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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 เหตุการณ์ครั้งนี้ ยังความเศร้าสลดความอาลัยรักมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในขณะ

เดยีวกันเหตกุารณ์ครัง้นี ้กเ็ป็นโอกาสในการแสดงออกซ่ึงความจงรกัภักดีทีพ่สกนกิรชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน  

การพระบรมศพในช่วงหนึ่งปี เป็นประจักษ์พยานอย่างดี ที่คนไทยได้ใช้โอกาสแสดงความสามัคคีและ 

ความพร้อมเพรียงในการสนองพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งการเรียนรู้พระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านอย่าง 

กว้างขวาง

 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดเป็นพระราชพิธีที ่

ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

 ส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด�าเนินภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้ก�าหนดไว้ให้ส�าเร็จ

ลุล่วงเป็นอย่างดี แม้มหาวิทยาลัยจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน แต่ด้วยความสามัคคี 

ด้วยสติปัญญา และด้วยคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคน ท�าให้พวกเราสามารถเผชิญกับความท้าทาย

เหล่านั้นได้

 หนทางข้างหน้าเป็นสถานะทีพ่วกเราจะยิง่ต้องเผชญิกับการเปลีย่นแปลงมากขึน้ แต่หากพวกเราตัง้สติ 

อย่างมั่นคง ใช้ปัญญาอย่างรอบคอบ และที่ส�าคัญคือยึดมั่นในคุณธรรมความดีอย่างเคร่งครัด ผมเชื่อว่า 

พวกเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีดังเช่นที่ได้พิสูจน์มาแล้ว
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 การด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ผ่านการประชุมเป็นส�าคญั โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 12 ครั้ง มีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 336 เรื่อง จ�าแนกเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
82 เรื่อง ระเบียบวาระนโยบาย 18 เรื่อง ระเบียบวาระการแต่งตั้งผู้บริหารหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับก�าหนด 25 เรื่อง ระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา 90 เรื่อง ระเบียบวาระเสนอเพื่อทักท้วง  
121 เรื่อง ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้อาจจ�าแนกผลการด�าเนินงานออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.	ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	
	 เชียงใหม่	พ.ศ.	2551	มีประเด็นสาระส�าคัญ	ประกอบด้วย
  1.1	 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การ
ให้ความคดิรเิริม่ในเชงินโยบายให้แก่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและส่วนงาน จ�านวน 7 เรือ่ง (2) การให้ความเหน็ชอบ
การด�าเนนิงานตามโครงการพฒันามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัโดยสมบรูณ์แบบ 
(CMU-PEx) จ�านวน 13 โครงการ การปรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การก�าหนด
นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอการแต่งกายของบณัฑิตกลุม่ท่ีมีอัตลกัษณ์ทางเพศ หรอืวิถีทางเพศไม่ตรงกบัเพศก�าเนิด
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ การปรบัภารกจิของสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการปรบัภารกิจของสถาบนัวจิยัสงัคม (3) การด�าเนินงานของผูร้กัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
และ (4) การให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์และแผนการบริหารงานในวาระการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี ของหัวหน้า
ส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ�านวน 12 ส่วนงาน
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  1.2	 การออกประกาศ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 โดยออกประกาศ ระเบียบ  
ข้อบงัคบัใหม่ จ�านวน 18 ฉบบั (รวมทัง้ปรบัปรงุประกาศ ระเบยีบ ข้อบงัคบัเดมิโดยยกเลกิฉบบัเดมิทัง้ฉบบั) และ
ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จ�านวน 23 ฉบับ ซึ่งมีประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่ส�าคัญ อาทิ 
   (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องก�าหนดขนาดของส่วนงาน จ�านวนต�าแหน่งรองคณบดี 
และรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. 2560
   (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2560
   (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
ส�าหรบันกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีเ่ดนิทางไปศกึษาหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์ ณ สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ พ.ศ. 2560
   (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560
   (5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2560
   (6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2560
  1.3	 อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา โดยอนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ จ�านวน 10 หลักสูตร 
การปรบัปรงุหลักสูตร จ�านวน 106 หลักสูตร การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร จ�านวน 70 หลกัสตูร และ
การปิดหลักสูตร จ�านวน 4 หลักสูตร 
      1.4	 อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา โดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 7,766 คน เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร จ�านวน 95 คน ระดับปริญญาตรี จ�านวน 5,971 คน ระดับปริญญาโท จ�านวน 1,364 คน 
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จ�านวน 165 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 171 คน
  1.5	 การจัดตั้ง	 การรวม	 และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุง
หน่วยงานในส่วนงาน โดยได้อนุมัติการจัดตั้งส่วนงานวิชาการ จ�านวน 2 ส่วนงาน จัดตั้งส่วนงานวิชาการภายใน 
จ�านวน 2 ส่วนงาน จัดตั้งหน่วยงานระดับกองในส�านักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน 3 หน่วยงาน ยุบเลิกศูนย์  
(มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา) ในคณะ จ�านวน 1 ศูนย์ จัดตั้งใหม่ จ�านวน 1 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อ จ�านวน 1 ศูนย์  
ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยก�าหนดให้มีงานใหม่ 1 งาน ปรับปรุงการแบ่งงานใน 
ส�านักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จาก 1 งานเดิมเป็น 3 งานใหม่ และเปลี่ยนชื่องานในกอง 
สังกัดส�านักงานมหาวิทยาลัยอีก 6 งาน
  1.6	 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561 โดย
ได้อนุมัติงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยท่ีประมาณการไว้รวมท้ังสิ้น 17,102,187,200 บาท จ�าแนกเป็น 
งบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 6,213,693,100 บาท และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ�านวน 10,888,494,100 บาท 
และได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้ในการบริหารงานและการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 16,236,702,600 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 6,213,693,100 บาท และ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย จ�านวน 10,023,009,500 บาท รวมทั้งได้อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณ 
รายจ่ายของส่วนงานวิชาการภายใน จ�านวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
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  1.7	 แต่งตัง้ผูด้�ารงต�าแหน่งบรหิาร	ต�าแหน่งทางวิชาการ	และคณะกรรมการตามท่ีก�าหนดในข้อบงัคบั  
โดยมีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารส่วนงาน จ�านวน 9 ราย รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส�านักวิชา จ�านวน 36 ราย แต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 125 ราย รองศาสตราจารย์ จ�านวน 24 ราย ศาสตราจารย์ จ�านวน 10 ราย 
ศาสตราจารย์อื่น ๆ ทั้งเชี่ยวชาญพิเศษ/ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง/เกียรติคุณ/คลินิก/พิเศษ รวมทั้งสิ้น 9 ราย และ 
ไม่เหน็ชอบให้แต่งตัง้ จ�านวน 15 ราย รวมทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตามทีก่�าหนดในข้อบงัคบั อาท ิคณะกรรมการ 
สรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ�านวน 5 ส่วนงาน คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงานใหม่ จ�านวน 2 ส่วนงาน  
กรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงานเดิมแทนต�าแหน่งที่ครบวาระและแทนต�าแหน่งท่ีว ่างลง จ�านวน  
13 ส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 8 ราย คณะกรรมการประเมินผล 
การบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน รวมถึงกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 34 ส่วนงาน และกรรมการ 
สภาวิชาการ จ�านวน 24 ราย
 

