าคัญที่สามารถรับรู้
และแก้ปัญหาของนักศึกษาก่อนที่จะบานปลาย	ควรมี
ข้อมลูจ�านวนนกัศกึษาทีห่ยดุเรยีนกลางคนัสบืเนือ่งจาก
มหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยมอบให้ 
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพฒันาคณุภาพการศกึษา	
และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาไป
ท�าการวจิยัเพือ่หาสาเหตขุองเรือ่งน้ี	และวธีิการเยยีวยา	
แล้วน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
	 	 4.	 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย	
เช่น	นกัศกึษาชนเผ่า	นกัศกึษาพกิาร	และนกัศกึษาทนุ	 
ถ้าจะท�าโครงการลกัษณะนีใ้นด้านอืน่	ๆ 	เช่น	เรือ่งของ
การเรียน	 เรื่องของทุน	 ท่ีจะท�าให้ทราบว่านักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ด้อยโอกาสและต้องการ 
ความช่วยเหลืออยู่ท่ีใดบ้าง	 และควรผลักดันในเรื่อง 
ของความสามารถในการใช ้ภาษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้อย่างน้อยสามภาษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
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	 	 5.	 การจัดท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ส�าหรบันกัศกึษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ต้องก่อให้เกดิคณุลักษณะเฉพาะ
ที่ส�าคัญแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ
สามารถวดัผลของการจดักจิกรรมได้จรงิ	เช่น	นกัศกึษา
ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้องมีวัฒนธรรม
ของล้านนา	 เป็นต้น	 ซึ่งประธานมีความเห็นเพิ่มเติม
ว่า	 เรื่องของ	 core	 character	 ภาษาทางการศึกษา
เรียกว่า	character	education	มอบให้มหาวิทยาลัย
ก�าหนดคุณลักษณะที่ส�าคัญ	 2	 ถึง	 3	 ข้อ	 แล้วท�าให้
เป็น	brand	ทีต่ดิกบัตวันกัศกึษาท่ีส�าเรจ็การศกึษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 6.	ยุทธศาสตร์ที่	1	:	พัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพในระดับสากล	 เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาทุกคนในด้านการจัดการศึกษา	 การ
เรยีนรู	้หวัใจส�าคัญทีส่ดุคอื	การเรยีนรูใ้นหลกัสตูร	การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา	 ซึ่งสามารถ
วัดได้จากวัตถุประสงค์	 รูปแบบและวิธีการสอนของ
อาจารย์ผูส้อน	ซึง่ถ้าเป็นการสอนแบบถ่ายทอดความรู้
เป็นหลกัเป็นส่วนใหญ่กจ็ะไม่สามารถยกระดบัของการ
เรียนรู้ได้	แต่ถ้าเป็นการให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ	และ
อาจารย์ท�าหน้าที่อ�านวยการเรียนรู้	 และการท�าความ
เข้าใจในเรื่องของวิชาความรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง	และโยง
ไปสู่เรื่องของคุณธรรม	จริยธรรม	 เช่น	ความเป็นคนดี	
ความซื่อสัตย์	ก็จะมีผลต่อการยกระดับการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก
	 	 7.	 ต้องการให้มหาวทิยาลยัสร้างจติส�านกึของ
ความเป็นพลเมืองดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในด้านของความรับผิดชอบ
ต่อทางการเมือง	 ความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น	 ในเรื่อง
ของการเลือกตั้ง	ซึ่งจ�านวนนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมากเพียงพอที่สามารถบ่งช้ี 
ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างมีนัยส�าคัญ		
	 	 8.	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)	มีแผนที่จะพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	ที่ผ่านมาพบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีส่วนร่วมในเรื่องนี ้
น้อยมาก	 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	
เช่น	 การเข้าร่วมแข่งขันนักวิจัยรุ่นใหม่	 การเข้าร่วม 

ค่ายต่าง	 ๆ	 ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	 ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
หลายแห่งเข้าร่วมการแข่งขัน	 และการแข่งขันระดับ
ประเทศ	เช่น	การแข่งขัน	“การพฒันาหุน่ยนต์สร้างบ้าน”	 
ซึ่งไม่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ควรท�า
อย่างมีระบบและมีรูปแบบ	 ขอมอบรองอธิการบดี
ฝ ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 หารือ 
ร่วมกันด�าเนินการจัดท�ารูปแบบแล้วมอบให้คณะ 
รับไปด�าเนินการ	
	 	 9.	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีควรได้รับการส่งเสริม	
เช่น	
	 	 9.1	 มหาวทิยาลยัควรร่วมมอืกบับรษิทัเอกชน
ท่ีเป็นผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์	 และรถจักรยานยนต์
ในการด�าเนินการเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย	 สร้าง
คณุลกัษณะทีด่ขีองผูข้บัขีใ่ห้กบันกัศกึษาและบคุลากร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 	 9.2	 การใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ส�าหรับนักศึกษา	 โดยการสร้างทางจักรยาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางภายนอกมหาวิทยาลัย	
ท�าให้ลดปัญหาในเรื่องของที่จอดรถ	 และท�าให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีดี	 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด�าเนินการน�าร่องในเรื่องน้ี 
โดยการมอบจักรยานให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้ตามหอพักนักศึกษาต่าง	ๆ	
	 	 9.3	 กิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับ	 core	
character	ที่มีเรื่องของความรู้	และเรื่องของจิตอาสา
ที่เช่ือมโยงกับการเรียนการสอนที่ท�าให้นักศึกษาได้รับ 
ประสบการณ์ชีวิต	 สามารถช่วยเหลือสังคม	 และ
นักศึกษาสามารถท�าได้จริง	
	 	 9.4	 ดูแลในเรื่องของสุขลักษณะร้านอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัย	 ทั้งในเรื่องของความสะอาดของ
ร้านอาหาร	และการใช้ภาชนะ	
	 	 10.	 การด�าเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง	 ๆ	
มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปดูแล	 ให้การสนับสนุน	 ให้ค�า
แนะน�า	 ท้ังในเรื่องของการเงิน	 การด�าเนินกิจกรรม	
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง	ๆ	โดยมีอาจารย์รุ่นใหม่



AnnuAl RepoRt 2014
University Council, Chiang Mai university 31

เป็นที่ปรึกษาเข้าไปคลุกคลีและสร้างระบบการด�าเนิน
กจิกรรมเหล่านีข้ึน้มา	เพือ่เป็นแบบอย่างของนกัศกึษา
ต่อไป	
	 	 11.	 เร่ืองของกองทนุกู้ยมืเพือ่การศึกษา	(กยศ.)	 
มหาวิทยาลัยควรสร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษาทราบ
ถึงที่มาของโอกาสของนักศึกษาที่ได ้เข ้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	
(กยศ.)	 เพราะเงินกองทุนดังกล่าวมาจากการเสียภาษี
ของคนในประเทศทั้งหมด	 ดังนั้น	 ต้องสร้างจิตส�านึก
ในเรือ่งนีใ้ห้นกัศกึษาส�านกึและตอบแทนบญุคณุตัง้แต่
ที่ยังศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีที่	 1	 และเมื่อส�าเร็จ
การศึกษาแล้วต้องน�าเงินกองทุนคืนครบถ้วนทุกคน
	 	 12.	 การวัดผลของการด�าเนินงานของฝ่าย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 ท�าได้โดยการก�าหนดหัวข้อ
ของพฤติกรรมที่ ไม ่พึงประสงค์และพฤติกรรมที ่
พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า
มีอะไรบ้าง	 แล้วสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่เกิดขึ้นในทั้ง	2	กรณี
 (6) กลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ มหา-
วิทยาลัยเชียงใหม่ 
	 	 สภามหาวิทยาลยัมข้ีอคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
ดังนี้
	 	 1.	 ฝ่ายวิชาการและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ได้น�าเสนอกลยุทธ์การพฒันาบัณฑติคุณภาพเป็นระบบ
ที่ดีมาก	 ซึ่งถ้าได้ด�าเนินการแล้วก็ต้องมีการปรับปรุง 
ต่อไป	ต้องเก็บข้อมูลเพื่อท�าวิจัย	แล้วน�ามาพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น	 ซึ่งมีตัวอย่างของความส�าเร็จของมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ	 และบางเรื่องซึ่งในโครงการที่น�าเสนอ
ยังไม่ได้กล่าวถึง	 เช่น	 หอพักเป็นสถานที่สามารถ
ฝึกฝนนักศึกษาในเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้มาก	 ทั้งในส่วนที่
ไม่ใช่เรื่องของวิชาการ	 และรวมทั้งวิชาการด้วย	 ซึ่งจะ
มีหนังสือ	Heart	of	Higher	Education	ซึ่งได้กล่าวไว้
ว่า	นักศึกษาต้องมีทั้ง	Head,	Heart	and	Spirit	และ
หนังสืออีกเรื่องคือ	How	Learning	Works	มีตัวอย่าง
จ�านวนมาก	 ในวิธีการที่ท�าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู ้
ในลักษณะที่เรียกว่า	Higher	Honour	Learning	
	 	 2.	 กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ้ 	 ไม ่ว ่า
กระบวนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้	 สิ่งท่ีส�าคัญ

คือ	 ท�าอย่างไรให้นักศึกษาทุกคนประสบความส�าเร็จ	 
ไม่สามารถใช้วิธกีารเดยีวกับนักศกึษาทุกคนได้	เน่ืองจาก
สมรรถนะและศกัยภาพของนักศกึษาแตกต่างกนั	ดงัน้ัน	 
จึงต้องมีวิธีการท่ีหลากหลาย	 ซึ่งผู้ท่ีจะให้ค�าตอบได้ดี
ท่ีสดุว่าจะใช้วธีิใดคอืตวัผูเ้รยีนเอง	โดยอาจเริม่จากกลุม่
นักศึกษาที่อ่อนภาษาอังกฤษก่อนก็ได้
	 	 3.	 ควรน�าเอกสารที่ได้น�าเสนอกลยุทธการ
พัฒนาบัณฑิตคุณภาพให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
แต่ละท่านได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง	ๆ	จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
	 	 4.	 จากเอกสารท่ีน�าเสนอท่ีเช่ือมโยง	 EdPEx	
กับ	 TQF	 น้ัน	 เน่ืองจาก	 TQF	 เป็นมาตรฐาน	 ข้ันต�่า	
ต้องการให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อ้างองิระบบทีส่งูกว่า	
TQF
	 	 5.	ค�าว่า	“Single	Database”	น่าจะตรงกับ
ค�าว่า	“Integrated	Database”	ซึง่ภาคเอกชนเรยีกว่า	
“Business	Intelligence”	การท�างานควรใช้	EdPEx	
เป็นตวัน�า	เพราะ	EdPEx	มุง่เน้นความเป็นเลศิ	ต่างกบั	
TQA	ที่มุ่งเน้นรางวัล	
	 	 6.	 กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเป็นระบบหนึ่ง 
ที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จในมหาวิทยาลัย	 และต้องการ 
ให้เกดิอตัลกัษณ์ของความเป็นบณัฑติของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม ่ที่ ต ้องด� า เนินการโดยส ่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย	 มิใช่มอบหมายให้คณะหน่ึงคณะใดเป็น
ผู้ด�าเนินการ
	 	 7.	 การก�าหนดกรอบและหลักเกณฑ์การ 
จัดท�าหลักสูตรของ	 สกอ.	 ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดของการ
พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ที่นักศึกษาต้องรู้กว้างข้ึน	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องแสดงให้	 สกอ.	 เห็นว่า	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถจัดการในรายละเอียด
ของเรื่องเหล่านี้ได้	
	 	 8.	 การเปลีย่นแปลงในมหาวิทยาลยั	ผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยัจะต้องท�าให้อาจารย์สนบัสนนุการพฒันา
คุณภาพการศึกษาดังกล่าว
	 	 9.	 ควรมีการทดสอบทักษะของวชิาภาษาไทย	 
และวิชาคณิตศาสตร์	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เช่นเดียวกับโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งวิชาดังกล่าว
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เป็นพื้นฐานส�าคัญ	 งานวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห ์
ในระดับอุดมศึกษา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การศึกษาของประเทศ	ควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย
	 	 10.	 ควรน�ารูปแบบการคิดวิเคราะห์ซึ่งได้มา
จากการศกึษาอย่างเป็นระบบในลกัษณะนีไ้ป	ประยกุต์
กับของการวิจัยและภารกิจอ่ืน	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ด้วย
	 	 11.	 จากการน�าเสนอของรองฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัยควรที่จะ 
จัดท�าการประชุมเชิงปฏิบัติการ	โดยเชิญมหาวิทยาลัย
ต่าง	 ๆ	 แล้วน�าสิ่งน้ีเสนอเป็นตัวอย่างในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ	 จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก	
โดยอาจจะเริม่จากการประชมุอาจารย์ทัง้มหาวทิยาลยั
ให้รบัทราบเรือ่งผลการทดสอบภาษาองักฤษก่อน	เพือ่
ให้อาจารย์เข้าใจและไม่เกิดการต่อต้านในการพัฒนา
ทางวิชาการ
	 	 12.	 ควรเพิ่มเติมในเรื่องของปัจจัยแห่งความ
ส�าเร็จของการศึกษา	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ	 จาก 
ผลการวิจัยโดยการสนับสนุนของบิล	 เกตส์	 ในเรื่อง
ของการศึกษาพบว่ามี	 40	 กว่าปัจจัย	 ซึ่งมีปัจจัยอยู	่ 
2	 กลุ่มที่ส�าคัญ	 คือ	 ปัจจัยที่เป็นลบต่อคุณภาพของ 
การศึกษา	 และปัจจัยท่ีเป็นบวกต่อคุณภาพของ 
การศกึษา	ซึง่ม	ี3	กลุม่	คอื	1.	Mini	impact	2.	Middle	
impact	3.	Maximum	impact	ที่จะน�าไปสู่คุณภาพ	
ปัจจัยที่ส�าคัญคือ	(1)	คุณภาพของครู	(2)	การท�างาน
ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียน	 และสิ่งท่ี 
เกิดขึ้นในห้องเรียน	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมี
ข้อมูลการสอนของอาจารย์ในชั้นเรียนด้วย
	 	 13.	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช-
ด�าริให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง	 ซึ่งม	ี 
3	 ข้อ	 คือ	 1)	 ท�าอย่างไรให้เด็กรักครู	 และครูรักเด็ก	 
2)	สอนเดก็ให้มีน�า้ใจต่อเพือ่น	3)	จัดกิจกรรมให้เดก็ท�า
เป็นหมู่คณะ	ให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี
	 	 14.	 เรื่องของการวัดและประเมินผล	 และการ
ให้คะแนนต่าง	ๆ 	คณะกรรมการภาควชิา	และอาจารย์
ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างแท้จริง
	 	 15.	 เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร	 การปิด
หลกัสตูรเดมิและเปิดหลกัสตูรใหม่	เนือ่งจากการศกึษา

ไทยแต่เดมิเป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ผูส้อน	แต่ต่อไปมหาวทิยาลยัต้องจดัหลกัสตูรตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่จึงจะไม่ตกงาน
	 	 16.	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 เป็นความเช่ือของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างคุณลักษณะทั่วไปของความ
เป็นพลเมืองดี	 ส่วนวิชาเอกเป็นการสร้างนักวิชาชีพ 
ที่เก่ง	 จึงต้องมีทั้ง	 2	องค์ประกอบ	หากมหาวิทยาลัย
เช่ือในปณิธานของมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยก็ควร
ด�าเนินการเอง	โดยยึดเพียงกรอบจ�านวนหน่วยกิตโดย
รวมตามเกณฑ์ของ	 สกอ.	 แต่ในรายละเอียดของวิชา
ควรเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย
	 	 17.	 การพฒันานกัศกึษา	นอกจากภาษาองักฤษ
แล้วควรเพิม่เติมในเรือ่งของเทคโนโลย	ีซึง่มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม่ก�าลงัด�าเนนิการในเรือ่งของโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่จะเป็น	E-University
 1.1.2 นโยบายและแผนระดับส่วนงาน
	 สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์
การบริหารงานในวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 4	 ปีของ
หัวหน้าส่วนงานท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่	 ที่ได้น�าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย	จ�านวน	5	ส่วนงาน	ประกอบด้วยคณบดี
คณบดคีณะเภสชัศาสตร์	คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์	
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์	และคณบดคีณะวจิติรศลิป์	ซึง่มข้ีอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน	
ต่าง	ๆ	ดังนี้
 1.1.2.1 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
	 (1)	 เรื่องของ	 Branding	 Pharmacy@cmu	 
คณะเภสชัศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มนีกัศกึษาเก่า
ทีมี่ช่ือเสยีง	เป็นเภสชักรทีส่ร้างประโยชน์อย่างมากมาย
ในเรื่องของยา	มีความรู้	และมีประสบการณ์ระดับโลก	
คณะควรเชิญมาร่วมในการสร้าง	Branding	Pharma-
cy@cmu	ของคณะเภสัชศาสตร์	
	 (2)	 ในแวดวงการค้าระหว่างประเทศจะมีการ 
เข้ามาในรปูแบบคล้ายร้านสะดวกซือ้ในเร่ืองของยา	ซึง่
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คงแข่งขันกับ
บริษัทเหล่านี้ยาก	คณะควรท�าความร่วมมือกับองค์กร
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เภสัชกรรม	 และคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ต่าง	ๆ 	สร้างเครอืข่ายให้สามารถต้านกระแสการเข้ามา
ของผู้ผลิตยาจากต่างประเทศในลักษณะนี้
	 (3)	 วสิยัทศัน์	ในการทีจ่ะเป็น	Champion	ในเรือ่ง
ยาในภูมิภาคอาเซียน	 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ไม่ได้เป็นเภสัชกรรมในความหมายเดิม
อย่างเดียว	 แต่เป็นเภสัชกรรมที่ก้าวออกไปจากเรื่อง
ของยา	ที่รวมไปถึงด้านอาหารเสริมและความงาม	ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเป็นแนวโน้มใหม่ในเชิงวิทยาการในด้าน
เภสัชกรรมที่โลกต้องการ	 เรื่องของอาหารเสริมเป็น
ระบบป้องกันที่ไม่ต้องใช้ยารักษา	 ส่วนความงามเป็น
เรื่องที่ทุกคนต้องการต้องดูแลในเชิงพาณิชย์	 และ 
ความต้องการด้านสังคม	คณะควรมุ่งใน	2	ด้านนี้อย่าง
ชัดเจน
	 (4)	 เรื่อง	Localization	คณะอาจด�าเนินการวิจัย
สู้การวิจัยตามแผนตะวันตกไม่ได้	 เพราะว่าบริษัทยา
ส่วนใหญ่มีงบหลายร้อยหลายพันล้านบาท	 แต่หาก
คณะเน้นเรื่องของ	 Localization	 กับส่ิงที่มีอยู ่ใน 
ล้านนาและอาเซยีน	เข้ามาเป็นจดุเด่นในการทีจ่ะท�าให้
เกิดเภสัชกรรมทั้งทางด้านยา	 ด้านอาหารเสริมและ
วิตามิน	ด้านความงาม	จุดเด่นของวัตถุดิบที่คนอื่นไม่มี
ท�าให้มีแววของการเป็น	Champion	ได้ง่าย
	 (5)	 ความส�าเร็จส่วนใหญ่จะอยู ่ที่ตัวนักศึกษา	
ซึ่งมีตัวอย่างในหลายมหาวิทยาลัยท่ีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยหลายคนสามารถเข้าไปเป็นผู ้น�ากลุ ่ม
เศรษฐกจิหลัก	ๆ 	ของประเทศ	เช่น	ด้านการเงนิ	เป็นต้น	
จะท�าอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างแบรนด์ของ 
คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยให้
คนกลุ ่มนี้ได้รับทราบก่อนที่จะเลือกเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า	 สามารถท�าอะไรได้บ้าง	 ซึ่ง
หากคณะเภสัชศาสตร์ได้	 Input	 ที่เก่ง	 และท�าให้
เขาเป็นคนดี	 สิ่งอื่น	 ๆ	 ก็จะตามมา	 เพราะคนกลุ่มนี้
จะไปสร้างอนาคตของประเทศ	 สามารถท�าให้คณะ
เภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นที่นิยมของ
นักศึกษา	 ได้รับการเลือกเข้ามาเรียนเป็นอันดับหน่ึง	 
ก็ถือว่าประสบผลส�าเร็จแล้ว	
	 (6)	 การน�าเสนอเป็นเชิงกิจกรรมกับความช�านาญ
พิเศษ	 บางอย่างแทนที่จะเป็นกระบวนการ	 น่าจะให้

เป็นเป้าหมายบ้างก็จะดี	 เช่น	 การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยา	เครื่องส�าอาง	ถ้าท�าให้เป็น	Champion	จะได้
เป็นมรดกของคณะ	เพราะปัจจุบันในเรือ่งน้ีมีท้ังการท�า 
ผิดกฎหมาย	 การโฆษณาเกินความเป็นจริงก่อให้เกิด
การสูญเสีย	 ถ้ายังไม่สามารถท�าให้เสร็จได้ในสมัยนี้	 
สิง่นีจ้ะเป็นมรดกตกทอดในการท�าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ฝ้าระวงั 
ต่อไป	
		 (7)	 ขอให้อธิการบดีหารือกับคณบดีคณะเภสัช-
ศาสตร์ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารวิจัยและบัณฑิต
ศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์	 ซึ่งจะเป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานส�าหรับการพัฒนา	 เพื่อรองรับโครงการต่าง	ๆ	
ของคณะต่อไป
 1.1.2.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
	 (1)	 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม	 โครงการที่	 2	
ยังไม่ผ่านการพิจารณา	 ดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์
ควรด�าเนินโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มต่อไป	 โดย 
ไม่ต้องรองบประมาณ	 ส�าหรับนักศึกษาในโครงการ 
ท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษาควรหารือมหาวิทยาลัยใน 
เรื่องนี้ต่อไป
	 (2)	 ป ัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน	
เน่ืองจากการต้ังงบประมาณรายรับสูงกว่าความ
เป็นจริง	 ขอมอบมหาวิทยาลัยรับเรื่องนี้ไปหารือกับ 
กองคลังหาวิธีการจัดท�าระบบการประมาณรายรับ 
รายจ่ายให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง	 และสามารถ 
น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการรายรับรายจ่าย
ของคณะได้อย่างถูกต้อง
	 (3)	 คณะทันตแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลทันต-
กรรม	ที่เป็นศูนย์รักษาทางทันตกรรมด้านต่าง	ๆ	เช่น	 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านรากเทียม	 ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางด้านความผิดปกติของใบหน้า	 ซึ่งมี
ศักยภาพและคุณภาพเช่นเดียวกับโรงพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร	 แต่ราคาถูกกว่ามาก	 หากคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์จัดท�าโครงการการรักษาทันตกรรม
ด้านต่าง	 ๆ	 และน�าเสนอเป็นโปรแกรมการรักษาจะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้มาก
	 (4)	 เน่ืองจากในภาพรวมของประเทศยังมีความ
ต้องการทันตแพทย์อีกเป็นจ�านวนมาก	 ถ้ามองในเชิง
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เศรษฐศาสตร์ควรคงจ�านวนรับนักศึกษาปริญญาตรีไว้
ตามเดมิ	ขณะเดยีวกนัคณะก็ยงัมคีวามสามารถในการ
ผลิต	ดังนั้น	ส�าหรับงบประมาณที่ขาดไปจากโครงการ
ผลิตทันตแพทย์เพิม่	คณะทนัตแพทยศาสตร์ควรจดัท�า
เป็นโครงการพิเศษที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ทดแทนงบประมาณ	
	 (5)	 ควรชีแ้จงปัญหาต่าง	ๆ 	ให้บุคลากรของคณะฯ	
รับทราบ	 และสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถในการ
บรหิารงานของคณะทนัตแพทยศาสตร์มาช่วยงานของ
คณบดี	 เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา 
ร่วมกันทั้งคณะ
	 (6)	 ควรน�าเสนอโครงการทีส่ามารถขยายศกัยภาพ
และพัฒนาคณะฯ	 ว่าจะปรับปรุงด้านไหนต่อมหา-
วิทยาลัย	และหาวิธีการช่วยเหลือให้เป็นกรณีพิเศษ
	 (7)	 ควรเปิดสอนหลกัสตูรทนัตกรรมส�าหรบัผูส้งูอาย	ุ
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตร
ดังกล่าว	 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของสังคมไทย 
ที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น	
 1.1.2.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 (1)	 เนื่องจากคณะมีผลงานเกี่ยวกับด้านช้าง
จ�านวนมาก	 และมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่จะจัดตั้ง
ศูนย์คชศาสตร์นานาชาติ	 โดยให้น�าเรื่องนี้หารือกับ
มหาวิทยาลัยต่อไป
	 (2)	 ควรจัดท�าหนังสือที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับ
ช้าง	เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ	
	 (3)	 เนื่องจากบางภาควิชามีความเข้มแข็งมาก 
อันเกิดจากการร่วมมือกับต่างประเทศ	 ควรน�าความรู้
ใหม่	ๆ 	ไปสูภ่าควิชาอื่นภายในคณะด้วย	เพื่อก่อให้เกิด
ความสามคัคเีป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกัน	สร้างความรูใ้หม่	ๆ 	
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นส�าหรับคณะ
	 (4)	 ควรขยายขอบเขตของภาระงานออกไปใน
เรื่องของสิทธิของสัตว์	 โดยร่วมมือกับคณะนิติศาสตร	์ 
คณะแพทย์ศาสตร์	และคณะอืน่	ๆ 	ด�าเนนิการในเรือ่งน้ี	 
เนื่องจากปัจจุบันมีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์
เป็นจ�านวนมาก	เช่น	การลักลอบตัดงาช้าง	เป็นต้น
	 (5)	 เนื่องจากงบประมาณมีจ�ากัด	 คณะฯ	 ควร
ด�าเนินการจัดท�าโครงการที่มีความส�าคัญ	 เพื่อให้เห็น

ผลที่ชัดเจน
 1.1.2.4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
	 (1)	 การเปิดสอนหลกัสตูรในระดบัปรญิญาโท	และ
ปริญญาเอกให้มากข้ึน	 และก�าหนดแผนการพัฒนา
อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะใน	4	ปีข้างหน้า	ให้ศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 โดยเฉพาะ 
สาขาวิชาที่เป็นความรู้ใหม่	
	 (2)	 การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ	 และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	โดยให้คณะก�าหนดเป็นแผน	และด�าเนนิการ 
เชิงลึกในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะให้มากขึ้น	 ท�าให้ประหยัด
กระดาษ	และเวลามากขึ้น	
	 (3)	 การขยายการบรกิารทางด้านเทคนคิการแพทย์
ออกไปสูช่มุชน	เพือ่ให้สามารถบรกิารได้อย่างทัว่ถงึ	และ
สร้างรายได้ให้กับคณะ	ส�าหรับการจัดตั้งสถานบริการ
ดังกล่าว	 คณะอาจด�าเนินการโดยการขอรับบริจาค 
สถานที่	 การเช่าสถานที่	 หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการทางด้านการแพทย์ที่สามารถ
เชื่อมโยงการบริการกันได้	
 1.1.2.5 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
	 (1)	 การที่คณะมีจุดแข็งเรื่องของการมีสาขาวิชาที่
หลากหลาย	ควรหาจุดเด่นของคณะว่ามีอะไร	และน�า
จุดเด่นนั้นไปสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป	
	 (2)	 การที่จะหารายได้ให้กับคณะได้เป็นจ�านวน
มาก	 คณะต้องมีหน่วยธุรกิจที่มีทักษะสามารถเจรจา
ความร่วมมือต่าง	 ๆ	 ซึ่งทรัพยากร	 คือ	 อาจารย์	 และ
นักศกึษา	ในการท�ารายได้ให้กับคณะ	โดยมหาวทิยาลยั
ในต่างประเทศให้นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์เรียนโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพราะนักศึกษาเหล่าน้ีมีความคิด
สร้างสรรค์สามารถหารายได้ให้กับคณะได้	
	 (3)	 การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
คณะวิจิตรศิลป์เป็นเรื่องที่ยาก	 ควรมีแนวคิดท่ีเฉพาะ
ซึง่ทางส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	และ	
(สกว.)	 ได้มีการจัดทุนวิจัยในเชิงสร้างสรรค์ข้ึน	 โดย
มีอาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นกรรมการ	 และมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
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เชียงใหม่ได้รับทุนแล้วท�าให้งานด้านสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมากขึ้น	 คณะวิจิตรศิลป์ควร
ใช้โอกาสน้ีท�าเรือ่งงานวจิยั	โดยแยกแยะงานทีเ่ป็นการ
สร้างสรรค์	 กับงานที่เป็นเชิงองค์ความรู้ในเชิงศิลปะที่
สามารถถ่ายทอดต่อได้	
	 (4)	 ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริม
ทางด้านล้านนาศึกษา	 และคณะได้ก้าวข้ามความเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไปสู ่เศรษฐกิจด้วยจากการก�าหนด 
พันธกิจไว้อย่างชัดเจนในเชิงสร้างสรรค์	 และถ้าหาก
จะก�าหนดยุทธศาสตร์ไปสู ่แผนปฏิบัติให้ชัดเจนจะ
ท�าให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีคณะคาดหวังไว้เป็นจริง	
เมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื่องของ 
ศิลปวัฒนธรรมบวกกับนวัตกรรมและท�าให้เป็นธุรกิจ
ก่อให้เกิดรายแก่อาจารย์ได้	 ต้องท�าให้คณะมีรายได้
ด้วย	 และท�าให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นจริง	 ทั้งใน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน	 การมีศิลปวัฒนธรรม	
นอกจาก	Creative	Economy	แล้ว	ศิลปวัฒนธรรม
สามารถจะท�าในสิ่งที่เรียกว่า	 Social	 Enterprise	
ได้	 ซ่ึงได้มีการน�าเร่ืองนี้เสนอเข้าเป็นกฎหมายในที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เช่น	 จังหวัด
เชียงใหม่มีบริษัทที่น�านักท่องเที่ยวไปเที่ยวชุมชนท่ีมี 
ศิลปวัฒนธรรม	 ชุมชนเหล่านี้จะมีสินค้าที่เป็นศิลป-
วัฒนธรรมของตนเองจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว	 ท�าให้
ชุมชนมีรายได้อยู ่ได้อย่างยั่งยืนและท�าให้บริษัทม ี

รายได้	 ทั้งยังช่วยส่งเสริมช่วยเหลือสังคมได้ในขณะ
เดยีวกนั	จงึขอเพิม่เตมิค�าว่า	“เศรษฐกจิสงัคม”	ในเรือ่ง 
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจสังคมและแผนปฏิบัติให ้ เป ็นรูปธรรม	 
โดยเฉพาะในเรื่องของ	 Social	 Enterprise	 หรือ
วิสาหกิจเพื่อสังคมในแง่ของศิลปวัฒนธรรมและน�า
ชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในล้านนามา 
ต่อยอดโดยท�าเป็นแผนงานของคณะ	
	 (5)	 คณะวิจิตรศิลป์ควรน�าเอาภูมิปัญญาที่แท้จริง
ทางด้านล้านนามาช่วยชุมชนเมืองให้เป็นล้านนาอย่าง
แท้จริง	 เช่น	 การช้ีน�าภูมิปัญญา	 การรักษาความเป็น
ล้านนาในการประชุมของส่วนราชการต่าง	ๆ
	 (6)	 การคัดกรองนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาใน 
คณะวิจิตรศิลป์	 ถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 และขัดเกลาให้
เป็นสุภาพบุรุษ	 สุภาพสตรี	 เป็นศิลปินท่ีมีเกียรติศักดิ์	
มีมารยาท	วินัยที่ดีงาม	โดยเฉพาะมารยาทไทยล้านนา
	 (7)	 น�าเรื่องของ	Social	Economy	และ	Social	
Enterprise	 ก�าหนดไว้ในภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
คณะ	เพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถผลัก
ดันได้ต่อไป	
	 (8)	 ให้ปรบัปรงุหอศลิปวฒันธรรมให้เป็นหอศลิปะ
ของภาคเหนือและสามารถดึงดูดทั้งชุมชนท้องถิ่น	
นักศึกษา	นักเรียน	ประชาชนทั่วไป	
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	 1.2	การออกประกาศ	ระเบียบ	และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ออกใหม่ หรือปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเดิมทั้งฉบับ

เรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1.	การบริหารงานบุคคล/สิทธิ	สวัสดิการ 5 - - 5

2.	การเงิน	และทรัพย์สิน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 6 - 7

3.	การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา	 2 - - 2

4.	การประเมินผู้บริหาร 1 - - 1

5.	การบริหารทั่วไป - 1 - 1

6.	การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - 1 - 1

รวม 9 8 - 17

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในปี พ.ศ. 2557

เรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1.	การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน	การแบ่งงาน - - 3 3

2.	การบริหารงานบุคคล 3 - - 3

3.	การเงินและทรัพย์สิน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 1 - 2

4.	การบริหารวิชาการ 1 - - 1

5.	การบริหารทั่วไป 1 - - 1

6.	การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - 1 - 1	

รวม 6 2 3 11
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	 มีข้อบังคับและระเบียบที่ส�าคัญ	คือ
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
ในองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
	 	 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย	 และองค์กร
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพูน	 ความรู 	้
ทักษะทางวิชาการ	 และประสบการณ์	 รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย	 อีกทั้งยังเป็นการดึงความร่วมมือ
กลับเข้าสู่มหาวิทยาลัย	 และยังเป็นประโยชน์ต่อภาค
อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจในการน�าองค์ความรู ้
ไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร	 เพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีทิศทางเพ่ิมขึ้น
ต่อไปในอนาคต	 ก�าหนดขอบเขตองค์กรภายนอกที่
สนับสนุนให้พนักงานไปปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน	
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน	 ให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ	
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
ศกึษาเพือ่ปรญิญาเภสชัศาสตรบณัฑติ และปรญิญา
วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.ศ. 2557
	 	 คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอขอแก้ไขปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการศึกษา
เพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต	 พ.ศ.	 2553	 โดย
เพิ่มเติมการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นกัศกึษาทีไ่ด้เข้ามาเรียนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
แล้ว	 แต่ไม่สามารถเรียนจนส�าเร็จตามหลักสูตรหรือ
เงือ่นไขของสาขาวชิา	หรอืไม่ประสงค์จะเรยีนจนส�าเร็จ 
ตามหลักสตูร	ให้นกัศกึษาสามารถเสนอขอรับปรญิญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้	 ภายใต้เง่ือนไขที่ก�าหนด	 โดยยึดหลักว่า	 นักศึกษา
สามารถเรียนจนส�าเร็จในระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต	 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 โดยสามารถสอบผ่าน 

กระบวนวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานท้ังวิทยาศาสตร์ 
กายภาพและวทิยาศาสตร์สขุภาพได้	คณะฯ	จงึได้เสนอ
ขอปรับแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
เภสัชศาสตรบัณฑิต	 พ.ศ.	 2553	 ในข้อ	 21.2	 โดย 
เพิม่เติมการเสนอให้ได้รับปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และการ
ถอดถอนผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
	 	 ปัจจุบันการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จะอิงตาม 
กฎระเบียบของ	 ก.พ.อ.	 ซึ่งผู้เสนอขอต�าแหน่งทาง
วชิาการจะต้องจัดท�าแบบฟอร์มพร้อมเสนอผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่	 ก.พ.อ.	 ก�าหนด	 การด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในประเด็นต่าง	 ๆ	 เช่น	 เกณฑ์
การมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่ก�าหนดให้ผู้ขอจะต้อง
มีส่วนร่วมในผลงานวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	
และต้องเป็นผู้ด�าเนินการหลักในเร่ืองนั้น	 หรือผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ด�าเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องน้ัน	 และ
ต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคล้อง
กัน	 ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง	ฯลฯ	
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ	 ก.พ.อ.	 (ฉบับท่ี	 2)	
พ.ศ.	 2550	 นั้น	 ส่งผลกระทบต่อการขอต�าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์	 รวมท้ังมิติในการประเมินมอง
ในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ	 ระยะเวลาการขอ
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ก�าหนดต�าแหน่งใช้เวลานานมาก	การเสนอขอต�าแหน่ง
ทางวิชาการข้ามสาขาวิชามีปัญหาในการพิจารณา	
เน่ืองจากสาขาวิชาของผู้ที่ขอไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และฐานข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณตาม
ประกาศ	สกอ.	มีจ�านวนค่อนข้างจ�ากัด
		 	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่จึงเห็นควรก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 
ขึน้มาเอง	เพือ่ใช้กบัคณาจารย์ประจ�าของมหาวทิยาลยั
ที่เป็นพนักงาน	 โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพ
ทางวิชาการ	 ครอบคลุมการประเมินของทุกกลุ ่ม
สาขาวิชาท่ีมีลักษณะของผลงานวิชาการที่แตกต่าง
กัน	โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ของ	ก.พ.อ.	บางส่วน	โดยมี
มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ตาม
ประกาศ	ก.พ.อ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 
รองศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	 (ฉบับที่	 2)	 
พ.ศ.	2550
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
คณุสมบัติ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประเมนิผลการสอน
และเอกสารท่ีใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ 
เพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง-
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
	 	 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย
คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย์
เพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 รอง-
ศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	 เหมาะสมกับบริบทการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐ	 โดยมีมาตรฐานทางวิชาการไม่ต�่ากว่า
เกณฑ์ที่	 ก.พ.อ.	 ก�าหนด	 ซึ่งปรับปรุงจากข้อบังคับฯ	
ว่าด้วยคุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการประเมินผล
การสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของ
ข้าราชการต�าแหน่งวิชาการ	ซึ่งท�าหน้าที่สอนและวิจัย 
เพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 รอง-
ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.	2552	
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า (เงินรายได้ส่วนงาน) 
กรณีออกจากงาน พ.ศ. 2557
	 	 เพื่อก�าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า	
(เงินรายได้ส่วนงาน)	 ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับ
พนกังานมหาวทิยาลยัประจ�า	(เงนิงบประมาณแผ่นดนิ)	
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงาน 
พ.ศ. 2557
	 	 โดยที่เห็นสมควรให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของ
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	
2551	 มาตรา	 15(7)	 ก�าหนดให้มีกองทุนเพื่อกิจการ
ต่าง	 ๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	 โดยการ
บรหิารกองทนุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั	
ซึ่งได้ปรับปรุงจากระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่า
ด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 พ.ศ.	 2543	 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	 2	 
พ.ศ.	 2546	 ให้เหมาะสม	 ทันสมัย	 และเป็นไปตามท่ี 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	 2551	
ก�าหนด	 และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พ.ศ.	2552	
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
สถาบันสมทบ พ.ศ. 2557
	 	 	 เพื่อให้การรับสถาบันการศึกษาอื่นเข้าเป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 การก�ากับ	
ดูแลและการยกเลิกการสมทบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย	 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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เชยีงใหม่	พ.ศ.	2551	ข้อบังคับนีป้รบัปรงุจากข้อบงัคบั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยสถาบนัสมทบ	พ.ศ.	2538	 
ให้เหมาะสม	ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
ประเมนิผลการบรหิารงานของอธกิารบด ีพ.ศ. 2557
	 	 เพื่อปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี	
พ.ศ.	2551	ซึ่งมีสาระส�าคัญที่ปรับปรุง	ดังนี้
	 	 1.	 ก�าหนดให้อธิการบดีน�าส่งยุทธศาสตร์การ
บริหารส่วนงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของ
สภามหาวิทยาลัยแล้วให้กับสภามหาวิทยาลัยภายใน
ก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้เสนอยุทธศาสตร์ต่อ
สภามหาวิทยาลัย	 ซึ่งจะใช้เป็นส่วนประกอบส�าคัญ 
ในการประเมินผลการบริหารงานต่อไป	
	 	 2.	 ปรบัรอบระยะเวลาการประเมนิเมือ่อธกิารบดี
ด�ารงต�าแหน่งครบหนึ่งปีหกเดือนและสามปี	
	 	 3.	 ก�าหนดให้อธิการบดีจัดท�ารายงานผลการ 
ปฏิบัตงิานในรอบหนึง่ปีหกเดอืนเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมิน	 พร้อมกับเสนอบทสรุปแนวคิดในการบริหาร
มหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย	 (concept	 paper)	 เพื่อที่
จะท�าให้สามารถประเมินได้ชัดเจนขึ้น	ทั้งนี้	concept	
paper	 เป็นส่วนย่อของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ทัง้หมด	ทีแ่สดงว่ามหาวทิยาลยัต้องการผลกัดนัภารกจิ
เรื่องใด	หน่วยงาน/ส่วนงานใด	มีวิธีการอย่างไร	และที่
ส�าคัญที่สุดคือแสดงให้เห็นว่าอธิการบดีประสงค์จะให้
บังเกิดผลอย่างไร	 และให้อธิการบดีประเมินด้วยว่ามี
ความก้าวหน้าหรอืมผีลการด�าเนนิการเมือ่เปรยีบเทียบ
กบัเป้าหมายแล้วเป็นอย่างไร	สิง่ส�าคัญอกีประการหนึง่	

คือ	 concept	 paper	 จะต้องเขียนโดยอธิการบดีเอง
หรือเขียนตามความคิดของอธิการบดี	 ความยาวของ	
concept	paper	ไม่ควรจะเกิน	5	หน้ากระดาษเอ	4	
เพื่อให้กระชับ	
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ 
จัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557 
	 	 เพื่อส่งเสริมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย	 ส่วนราชการ	 หน่วยงานและองค์กร 
ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 โดยอาศัยความรู	้ 
ความสามารถ	 และความช�านาญทางวิชาการ	 โดย
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ
จดัการประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยั	พ.ศ.	2548	 
ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการบริหาร 
การเงิน	พ.ศ.	2551	
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
ให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ  
พ.ศ. 2557
	 	 เพื่อให ้ เป ็นการส ่งเสริมสนับสนุนให ้การ	 
ด�าเนินการให้บริการทางวิชาการเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย	 โดยได้ปรับแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการให้บริการและการ
จัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ	พ.ศ.	2527	ให้เหมาะสม 
กับสภาวะปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับข ้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการบริหารการเงิน	
พ.ศ.	2551	
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 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยรถ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
	 	 เพ่ือให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้รถของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มีความ
คล่องตัว	 และมีประสิทธิภาพ	 มหาวิทยาลัยเห็น
สมควรก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้รถของ
มหาวิทยาลัย
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
จัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557
	 	 โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายท่ีจะ
ควบคุมปริมาณการใช้รถ	 การจัดการจราจรและการ 
จัดระเบียบพื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม	 มีระเบียบ	 ปลอดภัย	 สร้าง
สภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา	 จึง
เห็นสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดระเบียบการ 
ใช้รถในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งมีสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับการน�ารถเข้ามาในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	
การขับขี่รถและการจอดรถในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	
โดยให้มี	 “ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบ
การใช้รถในพืน้ทีม่หาวิทยาลยัเชยีงใหม่”	มอี�านาจและ
หน้าทีค่วบคมุ	ดแูลการขบัขีร่ถในพ้ืนทีม่หาวิทยาลยัให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ตามที่ก�าหนดในประกาศนี้	
และมคีณะกรรมการอ�านวยการศูนย์	ท�าหน้าทีก่�าหนด
นโยบาย	 ให้ข้อแนะน�า	 ค�าช้ีแนะ	 และก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของศูนย์	 ศูนย์ดังกล่าวมีผู้อ�านวยการศูนย์
เป็นผูบ้รหิารและรบัผดิชอบงานของศูนย์	รวมทัง้บังคบั
บัญชาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ตามประกาศนี้

 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
สโมสรนกัศกึษาบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2557
	 	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนช่วง
เวลาการเปิดภาคการศึกษา	 จากเดือนมิถุนายน	 เป็น
เดอืนสงิหาคม	นัน้	ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของ
สโมสรนักศกึษาบณัฑติศกึษา	กล่าวคอื	รอบระยะเวลา
การเลอืกตัง้	การแต่งตัง้ประธานชมรมนักศกึษาบัณฑิต
ศึกษาของคณะ/สหสาขาวิชา	 และคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 ตามที่ก�าหนด 
ไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	
2554	 ไม่สามารถด�าเนินการได้	 จึงปรับแก้ไขช่วง 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสมดังนี้
	 	 1.	 ปรบัเปล่ียนช่วงระยะเวลาการเลอืกตัง้และ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา	จากเดิม	ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม	เป็น	
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม	
	 	 2.	 ปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการเลือกตั้ง
และแต่งตั้งประธานชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
คณะ	 จากเดิม	 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม	 เป็น	 
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์
	 	 3.	 ปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการเลือกตั้ง
และแต่งตั้งประธานชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ 
สาขาวชิาร่วม	จากเดมิ	ให้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนธนัวาคม	
เป็น	ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์	
	 	 4.	 ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเริ่มรับต�าแหน่ง 
คณะกรรมการบรหิารสโมสรฯ	และประธานชมรมฯ	จาก
เดมิ	ตัง้แต่วันที	่1	มนีาคม	เป็น	ตัง้แต่วันที	่1	มถุินายน	
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	 1.3	อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา
 1.3.1 อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
	 	 1.	 หลักสูตรระดับปริญญาตรี	ขั้นตอนที่	1	 จ�านวน			 -	 หลักสูตร
	 	 	 หลักสูตรระดับปริญญาตรี	ขั้นตอนที่	2	 จ�านวน		 2	 หลักสูตร
	 	 2.	 หลักสูตรระดับปริญญาโท	ขั้นตอนที่	1	 จ�านวน	 5	 หลักสูตร
	 	 		 หลักสูตรระดับปริญญาโท	ขั้นตอนที่	2	 จ�านวน	 1	 หลักสูตร
	 	 3.	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ขั้นตอนที่	1	 จ�านวน	 -	 หลักสูตร
	 	 	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ขั้นตอนที่	2		 จ�านวน	 -	 หลักสูตร
	 	 4.	 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	ขั้นตอนที่	1	 จ�านวน	 6	 หลักสูตร
	 	 		 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	ขั้นตอนที่	2	 จ�านวน	 3	 หลักสูตร
 1.3.2 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
	 	 1.	 หลักสูตรระดับปริญญาตรี	 	 จ�านวน	 34	 หลักสูตร
	 	 2.	 หลักสูตรระดับปริญญาโท	 	 จ�านวน	 25	 หลักสูตร
	 	 3.	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 จ�านวน	 1	 หลักสูตร
	 	 4.	 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	 	 จ�านวน	 15	 หลักสูตร
 1.3.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
	 	 1.	 หลักสูตรระดับปริญญาตรี	 	 จ�านวน	 4	 หลักสูตร
	 	 2.	 หลักสูตรระดับปริญญาโท	 	 จ�านวน	 4	 หลักสูตร
 1.3.4 อนุมัติการปิดหลักสูตร
	 		 หลักสูตรระดับปริญญาโท								 	 จ�านวน	 1	 หลักสูตร

	 1.4	อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา	
	 	 1.	 ประกาศนียบัตร	 	 จ�านวน	 139	 คน
	 	 2.	 ปริญญาตรี		 	 จ�านวน		 5,278	 คน
	 	 3.	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 	 จ�านวน	 -	 คน
	 	 4.	 ปริญญาโท	 	 จ�านวน	 1,632	 คน
	 	 5.	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง		 จ�านวน	 155	 คน
	 	 6.	 ปริญญาเอก	 	 จ�านวน	 	186	 คน
    รวม  จ�านวน 7,390 คน

	 1.5	การจัดตั้ง	การรวม	และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย	รวมทั้งการแบ่ง	หรือปรับปรุง	
	 หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว
	 1.5.1	 จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์	เป็นส่วนงานวิชาการภายใน
		 1.5.2	 ปรับปรุงการแบ่งภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์	จากเดิมมี	1	ส�านักวิชา	เป็น	3	ภาควิชา
	 1.5.3	 ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร	จากเดิมมี	4	งาน	เป็น	5	งาน
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	 1.6	อนมุตังิบประมาณรายรบัและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	
 1.6.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 ก. งบประมาณรายรับ
	 	 รายรับประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 ที่น�ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประมาณการไว ้	 จ�านวน	
14,902,038,900	บาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	610,999,000	บาท	หรือร้อยละ	4.28	เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ	
2557	ซึ่งประมาณการไว้จ�านวน	14,291,039,900	บาท
	 	 ประมาณการรายรับประจ�าปีงบประมาณ	2558	จ�านวน	14,902,038,900	บาท	จ�าแนกได้ดังนี้	
	 	 1.	 งบประมาณแผ่นดิน	 จ�านวน		 5,636,391.700		บาท
	 	 2.	 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	 จ�านวน			9,265,647,200		บาท	
	 	 	 2.1	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 จ�านวน	 	1,219,378.500		บาท
	 	 	 2.2	 รายได้จากการบริการวิชาการ	 จ�านวน			1,636,581,700		บาท
	 	 	 2.3	 เงินบ�ารุงโรงพยาบาลและเงินบ�ารุงอื่น	ๆ	 จ�านวน	 	4,872,000,000		บาท
	 	 	 2.4	 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่น	 จ�านวน			1,537,687,000		บาท
 ข. งบประมาณรายจ่าย
	 	 งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาพรวม	จ�านวนทั้งสิ้น	13,704,057,800	บาท	ดังนี้
	 	 1.	 งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล	จ�านวน	5,636,391,700	บาท	คิดเป็นร้อยละ	41.13
	 	 2.	 งบประมาณเงินรายได้	 จ�านวน	 8,067,666,100	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 58.87	 โดยงบประมาณ 
เงินรายได้ที่ตั้งไว้จ�านวน	 8,067,666,100	 บาท	 ตั้งมาจากประมาณการรายรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย	 จ�านวน	
7,417,914,000	บาท	และส่วนงานขอใช้เงนิเหลอืจ่ายสะสมอกี	จ�านวน	649,752,100	บาท	มาตัง้เป็นงบประมาณ
รายจ่ายส่วนที่เป็นโครงการก่อสร้างผูกพัน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	1	ปี	และงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 ค. งบประมาณรายจ่ายมีสาระส�าคัญ ดังนี้
  1. ภารกิจประจ�า มหาวิทยาลัยได้ต้ังงบประมาณไว้	จ�านวน	11,842,140,800	บาท	คดิเป็นร้อยละ	86.41	
  2. งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้จ�านวน	1,649,678,800	บาท	 คิดเป็น 
ร้อยละ	12.04	ดังนี้
	 	 	 2.1	 วิจัย	 	 จ�านวน		 318,759,100		บาท
	 	 	 2.2	 พัฒนาการศึกษาสู่ศตวรรษที่	21	 จ�านวน		 64,210,000		บาท
	 	 	 2.3	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จ�านวน		 67,215,200		บาท
	 	 	 2.4	 พัฒนานักศึกษาและทุนการศึกษา	 จ�านวน		 192,752,700		บาท
	 	 	 2.5	 เร่งรัดผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จ�านวน		 176,322,200		บาท
	 	 	 2.6	 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล	 จ�านวน		 36,113,600		บาท
	 	 	 2.7	 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 จ�านวน		 30,935,000		บาท
	 	 	 2.8	 รับใช้สังคม	 จ�านวน		 56,786,200		บาท
	 	 	 2.9	 ล้านนาคดี	 จ�านวน			 5,000,000		บาท
	 	 	 2.10	 กายภาพและสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน		 346,268,000		บาท
	 	 	 2.11	 Excellent	Center	 จ�านวน		 149,065,000		บาท
	 	 	 2.12	 ทุนศึกษาต่ออาจารย์/พัฒนาบุคลากร	 จ�านวน		 175,122,000		บาท
	 	 	 2.13	 พัฒนาระบบบริการจัดการและ	TQA	 จ�านวน		 31,129,800		บาท
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  3. สมทบกองทนุต่าง ๆ มหาวิทยาลยัได้ต้ังงบประมาณไว้	จ�านวน	73,512,800	บาท	คดิเป็นร้อยละ	0.54	
  4. งบกลาง	มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้	จ�านวน	138,725,400	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.01
 ง. งบประมาณตามหมวดรายจ่าย
	 	 1.	 งบบุคลากร	มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้	จ�านวน	5,736,637,800	บาท	คิดเป็นร้อยละ	41.86	
โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล	4,562,252,700	บาท	งบประมาณเงินรายได้	1,174,385,100	บาท	
	 	 2.	 งบด�าเนินงาน	มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้จ�านวน	5,114,361,900	บาท	คิดเป็นร้อยละ	37.32	
โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล	496,179,600	บาท	งบประมาณเงินรายได้	4,618,182,300	บาท
	 	 3.	 งบครุภัณฑ์	 มหาวิทยาลัยได้ต้ังงบประมาณไว้จ�านวน	 458,752,300	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 3.35	 
โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล	177,321,500	บาท	งบประมาณเงินรายได้	281,430,800	บาท		
	 	 4.	 งบสิ่งก่อสร้าง	 มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้	 จ�านวน	 747,998,500	บาท	คิดเป็นร้อยละ	 5.46	 
โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล	51,295,000	บาท	งบประมาณเงินรายได้	696,703,500	บาท
	 	 5.	 งบอุดหนุน	มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้	จ�านวน	1,426,618,800	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10.41	
โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล	349,342,900	บาท	งบประมาณเงินรายได้	1,077,275,900	บาท
	 	 6.	 งบรายจ่ายอื่น	มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้	จ�านวน	219,688,500	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.60	
โดยเป็นงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด	
	 	 ทั้งนี้	 งบประมาณรายรับ	–	รายจ่าย	ประจ�าปี	2558	ข้างต้น	ยังไม่รวมงบวิจัยและบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอกประมาณ	1,000	ล้านบาท
 1.6.2 งบประมาณรายได้ของส่วนงานวิชาการภายใน
 (1) งบประมาณรายได้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
  งบประมาณรายรับ
	 	 ประมาณการรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ		 จ�านวน		110,000,000		บาท
	 	 จากแหล่งทุนภายนอก
  งบประมาณรายจ่าย
  ประมาณการรายจ่าย จ�านวน 95,780,000 บาท ดังนี้
  จ�าแนกตามแผนงาน – งาน 
	 	 1.	 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
	 	 	 1.1	 งานบริหารทั่วไป	 จ�านวน		 33,580,000		บาท
	 	 	 1.2	 งานวิจัย	 จ�านวน		 60,700,000		บาท
	 	 	 1.3	 งานการศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน		 1,500,000		บาท
  จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
	 	 1.	 งบบุคลากร	 จ�านวน	 31,150,000		บาท
	 	 2.	 งบด�าเนินงาน	 จ�านวน		 49,300,000		บาท
	 	 3.	 งบลงทุน	 จ�านวน		 5,000,000		บาท
	 	 4.	 งบเงินอุดหนุน	 จ�านวน		 9,830,000		บาท
	 	 5.	 งบรายจ่ายอื่น	 จ�านวน			 500,000		บาท
  ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 14,220,000 บาท
  หมายเหตุ	 เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	 เป็นหน่วยงานท่ีหารายได้ด้วยตนเอง	 
โดยประมาณการรายได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ว่าจะสามารถด�าเนินการได้ในปี	2558	ทั้งนี้	รายจ่ายจะขึ้นอยู่
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กับรายได้ตามโครงการต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้รบั	ในกรณทีีม่รีายได้มากกว่าทีค่าดการณ์ไว้	กจ็ะส่งผลให้ต้องมกีารจ้างงานและ
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 แต่ในทางกลับกันหากมีรายได้น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้	 ก็จะส่งผลให้รายจ่ายลดลง 
เช่นกัน	 ดังนั้น	 ประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้จึงเป็นการคาดการณ์	 และเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	จึงขอถัวจ่ายทุกหมวด	
 (2) งบประมาณรายได้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณรายรับ
	 	 ประมาณการรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ	 จ�านวน	 87,500,000		บาท
	 	 จากแหล่งทุนภายนอก
  งบประมาณรายจ่าย
  ประมาณการรายจ่าย จ�านวน 79,300,000 บาท ดังนี้
  จ�าแนกตามแผนงาน – งาน 
	 	 1.	 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
	 	 	 1.1	 งานบริการวิชาการแก่สังคม	 จ�านวน		 61,130,000		บาท
	 	 2.	 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	 	
	 	 	 2.1	 งานบริหารมหาวิทยาลัย	 จ�านวน		 17,870,000		บาท
	 	 3.	 แผนงานการศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 3.1	 งานการศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 300,000		บาท
  จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
	 	 1.	 งบบุคลากร	 จ�านวน		 26,417,000		บาท
	 	 2.	 งบด�าเนินงาน	 จ�านวน		 29,733,000		บาท
	 	 3.	 งบลงทุน	 จ�านวน		 1,900,000		บาท
	 	 4.	 งบเงินอุดหนุน	 จ�านวน		 21,000,000		บาท
	 	 5.	 งบรายจ่ายอื่น	 จ�านวน	 250,000		บาท
  ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 8,200,000 บาท
 (3) งบประมาณรายได้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  งบประมาณรายรับ
	 	 ประมาณการรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ  จ�านวน		 27,400,000		บาท
	 	 จากแหล่งทุนภายนอก
  งบประมาณรายจ่าย
  ประมาณการรายจ่าย จ�านวน 24,765,000 บาท ดังนี้
  จ�าแนกตามแผนงาน – งาน 
	 	 1.	 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
	 	 	 1.1	 งานบริการวิชาการแก่สังคม	 จ�านวน		 15,323,000		บาท
	 	 2.	 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	 	
	 	 	 2.1	 งานบริหารมหาวิทยาลัย	 จ�านวน		 9,142,000		บาท
	 	 3.	 แผนงานการศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 3.1	 งานการศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน			 300,000		บาท
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  จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
	 	 1.	 งบบุคลากร	 จ�านวน		 10,314,000		บาท
	 	 2.	 งบด�าเนินงาน	 จ�านวน		 12,401,000		บาท
	 	 3.	 งบลงทุน	 จ�านวน			 800,000		บาท
	 	 4.		งบเงินอุดหนุน	 จ�านวน		 1,000,000		บาท
	 	 5.		งบรายจ่ายอื่น	 จ�านวน	 250,000		บาท
  ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 2,635,000 บาท