2.	ผลการด�าเนินงานในด้านการก�ากับดูแล	 และหน้าท่ีอื่นท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบและ	
	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2.1 การให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมินผลการบริหารงานของ 
หัวหน้าส่วนงาน จ�านวนทั้งสิ้น 10 ส่วนงาน โดยเป็นการประเมินผลครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน 
จ�านวน 5 ส่วนงาน และครั้งที่ 2 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี จ�านวน 5 ส่วนงาน
  2.2 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในฐานะ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ท�าการแทนสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคลส�าหรับ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ
  2.3 รับทราบรายงานการเงินของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ และรายงานการเงินของส่วนงาน
วิชาการภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2559
  2.4 รบัทราบรายงานสถานภาพการเงนิในภาพรวมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
  2.5 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานและรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
  2.6 รับทราบรายงานผลการบริหารงานในรอบ 1 ปี ของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่
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นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ครบวาระในปี 2560

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติคุณ

ศ.ดร.ชูชัย สมิทธิไกร

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

ดร.หรรษา เทียนทอง
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					 องค์ประกอบ	จ�านวน	27	คน	ประกอบด้วย
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 15 คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (3) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 4 คน ได้แก่ อธกิารบด ีประธานกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยั ประธาน
สภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จ�านวน 3 คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จ�านวน 1 คน 
และหัวหน้าส่วนงาน จ�านวน 2 คน
 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า จ�านวน 3 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจ�า จ�านวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
 การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลยั ตามข้อ (2) (4) และ (5) มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
3 ปี

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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					 อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	
 มีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา 25)
 (1) ก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์
 (2) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 (3) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจ 
มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและระเบียบส�าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
 (4) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก�าหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลง และยกเลิกหลักสูตร
 (5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษาร่วมของ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันวิจัยอื่น
 (6) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 (7) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุง 
หน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว
 (8) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนก�าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว
 (9) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 (10) พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
 (11) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต�าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น รองอธิการบดี และหัวหน้า 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 40
 (12) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
 (13) รับรองรายงานกิจการประจ�าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี
 (14) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
 (15) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่เพือ่กระท�าการใด ๆ  อนัอยูใ่นอ�านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท�าการ
แทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
 (16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ



กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยต�าแหน่ง

นางวีณา	ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.ไพฑูรย์	ณรงค์ชัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายซวง	ชัยสุโรจน์
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่



กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์

ผศ.ดร.นิพนธ์	ตุวานนท์

ศาสตราภชิานไกรฤทธิ	์บณุยเกยีรติ

ศ.ดร.ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์

รศ.ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร

นางสาวนวพร	เรืองสกุล

ศ.กิตติคุณ	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ



กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม

ดร.สถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ์

ศ.เกียรติคุณ	ดร.ปิยะวัติ	บุญ-หลง

ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช

ศ.นพ.สิน	อนุราษฎร์ ศ.กิตติคุณ	นพ.สุทธิพร	จิตต์มิตรภาพ

รศ.ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ



รศ.ดร.สิริวุฒิ	บูรณพิร
หัวหน้าส่วนงาน

ศ.ดร.วิภาดา	คุณาวิกติคุณ
หัวหน้าส่วนงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอื่นๆ

รศ.พญ.มลฤดี	เอกมหาชัย
คณาจารย์ประจ�า

ดร.หรรษา	เทียนทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า)

ศ.ดร.ชูชัย	สมิทธิไกร
คณาจารย์ประจ�า

รศ.ดร.ธีรวรรณ	บุญญวรรณ
คณาจารย์ประจ�า

ผศ.นพ.ศุภชัย	เชื้อรัตนพงษ์

เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่





ผลการด�าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ในรอบปี	พ.ศ.	2560
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ผลการด�าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ในรอบปี	พ.ศ.	2560

 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีระเบียบวาระรวม 336 ระเบียบวาระ จ�าแนก
ตามประเภทของระเบียบวาระ ได้ดังนี้

ครั้งที่	 แจ้งที่ประชุมทราบ นโยบาย แต่งตั้งผู้บริหาร/กรรมการ พิจารณา ทักท้วง รวม

ครั้งที่ 1 4 1 5 11 8 29

ครั้งที่ 2 6 3 1 5 7 22

ครั้งที่ 3 7 1 3 8 9 28

ครั้งที่ 4 10 2 - 9 12 33

ครั้งที่ 5 6 2 - 4 8 20

ครั้งที่ 6 4 1 3 7 9 24

ครั้งที่ 7 7 2 4 8 14 35

ครั้งที่ 8 8 4 3 7 6 28

ครั้งที่ 9 14 - 3 8 15 40

ครั้งที่ 10 5 - 1 7 10 23

ครั้งที่ 11 5 1 1 6 12 25

ครั้งที่ 12 6 1 1 10 11 29

รวม 82 18 25 90 121 336
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1.	ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	
	 เชียงใหม่	พ.ศ.	2551
 1.1 การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