	 1.7	 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร	 ต�าแหน่งทางวิชาการ	 และคณะกรรมการตามที่ก�าหนดใน	
	 ข้อบังคับ

	 1.7.8	 อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางวิชาการ
	 (1)	 แต ่งตั้ งอาจารย ์ให ้ด�ารงต�าแหน ่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	 จ�านวน	 40	 ราย	 แต่งตั้งอาจารย์ให้ 
ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์โดยวิธพีเิศษ	จ�านวน	
1	 ราย	 เทียบต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 จ�านวน	 
3	ราย
	 (2)	 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์	จ�านวน	11	ราย
	 (3)	 ให้ความเหน็ชอบเสนอแต่งตัง้รองศาสตราจารย์
ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	จ�านวน	3	ราย	เพื่อน�า
เสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน�าความ
กราบบังคมพระกรุณาเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งต่อไป
	 (4)	 แต่งตัง้ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	จ�านวน	5	ราย
	 (5)	 ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง	จ�านวน	4	ราย

	 1.7.1	 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	
จ�านวน	2	ราย	ผู้อ�านวยการสถาบัน	จ�านวน	1	ราย	
	 1.7.2	 แต่งต้ังบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส่วนงานวิชาการภายใน	จ�านวน	2	ราย
	 1.7.3	 รับทราบแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาตามที่ได้มอบอ�านาจ	จ�านวน	21	ราย	
	 1.7.4	 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู ้บริหาร 
ส่วนงาน	จ�านวน	5	ส่วนงาน	แต่งตัง้กรรมการอ�านวยการ 
ประจ�าส่วนงานแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	4	ส่วนงาน	
	 1.7.5	 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ต�าแหน่งที่ว่างลง	จ�านวน	1	ราย
	 1.7.6	 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวหน้า 
ส่วนงาน	 รวมทั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว ่างลง	
จ�านวน	8	ส่วนงาน
	 1.7.7	 แต่งตัง้กรรมการตามความในข้อบงัคบัและ
ระเบียบอื่น	ๆ	แทนต�าแหน่งที่ว่าง	11	คณะกรรมการ
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2.	ผลการด�าเนนิงานในด้านการก�ากบัดแูล	และหน้าทีอ่ืน่ทีก่�าหนดไว้ในระเบียบและข้อบงัคบั	
	 ที่เกี่ยวข้อง

	 2.1	การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน

	 สภามหาวิทยาลัยได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน	 โดย
ประเมินเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	 2	 ปี	 และประเมิน 
อีกครั้งหน่ึงในช่วงปลายวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 (โดย
ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการประเมินก่อนที่จะครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง	180	วัน)	และน�าผลการประเมินเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 โดย 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม	 ครั้งที่	 9/2556	
เม่ือวันที่	 19	 ตุลาคม	 2556	 ได้ปรับรอบระยะเวลา
การประเมินจากเดิมเป็นเมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	 1	 ปี	 
6	เดือน	และ	3	ปี
 2.1.1 ประเมนิผลการบรหิารงานเมือ่ด�ารงต�าแหน่ง 
ครบ 2 ปี (และครบ 1 ปี 6 เดือน) จ�านวน 8 ราย 
ประกอบด้วย
 2.1.1.1 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ	 (รองศาสตราจารย์	ดร.อรรณพ	พงษ์วาท)	
ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	 25	 กันยายน	
2553	ถึงวันที่	24	กันยายน	2555	ซึ่งเป็นการประเมิน 
ในรอบระยะเวลาสองปีแรกของการด�ารงต�าแหน่ง	
คณะกรรมการประเมินมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า	 ผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี	 อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยม ี
ข้อสงัเกตว่า	บทบาทและภารกจิของวทิยาลัยนานาชาติ
ในระยะแรกยังไม่ชัดเจน	 ประกอบกับโครงสร้างการ
บริหารและการก�ากับดูแลยังไม่พร้อม	 ท�าให้การ
ด�าเนินงานในระยะแรกขาดทิศทางและเป้าหมาย	 
ในระยะต่อไปจงึควรพจิารณาบทบาทเชงิรกุมากขึน้	เช่น	
การวิจัย	 ความต้องการของนักศึกษาจากต่างประเทศ	 
และการท�างานร่วมกับคณะและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่	 ๆ	 ส�าหรับ
นักศึกษานานาชาติในลักษณะ	 demand-pull	
มากกว่า	supply-push

 2.1.1.2 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ 
ศึกษาศาสตร์ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พงษ์ศักดิ์	 
แป้นแก้ว)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันท่ี	 24	
ธันวาคม	พ.ศ.	2554	ถึงวันที่	23	มิถุนายน	2556	ซึ่ง
เป็นการประเมินครั้งที่	1	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	 
6	 เดือน	 โดยมีประเด็นที่น่าช่ืนชมและข้อเสนอแนะ
ส�าหรับคณบดีปัจจุบันต่อไป	ดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ความพยายามในการผลักดนังานวจิยั	โดยเฉพาะ
งานวิจัยที่เป็นทีมงาน	 ซึ่งได้จัดงบประมาณรองรับไว	้
รวมทั้งการปรับปรุงการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก
แผน	ข	เป็นแผน	ก	มากขึ้น
	 2.	 การปรับปรุงงานด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษา	 (CMU-QA)	 และผลการปฏิบัติงานตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน	 (CMU-PA)	 มี
ผลงานดีขึ้น
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 แม้มีความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษา	แต่ก็ยังไม่สามารถพลิกโฉมได้อย่างชัดเจน
	 2.	 คณะมีประสบการณ์ผ่านความขดัแย้งในองค์กร
เม่ือไม่นานมาน้ี	 การท่ีจะขจัดข้อขัดแย้ง	 หรือความ 
ไม่ไว้วางใจระหว่างบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้เวลา	การบริหารงานของผู้บริหารจึงต้องระมัดระวัง	
และไม่ควรเปิดโอกาสให้มข้ีอครหาหรอืข้อระแวงสงสยั	
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สิน 
ของคณะ
	 3.	 ความอดทน	อดกลั้น	ความจริงใจ	การให้อภัย	
และความเมตตาต่อเพือ่นร่วมงานและผูใ้ต้บังคบับญัชา
ที่ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกับผู้บริหารก็ตาม	
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยสร้างความ
สามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นภายในคณะได้
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	 4.	 การสื่อสารให้บุคลากรสายปฏิบัติงานเข้าใจ
เจตนาของผู ้บริหารเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ	
เพราะแม้ผูบ้ริหารจะมเีจตนาด	ีแตถ้่าผู้ใต้บังคบับญัชา
ไม่เข้าใจก็อาจแปลความหมายเป็นอย่างอื่นได้
 2.1.1.3 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุมาลี	สวัสดิ- 
รักษ์พงศ์)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันท่ี	 22	
ตุลาคม	2554	ถึงวันที่	21	ตุลาคม	2556	ซึ่งเป็นการ
ประเมนิในรอบระยะเวลาสองปีแรกของวาระการด�ารง	
	 คณะกรรมการประเมนิฯ	พจิารณาแล้วมคีวามเหน็
ว่า	 ด้วยความต้ังใจที่จะบริหารงานในต�าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์อย่างเตม็ความสามารถ	โดยได้แสดง
ข้อมูลและความเห็นในเรื่องงานและโครงการต่าง	ๆ	ที่
ได้ท�าและประสงค์จะท�าแล้วนั้น	 จากการสรุปผลการ
ประเมินมีประเด็นที่ค้นพบต่าง	ๆ	หลายประเด็น	ดังนี้
	 ด ้วยวัฒนธรรมองค์กรและปัญหาที่สะสมมา	
ประกอบกับวิธีการในการบริหารจัดการ	 ท�าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องการยอมรับจากคณาจารย์และบุคลากร	
ส่งผลให้ไม่ได้รบัความร่วมมอืตามสมควร	แม้ว่าในระยะ
ต่อมาจะได้รบัความร่วมมอืจากบุคลากรสายปฏบิตักิาร
เพิ่มมากขึ้น	ในขณะที่สายวิชาการยังคงมีสภาพการณ์ 
ที่ยังไม่ดีขึ้น	 มีเพียงอาจารย์อาวุโสน้อยบางส่วนที่ให้
ความร่วมมอืในการท�างาน	ในภาพรวม	ผลงานต่อเน่ือง 
จึงยังไม่ชัดเจนและไม่อาจคาดหวังความก้าวหน้าได้
มากนัก
	 นอกจากนั้น	 ในการผลักดันคณะไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอาจจะพบ
กับอุปสรรค	 ทั้งนี้	 คณบดีไม่แสดงถึงความเข้าใจท่ี
ครอบคลุมงานที่คณะมนุษยศาสตร์มีส่วนส�าคัญหรือ
เป็นก�าลังหลัก	 และมี	 domain	 ของคณะตนเองคือ
การเป็น	liberal	arts	เช่น	การจัดการศึกษา	General	
education	ของมหาวทิยาลยั	ซึง่ยงัขาดการผลกัดนัท่ีมี
ประสทิธภิาพ	รวมถงึการผลักดันสู่ความเป็นนานาชาติ
ในด้านการเรียนการสอน	 ตลอดจนการจัดล�าดับ 
ความส�าคญัของงาน	เป้าหมาย	และการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคณะ
	 1.	 การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในทกุภาคส่วนของ
คณะ	 เพื่อสร้างความร่วมมือ	 ความสามัคคี	 และลด 
ข้อขดัแย้งระหว่างบคุลากรภายในส่วนงาน	รวมถงึการ
มีความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริหารจัดการที่จะ 
ไม่สร้างความหว่ันไหวให้กับบุคลากร	และไม่เลอืกปฏบิตัิ
	 2.	 ดึงศักยภาพ/จุดเด่น/ความเชี่ยวชาญของคณะ	
มาร่วมจดัท�าเป้าหมายการด�าเนนิการให้มคีวามชดัเจน
และความโดดเด่นในระดับชาติและระดับนานาชาติ
	 3.	 น�าร ่องการจัดท�า	 Web	 Site	 เป็นภาษา 
ต่างประเทศให้มีความหลากหลายประเทศมากขึ้น	
โดยเฉพาะภาษาที่ส�าคัญของโลก	รวมทั้งภาษาในแถบ
ประเทศอาเซียน	 ด้วยการดึงศักยภาพของอาจารย์
ประจ�ามาร่วมกนัสร้างหรอืสร้างความโดดเด่นของคณะ	
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องท�าในทุกภาษา
	 4.	 ผลักดันให้สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเป็น
หลักสูตรนานาชาติ	เพื่อให้เป็นจุดแข็งและสร้าง	ความ
โดดเด่นของคณะในระดบันานาชาตใินอนาคต	เน้นการ
สร้าง	cultural	study	ของอาเซียน	ซึ่งคณะมีอาจารย์
ที่จบการศึกษาจากประเทศนั้น	ๆ 	และมีความสามารถ
สูงมาร่วมผลักดันสู่ความเป็นนานาชาติ
	 5.	 สาขาวชิาทางด้านภาษาตะวนัตก	(ภาษาองักฤษ,	
ฝรั่งเศส,	 เยอรมัน	 และสเปน)	 น่าจะได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้กลับมามีความส�าคัญเช่นเดิม	 และอาจ
สร้างเครือข่ายหรือช่วยดูแลนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาด้วย
	 6.	 เป็นส่วนงานหลักในการร่วมพัฒนาโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง
กับด้านภาษา	เช่น	โครงการ	Exit	Exam	เป็นต้น
	 7.	 ให้ความส�าคัญในการพัฒนางานด้านวิจัยของ
คณะเพิ่มขึ้น
 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ 
	 การพัฒนาคณะมนษุยศาสตร์ให้เป็นหลกัของกลุม่
ศิลปศาสตร์	 (Liberal	 Arts)	 ขณะนี้ยังไม่ได้พัฒนา 
ไปตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ	 คณะกรรมการฯ	 มี 
ความเห็นว่า	 งานในลักษณะน้ีสมควรท่ีจะบริหาร
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จดัการเป็นงานส่วนกลาง	เพือ่สามารถขอความร่วมมอื 
จากส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลากหลายกว่า	
และได้รับความร่วมมือมากกว่า	
 2.1.1.4 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ 
การสื่อสารมวลชน	 (อาจารย์	 ดร.จิรพร	 วิทยศักดิ์- 
พันธุ์)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	 6	 มีนาคม	
พ.ศ.	 2555	 ถึงวันที่	 5	 กันยายน	 2556	 ซึ่งเป็นการ
ประเมินในรอบระยะเวลา	 1	 ปี	 6	 เดือน	 ของการ 
ด�ารงต�าแหน่ง	โดยมปีระเด็นทีน่่าชืน่ชมและข้อเสนอแนะ
ส�าหรับคณบดีปัจจุบันต่อไปดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 2.	 การเป็นผู ้ที่มีความมุ ่งมั่นในการท�างาน	 มี
อุดมการณ์	ไม่ย่อท้อ	และเป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงาน
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 เนื่องจากทรัพยากรมีจ�ากัด	 ถ้าจะท�าให้ได ้
ผลงานต้องมีจุดเน้นและมีกรอบเวลาก�ากับที่ชัดเจน
	 2.	 นักศึกษาเก่าคณะการสื่อสารมวลชนมีความ
เข้มแข็งและยินดีที่จะช่วยงานของคณะ	 คณะน่าจะใช้
ประโยชน์จากพลังของนักศึกษาเก่าได้มากกว่านี้
	 3.	 เทคโนโลยีและวิธีการในการสื่อสารมวลชนได้
ก้าวหน้าไปมาก	 คณะมีความจ�าเป็นต้องปรับแนวคิด
และวิธีการในการสื่อสาร	 โดยใช้ทรัพยากรสื่อที่มีอยู่	
เช่น	วิทยุ	FM100	หรือหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	แต่ปรับ 
วิธีการและเทคโนโลยีให้ทันกับเทคโนโลยีในโลก 
สมยัใหม่	เช่น	การท�าหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์	ทัง้นี	้จะต้อง 
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน	
เพื่อปรับ	 paradigm	 ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกหรือนักศึกษาเก่าที่ประสบความส�าเร็จ
ในวิชาชีพ
	 4.	 คณะสามารถใช้ความรู ้ความสามารถและ
ทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่ช่วยในการสือ่ข่าวสารและผลผลติ
ของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สาธารณะ	ซึ่งจะช่วยในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น
	 5.	 ทรพัยากรทีค่ณะขาดแคลนและมคีวามจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยอาจต้องให้ความช่วยเหลือ	 

โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน	 เช่น	 
โรงละคร	ซึง่สามารถใช้ทรพัยากรร่วมกับมหาวทิยาลยั
ได้โดยการประสานงานทีชั่ดเจนกบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	
รวมท้ังอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร	 ต่าง	 ๆ	 ที่มีความ
ก้าวหน้าไปมาก	และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
	 6.	 การหารายได้ของคณะอาจใช้ตวัอย่างของศนูย์
บริการวิชาการในบางคณะ	 ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์
สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวให้บริการวิชาการแก่ภาค
เอกชน	 เพื่อเป็นรายได้ให้แก่คณะ	 และมีผลตอบแทน
แก่อาจารย์ที่เป็นผู้ให้บริการด้วย
	 7.	 การจัดการเรยีนการสอนด้านการสือ่สารมวลชน	
เพือ่ให้นกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาออกไปมคีวามพร้อม 
ส�าหรับการเข ้าสู ่อาชีพและการแข่งขันในตลาด
แรงงาน	 นอกจากสหกิจศึกษาแล้วหากจะท�าภายใน
มหาวิทยาลัยอาจต้องใช้การท�างานในรูปแบบของ
เครือข่าย	 เช่น	 การท�าหนังสือพิมพ์อาจต้องท�าเป็น
หนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	 โดยใช้นักศึกษาคณะ
การสื่อสารมวลชนเป็นผู้ด�าเนินการภายใต้การก�ากับ
ดูแลของอาจารย์	 โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และนักศึกษาเก่าที่อยู ่
ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
แนวทางและทัศนะในการท�างานกับภาคเอกชนหรือ
ธุรกิจ	อาจมีคณะอื่นร่วมด้วย	เช่น	คณะมนุษยศาสตร์
อาจช่วยในการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ	 วิทยาลัย
ศิลปะ	 สื่อ	 และเทคโนโลยีอาจช่วยในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารรูปแบบต่าง	ๆ	เป็นต้น
		 8.	 การสรรหาอาจารย์ใหม่ในสาขาน้ี	 อาจต้องใช ้
วธิกีารสร้างขึน้เอง	โดยคดัจากนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
ที่มีผลการเรียนดีแล้วให้ทุนไปศึกษาต่อ
 2.1.1.5 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผล
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี	 (อาจารย์	 ดร.ปิติพงษ์	
ยอดมงคล)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี	 20	
กันยายน	พ.ศ.	2555	ถึงวันที่	 19	มีนาคม	2556	ซึ่ง
เป็นการประเมินในรอบระยะเวลา	1	ปี	6	เดือน	ของ 
การด�ารงต�าแหน่ง	 โดยมีประเด็นท่ีน่าชื่นชมและ 
ข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีปัจจุบันต่อไปดังนี้
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 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู ้ของนักศึกษา 
ร่วมกับการท�างาน	(Work	Integrated	Learning)
	 2.	 พยายามผลักดันให้อาจารย์ท�างานวิจัย	 มีทุน
วิจัยให้อาจารย์เฉลี่ย	150,000	บาทต่อคน/ปี
	 3.	 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันในการประกวด
ผลงานต่าง	ๆ	ท�าให้นักศึกษาได้รับรางวัลหลายรางวัล
	 4.	 มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองสูง	 โดย 
งบประมาณทีใ่ช้ในการบรหิารงานประมาณร้อยละ	80	
เป็นงบประมาณจากเงินรายได้ของวิทยาลัย	
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 การท�างานกับคณาจารย์ถ้าใช้วิธีการชักชวน
หรือจูงใจ	จะท�าให้เกิดความยั่งยืน
	 2.	 มกีารสือ่สารในองค์กรให้มากขึน้โดยเฉพาะกบั
คณาจารย์
	 3.	 การสร้างความร่วมมือกับคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
จะช่วยให้สามารถสร้างผลผลิตของงานที่มีความ 
โดดเด่นมากขึ้น
	 4.	 การสื่อสารกับนักศึกษาน่าจะมีช ่องทางที่ 
หลากหลายมากขึ้น
	 5.	 เนื่องจากวิชาการทางด้านศิลปะ	 สื่อ	 และ
เทคโนโลยี	 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก	 การ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทุก	5	ปี	อาจจะ
ไม่ทนักับการเปล่ียนแปลงในด้านนี	้ควรจะมีช่องทางให้
สามารถปรบัปรงุเนือ้หาของหลกัสตูรเป็นการภายในได้
ตลอดเวลา
 2.1.1.6 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พวงเพชร์	 ธนสิน)	 
ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 20	 สิงหาคม	 
พ.ศ.	2555	ถึงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2557	ซึ่งเป็นการ
ประเมินครั้งที่	1	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	6	เดือน	
โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและข้อเสนอแนะ	ดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ	
รวมทัง้มกีารแสวงหาความร่วมมอืกับต่างประเทศอย่าง
ต่อเนือ่ง	จงึส่งผลให้มนีกัศึกษาต่างชาติเข้ามาศกึษาต่อ 
ในหลกัสตูรของคณะจ�านวนมาก	หรอืมจี�านวนนกัศกึษา 

ต่างชาติในมหาวิทยาลัยมากกว่าคณะอื่น	ๆ
	 2.	 หลกัสตูรนานาชาตขิองคณะสงัคมศาสตร์มผีลดี 
ในแง่ของการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพดี	 โดยเฉพาะ
ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ
	 3.	 การสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืกบัองค์กร 
หรือสถาบันการศึกษากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	
จึงส ่งผลให้เกิดโครงการ/กิจกรรมความร ่วมมือ 
จ�านวนมาก	เช่น	โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์	นักวิจัย	 
บุคลากร	 และนักศึกษา	 โครงการประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ	 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับ
นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนหลักสูตรนานาชาติท้ังนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างประเทศ	 และโครงการร่วมมือ
ทางการวิจัย	เป็นต้น
	 4.	 มีผลงานวจิยัทีส่ามารถน�าเสนอทัง้ในระดบัชาติ
และระดับนานาชาติจ�านวนค่อนข้างมาก
	 5.	 มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยใน
ระดับดีมาก
	 6.	 มีความสามารถในการแสวงหาทุนอุดหนุน 
การท�าวิจัยจากภายนอกได้ดีมาก	 โดยในแต่ละปีจะ
ได้รับทุนอุดหนุนการท�าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มากกว่าคณะอ่ืน	ๆ 	ท่ีอยูใ่นกลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ด้วยกัน
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 ควรสร้างการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารภายใน
คณะกับคณาจารย์ประจ�าเพิ่มมากข้ึน	 เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการท�างานร่วมกนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เน่ืองจากผลการประเมินจาก
แบบสอบถามของกลุม่คณาจารย์ทัง้	3	ด้าน	ได้แก่	ด้าน
คุณลักษณะ/การน�าองค์กร	 ด้านการบริหารงาน	 และ
ด้านยุทธศาสตร์การบริหารยังอยู่ในระดับปานกลาง
	 2.	 กิจการพัฒนานักศึกษา	 ควรให้ความสนใจ 
โดยควรท�าความเข้าใจกบัท้ังนักศกึษาและผูท่ี้เกีย่วข้อง
ให้ทราบถึงเป้าหมายร่วมกัน
	 3.	 ถึงแม้งานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะน้อย	
แต่เม่ือศกึษาข้อมูลเปรยีบเทยีบพบว่ามีแนวโน้มเพิม่ขึน้
	 4.	 ผลการประเมินจากคณาจารย์อยู่ในระดับต�่า	
ซึง่คณบดยีงัจะต้องท�าหน้าทีต่่อเนือ่งอกี	ดงันัน้	คณบดี
ควรจะประสานกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ 
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ไปร่วมพบปะกับคณาจารย์	 เพ่ือที่คณาจารย์จะได้ให้
ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะ	
 2.1.1.7 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ 
สถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 	 (ผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์ 
ดร.ชาญณรงค์	 ศรีสุวรรณ)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	19	มิถุนายน	2555	ถึงวันที่	18	ธันวาคม	
2556	 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	 1	 เมื่อด�ารงต�าแหน่ง
ครบ	 1	 ปี	 6	 เดือน	 โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและ 
ข้อเสนอแนะ	ดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 การเป็นผู ้ที่มีความมุ ่งมั่นในการท�างาน	 มี
อุดมการณ์	ไม่ย่อท้อ	และเป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงาน
	 2.	 การสร้างขวัญก�าลงัใจและความรกัความสามคัคี
ให้เกดิขึน้ภายในคณะ	ซึง่สะท้อนได้จากผลการประเมิน
ตามแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มคณาจารย์ประจ�า
และกลุม่บคุลากรสายปฏบัิตกิาร	รวมทัง้กลุ่มนกัศกึษา
ของคณะ	 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงหรือ 
มคีวามใกล้ชดิ/รบัรูเ้ก่ียวกับการบรหิารงานของคณบดี	 
มีผลการประเมินในภาพรวมอยู ่ที่ระดับดีทุกกลุ ่ม
ตัวอย่าง
	 3.	 การสร้างจิตส�านึกแก่บุคลากรของคณะให้มี
ความรักในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 4.	 การส่งเสริมและการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นถิ่น 
หรอืสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ให้มคีวามโดดเด่นขึน้	ซึง่เป็น
ไปตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ว่า	 “คณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จะเป็นสถาบนัการศึกษา 
สถาปัตยกรรมชัน้น�าของเอเชยีทีมุ่ง่น�าภมูปัิญญาพ้ืนถ่ิน 
สูส่ากล”	รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
ที่จะด�าเนินการต่อไป
	 5.	 งานบริการวิชาการเกี่ยวกับผู ้สูงอายุ	 แม้
ปรากฏผลการประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ	 2556	 ว่าอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน	แต่ปรากฏว่าในปีงบประมาณ	2557	มีผลงาน	
วิชาการด้านผู้สูงอายุ	จ�านวน	2	โครงการ	ซึ่งเป็นงาน
ด้านการบรกิารวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิน่ 
จังหวัดเชียงราย	 และด้านการวิจัย	 จ�านวน	 3	 เรื่อง	 

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณ	2556	
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 อาจารย์คณุวฒุปิรญิญาเอกยงัมจี�านวนไม่เพยีงพอ	 
ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ	 36	 ซึ่งยังต�่ากว่าเกณฑ์ของ	
สกอ.	และ	สมศ.	(ร้อยละ	60)	มาก	และเป็นอุปสรรค
ต่อการเปิดหลักสูตรใหม่	 แม้หลักสูตรจะได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว	 และกระทบถึงงานวิจัย
ด้วย	 คณบดีต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่คณะน้ีเป็นกรณี
พิเศษ	 รวมทั้งการเสาะแสวงหา	 (scouting)	 อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งต่าง	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกษียณ
อายุงานท่ีต้องการมาพ�านักในจังหวัดเชียงใหม่	 หรือ 
ผู้ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 หรือใช้วิธี
การสร้างขึน้เอง	โดยคดัจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมมาเป็นผู้ช่วยสอนแล้วให้ทุน
ไปศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก	 เพื่อกลับมาเป็น
อาจารย์ของคณะต่อไป
	 2.	 บทบาทในเชิงวิชาการต่อการแก้ไขปัญหา
ของเมือง	 เน่ืองจากการขยายตัวของเมืองท�าให้มีการ
สร้างอาคารที่กีดขวางเส้นทางน�้า	 หรือใช้พื้นที่รับน�้า 
ในการปลกูสร้างอาคาร	ท�าให้เกิดน�า้ท่วม	คณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์อยู่ในฐานะท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดในการ
ก่อสร้างและออกแบบเพื่อป้องกันน�้าท่วมได้	 เรื่อง
น้ีถึงแม้อาจจะท�าได้ค่อนข้างยากและเป็นงานใหญ่	 
แต่จะมีผลดีในระยะยาว	 นอกจากนี้แล้วเนื่องจาก
เชยีงใหม่เป็นเมอืงท่องเท่ียว	ซึง่มรีีสอร์ทเป็นจ�านวนมาก	 
รีสอร์ทบางแห่งออกแบบโดยขาดความรู้	 ท�าให้เกิด
อันตรายกับผู้เข้าพักได้	 โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ	 หาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะให้ความรู ้เก่ียวกับ
การออกแบบและตกแต่งรีสอร์ทก็จะเป็นประโยชน์ 
อย่างมาก
	 3.	 สัดส่วนต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ใน
คณะยังต�่ากว่าเกณฑ์เช่นเดียวกัน	(อ.	:	ผศ.	:	รศ.	:	ศ.	
เท่ากับ	72	:	26	:	2	:	0	เกณฑ์	สกอ.	ต�าแหน่ง	รศ.	และ	
ศ.	รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ	30)	ควรพยายามผลกัดัน
และส่งเสริมให้คณาจารย์ท�าผลงานทางวิชาการ	 และ 
ส่งเสริมงานวิจัยให้มีจ�านวนมากข้ึน	 เพื่อให้สามารถ
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เสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
	 4.	 การปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิต	 เน่ืองจาก 
ผลการส�ารวจความพงึพอใจของนายจ้างมคีะแนนลดลง
 2.1.1.8 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอง-
ศาสตราจารย์	 ดร.ธนพร	 สุปริยศิลป์)	 ในช่วงการ 
ด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 24	 กันยายน	พ.ศ.	 2555	 
ถึงวันที่	23	มีนาคม	2557	ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่	1	
เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	6	 เดือน	โดยมีประเด็นที่
น่าชืน่ชมและข้อเสนอแนะส�าหรับผูอ้�านวยการสถาบนั
ปัจจุบันต่อไป	ดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ความมุง่มัน่ในการท�างาน	มอุีดมการณ์ไม่ย่อท้อ	
เป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงาน
	 2.	 การให้ข้อมูลของสถาบันแก่ผู้รับบริการเป็นไป
อย่างเปิดเผยและเชื่อถือได้
	 3.	 การผลกัดนัและสนบัสนนุงานวิจัยให้มปีรมิาณ
และคุณภาพตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
	 4.	 ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามประเด็น
และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก
	 5.	 งานวิจัยที่มีจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของ
สถาบัน	 เช่น	 โครงการฝ้ายแกมไหม	 (ไหมอีร่ี)	 ซึ่งได้
ด�าเนินการให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม	20	ปี
	 6.	 ได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อเอ้ือประโยชน์
ในการบรหิารงานวิจัยในระดบัสถาบัน	เช่น	ระบบ	MIS	
ที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 ควรบรูณาการงานวจิยักบักลุม่สาขาสงัคมศาสตร์
เพิ่มขึ้น	 เพื่อน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีปช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบต่อ
สังคมมากขึ้น
	 2.	 ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทั้ง
นักวิจัยและสายปฏิบัติการ
 2.1.2 ประเมินผลการบริหารงานในช่วงปลาย
วาระการด�ารงต�าแหน่ง จ�านวน 5 ราย ประกอบด้วย
 2.1.2.1 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์	ดร.เสริมเกียรติ	
จอมจันทร์ยอง)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที	่ 
28	มีนาคม	พ.ศ.	2554	ถึงวันที่	10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	
2555	ซึ่งเป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสองปีหลัง
ของการด�ารงต�าแหน่ง	 โดยมีประเด็นที่น่าช่ืนชมและ 
ข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีคนปัจจุบันต่อไปดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมอื	และ
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
	 2.	 การปรบัปรงุระบบการบรหิารองค์กรให้มีความ
คล่องตัว	 เป็นการท�างานเป็นทีม	 น�าระบบมาตรฐาน
คุณภาพสากลมาใช้และมีความพยายามอย่างจริงจัง 
ในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	 โดยด�าเนินการโครงการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป	 ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจาก	EU	จ�านวน	10	ล้านบาท
	 3.	 การส่งเสริมด้านการวิจัยและวิชาการ	 การ 
ส่งเสรมิการพฒันาอาจารย์	ท�าให้คณาจารย์ได้รบัรางวัล
เป็นจ�านวนมาก	 การสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก 
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เพิ่มมากขึ้น
	 4.	 การน�าศาสตร์ความรูท้างด้านวศิวกรรมศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
 ประเด็นข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีคนปัจจุบัน
	 1.	 การส่ือสารกบับคุลากรสายปฏบิตักิารเป็นเรือ่ง
ทีล่ะทิง้ไม่ได้รวมทัง้การพัฒนาบคุลากรสายปฏบิตักิาร
ให้มศีกัยภาพทีจ่ะช่วยสนบัสนุนงานวชิาการให้มคีวาม
ราบรื่น
	 2.	 คณะมีงานบริการวิชาที่มีคุณภาพอยู ่แล้ว	 
ถ้ารวบรวมข้อมลูด้านนีใ้นระบบฐานข้อมลูให้ครบถ้วน	
ก็จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สร้างช่ือเสียงและความ
โดดเด่นให้แก่คณะได้มากยิ่งขึ้น
	 3.	 คณะมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยวิชาการ	
เพือ่ให้เกิดประโยชน์กบัภาคอุตสาหกรรม	ประกอบกบั 
ในช่วงเวลาปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เข้ามารับผิดชอบ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	 ซึ่งถือเป็นโอกาสดี
อย่างมากในการเชื่อมโยงดังกล่าว	 และควรใช้ท้ัง 
ในด้านการวจิยั	การบรกิารวชิาการ	รวมไปถงึการศกึษา
ในทุกระดับด้วย	
	 4.	 จากประเด็นที่กล่าวแล้วเก่ียวกับการท�างาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม	 คณะน่าจะได้มีการพัฒนา
เกี่ยวกับกฎ	 ระเบียบ	 ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
บคุลากรในลกัษณะ	Talent	Mobility	เพือ่ส่งเสรมิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม
 2.1.2.2 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์	 (รองศาสตราจารย์วรรณดี	แต้โสตถิกุล)	
ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	ตัง้แต่วนัที	่26	ธนัวาคม	พ.ศ.	
2554	 ถึงวันที่	 25	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2556	 ซึ่งเป็นการ 
ประเมนิในรอบระยะเวลาสองปีหลงัของการด�ารงต�าแหน่ง	
โดยมีประเด็นที่น่าช่ืนชมและข้อเสนอแนะส�าหรับ
คณบดีคนปัจจุบันต่อไปดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 คณบดีมคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ในการพฒันาคณะ
	 2.	 คณบดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีความเอื้อเฟื้อ
	 3.	 การให้ความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการพฒันา
วชิาชพีเภสชักรรมให้ทนัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมยา

 ประเด็นข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีคนใหม่
	 1.	 ผลกัดนัยทุธศาสตร์ด้านงานวจัิยของคณะอย่าง
เป็นรูปธรรม
	 2.	 มีระบบการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
	 3.	 เรียกคืนศรัทธาของบุคลากรในคณะต่อการ
บริหารของผู้บริหาร
	 4.	 รีบด�าเนินการแก้ปัญหาของคณะอย่างจริงจัง
และเป็นระบบ	เช่น	การจดัการทรพัยากรของคณะในการ 
พัฒนาบุคลากร	และการดูแลนักศึกษาอย่างจริงจัง
 2.1.2.3 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผล
การบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะทนัต-
แพทยศาสตร์	(รองศาสตราจารย์	ทพ.ทองนารถ	ค�าใจ)	
ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 25	 กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	 2555	 ถึงวันท่ี	 24	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2557	 ซึ่ง
เป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสองปีหลังของการ
ด�ารงต�าแหน่ง	การประเมนินีถ้อืเป็นองค์ประกอบหลกั
องค์ประกอบหนึง่ในการประเมนิผลการบรหิารงานของ
คณบดี	 ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพงานและคุณลักษณะ
บุคคล	 ผลการประเมินท่ีได้นอกจากรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน
ของคณบดีแล้ว	ยังใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริหาร
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป	 โดยมีประเด็นท่ี 
น่าช่ืนชมและข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีคนปัจจุบัน
ต่อไปดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ความสามารถในการแสวงหารายได้ให้แก่
องค์กร
 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 1.	 การสื่อสารภายในองค์กร
	 2.	 การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการบรหิารงานคณะ
 2.1.2.4 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะสัตว-
แพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์	ดร.เลศิรกั	ศรกีจิการ)	
ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 25	 มีนาคม	 
พ.ศ.	2555	ถงึวนัที	่24	มนีาคม	พ.ศ.	2557	ซึง่เป็นการ
ประเมินในรอบระยะเวลาสองปีหลงัของการด�ารงต�าแหน่ง	
โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและข้อเสนอแนะส�าหรับ
คณบดีคนปัจจุบันต่อไปดังนี้
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 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ประเด็นที่น่าช่ืนชมที่สามารถประมวลได้จาก
แบบสอบถาม	ได้แก่
	 	 1.1	 ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมอื
จากภายนอก	เพือ่สนบัสนนุงานของคณะในด้านต่าง	ๆ 	
ให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
	 	 1.2	 การด�าเนนิการให้คณะมเีครอืข่ายร่วมกบั
องค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการด�าเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
	 	 1.3	 การส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์
แก่ชุมชน
	 	 1.4	 การมกีจิกรรมท�าให้นกัศึกษามคีวามมัน่ใจ
ในการแสดงออก	
	 	 1.5	 การด�าเนินกิจกรรมบริการวิชาการของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์	โดยการมส่ีวนร่วมสร้างสมัพนัธ์
อันดีกับสถาบันการศึกษาอ่ืน	 ๆ	 หรือหน่วยงานอื่นใน
ประเทศ	และ/หรือ	ต่างประเทศเป็นที่น่าพึงพอใจ
	 2.	 การพฒันาความเป็นสากล	การพฒันาหลกัสตูร
ร่วมกับต่างประเทศ	(Joint	Degree	Program)
 ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป
	 1.	 ประเดน็ทีค่วรพฒันาทีส่ามารถประมวลได้จาก
แบบสอบถาม	ได้แก่
	 	 1.1	 การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารคณะ
กบักลุ่มคณาจารย์ประจ�า	บคุลากรสายปฏิบัตกิารและ
นักศึกษาของคณะยังขาดประสิทธิภาพ
	 	 1.2	 ควรส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	และสร้าง
ความสามัคคีให้แก่บุคลากรในคณะ
	 	 1.3	 ควรสร้างผลงานในการบริหารให้เป็นที่
ภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมงานเพิ่มมากขึ้น
	 	 1.4	 ควรสร้างผลงานของคณะให้มีผลต่อการ
พฒันา	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุกิจกรรมในการท�านบุ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น	
	 2.	 การรักษามาตรฐานของหลักสูตรนานาชาติให้
เข้มแข็ง
	 3.	 การพฒันาสาขาวิชาอืน่	ๆ 	ทางด้านสัตวแพทย-
ศาสตร์ให้เข้มแข็งมากขึ้นเทียบเท่ากับสาขาวิชาที่มี
ความเข้มแข็งอยู่แล้ว	