	 1.1.1	 นโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัย
	 1.1.1.1	 ความคิดริเริ่มในเชิงนโยบาย
  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดริเริ่มเชิงนโยบาย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการรับใช้สังคม ดังนี้
	 	 (1)	 การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  จากการประชุม World Economic Forum ณ เมือง Davos สมาพันธรัฐสวิส ปี ค.ศ. 2017 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ดังนี้
  ก. ยุค 1.0  : ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน�้า (200 ปีก่อน)
   ยุค 2.0 : ประดิษฐ์ไฟฟ้า (100 ปีก่อน)
   ยุค 3.0  : ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ (50 ปีก่อน)
   ยุค 4.0   : การบรรจบกัน (Convergence) ของ 3 ระบบ คือ ระบบฟิสิกส์ ระบบดิจิทัล  
     และระบบเทคโนโลยีชีวภาพ
  ข. ยคุ 4.0 จะเกีย่วข้องกบัเรือ่ง Artificial intelligence, Autonomous vehicles, Robotics, 
3-D printing, Material science และ Fintech
  ค�าถามท่ีเกดิขึน้คือ สาขาวิชาและหลกัสตูรทีอ่ยูใ่นมหาวทิยาลยัของไทยในปัจจบุนัครอบคลมุองค์
ความรู้ในยุค 4.0 หรือไม่ ซึ่งการคิดหาค�าตอบนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่จะต้องพิจารณา แต่เป็น
หน้าที่หลักของสภาการศึกษาแห่งชาติ ที่จะต้องพิจารณาถึงวิธีการหรือระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
ที่ต้องก้าวให้ทันยุค 4.0 ดังกล่าว ส�าหรับประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คือ 
หลกัสตูรและกระบวนวชิาของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ซึง่มหาวทิยาลยัควรจะต้องทบทวนและปรับปรุง เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มองค์ความรูใ้นยคุ 4.0 มหาวทิยาลยัอาจต้องพจิารณาทบทวนกระบวนวชิาพืน้ฐานทีน่กัศกึษาชัน้ปีที ่1  
ต้องเข้าเรียน โดยเฉพาะกระบวนวิชาเลือก ซึ่งอาจจะต้องมีมุมมองใหม่ในการจัดท�าหลักสูตรหรือกระบวนวิชา 
โดยมุมมองดังกล่าวอาจจะไม่ตรงตามเกณฑ์ขององค์กรที่ก�ากับดูแลด้านการศึกษา แต่ก็ยังมีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด
	 	 (2)	 นโยบายการจัดท�างบประมาณปี	 2561	 ให้น้อมน�าศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการ 
ปฏิบัติงาน
  นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดท�างบประมาณปี 2561 แก่ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ โดยได้
กล่าวถึงการน้อมน�าศาสตร์พระราชามาเป็นศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดินว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที ่10 ทรงมรีบัสัง่กบันายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีา ขอให้รฐับาลท�าหน้าทีเ่พือ่ให้ประชาชนมคีวามสขุให้มากทีส่ดุ
ในรัชกาลปัจจุบัน โดยให้สานต่อแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงท�ามาตลอด 70 ปี
ที่ผ่านมา ไม่น้อยลงไปกว่าเดิมที่มีอยู่ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีรับสั่งด้วยความห่วงใยในเรื่อง
ส�าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วยเรื่อง การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข การเสริมสร้างอาชีพ  
รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และจะต้องท�าให้ประเทศชาติสงบสุข สันติ ไม่มีความขัดแย้ง ดังนั้น จึงเป็นส่ิงที่
พวกเราทุกคนจะต้องสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 และใช้ศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนส�านึกใน 
พระราชมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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	 	 (3)	 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน	9	แนวทางให้รฐับาลและประชาชนยดึเป็นหลักปฏบิตัิ
  สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงห่วงใยประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยัน�า้ท่วมได้พระราชทาน 
9 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
  1. ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน�้าท่วมท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทรงรับสั่งให้รัฐบาลช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ลดภาระความซ�้าซ้อน  
สิ่งใดที่สถาบันจะช่วยได้ ก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลือมาให้ อย่างที่ทรงพระราชทานอยู่ปัจจุบันนี้ พร้อม
ทรงรับสั่งให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นพื้นที่ ๆ ไป ถ้าไม่สามารถแก้ไขในภาพรวมได้ โดยนายกรัฐมนตรีได้กราบ
บังคมทูลพระกรุณาโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าภาพรวมของรัฐบาล ว่าติดปัญหาอยู่ท่ีประชาชน 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องที่ดินและในพื้นที่ส่วนบุคคล จะมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป 
  2. ทรงรับสั่งขอให้ท�าให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข ทั้งการช่วยเหลือ การบรรเทา 
การจัดระเบียบ การสร้างวินัย การสร้างอุดมการณ์ ขอให้ท�าในทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง
  3.  ให้ช่วยกันรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยแต่โบราณกาลทีเ่ป็นส่วนทีด่งีาม เป็นอตัลกัษณ์
ของไทย ให้คนมาท่องเที่ยว มาชื่นชม ขอให้รักษาไว้ให้ได้ 
  4.  เรื่องภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยคุกคามในรูปแบบเก่า การรักษาอธิปไตย วันนี้
น้อยลง ก็มีแต่การรักษาทรัพยากรบนแผ่นดิน และบนพื้นน�้าที่เป็นอาณาของประเทศไทย ที่จ�าเป็นต้องมีก�าลังไว้
รักษา และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้ดี ให้เป็นสากล 
  5. ทรงให้เร่งดูแลระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษา เร่งกระบวนการเรียนรู้  
ให้คนไทยมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง มีหลักคิดที่ถูกต้องในทุก ๆ เรื่อง จะได้ลด
ความขัดแย้ง 
  6. ทรงขอให้ช่วยกันส่งเสริมกลุ่มงานจิตอาสา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งอาสาสมัครในการดูแลพื้นที่ และความม่ันคง ในลักษณะจิตอาสา หรือท�ากิจกรรม
สาธารณะ 
  7. การดูแลประชาชน ให้ความเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายทุกประการ มีหลักฐานที่ชัดเจน ให้ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้ 
  8. ข้าราชการทกุหมูเ่หล่า ทรงขอให้ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง เป็นแม่แบบให้กบัประชาชนให้
เคารพศรทัธาเช่ือมัน่ในการท�างาน เพือ่ให้เกดิความร่วมมอื ลดผลกระทบระหว่างกนัให้ได้ในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
  9. ทรงเสียพระทัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยรับสั่งว่า 
ขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจ ขยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงท�าไว้มากมายให้ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ขอให้ส�านึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมขอให้น�าทุกอย่างท่ี 
ทั้งสองพระองค์ได้ทรงริเริ่มน�าไปขับเคลื่อน ส่วนพระองค์จะสนับสนุนส่งเสริมรัฐบาลในการท�าเพื่อประชาชน
	 	 (4)	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ
  ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผู้สูงอายตุามทีน่ายกสภามหาวิทยาลยัได้ให้นโยบายไว้ โดยเริม่จดัรุน่แรกเม่ือ พ.ศ. 2558 ช่ือโครงการ 
“ผูใ้หญ่ทนัสมยัสนใจไอท”ี เพือ่เพิม่ทกัษะการใช้ไอทใีห้กบัผูส้งูอาย ุเพิม่คณุภาพชวีติ พร้อมรบัการเป็นประชาคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ (อายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป) มีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
  1.  การใช้แอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน
  2.  การใช้สื่อ สังคมออนไลน์ อย่างปลอดภัย 
  3.  การโพสต์ข้อความ รูปภาพ อย่างสนุก ปลอดภัย
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  4.  เทคนิคการสร้างรูปภาพใหม่ไม่ซ�้าใคร 
  5.  เทคนิคการปรับแต่งรูปภาพก่อนโพสต์
  6.  การส่งข้อความเสียง วีดีโอ ผ่านแอพพลิเคชั่น
  7.  โทรฟรีออนไลน์
  8.  การถ่ายทอดสดผ่านมือถือ 
  9.  การสร้างกลุ่ม LINE และกลุ่ม FACEBOOK 
  รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 1,813 คน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  
(ร้อยละ 94.62) ผู้ตอบแบบประเมิน จ�านวน 1,348 คน
	 	 (5)	 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน	และเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก
  ศูนย์วิจัยข้าวล้านนาได้พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับครัวเรือนและเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
เพื่อชุมชน (3 - 4 ครัวเรือน) ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายไว้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคข้าว
คุณภาพ และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถจ�าหน่ายข้าวเปลือกโดยตรงแก่ผู้บริโภค อีกท้ังเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงสีข้าว ซึ่งศูนย์ฯ ได้พัฒนาเครื่องสีข้าวทั้งสอง
แบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และพร้อมท่ีจะจ�าหน่ายให้ประชาชนทัว่ไปได้ แต่ส่ิงส�าคัญนอกเหนอืจากนวตักรรม “เครือ่ง
สีข้าวครัวเรือน” คือ ท�าอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 
ได้ด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ภาคเหนือตอนบน รวมพื้นท่ีบนดอย ที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม สร้างข้าวที่ปลอดจาก 
สารพษิ โดยวิถเีกษตรอินทรย์ี จ�าหน่ายข้าวเปลอืกพร้อมเครือ่งสข้ีาว ท�าให้งานวจิยัของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็น
งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง และสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ถึงการสร้างการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนชาวไทยให้บริโภคข้าวสดที่มีคุณภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า แนวคิดดังกล่าว
เกิดจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ
  1.  คนไทยคุ้นเคยการรับประทานข้าวมากว่าหลายร้อยปี จะให้ไปรับประทานอย่างอื่นคงยาก  
  2.  ให้เกษตรกรปลูกข้าวส�าหรับรับประทานในครัวเรือน แล้วที่เหลือให้ส่งไปขาย ไม่น�าที่ดินไป
ท�าประโยชน์อย่างอื่น จนกระทั่งไม่มีที่ดินเหลือส�าหรับปลูกข้าว จนต้องไปซื้อข้าวจากต่างประเทศ
  3.  ขอให้ค�านงึถงึชาวนาทีอ่ยูใ่นภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มีพืน้ท่ีเพาะปลกูน้อย 
และไม่สามารถสีข้าวได้เอง ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการขนข้าวเปลอืกไปโรงสข้ีาว จากนัน้จ้างโรงสข้ีาวเพือ่สข้ีาว และ
ขนข้าวสารที่สีแล้วกลับบ้าน ซึ่งท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3 ต่อ
  อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับครัวเรือน เนื่องจากหลักฐานทาง
วทิยาศาสตร์พบว่า เปลือกข้าวสามารถเก็บรกัษาคณุภาพของข้าวได้ดทีีส่ดุ แต่เมือ่ท�าการสีเป็นข้าวสารแล้วคุณภาพ
ของข้าวจะสูญหายไปในระยะเวลา 1 ปี หากน�าข้าวเปลือกมาสีรับประทานเองที่บ้าน ก็จะได้ข้าวที่มีคุณค่าทาง
สารอาหารมากกวา่การซื้อขา้วสารมารบัประทาน ซึ่งจะท�าให้เกดิการเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคข้าวในอนาคต 
ส�าหรับการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดชุมชนก็เพื่อให้ชาวนาจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างโรงสีข้าว ปัจจุบัน 
โรงสีข้าวชุมชนส�าหรับสหกรณ์มีอยู่หลายแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  
ส่งผลดีต่อชาวนาในพื้นที่ที่มีโรงสีข้าวชุมชน
	 	 (6)	 ประโยชน์ของ	Big	Data	ต่อการจัดการศึกษาและการวิจัยของ	มช.
  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวุฒไิด้น�าข้อมูลจากการสมัมนาวิชาการ ประจ�าปี 2560 ของ
สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย “ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ	ปฏริปูรฐั	ด้วยปฏวิตัข้ิอมลู” (TDRI Annual Conference  
2017) มาน�าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจ�าแนกออกเป็น 4 หัวข้อ คือ (1) ข้อมูลเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
สารสนเทศ (2) ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (3) ข้อมูลเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม และ (4) ข้อมูลเพื่อสร้าง
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นโยบายทีด่ ีและนโยบายเพือ่สร้างข้อมลูทีด่ ีซึง่จากข้อมลูการสมัมนาดงักล่าว มหาวทิยาลยัสามารถใช้ประโยชน์
ของ Big Data ส�าหรับการจัดการศึกษาและการวิจัยของ มช. ได้ ดังนี้
  1.  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ควรตัง้ทมีวจิยั Big data เรือ่งการจดัหางาน โดยน�านกัเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และนักสถิติ มาท�างานร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของนายจ้าง โดยใช้ข้อมูลจาก
บริษัทจัดหางาน และกรมการจัดหางาน ในรอบ 1 - 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะท�าให้สามารถวิเคราะห์ประเภทความรู้
และทักษะเฉพาะด้านทีน่ายจ้างต้องการได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศกึษาของ มช. ท�าให้สามารถสร้าง
หลักสูตรการเรยีนการสอนได้สอดคล้องกบัทกัษะท่ีนายจ้างต้องการ โดยในระยะสัน้ควรเริม่จากการจัดท�าโครงการ
ฝึกอบรมในวิชาความรู้หรือทักษะที่นายจ้างต้องการ แต่ มช. ยังไม่มีการเรียนการสอนมาก่อน แล้วประเมินผลว่า
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรอืไม่ จากนัน้จงึปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี ชัน้ปีที ่1 ในด้านสถติิ 
Machine language และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
  2.  คณะบริหารธุรกิจควรจัดโครงการบริษัทจ�าลองที่สนับสนุนให้นักศึกษาจากต่างคณะ ต่าง
สาขาวชิา ได้มโีอกาสทดลองท�าบรษิทั Startup โดยเน้นการน�าความรูใ้นหลากหลายสาขาวชิามาท�าธรุกจิร่วมกนั
  3.  คณะเกษตรศาสตร์อาจจัดท�าโครงการวจิยัเชงิปฏบิตั ิ(Action Research) เพือ่ช่วยเหลือหรอื
แนะน�าเกษตรกรในพืน้ทีท่ีผ่ลผลติต�า่ มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายสงู โดยคดัเลอืกต�าบลตวัอย่าง และตดิต่อ
บริษัทที่ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียด 5 เมตร x 5 เมตร เพื่อร่วมมือกับเกษตรกรในการก�าหนด
พื้นท่ีแปลงเพาะปลูกด้วย GPS และสร้างความร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) ในการติดตามการเติบโตของพืชในต�าบลตัวอย่าง โดยอาจมีการติดตามทุก 8 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งจะ
ท�าให้ทราบพื้นที่ที่มีปัญหาและสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และหากต้องการข้อมูลแบบละเอียดก็อาจ
พิจารณาน�าอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมจากระยะไกล หรือโดรน (Drone) มาใช้ประโยชน์
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ควรมโีครงการวจิยัร่วมกนั 
เพื่อพัฒนา drone และ sensor ให้มีราคาถูกลง เพื่อการทดลองใช้งานในแปลงนาต่อไป
	 	 (7)	 พฤติกรรมการใช้	internet	
  ตามเอกสารที่อ้างอิงข้อมูลจากวารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 หน้าที่ 28 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ internet จากทั้งทั่วโลกและของประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
  • พฤติกรรมการใช้ internet ทั่วโลก พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) จาก 238 ประเทศทั่วโลก
   (1) ประชากรทัง้โลกมีจ�านวนประมาณ 7,476 ล้านคน สามารถเข้าถงึ internet ได้ประมาณ 
3,773 ล้านคน
   (2) โดยแบ่งเป็นการใช้ internet ผ่านสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นการใช้
งานผ่านแล็ปท็อป-เดสก์ท็อป คิดเป็นร้อยละ 45 และใช้งานผ่านแท็บเล็ตร้อยละ 5
  • พฤติกรรมการใช้ internet ของไทย
   (1) ร้อยละ 67 ของประชากรไทยสามารถเข้าถึง internet (อันดับที่ 18 ของโลก)
   (2) ร้อยละ 66 ใช้สมาร์ทโฟน (อันดับที่ 5 ของโลก)
   (3) คนไทยใช้เวลากับ Social Media เฉลี่ยวันละ 2.48 ชั่วโมง (อันดับที่ 12 ของโลก)
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะเป็น Digital University ซึ่งการจะ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น Digital University ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเพื่อด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University โดยให้มีการวาง
กรอบเวลาในการด�าเนินงานทีช่ัดเจน และมีการติดตามผลการด�าเนินงานในแตล่ะหน่วยงานอย่างทั่วถึง เพือ่ใหม้ี
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การน�า Digital Technology มาใช้งานอย่างทั่วถึงในทุก ๆ หน่วยงานและเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และการบริการ ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก็ยังไม่มีคณะกรรมการขับเคลื่อนที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University อย่าง
ชัดเจน แต่ได้มอบหมายให้ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และด�าเนินการในการ
อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี (Digital Skill) ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ 
รวมถึงภายในส�านักงานมหาวิทยาลัยเอง ก็ได้มีความพยายามในการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน
กับงานประจ�าต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University
	 1.1.1.2	 การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 การด�าเนินงานตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด	
  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ ได้ริเร่ิม 
ด�าเนินงานในเรื่องใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ ภายใต้
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (Fast Track for 
CMU towards Performance Excellence : CMU-PEx) จ�านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ประกอบด้วย

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ มติสภามหาวิทยาลัย

1. การจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU School of Public Policy)
 วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เป็นหน่วยงานวิจัยทางด้าน
นโยบายสาธารณะและบริหารหลักสูตร
นานาชาติ ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทางด้านนโยบายสาธารณะ

คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ 
(ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ)

อนุมัติจัดตั้ง “สถาบันนโยบายสาธารณะ 
มช.” เป็นส่วนงานวิชาการภายใน

2. การปรับขยายพันธกิจของวิทยาลัย
นานาชาติ 
 วัตถุประสงค์
 (1) จัดการศึกษาด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลผ่านกระบวนวิชาเลือกเสรีและ
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
 (2) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต
ศึกษา สาขานวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาติ 1. เห็นชอบในหลักการโครงการปรับ
ขยายพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ 
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานของวิทยาลัยฯ 
โดยให้ปรับชื่อส่วนงานเป็น “วิทยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล” หรือ  
International College of Digital 
Innovation 
2. ให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการ 
อ�านวยการประจ�าวิทยาลัยฯ ใหม่
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3. การก�าหนดนโยบายเชิงรุกด้าน 
การศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร, ส�านัก
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย 
และกองแผนงาน 

ให้ความเห็นชอบการก�าหนดนโยบาย
เชิงรุกด้านการศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. การปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัย 
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้าง
นวัตกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และศูนย์บริหารงาน
วิจัย

รับทราบแนวทางการปรับปรุงระบบ
บริหารงานวิจัยตามที่เสนอ โดยให้
น�าเสนอประเด็นที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาส�าหรับโครงการ
นี้ ทั้งในเรื่องของการสร้างระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และ 
ข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปด�าเนินการต่อไป

5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรม 
(CMU’s Innovation Re-profile by 
STeP)

อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เห็นชอบในหลักการโครงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบนวัตกรรม (CMU’s Innovation 
Re-profile by STeP) โดยในส่วนใดที่
มหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินการได้ให้
ด�าเนินการได้ทันที ส่วนใดที่ต้องการให้
สภามหาวิทยาลัยปรับแก้ข้อบังคับหรือ
ระเบียบ ให้มหาวิทยาลัยจัดท�า 
รายละเอียดการด�าเนินงานเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

6. การจัดตั้งส�านักงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
 วัตถุประสงค์
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่าง 
ครบวงจร และบูรณาการการท�างาน
ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

รองอธิการบดี 
ฝ่ายแผนงาน บริหาร 
การเงินและทรัพย์สิน 
และกองแผนงาน

1. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้ง
ส�านักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามที่
เสนอ โดยให้อธิการบดีออกประกาศ
จัดตั้งส�านักงานดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ระบุ
บทบาท หน้าที่ พันธกิจของส�านักงาน
ตามที่ได้ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไว้ด้วย
2. ขอให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ  
ก�ากับดูแล ส�านักงานขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ น�าข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในส่วนที่
ด�าเนินการได้ให้ด�าเนินการต่อไป ส่วนใด
ที่ต้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก็ให้
จัดท�ารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
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7. การจัดตั้งบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (Ang Kaew Holding Company)
 วัตถุประสงค์
 (1) ร่วมพัฒนาผลงานวิจัยที่มีความ
เป็นไปได้ในเชงิพาณชิย์ โดยการน�าผลงาน
วิจัยมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 (2) รับเป็นหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานสนิค้าผลิตภณัฑ์ในทางพาณชิย์ 
โดยการเป็นศูนย์กลางในการจดแจ้ง
มาตรฐานบริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ใน
ทางพาณิชย์ต่าง ๆ อาทิ มอก. เป็นต้น
 (3) ด�าเนินกิจการวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เป็นการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม 
โดยการน�าหลายภาคส่วนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ชุมชนและใช้กลไกของภาคธุรกิจผนวก
กับนวัตกรรมสังคมมาใช้ในการ 
ด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้สามารถ 
มีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน
 (4) ลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจ SME 
หรือธุรกิจบ่มเพาะ

รองอธิการบดี 
ฝ่ายแผนงาน บริหาร
การเงินและทรัพย์สิน 
และกองแผนงาน

เห็นชอบการจัดตั้งบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง  
จ�ากัด และให้ด�าเนินการจดทะเบียน
บริษัท โดยมีผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท 3 ราย  
คือ ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี,  
ศ.ดร.ไพโรจน์ วิรยิจารี และ ศ.นพ.บรรณกจิ  
โลจนาภิวัฒน์ โดยอนุมัติให้ใช้เงินรายได้
มหาวิทยาลัยจ�านวน 1 ล้านบาทเป็นทุน
จดทะเบียนบริษัท

8. การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานท�างาน
ข้ามส่วนงาน หรือการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
นอกส่วนงานต้นสังกัด (Joint  
Appointment)

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
บุคคล และกองบริหาร
งานบุคคล

1. ให้มหาวิทยาลัยเริ่มด�าเนินการในส่วน
ของการท�างานข้ามส่วนงานได้ โดยให้
เป็นไปตามธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
และให้เป็นไปตามข้อตกลงของหัวหน้า
ส่วนงานเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ให้เริ่มจาก 
ภารกิจด้านวิชาการส�าหรับอาจารย์หรือ
นักวิจัย และเน้นความร่วมมือระหว่าง
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ก่อน
2. เรื่องความยืดหยุ่นของภาระงานนั้น
ให้ส่วนงานเสนอผ่านโครงการ CMU-PEx 
เป็นกรณี ๆ ไปก่อน จนกว่าจะสามารถ
หาแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสม  
เพื่อน�ามาจัดท�าข้อบังคับต่อไป
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3. ส่วนของการน�านักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยในชั้นต้น ขอให้พิจารณา
เป็นรายกรณี โดยค�านึงถึงสถานภาพ
และต�าแหน่ง รวมทั้งค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแล้วน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ส่วนในระยะต่อไปขอให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
บุคคล และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  
ไปปรึกษาหารือและพิจารณาจัดท�า 
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4. อนุมัติร่างข้อบังคับว่าด้วยการให้
พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน 
เพิม่เตมินอกส่วนงานต้นสงักดั พ.ศ. 2560 
โดยให้ปรับแก้ไขถ้อยค�าและสาระเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสามารถบังคับ
ใช้ได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัย 
ไปด�าเนินการ

9. การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน
และคุณภาพ
 วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นหน่วยรับรอง (Certifica-
tion Body) โดยมุ่งเน้นที่การรับรอง
มาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร
ประเภทผัก ผลไม้ และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ในด้านอาหาร
และการเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร

ศูนย์บริหารงานวิจัย 1. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพ
ตามที่เสนอ โดยในระยะเริ่มต้นของการ
ด�าเนินงานให้ผู้อ�านวยการศูนย์บริหาร
งานวิจัยจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน
และคุณภาพไปก่อน และมหาวิทยาลัย
ควรให้การสนับสนุนการด�าเนินงานทั้ง 
ในเรื่องของงบประมาณและด้านอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสม
2. ควรก�าหนดนโยบายงานด้านการ
วิจัยเชิงรุก/เชิงป้องกัน เนื่องจากปัจจุบัน
งานวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยยัง
เป็นในลักษณะการวิจัยเชิงตอบสนอง 
หากมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความโดนเด่นทางด้าน
งานวิจัย จะต้องมีมาตรการในเชิงรุก 
มากยิ่งขึ้น
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10. การจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีว- 
การแพทย์ มช.
 วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ด�าเนินการวิจัย ประดิษฐ์ 
คิดค้น และสร้างนวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ และร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัยในการผลิตบุคลากร
ระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์

ศูนย์วิศวกรรมชีว-
การแพทย์

1. นอกจากมุ่งเน้นเรื่องการสร้าง
นวัตกรรมแล้ว ควรค�านึงถึงการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
2. ควรจัดตั้งคณะที่ปรึกษาโดยมีผู้แทน
จากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และ 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ 
ความต้องการและมุมมองต่าง ๆ
3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน 
งบประมาณและสถานที่ในการจัดตั้ง 
ส่วนงานนี้
4. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ 
รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และอนุมัติ 
จัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มช.” เป็นส่วนงานวิชาการภายใน

11. การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
อุตสาหกรรมการบิน (International 
College for Aviation Industry) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรส�าหรับ
อุตสาหกรรมการบินในภาพรวมของ 
ทั้งประเทศ ไม่ควรผูกมัดกับโครงการ 
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
2. ควรเริ่มต้นศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
ด้วยความละเอียดและรอบคอบ
3. มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
โครงการนี้

12. การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความ 
เห็นชอบการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีลักษณะ
ฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะของ มช. 
2. ให้จัดหาสถานที่ตั้งที่มีบริเวณ 
กว้างขวางรองรับการประกอบพิธีส�าคัญ
ต่าง ๆ โดยอาจปรับปรุงศาลาอ่างแก้ว 
ใช้เป็นสถานที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์
ดังกล่าวได้ เพราะมีความเหมาะสม 
หลายประการ และควรปรับปรุง 
เรือนรับรองที่ประทับด้านหลัง
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ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ มติสภามหาวิทยาลัย

ศาลาอ่างแก้ว เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดง 
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ 9 โดยอาจย้ายนิทรรศการที่
จดัแสดงในอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ
พระชนมพรรษามาไว้ในที่แห่งนี้ก็ได้

13. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม 
การสอนและการเรียนรู้ (Teaching & 
Learning Innovation Center: TLIC)
 วัตถุประสงค์
 (1) ศึกษา พัฒนา และทดลอง
สร้างต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ 
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
 (2) ร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ใน
การเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอนในด้าน 
อื่น ๆ ร่วมด้วย
 (3) สร้างบริการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท�างานของอาจารย์  
ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาและขั้นตอน 
การด�าเนินงาน

รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร และ
ศูนย์นวัตกรรมการสอน
และการเรียนรู้

1. อนุมัติในหลักการในการตั้งศูนย์
นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ โดย
เริ่มแรกนั้นให้ใช้พื้นที่ของส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการชั่วคราว 
ไปก่อน และเมื่อศูนย์ดังกล่าวมี 
ความพร้อม ให้ด�าเนินการจัดตั้งให้มี
ฐานะเป็นส่วนงานวิชาการภายในของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
2. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาท�าแผน
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของศูนย์
นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้  
ในช่วงเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ทั้งในส่วน 
ของแผนการด�าเนินงาน โครงสร้างของ
หน่วยงาน งบประมาณ อัตราก�าลังคน  
แล้วน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป

	 	 (2)	 ให้ความเห็นชอบการปรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการปรับระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
ให้สอดคล้องกบับรบิทปัจจุบนัและสามารถแข่งขนัได้ คณะท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายจงึได้น�าเสนอแผนด�าเนนิการ 
ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สองส่วนหลัก คือ 
  ส่วนที่	 1	 : การปรับระบบบริหารงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งมีการด�าเนินงาน
แบบก้าวกระโดดใน 3 ประเด็นน�าร่อง ดังนี้ 
  1. รูปแบบของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) ระดับ Platinum
  2. นักวิจัยอาชีพ (Professional Researcher)
  3. โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology 
Licensing Office : TLO)
  โดยที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะท�างาน และให้ฝ่ายบริหารน�าข้อเสนอเหล่านี ้
ไปปรกึษาหารอืว่าข้อเสนอดงักล่าวสามารถน�าไปปรบัใช้ได้จรงิหรอืไม่ หรอืถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องปรบัปรงุข้อบงัคบั
ที่เกี่ยวข้อง ก็ให้หาแนวทางในการปรับปรุงให้เหมาะสมและน�ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
   ส่วนที่	2	:	การปรับระบบบริหารจัดการงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อสังคม โดยมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้