 2.1.2.5 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
วิจิตรศิลป์ (รองศาสตราจารย์พงษ์เดช	 ไชยคุตร)	 
ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	ตัง้แต่วนัที	่25	กนัยายน	พ.ศ.	
2555	ถึงวันที่	24	กันยายน	2556	ซึ่งเป็นการประเมิน
ครั้งท่ี	 2	 เม่ือด�ารงต�าแหน่งครบสามปี	 โดยมีประเด็น
ที่น่าช่ืนชมและข้อเสนอแนะส�าหรับคณบดีปัจจุบัน 
ต่อไป	ดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 การเป็นผู ้ที่มีความมุ ่งมั่นในการท�างาน	 มี
อุดมการณ์	ไม่ย่อท้อ	และเป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงาน
	 2.	 การท�านบุ�ารุงศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	ประเพณี
ศิลปะล้านนา	 อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
	 3.	 การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท�านุ
บ�ารุงศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีศิลปะล้านนา	
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 4.	 การเป็นผูท้ีต่ดัสนิใจได้ทนัเหตกุารณ์และแม่นย�า
	 5.	 การด�าเนินการให้คณะมีเครอืข่ายความร่วมมอื
กบัองค์กรภายนอกทัง้ในและต่างประเทศในการด�าเนนิ
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
	 6.	 การปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรมีความทัน
สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	 7.	 ด้านความประทบัใจต่อช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์
ของคณะ
	 8.	 ด้านความรับผิดชอบและการให้บริการทาง
วชิาการแก่สงัคมและการน�าผลงานวจิยัของคณะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น	
	 9.	 การจัดท�าวารสารวิจิตรศิลป์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวจิยั	และงานสร้างสรรค์ของคณะ	จนได้รับการคดั
เลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล	 TCI	 (Thai	 Journal	 Citation	
Index	Centre)	 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรส่วนรวม
	 2.	 การประเมินเกี่ยวกับคุณภาพ	ในองค์ประกอบ
การผลิตบัณฑิตที่อยู ่ ในเกณฑ์พอใช ้ 	 ในขณะที ่
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องค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ได้ผลดีมาก	น่าจะเป็นเรื่องที่ต้อง
ให้ความส�าคัญ	 เพราะถึงแม้ว่าตัวชี้วัดบางประการ
อาจไม่เข้ากับธรรมชาติของสาขาวิชา	 แต่บางตัวชี้วัด
อาจพัฒนาได้
	 3.	 การสร้างผลงานในการบรหิารให้เป็นทีย่อมรบั
ในระดับนานาชาติ
	 4.	 การพัฒนาภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษา	เพือ่ไป
สู่ความเป็นสากลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
	 5.	 จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย	
นวัตกรรม	 หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกยังมีค่อนข้างน้อย	 เมื่อเทียบกับอาจารย์
ทั้งหมด	โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	–	2556	อยู่ที่
ร้อยละ	23.08	–	23.24
	 6.	 คณะมีงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอกที่ใช้ในการสนับสนุนการท�างานวิจัยยังมี
จ�านวนน้อย	เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนคณาจารย์
	 7.	 ควรบรูณาการโครงการบรกิารวชิาการร่วมกบั
องค์ประกอบคุณภาพตัวอื่น	 เช่น	 การวิจัย	 การเรียน 
การสอน	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
	 8.	 ควรน�าข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการ
ส�ารวจตามแบบสอบถามทั้ง	 5	 กลุ่มตัวอย่าง	 รวมท้ัง
จากผลการประเมินตามระบบ	CMU-PA	และ	CMU-
QA	น�ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคณะ
ต่อไป	ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันา	ปรบัปรงุ	และ
การแก้ไขปัญหาของคณะได้ตรงจุดมากขึ้น
	 9.	 คณาจารย์ประจ�าของคณะให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามน้อยมาก	จากทีส่่งแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ�านวน	60	คน	แต่ตอบกลับมาเพียง	 14	คน	
คิดเป็นร้อยละ	23.33	 เท่านั้น	ซึ่งท�าให้ความเห็นที่ได้
รับมายังมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างต�่า
 2.1.2.6 ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผล 
การบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วาสนา	 
ศิริรังษี)	 ในช่วงการด�ารงต�าแหน่ง	 ต้ังแต่วันท่ี	 1	
กันยายน	พ.ศ.	2553	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2556	ซึ่ง

เป็นการประเมินครั้งที่	2	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	3	ปี	 
โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและข้อเสนอแนะส�าหรับ
คณบดีปัจจุบันต่อไป	ดังนี้
 ประเด็นที่น่าชื่นชม
	 1.	 ความมุ่งม่ันในการท�างาน	มีอดุมการณ์ไม่ย่อท้อ	
เป็นที่ชื่นชมของผู้ร่วมงาน
	 2.	 การส่งเสริมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน	
เช่น	โครงการอมก๋อยโมเดล	การให้บรกิารตรวจสขุภาพ
เคลื่อนที่	เป็นต้น
	 3.	 การสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ด ี
กบับคุลากรทกุระดบั	ส่งผลให้เกิดความรกัความสามคัคี 
ภายในองค์กร
	 4.	 สามารถขบัเคลือ่นการพฒันาคณะให้มผีลดีขึน้ 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม	และได้รบัการยอมรบัจากบคุลากร 
ทุกฝ่าย
 ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
	 1.	 ควรหากลยุทธ์หรือวิธีการในการสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ�าของคณะมีต�าแหน่งทางวิชาการท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน	 เพื่อให้ต�าแหน่งวิชาการของอาจารย์เป็นไป 
ตามเกณฑ์
	 2.	 คณะมกีารจดัท�าระบบข้อมลูส�าหรบัการบรหิาร
ไว้ได้ระดบัหนึง่แล้วซึง่เป็นฐานทีด่ทีีจ่ะพัฒนาไปสูร่ะบบ	
Business	Intelligence
	 3.	 ถ้าจะก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้แคบ
จะช่วยให้สามารถบรรลุผลได้เร็วและเหมาะสมกับ
อัตราก�าลังที่มีอยู่
	 4.	 การจัดหน่วยบริการนอกสถานที่ตั้งโดยอาจ
ร่วมกับภาคเอกชนจะสามารถช่วยขยายพื้นที่บริการ
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและง่ายแก่การเข้าถึง
	 5.	 การรบับคุลากรใหม่สายวชิาการถ้าจะคดัเลอืก
ผู ้ที่ส�าเร็จจากสถาบันอื่นมากขึ้นเพื่อมิให้เกิดภาวะ	 
Inbreeding	โดยอาจใช้วธิกีารเสาะแสวงหา	(scouting)	
แทนที่จะรอให้มาสมัครเอง
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	 2.2	 การก�ากับดูแลในเรื่องอื่น	ๆ
	 2.3.1	 รับทราบตามที่อธิการบดีซึ่งได้รับมอบ
อ�านาจจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลให้ 
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา	 หัวหน้าส�านักวิชา	
หัวหน้าศูนย์	 และต�าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าหัวหน้า 
ภาควิชา	จ�านวน	21	ราย	
		 2.3.2	 ให้ความเหน็ชอบข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่กบัมหาวทิยาลยั
ต่างประเทศ	ซึง่อธกิารบดหีรอืคณบดทีีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ
ได้ลงนามแล้ว	 จ�านวน	 40	 ฉบับ	 และให้น�าเสนอ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 
ต่อไป
	 2.3.3	 รับทราบและให ้ความเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (กบม.)	 ในฐานะ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 ท�าการแทนสภา
มหาวิทยาลัย	 ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคล

ส�าหรับข ้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2547	
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ในกรณีดังนี้
	 1.	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน	 จ�านวน	 
3	ราย
	 2.	 ตัดโอน/เปลี่ยนต�าแหน่ง	จ�านวน	1	ราย
	 3.	 ก�าหนดต�าแหน่งเป็นระดบัสูงข้ึน	จ�านวน	13	ราย
	 4.	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	จ�านวน	4	ราย
	 2.3.4	 รับทราบและให ้ความเห็นชอบตามที ่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (กบม.)	 ซึ่งได้รับ
มอบอ�านาจจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติก่อหนี้
ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณของส่วนงานต่าง	 ๆ	
จ�านวน	4	ส่วนงาน	วงเงินจ�านวน	2,415,636	บาท
	 2.3.5	 รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของสภา
วิชาการในรอบครึ่งปี	และรอบ	1	ปี

	 2.3	 ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่	9/2556	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2556	ได้เห็นชอบให้มีการประเมินผล 
การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยได้แต่งต้ังกรรมการประเมินผลการเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประกอบด้วย
 ที่ปรึกษา
	 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.วิจิตร		ศรีสอ้าน	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 2.	 ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.ปิยะสกล		สกลสัตยาทร	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 3.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.คุณหญิงสุชาดา		กีระนันทน์	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	
 คณะกรรมการ
	 1.	 ดร.กฤษณพงศ์		กีรติกร	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ
	 2.	 ศาสตราจารย์	ดร.นักสิทธิ์		คูวัฒนาชัย	 	 	 กรรมการ
	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวี		เลิศปัญญาวิทย์	 	 	 กรรมการ	
	 4.	 ดร.อมรวิชช์		นาครทรรพ	 	 	 	 	 กรรมการ
	 5.	 คุณนิพนธ์		วงศ์ตระหง่าน		 	 	 	 	 กรรมการ
	 6.	 คุณนวพร		เรืองสกุล	 	 	 	 	 กรรมการ	
	 7.	 คุณชื่นอุษา		ชลศึกษ์	จันทรา	 	 	 	 กรรมการและที่ปรึกษาระบบ
	 8.	 ศาสตราจารย์	ดร.นพ.พงษ์รักษ์		ศรีบัณฑิตมงคล	 	
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
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 ทีมคณะท�างานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สิริวุฒิ		บูรณพิร	 	 	 ทีมท�างาน
	 2.	 รองศาสตราจารย์อุษณีย์		ค�าประกอบ	 	 	 ทีมท�างาน
	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จักรพงศ์		นาทวิชัย	 	 	 ทีมท�างาน
	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.ธนินนิตย์		ลีรพันธ์	 	 	 ทีมท�างาน
	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัฐสิทธิ์		สุขะหุต	 	 	 ทีมท�างาน
	 6.	 อาจารย์	ดร.ทิพย์รัตน์		นพฤทธิ์	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 7.	 อาจารย์	ดร.จุฑาทิพย์		เฉลิมผล	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 8.	 อาจารย์ชัยณรงค์		เหลืองวิลัย	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 9.	 นายชัชพล		โพธิสุวรรณ	 	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 10.	 นายอนันต์		เดชพรม	 	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 11.	 นายทนงศักดิ์		เชื้อเจ็ดตน	 	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 12.	 นางสาวอัศณา		ปิยสุรประทีป	 	 	 	 ทีมท�างาน
	 13.	 นายอุดมศักดิ์		ก�าไลเพ็ชร์	 	 	 	 	 ทีมท�างาน

	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในก�ากับ
ของรัฐ	 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค	 เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ	
และน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
	 คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานการประเมินผล
การเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากับของรฐัของมหาวิทยาลยั	
เชียงใหม่	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	 เพื่อศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 2.	 เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของการเป็นมหาวิทยาลยั
ในก�ากับของรฐัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่เทยีบกบั
เจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 3.	 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและก�าหนดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน	10	ปีถัดไป
	 กรอบแนวคิดในการก�าหนดมิติการประเมินใน
เบื้องต้นได้พิจารณาจากการก�าหนดมิติการประเมิน
ตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ	 จากการสัมมนาเพื่อสรุปความเห็นการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2513	 โดยมี
มุมมองส�าคัญใน	4	ด้าน	ได้แก่
	 1.	 ด้านการบริหารการเงิน
	 2.	 ด้านการบริหารงานบุคคล
	 3.	 ด้านองค์กรและการบริหารภายใน
	 4.	 ด้านการประสานงานภายนอก
	 การประเมินในครั้งน้ีไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายหรือ
ตัวช้ีวัดไว้ตั้งแต่ต้น	 จึงข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีได้มาและการ
ตีความเจตนารมณ์	 และเนื่องจากการประเมินและ
การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	
การก�าหนดเกณฑ์การประเมินแบบละเอียดจะท�าได้
ยาก	 คณะกรรมการจึงมีแนวทางว่าจะใช้การแสดงผล
การประเมินแบบสร้างมโนภาพ	 โดยการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ซึ่ง
แสดงสถานะของการด�าเนนิงานเทยีบกบัความคาดหวัง
มากกว่าการประเมินลักษณะที่ให้ผลเพียงด้านคุณค่า
คือ	ดีหรือไม่ดี	ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการหรือไม่เพียงใด	 
โดยได้ก�าหนดระดับความส�าเร็จเม่ือเทียบกับความ 
คาดหวังไว้	4	ระดับ	คือ	1)	เริ่มมีการท�า	(Starting)	2)	
ท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง	(Performing)	3)	ท�าได้ตาม
ความคาดหวัง	(Approaching	target)	และ	4)	ท�าได้
เกินความคาดหวัง	(Exceeding	Expectation)
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 จากการประเมินได้สรุปผลการประเมินในแต่ละ
มติ ิซึง่พจิารณาจากความคาดหวงัจากความคดิเหน็
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด แล้วน�ามาเปรยีบเทียบ 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
รวมท้ังส่ิงทีค่วรปรบัปรงุ ซึง่คณะกรรมการได้สรปุผล
การประเมินในลักษณะสิ่งที่ต้องพัฒนา ดังนี้
 มิติที่ 1 ด้านการบริหารการเงิน 
	 (1)	 จัดท�า	 Service	 Level	 Agreement	 (SLA)	 
ทกุเรือ่งโดยเริม่จาก	SLA	ด้านการเงิน	โดยลดระยะเวลา 
การจ่ายเงินลงเป็น	9	วันท�าการเฉลี่ย	
	 (2)	 ยกเลิก/ทบทวน	ประกาศระเบียบ	ที่ท�าให้ไม่
คล่องตวัในการบรหิาร	เช่น	e-Auction	ของงบประมาณ 
เงินรายได้
	 (3)	 น�าทรพัย์สนิทีม่อียูล่งทนุให้เกิดประโยชน์เพิม่ขึน้	
(เช่น	พื้นที่ตรงข้ามหอประชุม,	พื้นที่ของส�านักบริการ
วชิาการ)	และเพิม่รายได้จากการบริหารสนิทรพัย์อืน่ๆ	
ของมหาวทิยาลยั	(ไม่นบัรวมเงนิบ�ารงุโรงพยาบาลและ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)	
	 (4)	 วิเคราะห์ความเป็นไปได้	 (Feasibility)	 และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน	(ROI)	ของโครงการลงทุน
ต่าง	ๆ	และติดตามรายงานอย่างสม�่าเสมอ	ให้แน่ใจว่า 
สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	(Self-sustainable)
 สรุประดับการพัฒนาด้านการบริหารการเงินอยู่
ในระดับที่ 2 คือ ท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง
 มิติที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคล
	 (1)	 พัฒนาระบบการประเมินผลงานท่ีมุ ่งเน้น
ผลลัพธ์	 และการจ่ายรางวัล	 ค่าตอบแทนท่ีสนับสนุน
คนดีและคนเก่งให้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และมี 
ความก้าวหน้าในองค์กร
	 (2)	 พัฒนาระบบสรรหาบุคลากรภายนอกท่ีเป็น 
มืออาชีพเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูง
	 (3)	 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัระบบและเปิดโอกาส
ให้อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณน�าศักยภาพความรู้
ความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
	 (4)	 ส่งเสรมิความผกูพนัของบคุลากรต่อมหาวทิยาลยั
และวัฒนธรรมการท�างานขององค์กร	เพื่อใช้ศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างเตม็ท่ี	และการลดขัน้ตอนการบริหาร