31

  1. ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) จากงานวิชาการแบบเดิมมาเป็นวิชาการ 
เพ่ือสังคม การเปลี่ยนงานวิชาการสาขาเดียวเป็นวิชาการหลายสาขา รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวความคิด 
ในเรื่องของความผูกพัน (Engagement) กับการเข้าไปช่วยเหลือ (Assistant) ด้วย
  2. หัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสังคมนี้คือภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจที ่
ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติด้วย
  3. ในเรื่องของความยั่งยืนมีรูปแบบของความยั่งยืนท่ีนิยมใช้กันแพร่หลาย ณ ปัจจุบัน คือ  
ถ้าเป็นผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ก็สามารถแปลงเป็นวิสาหกิจชุมชนได้  
ถ้าสามารถจัดต้ังเป็นองค์กรวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ได้ ก็จะท�าให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  
โดยปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ ซึ่งสามารถขอค�าแนะน�าหรือปรึกษาได้
  4. การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นควรยึดเอาตามโจทย์ที่ทางองค์การสหประชาชาติได้ตั้งขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของโลก และให้ข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้วิจัย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นส่วนส�าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในเรื่องของพลังงานสะอาด ซึ่งตัวอย่างที่กล่าวมา
นัน้สามารถเป็นโจทย์ให้นกัวิจัยในการท�างานวจิยั เพือ่ให้เกดิผลกระทบเชงิบวกแก่สงัคม เป็นการส่งเสรมิให้สงัคม
หรือชุมชนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนได้
  5. งานวิชาการเพื่อสังคมเป็นแนวโน้มของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งในอนาคตนั้นคาดว่าจะมี
นักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยลดน้อยลง มหาวิทยาลัยจึงควรต้องสร้างความแตกต่าง โดยอาจจะมี
การเปิดการเรียนการสอนให้กับประชาชนทั่วไปที่มิได้มีเป้าหมายในการเรียนเพื่อให้ได้ปริญญา แต่เป็นการเรียน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเองหรือเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
  6. ความรูห้รอืผลงานเหล่านีใ้นหลาย ๆ  สาขาทีม่คีวามเป็นเชงิบรูณาการมากยิง่ขึน้ ในส่วนของ
ระบบภาระงาน รวมไปถงึระบบประเมนิบุคคลหรอืหน่วยงานน้ัน ควรเน้นการประเมนิผลงานทีเ่ป็นเชงิบรูณาการ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการท�างานร่วมกันของบุคคลให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของงานได้ดียิ่งขึ้น
  7. ควรมีกลุ่มคณะกรรมการท่ีเป็นพ่ีเลี้ยง ท�าหน้าท่ีช้ีโจทย์หรือประเด็น โดยไม่จ�าเป็นต้อง 
ประกอบไปด้วยเฉพาะบคุคลภายในมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน การมบีคุคลภายนอกมาเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการ
ก็เป็นส่วนส�าคัญ เนื่องจากบุคคลภายนอกเหล่านี้ สามารถชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถหาเงินทุนส�าหรับ
งานวจิยัหรืองานบรกิารเพือ่สังคม เพือ่ใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านัน้ให้ได้อกีด้วย ทัง้นี ้ได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงแรกของการหารือร่วมกัน แต่ได้มีการปรับชื่อเป็นคณะกรรมการ 
ส่งเสริมงานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่งจะได้น�าเสนอรายชื่อของคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป
  8. ตัวนกัวิจัยโดยเฉพาะนกัวจิยัในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีัน้ ยงัไม่มคีวามรูท้ีร่อบด้าน 
และในบางครัง้นกัวิจัยเหล่านีม้กัจะเสยีเวลาไปกบัสิง่ท่ีไม่คุน้ชิน จงึควรมหีน่วยงานท่ีคอยช่วยเหลอืนักวิจยัในเรือ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถด�าเนินงานได้ราบรื่น
  9. มหาวิทยาลัยควรจะระบุโจทย์หลัก ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยอาจจะเป็น  
Issue Based เช่น ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ หรือในเรื่องของ Community Based ตัวอย่างเช่น ท�าอย่างไร
การปลูกข้าวในที่สูงจึงจะได้ผลผลิตที่มากขึ้น โดยทั้งหมดนี้ต้องน�าแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ประกอบด้วย ซึ่งจะท�าให้ได้ดีนั้น ในแต่ละช่วงเวลาไม่ควรท�าหลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน แต่ควรจะท�าประมาณ  
2 ถึง 3 เรื่อง โดยเน้นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมที่สูงและก่อให้เกิดความเป็นเลิศภายในมหาวิทยาลัย โดยงาน
เหล่านัน้เป็นความร่วมมอืระหว่างหลาย ๆ  คณะ และหลาย ๆ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ซึง่จ�าเป็นต้องมศีนูย์
ส�าหรับประสานงาน เพื่อการท�างานสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น
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  10. ควรจะมีส�านักประสานงานท่ีอยู่ในสังกัดของส�านักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี 
คนหนึง่เป็นผูร้บัผิดชอบและให้ส�านกังานนีท้�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ส�าหรับประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด
  11. ในส่วนของภาระงานบรกิารวชิาการ (Social Services) ควรเป็นภาระงานทีส่ามารถน�าไป
สู่การขอต�าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจากเป็นภารกิจต่อมหาวิทยาลัย
  12. เนื่องจากจ�านวนนักศึกษาใหม่ในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณลดลงไป ซึ่งนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคตนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาเท่านั้น แต่อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของตนเอง โดย
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการจัดท�าหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น หลักสูตรส�าหรับผู้บริหาร หลักสูตรส�าหรับเกษตรกร 
เป็นต้น โดยให้มองว่าประชาชนในภาคเหนือนั้นสามารถเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทั้งหมด และ
ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับว่าทางมหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ประชาชน
ในแต่ละกลุ่มอาชีพได้หรือไม่
	 	 (3)	 รายงานสถานภาพการเงินในภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ส�าหรับปี	 2559	 ส้ินสุด	
วันที่	30	กันยายน	2559
  ทีป่ระชมุพจิารณาแล้วรบัทราบรายงานสถานภาพทางการเงนิในภาพรวมมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
  1. มหาวทิยาลยัอาจจะแสดงสถานภาพทางการเงนิในอกีมติหินึง่ กล่าวคอื แสดงสดัส่วนรายได้ 
จ�าแนกตามภารกิจ เช่น รายได้ตามภารกิจการวิจัย มีสัดส่วนแหล่งที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินต่อแหล่งที่มา
จากงบประมาณอื่น เพื่อจะได้เห็นภาพรวมการลงทุนตามภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย เป็นต้น 
  2.  มหาวิทยาลัยมีงบการเงินในส่วนของทุนเพิ่มข้ึนทุกปี จึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยด�าเนิน
การศึกษาถึงแนวทางในการที่จะใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนน้ี โดยน�าเงินบางส่วนไปลงทุนเกี่ยวกับ
นวตักรรมหรอืพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย แม้ว่าการลงทนุในลกัษณะนีจ้ะได้ผลตอบแทนทีไ่ม่ชดัเจนในเรือ่ง
ตัวเงิน แต่จะให้ผลประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยรวมมากขึ้น
  3. การลงทนุเกีย่วกบัการพัฒนาบุคลากรเป็นเรือ่งทีส่�าคญัอย่างยิง่ แต่ขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลยั
อาจเชื่อมโยงการลงทุน เพื่อพัฒนาบุคลากรเข้ากับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
ในยคุประเทศไทย 4.0 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยอาจน�าเสนองบลงทุนพัฒนาบคุลากร พร้อมกับการขออนุมัตงิบรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ โดยแจกแจงสัดส่วนของงบลงทนุเพือ่พฒันาบคุลากรต่อสดัส่วนงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด 
และก�าหนดล�าดับความส�าคัญ กลยุทธ์ รวมทั้งเป้าหมายในการใช้จ่ายงบลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรว่าเป็นอย่างไร
  4. มหาวทิยาลยัควรแสดงรายละเอยีดของการใช้จ่ายงบประมาณด้วย เพ่ือให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ 
การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน อาจแสดงรายละเอียดว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียน
ประเภทใดบ้าง เป็นต้น
  5. มหาวิทยาลยัควรให้ความส�าคญักับสดัส่วนรายได้จากงบประมาณแผ่นดนิ โดยตดิตามเรือ่งนี้ 
อย่างต่อเน่ือง หากเกิดกรณีที่งบประมาณแผ่นดินมีสัดส่วนที่ลดลง มหาวิทยาลัยจะมีแผนด�าเนินงานอย่างไร 
เพื่อรองรับหรือหารายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง
  6. การหารายได้ของมหาวิทยาลัย ควรมีแผนการหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น  
การจัดการศึกษาหรือหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารองค์กร เนื่องจากผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่มักจะต้องการศึกษา 
เพิ่มเติมในหลักสูตรที่มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง
ต่อกลุ่มผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มเติมรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
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  7. การจัดอันดบัมหาวิทยาลยัในปัจจบุนั มตีวัชีว้ดัเกีย่วกบัรายได้ของมหาวทิยาลยัทีม่าจากการ
บริการวิชาการเพื่อสังคม หรือรายได้ หรือทรัพยากรจากภูมิภาค/พื้นท่ี หากมหาวิทยาลัยสามารถจ�าแนกที่มา
ของรายได้ตามที่มาจากแหล่งดังกล่าว อาจจะช่วยให้การพิจารณาจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น
  นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวสรุปดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นคุณภาพของอาจารย์เป็นหลัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอาจจะต้องจัดสรรเงินเพื่อลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น การตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูง
ขึ้น ซ่ึงจะต้องกระจายการสนับสนุนอาจารย์ในทุกคณะของมหาวิทยาลัย เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรด�าเนินการ
พจิารณาแนวทางในการจัดสรรงบลงทนุของมหาวิทยาลยัในลกัษณะดังกล่าวข้างต้น แล้วน�าเสนอสภามหาวทิยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
  2. กรณีคณะหรอืวิทยาลยัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ ในระยะเริม่ต้นมหาวทิยาลยัจะต้องจดัสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของคณะหรือวิทยาลัยใหม่เหล่านี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะหรือ
วิทยาลัยต่อไปได้ 
	 	 (4)	 ให้ความเหน็ชอบผลการสอบวัดความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษ	(CMU-ePro)	นกัศกึษา
ชัน้ปีที	่1	ปีการศกึษา	2560	และประสทิธผิลการรบัเข้านกัศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ปีการศกึษา	2558	-	2560	