ทีไ่ม่จ�าเป็น	การใช้กฎเกณฑ์ในการท�างานทีม่ากเกนิไป	
แต่ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	 (5)	 ปรับแนวทางเรื่องก�าหนดช่ือต�าแหน่งให้
สอดคล้องกับภาระงาน	 (ไม่ใช่ทุกคนเป็นพนักงาน
ปฏิบัติงานหมด)	
	 (6)	 สร้างระบบพัฒนาผู้น�ามหาวิทยาลัยรุ่นต่อรุ่น
 สรุประดับการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล
อยู่ในระดับที่ 2 คือ ท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง
 มิติที่ 3 ด้านองค์กรและการบริหารภายในมหา-
วิทยาลัย
	 (1)	 ก�าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อขับ
เคลื่อนวิสัยทัศน์
	 (2)	 การมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์อย่างครบถ้วน
	 (3)	 พัฒนาและสร้างระบบกลไกการบริหารการ 
เปลี่ยนแปลงที่มีเป ้าหมายที่ชัดเจน	 มีล�าดับการ 
ด�าเนินการก่อนหลัง	 และมีกลไกการขับเคลื่อน	
(Change	Management)
	 (4)	 ปรับมโนทัศน์ของผู้ออกระเบียบก่อนก�าหนด
กรอบการออกระเบียบและท�าการปรับระเบียบ
	 (5)	 ปรับโครงสร้างการบริหารงาน	บริหารคน	ให้
มีศักยภาพเชื่อมโยงกัน	 และการท�างานคร่อมสายงาน	
เช่น	การรวมกลุ่มงานตามภารกิจ	(Cross	Function)	
	 (6)	 มีการยุบหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ซ�้าซ้อน
	 (7)	 ทบทวนโครงสร้างการจดัการงานวจิยัทัง้หมด	
	 (8)	 ทบทวนบทบาทภารกิจวิทยาลัยนานาชาติ	
และส�านักบริการวิชาการ
	 (9)	 ทบทวนบทบาทภารกจิของหน่วยงานทีม่หีน้า
ที่ในการหารายได้
	 (10)	 ให้ความส�าคญักบัความต้องการของนกัศกึษา
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 สรปุระดบัการพฒันาด้านองค์กรและการบรหิาร
ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ 2 คือ ท�ายังไม่ถึง
ความคาดหวัง
 มิติที่ 4 ด้านการประสานงานภายนอก
	 (1)	 การท�าความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก
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ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็น	 มหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ
	 (2)	 พฒันาระบบคณุภาพของตนเองทีเ่ป็นท่ียอมรบั
ขององค์กรภายนอก
 ข้อสังเกต
	 (1)	 การก�ากับ	 และตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกต่าง	ๆ	มีความซ�้าซ้อน	ไม่เป็นประโยชน์และ
เสียทรัพยากร	
	 (2)	 ควรท�าความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็น	 มหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ
 สรุประดับการพัฒนาด้านการประสานงาน
ภายนอกอยูใ่นระดบัท่ี 3 คือ ท�าได้ตามความคาดหวัง
	 แนวทางการขบัเคลือ่นองค์กรตามการบริหารงาน
ทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ	ซึง่รวบรวมข้อมลูจากการสอบถาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า	 อีก	 10	 ปี	 ข้างหน้าอยากเห็น
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นอย่างไร	แล้วน�าความคิดเหน็
เหล่านี้มาปรับเป็นแผนปฏิบัติการ	8	ข้อ	ได้แก่
	 (1)	 ทบทวนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้มุ่งเป้าที่
ชัดเจน
	 (2)	 ปรบัปรงุกฎระเบยีบให้คล่องตวั	เน้นเป้าหมาย
และผลลัพธ์
	 (3)	 การสร้างและพัฒนาบคุลากรทีเ่น้นประสทิธภิาพ	
ผลงาน	 และมีน�้าใจเพื่อส่วนรวม	 รวมถึงการสร้าง 
แรงจูงใจในการท�างาน
	 (4)	 ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
	 (5)	 การหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่
	 (6)	 สร้างและเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
	 (7)	 การสื่อสาร
	 (8)	 ทบทวนโครงสร้างองค์กรให้กระชับเหมาะกับ
บริบทของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 ผลการประเมนิระดบัความส�าเรจ็ตามเจตนารมณ์ 
ประกอบด้วย ความมอีสิระ ความคล่องตวั และความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้
	 มหาวทิยาลยัมคีวามเป็นอิสระและมคีวามคล่องตวั
จากส่วนงานภายนอก	กฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่าง	ๆ 	

ค่อนข้างสูง	แต่การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
จะไม่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวเท่าที่ควร
	 ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	 มี
ความคืบหน้า	 แต่ยังไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่าง
การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	กับก่อนการเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
 บทสรปุของการประเมนิผลการเป็นมหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
	 1)	 วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินผลการเป็นมหา-
วิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ในระยะ	 5	 ปีที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัให้เกิดประสทิธภิาพในระยะต่อไป
	 2)	 กรอบคิดการประเมิน	 การประเมินครั้งน้ี 
ด�าเนนิการตามแนวคดิ	4	ด้านของการเป็นมหาวทิยาลยั
ในก�ากับ	 ปี	 2513	 ดังนี้	 1)	 ด้านการบริหารการเงิน	 
2)	ด้านการบรหิารงานบคุคล	3)	ด้านองค์กรและบรหิาร
ภายในมหาวิทยาลัย	 และ	 4)	 ด้านการประสานงาน 
ภายนอก	 และตามกรอบการบริหารจัดการองค์กร 
สมัยใหม่	9	มิต	ิดงัน้ี	1)	การบรหิารจดัการ	2)	การก�ากบั
ดูแล	3)	ความเป็นผู้น�า	 การน�ากลยุทธ์	 4)	 โครงสร้าง
องค์กร	 5)	 การเงินและงบประมาณ	 6)	 บุคลากร	 
7)	 ผลงาน	 8)	 วัฒนธรรมองค์กร/คุณค่าร่วม	 และ	 
9)	การสื่อสารและสารสนเทศ
	 3)	 วิธีการประเมิน
	 	 3.1	 ทบทวนเอกสารและผลการด�าเนินงาน
	 	 3.2	 สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group	Discussion)
	 	 3.3	 แบบสอบถามโดยส�ารวจจากนักศึกษา
	 	 3.4	 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
	 4)	 ข้อค้นพบที่ส�าคัญ
	 	 4.1	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พ.ศ.	 2551	 เอื้อต่อเจตนารมณ์ของความเป็นมหา-
วิทยาลัยในก�ากับ	มีความคล่องตัว	
	 	 4.2	 มีองค์กรที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารงาน	และบริหารวิชาการ	
	 	 4.3	 กลไกภายในยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดความอิสระ	และคล่องตัวได้อย่างแท้จริง
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	 	 4.4	 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติบางเรื่อง
ยังไม่สนับสนุนให้บรรลุเจตนารมณ์ของความเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับ	
	 	 4.5	 ผู ้บริหารและบุคลากรยังปรับมโนทัศน์ 
ไปสู่แนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับไม่เต็มที่	
	 	 4.6	 ยังมีการท�างานแบบแยกส่วน	(Silo)
	 	 4.7	 การสื่อสารภายในยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย
	 5)	 ส่ิงที่ควรค�านึงในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
	 	 5.1	 การเปลีย่นมโนทศัน์และวธิปีฏิบตัทิ�างาน
ของบุคลากรให้เข้าใจ	 และได้ประโยชน์จากการเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 นับเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	 แต่
ต้องสร้างกลไกที่ชาญฉลาด	และใช้ระยะเวลา
	 	 5.2	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความซับซ้อน	
หลากหลาย	 มีขนาดใหญ่	 จ�าเป็นต้องให้มีความ 
หลากหลายของวธีิการบรหิารจดัการแต่ละส่วนงานย่อย
	 	 5.3	 มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐยังต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการตามกฎระเบียบของ
ราชการ	 (เช่น	การบริหารงบประมาณแผ่นดิน	 เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา)
 สภามหาวทิยาลยัมคีวามคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
ต่อผลการประเมินและการปรับตัวของ มช. สรุปได้
ดังนี้
	 1.	 ความคาดหมายของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เมือ่	
6	 ปีที่ผ่านมาก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับ	ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์
อะไร	หรือผลดีอย่างไร	เมื่อผ่านมา	6	ปีแล้ว	โจทย์ที่ใช้

ในการประเมินจะน�าเอามาจากไหน	 ซึ่งอาจเป็นความ
คาดหวังของรัฐ	 หรือจากเจตนารมณ์ในขณะท่ีก�าลัง 
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย	 เป็นส่ิงที่
ต้องน�ามาเชือ่มโยงกนัเมือ่เทยีบกนัแล้วสามารถเข้ากนั 
ได้หรือไม่	
	 อีกประการหนึ่ง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวกันมากในการ
ท่ีจะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
คือ	 ความคล่องตัว	 สุดท้ายแล้วได้ความคล่องตัวจริง
หรือไม่	 เพราะเมื่อถึงวันนี้ก็ยังมีผู้กล่าวว่า	ควรที่จะให้
มหาวิทยาลัยกลับเข้ามาอยู่ในระบบราชการตามเดิม	
หรอืมีค�าถามว่ามีมหาวทิยาลยัใดบ้างประสงค์ท่ีจะกลบั
เข้ามาอยูใ่นระบบราชการ	ซึง่ถงึแม้จะไม่ได้เป็นเจตนคติ 
โดยรวมแต่ก็เริ่มมีการกล่าวในลักษณะนี้บ้างแล้ว	 
แต่ท่ีส�าคัญคือ	 อย่าให้เป็นการกล่าวโดยผู ้ที่อยู ่ใน
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งอาจจะมีการกล่าวเช่นนั้นบ้างแล้ว
ก็ได้	 เพราะสุดท้ายแล้วก็พบว่ามิได้มีความคล่องตัว 
จริง	 ซึ่งถ้าความคล่องตัววัดจากผลประโยชน์และ 
ค่าตอบแทนมีความเห็นว่ายังมองไม่เห็นเรื่องนี้	 น่าที่
จะมีการประเมินเรื่องนี้ด้วย	 และที่เป็นจริงที่สุดคือ	 
กฎระเบยีบต่าง	ๆ 	เม่ือเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั
แล้วยังไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการให้คล่องตัว	 เพราะ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังใช้ระเบียบเดิมอยู่
	 2.	 เม่ือ	20	ปี	ก่อนจะมีการปรบัเปลีย่นมหาวทิยาลยั 
ไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากับของรฐั	มีการคดัค้าน
ค่อนข้างมาก	 ซึ่งมีผู้ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กลุ่มหน่ึงออกมาคัดค้านการปรับเปล่ียนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากบัของรฐั	แต่เม่ือมหาวิทยาลยัได้ปรบัเปลีย่นเป็น
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มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและทราบผลประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับ	 กลุ ่มที่ คัดค้านก็ได้ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนผู้อื่น	 ซึ่ง
มีค�าถามเมื่อ	 20	 ปีก่อนว่า	 ถ้าจะเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับของรัฐแล้ว	
	 1.	 ผู้ที่ท�างานในมหาวิทยาลัยจะได้อะไร
	 2.	 มหาวิทยาลัยโดยรวมจะได้อะไร
	 3.	 ประเทศชาติจะได้อะไร
	 ผู้ที่คัดค้านตอนแรก	 ซึ่งรีบปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวทิยาลยัแล้วได้ตอบโจทย์เพยีงโจทย์
เดียวว่าตนจะได้อะไร	 ส่วนผู้บริหารและนักวิชาการ
กลุ่มหนึ่ง	พยายามบอกว่ามหาวิทยาลัย	น่าจะได้อะไร	
แต่มีน้อยคนทีจ่ะถามว่าประเทศชาตจิะได้อะไรจากการ
เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	จงึขอเป็นข้อเสนอไว้
เนื่องจากมิได้ปรากฏในรายงานนี้
	 เรื่องความคล่องตัว	 ไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 
หรือมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
ที่จะตรวจสอบ	ดูเรื่องของ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	กลายเป็น 
ความคล่องตัวที่ต ้องถามว ่าความรับผิดรับชอบ	 
(Accountability)	 อยู่ที่ไหน	 ส่วนเรื่องการเปลี่ยน	
Mindset	นั้นถ้าจะต้องเปลี่ยน	Mindset	ต้องเปลี่ยน
ความคิดว่าประเทศชาติจะได้อะไร	 มากกว่าที่บอกว่า
ตนเองจะได้อะไร	
	 เรือ่ง	การสือ่สารภายใน	(Internal	Communica-
tion)	ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัทีเ่ป็นส่วนราชการ	หรอื	
มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัหรอืองค์กรอืน่	ๆ 	ของไทย
พบว่า	เรื่องการสื่อสารภายในอ่อนมาก
	 เรื่อง	 Accountability	 ถึงจะเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับของรฐัแต่กย็งัเป็นมหาวิทยาลยัของประชาชน
เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทย	 เพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต ้องมีความรับผิดรับชอบต่อรัฐ	 
เพราะว่างบประมาณส่วนหนึ่งมาจากรัฐ	 แต่สิ่งที่ยัง
ไม่ได้กล่าวถึงมากพอ	 คือ	 (1)	 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อแผ่นดิน	 (2)	 Accountability	 ต้องมาพร้อมกับ	
Autonomy	ไม่เช่นนั้นจะเป็น	Autonomy	without	
Accountability	 ผลก็จะเป็นเหมือนเดิม	 ต้องมอง 
ความรับผิดรับชอบต่อผลงานของทุกคนเพื่อที่จะให้
สามารถตอบโจทย์ข้อแรกได้	

	 3.	 เป็นเรือ่งน่ายนิดสี�าหรบัรายงานผลการประเมนิ	
เนื่องจากเรื่องของคุณวุฒิของคณาจารย์	 ผลงานทาง
วชิาการ	 งานวจิยัท่ีได้รบัการอ้างองิและงบประมาณดขีึน้
ทั้งหมด	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ 
นับเป็นเรื่องท่ีเก่งมาก	 เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยท่ี
เกิดขึ้นมานานและเป็นระบบราชการมาก่อน	 เรื่องที่ 
ส�าคัญที่ทั้ง	 5	 เร่ืองที่ได้กล่าวข้างต้น	 หากน�ามาเป็น 
ตัววัดในแต่ละด้าน	ที่แยกเป็น	ด้านการบริหารการเงิน	
บุคคล	 องค์กร	 การบริหารภายใน	 และการประสาน
ภายนอก	คือ	
	 	 (1)	 เรื่อง	Mindset	 ที่ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยน 
ซึ่งไม่เฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่าน้ัน	 แต่
มหาวทิยาลัยอืน่	ๆ 	ทีเ่ปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยั 
ในก�ากบัของรฐักเ็ป็นเช่นน้ันด้วย	ซึง่โดยระบบท�าให้คน
กระตือรือร้นมากข้ึน	ท�างานเพิ่มมากขึ้น	 แต่ความคิด 
ก็ยังเป็นแบบเดิม
	 	 (2)	 ระบบงานเปลีย่นหรอืไม่	ระบบการบรหิาร
แต่ละด้านเปลี่ยนหรือไม่	 และเปลี่ยนสาระส�าคัญ 
ขนาดไหน	
	 	 (3)	 กฎระเบียบ	 ควรมีการทบทวน	 ว่าต้อง
ปรับปรุงเพียงใดจึงจะเหมาะสม	
	 	 (4)	 วิธีการท�างานซึ่งสัมพันธ์กับคนเป็นอย่าง
มาก	 กระบวนการท�างานยังเหมือนเดิมหรือไม่	 มีการ
ลดขั้นตอนลงบ้างหรือไม่
	 	 (5)	 ระบบอภิบาล	 (governance)	 ต้องให ้
ความส�าคัญกับ	 1)	 สภามหาวิทยาลัยยังท�าหน้าที่
เหมือนสภามหาวิทยาลัยก่อนปี	 พ.ศ.	 2551	 หรือไม่	
2)	 คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัยมีการ 
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	 3)	 สิ่งส�าคัญที่สุด	 คือ	 คน	 
โดยเฉพาะผู้น�า	 หากได้อธิการบดีที่ดีมีทีมผู้บริหารที่ดี
สามารถท�างานร่วมกบัคณบดไีด้ด	ีกส็ามารถท�างานให้
ส�าเร็จได้ง่ายถึงแม้จากการประเมินพบว่ามีอีก	3	ด้าน	
ที่ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง	แต่มหาวิทยาลัยยังมี
ความหวงักับตวัผู้บรหิารทีส่ามารถปรบัเปลีย่นความคดิ
ใหม่ได้	 แต่สิ่งที่สามารถตรึงทุกเรื่องไว้คือ	 กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งยังมีการออกระเบียบ	 ข้อบังคับ
ขึ้นอีกมาก
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	 4.	 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ	 (impact)	 มี 
ความเห็นว่าผลกระทบของการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ากับของรัฐอยู่ที่เรื่องของการเงินที่เป็นงบประมาณ
แผ่นดินที่จัดสรรให้มาเป็น	 block	 grant	 ซึ่งไม่ต้อง 
รีบใช้	สามารถท�าให้เงินเพิ่มมูลค่ามากขึ้น	
	 5.	 ในเรื่องการประสานงานภายนอก	ที่ตีความว่า
เป็นเรื่องการออกกฎ	ระเบียบ	ยังเห็นว่ามีความส�าคัญ
เป็นเรือ่งรอง	แต่เรือ่งทีส่�าคัญกว่าคือ	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 คือ	 คู่ความร่วมมือที่จะท�างาน 
ร่วมกันท�าการเรียนการสอนด้วยกัน	 ท�างานวิจัยและ
พัฒนาด้วยกันน่าจะส�าคัญกว่า	 เช่น	การเปิดหลักสูตร
ใหม่ก็จะต้องปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
กว้างขวาง	ประเดน็นีน่้าจะเป็นเรือ่งท่ีจะไปท�างานเพือ่
ขยายฐานต่อไป	 เรื่องของการประสานงานภายนอก	
ไม่ใช่อยู่ที่ผู้บริหารเท่านั้นแต่อาจจะอยู่ที่อาจารย์ด้วย	
	 6.	 แนวโน้มที่รัฐบาลจะมีการจัดตั้งกระทรวง
อดุมศกึษาขึน้ต้องคิดให้รอบคอบ	เพราะเมือ่มกีระทรวง
กต้็องมกีรม	ซึง่หน่วยงานทัง้หลายในกระทรวงทีต่ัง้ขึน้
ใหม่จะพยายามสร้างงานใหม่	 ซึ่งท�าให้มหาวิทยาลัย
จะท�างานยากล�าบากมากขึ้น	 จะมีการออกกฎ	 กติกา	
การตรวจสอบที่มากขึ้น	ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	ระบบ
ราชการไทยพยายามที่จะให้มีการจัดการแบบการ
บริหารจัดการองค์กร	 และมีระบบการตรวจสอบ	 ซึ่ง
คดิว่าเป็นการท�ามากเกนิไป	การประเมนิเป็นการตดัสนิ
ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน	ไม่ใช่ประเมินเพื่อการพัฒนา	ท�าให้
เรื่องการประสานงานภายนอกเป็นผลด้านลบต่อการ
พัฒนาในช่วง	6	-	10	ปีที่ผ่านมา	ดังนั้นการที่จะจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศกึษา	หวงัว่ารัฐบาลต้องคดิให้รอบคอบ
เพราะจะเป็นการเดินถอยหลัง	จะเป็นการต้ังหน่วยงาน
เพื่อเก็บเกี่ยวงบประมาณเท่านั้น
	 7.	 จากรายงานที่ได้น�าเสนอ	 ถือว่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่มีความโดดเด่น	 และคณะกรรมการสามารถ
ประเมนิได้ซึง่จะใช้เป็นต�าราของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
เอง	มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะส�าหรับการพิจารณา	
คือ	
	 	 (1)	 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนสถาน-
ภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเกิดอะไรข้ึนกับ

นกัศกึษาบ้าง	เช่น	ในเรือ่งของจ�านวนรบัเข้าทีเ่พิม่มาก
ขึน้	แต่โครงสร้างของนักศกึษาเปลีย่นไปหรอืไม่	เพราะ
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาสูงขึ้น	ผู้ที่เข้ามาศึกษาเป็นกลุ่มใด	
	 	 (2)	 นักศึกษาส�าเร็จการศึกษามากข้ึน	 แต่ที ่
น่าเป็นห่วงคอืสดัส่วนของอาจารย์กบันกัศกึษาทีส่งูขึน้	
ซึ่งมีผลสะท้อนจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่ต้องการ
ให้มีการสื่อสารและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงเร่ือง
ของวิสัยทัศน์ที่มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าค่อนข้างยาว
เกินไป	 มีหลายเรื่องที่ปรากฏในข้อเสนอ	 เช่น	 การ
สื่อสารกับประชาคม	นักศึกษาต้องการการสื่อสารที่มี
หลายวธิแีละมีสองทาง	ในวธิปีฏบิตัจิรงิต้องไม่ลมืมตินิี้ 
และในเรือ่งการคดิวเิคราะห์และปฏบิตัไิด้ระบเุกีย่วกบั
การพฒันาคณุภาพตามมุมมองของนักศกึษา	จะเหน็ว่า 
เรือ่งมมุมองของนกัศึกษาทีป่รากฏในเอกสารมน้ีอยมาก	
หากมหาวิทยาลัยน�าข้อคิดเห็นดังกล่าวไปปฏิบัติให ้
เข้มข้นมากขึ้นก็จะท�าให้เรื่องนี้สมบูรณ์
	 8.	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก	
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่สามารถท�าได้ดกีว่ามหาวทิยาลยั	
อื่นเน่ืองจากสภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่เปลี่ยน	
กล่าวคือผู้ที่ก�ากับดูแล	 คือ	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	ที่ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิด	แต่สิ่งที่ควรจะท�า 
คือมหาวิทยาลัยต้องกล้าท่ีจะคัดค้านหรือยืนยันในส่ิง 
ที่ถูกต้องต่อผู ้ที่ก�ากับดูแล	 ในเรื่องของการบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจจะท�าได้ดีในเรื่องของ
การมอบอ�านาจ	 ซึ่งไม่ใช่เป็นการกระจายอ�านาจ	
มหาวทิยาลยัจะท�าอย่างไรท่ีจะให้มีการกระจายอ�านาจ
ให้ได้	ความคล่องตัวจึงจะเกิดมากขึ้น
	 9.	 ในเรื่องการกระจายอ�านาจได้มีเคยข้อเขียน
จากผูท้รงคณุวฒุทิางกฎหมายการกระจายว่าอ�านาจนี้ 
เป็นอ�านาจทีม่อบไปเพือ่ให้บรหิารงานส�าเรจ็	ไม่ใช่เป็น
อ�านาจส่วนบุคคลไปรังแกบุคคลใด	เพราะถ้ามอบงาน
อะไรไปก็ต้องมอบอ�านาจบริหารสั่งการไปด้วย	 จึงจะ
ท�างานได้ส�าเร็จ	ขอให้ระลึกว่า	มิใช่อ�านาจที่จะไปข่มขู่ 
หรือรังแกใครได้	 ถ้าจะขยายความต่อจากความคิด 
ดังกล่าว	 มีความเห็นว่าการกระจายอ�านาจน้ันจริง	 ๆ	
แล้วไม่ใช่การกระจายอ�านาจ	 แต่เป็นการกระจายงาน	
แล้วน�าเอาอ�านาจก�ากับตามลักษณะงาน	 เช่น	 งานที่ 
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สั่งการในระดับคณะ	 ต้องให้อ�านาจคณบดี	 งานระดับ
ภาควิชาต้องให้อ�านาจหัวหน้าภาควิชา	 งานจึงจะ
ด�าเนนิการไปได้	หากเปลีย่นค�าว่า	การกระจายอ�านาจ 
เป ็นการกระจายงานและความรับผิดรับชอบจะ 
เหมาะสมกว่า
	 10.	 การท�ารายงานการประเมินดังกล่าวท�าได้
ละเอียดและครอบคลุม	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวัน 
ข้างหน้า	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยในก�ากับมีหน้าที่ที่ต้อง
สร้างคือ	 นวัตกรรมและจิตวิญญาณของความเป็นคร	ู
ซึง่เป็นหน้าทีท่ีป่ระเทศชาตฝิากไว้ให้มหาวทิยาลยัเป็น
ผู้คิดผู้ท�า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้
เพียงพอหรือไม่	 ในการเอื้อให้มีการท�านวัตกรรม	 เมื่อ
มีผู้คิดท�านวัตกรรมก็เกิดข้อติดขัดท้ังระดับผู้ปฏิบัติ
จนกระทั่งถึงระดับผู้บริหารซึ่งเกิดจากข้อจ�ากัดของ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย	 ที่มีการก�าหนดขอบเขต
ต่าง	 ๆ	 เป็นข้อจ�ากัดในการท�านวัตกรรมของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย	 และเป็น	Mindset	 ที่ไม่เอื้อต่อการ
ท�านวัตกรรม	และคิดว่าสิ่งที่ท�าให้นวัตกรรมไม่เกิดขึ้น	 
คอืเรือ่งของการประเมนิทีย่ดึถอืเรือ่งความดคีวามชอบ 
และพิจารณาการท�างานว่าครบถ้วนหรือไม่	 แต่ก็ยัง 
ไม่ค่อยมเีรือ่งความส�าเรจ็ของงานมากนกั	ควรปรบัเปลีย่น
การประเมินให้เป็นเรื่องของผลงานให้มากขึ้น	 ภาค
เอกชนหลาย	 ๆ	 หน่วยงานที่มีความก้าวหน้า	 มีการ
ประเมินผู้บริหารด้วยวิธีการพิจารณาในภาพรวม	 คือ	
ท�าข้อตกลงเก่ียวกบัภารกจิทีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็ในช่วงเวลา
ทีก่�าหนด	และผลการประเมนิจะแบ่งออกเป็น	4	ระดบั	
คอื	1)	ระดบัสงูสดุ	ท�าได้เกนิเป้าหมายทกุคร้ัง	2)	ระดบั 
รองลงมาท�าได้เกนิเป้าหมายบ่อยครัง้	3)	ระดบัปานกลาง	 
ท�าได้ตามเป้าหมาย	 4)	 ระดับต�่าสุด	 ท�าได้ไม่ตรง 

เป้าหมายหรือต�่ากว่าเป้าหมาย
	 11.	 บทสรุป	 ข้อสุดท้ายจากการท่ีมหาวิทยาลัย
ได้น�าระบบ	 EdPEx	 มาใช้ในการบริหารจะท�าให้
มหาวิทยาลัยผ่อนคลายในเรื่องของระเบียบราชการ
มากขึ้น	 จากการท�าในเรื่องของ	 EdPEx	 ท�าให้ไม่ต้อง 
อยู ่ภายในการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ	
และผลพลอยได้คือจะท�าให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล	 รวมถึงการบริหารการเงิน
และความคล่องตัวในเรื่องอื่นด้วย	
	 12.	 มีประเด็นคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจึงขอเสนอให้
แก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	 ประเด็นแรกคือ 
ในส่วนทีเ่ป็นข้อค้นพบจากการทบทวนเอกสาร	ทีร่ะบวุ่า 
ระบบมหาวิทยาลัยในระบบราชการเดิม	 กรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์เป็นของกรมธนารักษ์	 แต่เมื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐได้ระบุไว้ว่าสามารถ
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ซึ่งยังคลาดเคลื่อนจาก 
ข้อเทจ็จรงิ	เน่ืองจากมาตรา	16(6)	แห่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ได้บัญญัติไว้แล้วว่า
ปัจจุบันที่ดินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่
ราชพัสดุ	 มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิหารายได้จากที่ราชพัสด	ุ
โดยรายได้ทั้งหมดเป็นของมหาวิทยาลัย	 และที่ดินที่
บริจาคก็เป็นของมหาวิทยาลัยซึ่งสาระไม่แตกต่างจาก
ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พ.ศ.	2530	ขณะที่ยังเป็นส่วนราชการ	
	 ประเด็นที่	 2	 จากรายงานการประเมินไม่ได้สรุป
เรื่องของเงินค่าตอบแทนในระบบราชการว่าเป็น
อย่างไร	จ�านวนผูบ้รหิารเป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงั 
ก�าหนดหรือไม่	 ไม่สามารถหาผู ้บริหารที่เก่งและดี 
เข้ามาบรหิารได้	แต่เม่ือมหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยั
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ในก�ากับของรัฐ	 สภามหาวิทยาลัยสามารถก�าหนด
จ�านวนผู้บริหารและสามารถก�าหนดค่าตอบแทนของ 
ผู้บริหารเองได้	 ควรมีการเปรียบเทียบในเรื่องของเงิน 
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	 ว่าสูงขึ้นหรือลดลง	 ซึ่งจะ 
เชือ่มโยงมาสูป่ระสทิธภิาพของผูน้�าของแต่ละหน่วยงาน	
ซึ่งยังไม่มีเนื้อหาเหล่านี้	จึงเสนอแนะให้เพิ่มเติมไว้
	 ประเด็นที่	 3	 ระบบราชการเดิมไม่มีเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง	 เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
สภามหาวิทยาลัยได้ก�าหนดในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยง	 จึงมีคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
ต่าง	ๆ 	และได้ก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ว่าให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมา 
ตรวจสอบมหาวิทยาลยัเป็นประจ�าทกุปี	จากเดมิทีไ่ม่ได้
ก�าหนดไว้	ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ	
	 ประเด็นที่	4	ระบบราชการเดิมไม่ได้มีการก�าหนด
ในเรื่องของการประเมินหัวหน้าส่วนงาน	 แต่ได้มีการ
ก�าหนดไว้เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรฐั	ซ่ึงท�าให้เกดิผลดต่ีอการพัฒนางานของส่วนงาน	
	 ประเด็นที่	 5	 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ
เป็นแบบเงินอุดหนุนทั่วไป	 (Block	 grant)	 ต่างจาก
ระบบราชการเดิม	 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
หมวดรายจ่าย	เงนิทีเ่หลอืจะต้องส่งคนืคลงั	แต่ส�าหรบั
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเงินเหลือจ่ายถือเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัย	 แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่เกิด 
แรงจูงใจ	 เพราะงบประมาณที่เหลือจ่ายเป็นของ
มหาวทิยาลยั	ซึง่งบประมาณทีเ่หลอืจ่ายจากการจดัซือ้ 
จัดจ้างของส่วนงานที่มีการบริหารจัดการดีควรจะ 
คืนกลับไปที่ส่วนงาน	ซึ่งน่าจะระบุไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
	 ประเด็นที่	 6	 จ�านวนนักศึกษาที่รับเข้ากับจ�านวน
ของอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่ได้ระบุในเร่ืองของ
คณุภาพของการศกึษา	ควรมกีารประเมนิคณุภาพของ
บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับแล้วด้วย
	 ประเดน็ที	่7	การหารายได้และผลประโยชน์ต่าง	ๆ 	 
ของมหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 7	 และ

มาตรา	 8	 ซึ่งได ้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยต้องค�านึงถึงอะไรบ้าง	 ผลประโยชน์ที ่
ได้มาต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ดังกล่าว	
	 13.	 แนวความคดิในการประเมนิน่าจะตัง้ค�าถามว่า 
เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	ขณะนี้ภาพที่ปรากฏ
ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในในมิติต่าง	 ๆ	 
แต่การเปล่ียนแปลงภายนอกในเรือ่งของระบบอภิบาล	 
เร่ืองความรบัผดิรับชอบ	(Accountability)	มหาวทิยาลยั
มีการสร้างคนและสร้างความรูแ้ตกต่างจากเดมิอย่างไร	
และถ้ายังมีข้อจ�ากัดในเรื่องข้อมูลควรเริ่มจัดท�าเป็น
ฐานข้อมูลในเรื่องนี้	และในขั้นตอนต่อไปมหาวิทยาลัย
ควรจัดท�าเป็นรายงานแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรและ
ประชาชนได้รับทราบ	 ว่ามหาวิทยาลัยได้ท�าอะไร
บ้างเมื่อมีการกระจายอ�านาจเพื่อเป็นการแสดงว่า
มหาวิทยาลัยมีความรับผิดรับชอบต่อเงินภาษีของ
ประชาชนซึ่งจะเป็นตัวอย่างของการกระจายอ�านาจ	
และจะเป็นแบบอย่างขององค์กรท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่าง	ๆ	ในเรื่องของการกระจายอ�านาจ	
	 14.	 ก ่อนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับจะมีกลุ่มใหญ่	 ๆ	 ท่ีคัดค้าน	 คือ	
กลุ่มนักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และคณาจารย์บางส่วนที่
เกรงว่า	 เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ	 จะท�าให้มี
การขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ชี้แจงว่าถึงแม้จะมีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
บ้างแต่มหาวิทยาลัยจะน�ามากลับมาให้นักศึกษา	
เช่น	การจัดสรรทุนต่าง	ๆ	ส�าหรับนักศึกษา	และจาก
การประเมินเรื่องของการบริหารการเงินปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถท�าได้ดีมากท�าให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น	และคาดว่า	อีก	5	-	10	ปีข้างหน้า	
จะขาดแคลนเด็กเก่งที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 มีการประเมินในเรื่องของการให้ทุนผู้ช่วย
สอน	 (TA)	 และผู้ช่วยวิจัย	 (RA)	 มีบ้างหรือไม่	 และ 
ถ้าหากมีน้อยมหาวิทยาลัยจะด�าเนินการในเรื่องน้ี
อย่างไร	 ควรจะมีการใช้งบประมาณให้มีประโยชน์
มากขึ้น
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ภาคผนวก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ปี	พ.ศ.	2557
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ข้อบงัคบัทีอ่อกใหม่และข้อบงัคบัทีป่รบัปรงุใหม่โดยยกเลกิข้อบงัคบัเดมิ	จ�านวน	9	ฉบบั	ประกอบด้วย

 ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ จ�านวน  
1 ฉบับ
	 5.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า	 (เงินรายได้ส่วนงาน)	
กรณีออกจากงาน	พ.ศ.	2557
 ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิและทรพัย์สิน 
จ�านวน 1 ฉบับ
	 6.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ 
จัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2557
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการการบริหารวิชาการ/จัด 
การศึกษา จ�านวน 2 ฉบับ
	 7.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยสถาบนั
สมทบ	พ.ศ.	2557
	 8.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ
ศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต	 และปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	
พ.ศ.	2557
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมิน จ�านวน 1 ฉบับ
	 9.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ
ประเมนิผลการบรหิารงานของอธกิารบด	ีพ.ศ.	2557	-	 
ยกเลิกข้อบังคับฯ	พ.ศ.	2551

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในปี	พ.ศ.	2557

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จ�านวน 
4 ฉบับ
	 1.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 
รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	และการถอดถอน
ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	
และศาสตราจารย์	พ.ศ.	2557
	 2.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย
คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย	์
เพื่อขอก�าหนดต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รอง-
ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.	2557
	 3.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย
คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์
อาคันตุกะ	พ.ศ.	2557	-	ยกเลิกข้อบังคับฯ	พ.ศ.	2554
	 4.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน 
ในภาคเอกชน	พ.ศ.	2557

ระเบียบที่ออกใหม่	จ�านวน	๘		ฉบับ	ประกอบด้วย

 ระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิและทรพัย์สนิ 
จ�านวน 3 ฉบับ
	 1.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ 
จัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
พ.ศ.	2557
	 2.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ 
การให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ	
พ.ศ.	2557
	 3.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ ว่าด้วยรถของ
มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2557

 ระเบียบเกีย่วกบัการบรหิารท่ัวไป จ�านวน 1 ฉบับ
	 4.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ 
จัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
พ.ศ.	2557
 ระเบยีบเกีย่วกบัค่าธรรมเนยีมการศกึษา จ�านวน  
3 ฉบับ
	 5.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่า
ธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษา	ส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร	ี
ที่พักในหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์	 คณะ
ทันตแพทยศาสตร์	และคณะเภสัชศาสตร์	พ.ศ.	2557
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	 6.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่า
ธรรมเนียมการศึกษาโครงการการนักศึกษาจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+3	 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะ
เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2557
	 7.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่า
ธรรมเนยีมหอพกันกัศึกษา	สาหรบันกัศึกษาปรญิญาตรี 
ที่พักในหอพักของคณะพยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2557

 ระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา จ�านวน  
1 ฉบับ
	 8.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยสโมสร
นักศกึษาบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่	พ.ศ.	2557	 
–	ยกเลิกระเบียบ	ฯ	พ.ศ.	2554

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่แก้ไขเพิ่มเติม	จ�านวน		11	ฉบับ

 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล จ�านวน  
3 ฉบับ
	 1.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2557	-	ปรับเปลี่ยนรอบ
ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดภาคเรยีนทีป่รบัเปลีย่น
ใหม่
	 2.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด	
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2557	-	เปลีย่น
ระยะเวลาการน�าผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินข้ึน
เงินเดือนและการเปลี่ยนช่วงเวลาการกรอกภาระงาน	
(TOR)	และผลการปฏิบัติงาน	(JA)
	 3.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย 
คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2557	
-	แก้ไขเพ่ิมเตมิองค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิาร
งานบุคคล	โดยให้ผู้อ�านวยการส�านักงานมหาวิทยาลัย
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริหารงานบุคคล	เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(ก.บ.)	ด้วย
 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารวิชาการ จ�านวน  
1 ฉบับ
	 4.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2557	 -
ปรับปรุงบทนิยามโดยเพิ่มค�านิยามค�าว่า	 “อาจารย ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ”

 ข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารการเงนิและทรพัย์สิน 
จ�านวน 1 ฉบับ
	 5.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการ
พัสดุ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2557	 -	 เพิ่มวงเงินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างของแต่ละวิธี
 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป จ�านวน  
1 ฉบับ
	 6.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว ่าด ้วย 
คณะกรรมการอ�านวยการ	 และคณะกรรมการบริหาร
ประจ�าส่วนงาน	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2557	 -	 ปรับปรุง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารประจ�าส่วนงาน
 ระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
จ�านวน 1 ฉบับ   
	 7.	 ระเบยีบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ว่าด้วยองค์การ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2557	-	 
ปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการด�าเนินการเลือกตั้งและ
แต่งตัง้สมาชกิสภานกัศกึษาและนายกสโมสรนกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับปฏิทิน 
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
 ระเบยีบเกีย่วกบัค่าธรรมเนยีมการศกึษา จ�านวน 
1 ฉบับ
	 8.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่	 ว ่าด ้วย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.	2557	-	ยกเลิกข้อยกเว้นเพื่อให้สามารถใช้บังคับ
กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการระหว่าง
ประเทศ	 (ภาคปกติ)	 ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2558	 
เป็นต้นไป
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 ประกาศเกีย่วกบัการปรบัปรงุการแบ่งหน่วยงาน 
จ�านวน 3 ฉบับ
	 9.	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 การ 
จดัตัง้ส่วนงานวชิาการภายในของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2557	-	จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์

	 10.	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 การ 
แบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน	
(ฉบับที่	12)	 -	ปรับปรุงการแบ่งหน่วยงาน	 (ภาควิชา)	
ในคณะศึกษาศาสตร์
	 11.	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 การ 
แบ่งงานในส�านักงานส่วนงานวิชาการและส�านักงาน
ส่วนงานอื่น	 (ฉบับที่	 7)	 -	 ปรับปรุงการแบ่งงานใน
ส�านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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