  จากการที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยก�าหนดให้มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1) การสอบ English Proficiency Test หรือ CMU-ePro ส�าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพ่ือ 
ทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งด�าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา
   2) การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Language ส�าหรับนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา 
  และให้มกีารศกึษาวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับประสทิธิผลการรบัเข้านักศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2558 – 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยการเปรียบเทียบเป้าหมายแผน/ 
ผลการรับเข้านักศึกษาที่ผ่านมา เพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรับเข้านักศึกษาที่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
  ที่ประชุมรับทราบผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) นักศึกษา 
ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และประสิทธิผลการรบัเข้านกัศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศกึษา 2558 - 2560 
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
  1. การด�าเนนิการของมหาวทิยาลยัตามทีเ่สนอมานัน้ ถอืว่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มีความพร้อม
อย่างมากในการรบัมอืกบัความเปล่ียนแปลงของระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เน่ืองจากปัจจุบนัในต่างประเทศ 
มีแนวโน้มของการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ต้อง 
เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ก็จะเตรียมแฟ้มประวัติผลงานของตน โดยไม่ม ี
ใบรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยใด เพื่อใช้ในการสมัครงาน ดังนั้น เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของระบบ 
การศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรออนไลน์ เพื่อแสวงหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป
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   2. มหาวทิยาลยัอาจน�าข้อมลูผลการสอบวดัความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษ (CMU-ePro) และ
ข้อมลูประสทิธผิลการรบัเข้านกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ดงักล่าว ให้คณาจารย์และนกัวจิยัของคณะต่าง ๆ  ไป
ท�าการศกึษาวจิยั โดยเฉพาะประเดน็ทางด้านสถติ ิเพือ่หาแนวทางในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัทกัษะการเรยีนรู ้
ของนักศึกษาในปัจจุบัน รวมท้ังแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจุบัน 
คูแ่ข่งทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษามมีากขึน้ และมวีธีิการเรยีนการสอนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เช่น 
การศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในต่างประเทศใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่
ต้องใช้ระยะเวลาถงึ 2 ปี เป็นต้น ดังนัน้ มหาวิทยาลยัจ�าเป็นจะต้องท�าการศกึษาวจิยัสถาบนัเกีย่วกบักรณดีงักล่าว
   3. การปฏิรูปหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัย 
ควรลดจ�านวนหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดลงด้วย เม่ือมหาวิทยาลัยด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและ
ลดจ�านวนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จึงจะเร่ิมด�าเนินการปรับแผนการรับเข้าศึกษาต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือบริบทในปัจจุบัน
  4. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) เป็นวิธีการที่ดีมากในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินงานดังกล่าว กล่าวคือ ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงด้วย มิใช่เพียงแค่มีเอกสารแสดงการรับรองว่านักศึกษาผ่านการทดสอบในระดับที่พึงพอใจเท่านั้น มิเช่นนั้น 
มหาวิทยาลัยจะสูญเสียทรัพยากรในการด�าเนินงาน โดยได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้น วิธีการวัดผลก่อนส�าเร็จ 
การศึกษา จะต้องแตกต่างจากการสอบวัดความรู้เมื่อแรกเข้าศึกษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ
อย่างแท้จริง
   5. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ก็เป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรให้ 
การสนับสนุนและหาแนวทางในการพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่จะต้องเป็นการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่ท�าให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�าวัน เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่าน Smart Classroom เป็นต้น
   6. สภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้คงจ�านวนรับเข้าของสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ที่มีการก�าหนดจ�านวนรับลดลง ท้ังท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก อีกท้ัง
จ�านวนการรับเข้าจะมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนงาน เนื่องจากบางส่วนงานมีจ�านวน
รบัเข้าลดลง แต่กลบัมกีารจัดสร้างอาคารเรยีนเพิม่เติม ดังนัน้ มหาวทิยาลยัควรมีมาตรการในการพิจารณาจดัสรร
งบประมาณตามบริบทของภารกิจของส่วนงานและตามความต้องการใช้พื้นที่ส�าหรับการเรียนการสอนด้วย
   7. แนวโน้มการลดลงของผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาที่ท้าทายมหาวิทยาลัย 
เป็นอย่างมากและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและบริหารจัดการ 
ที่ทันการณ์ และรายงานผลการด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ 
ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
   8.  มหาวิทยาลัยควรด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ให้สัมฤทธิผลอย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   9. มหาวิทยาลัยต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการขยายฐาน
การรับเข้าศึกษาต่อ กล่าวคือ นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว  
ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปให้มากข้ึน ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจด�าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น การ
อบรมหลักสูตรที่มิได้ให้ปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้น
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   10. จ�านวนของผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอย่างต่อเน่ือง เพราะ
สังคมปัจจุบันมีอัตราผู้ที่มีสถานภาพโสดเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังมีครอบครัวท่ีไม่มีบุตรเพิ่มมากข้ึนด้วย จึงมีโอกาส
ที่ประชากรระดับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรศึกษาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งอาจเทียบเคียงกับจ�านวนการรับเข้าของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
ในประเทศ เพื่อให้เกิดภาพสะท้อนในภาพรวมของระบบการรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดย
การจ�าแนกรายละเอียดในระดับสาขาวิชา เพื่อน�าไปสู่การทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ียังคง 
รูปแบบเดิมที่อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสร้างจุดเด่น/
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น การสร้าง
บรรยากาศความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กยุคดิจิทัล เป็นต้น
   11. มหาวิทยาลัยควรเตรียมวางแผนรองรับแนวโน้มของจ�านวนนักศึกษาที่ลดลง เนื่องจาก
ในอนาคตเมื่อจ�านวนลดลงเท่ากับว่าบุคลากรหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ก็จะมีมากกว่าภารกิจที่มีอยู่ 
มหาวิทยาลัยจึงควรมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
  นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า การให้ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะต้อง
มีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อจะได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ดังน้ันจึงขอให้
มหาวิทยาลัยด�าเนินการ ดังนี้
   1. ภายในระยะเวลา 3 เดอืน ขอให้มหาวทิยาลยัเชญิหวัหน้าส่วนงานทีม่จี�านวนรบัเข้าศกึษาต่อ 
ในคณะลดลงต�่ากว่าร้อยละ 80 มาเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยถึงสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
พร้อมทัง้น�าเสนอข้อมลูทีจ่�าเป็นทางด้านทรพัยากรบคุคล งบประมาณ และลกัษณะเฉพาะของสาขาวชิาน้ัน ๆ  ด้วย  
ทั้งนี้ ส�าหรับกรณีสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ขอให้ช้ีแจงเหตุผลความจ�าเป็นท่ีต้อง
ปรับลดจ�านวนรับเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์
   2. ภายในระยะเวลา 6 เดือน ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
น�าเสนอรายละเอียดการด�าเนินงานการปรับปรุงหรือปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามนโยบายหรือแนวทาง 
ตามข้อเสนอข้างต้น
	 	 (5)	 ให้ความเห็นชอบการปรับภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการปรับภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
  1. ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีท�างานวิจัยเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกัน  
ควรร่วมกันท�างาน เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันท�า โดยท�าในส่วนที่ตนเองถนัด จะท�าให้งานส�าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น  
การท�าวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการที่ดีมาก 
สามารถตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร และหากจะท�า 
เชิงผลิตภัณฑ์ ก็สามารถต่อยอดให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรมาช่วยดูแลเรื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
  2. มหาวิทยาลัยควรขยายเป้าหมายนวัตกรรมด้านอาหารให้ครอบคลุมอาหารส�าหรับเด็กด้วย 
เนื่องจากสารอาหารมีความส�าคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เน่ืองจากเด็กเป็นอนาคตของประเทศ จึงควรให้ความส�าคัญ
กับอาหารส�าหรับเด็ก เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีคณะกรรมาธิการดูแลเร่ืองอาหารส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ  
โดยมีงานวิจัยทางวิชาการเป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ซึ่งสารอาหารที่จ�าเป็นส�าหรับเด็กจะช่วยพัฒนา 
สมองเด็กเป็นอย่างมาก หากมหาวิทยาลัยสามารถผลิตได้ก็จะเป็นผลดี อีกทั้งสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยน�าไปพิจารณาและด�าเนินการต่อไป
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  (6)	 ให้ความเห็นชอบการปรับภารกิจของสถาบันวิจัยสังคม
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการปรับภารกิจของสถาบันวิจัยสังคมตามที่เสนอ  
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
   1. ผลงานตีพิมพ์และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับคัมภีร์ล้านนาต่าง ๆ  มีจ�านวนมาก แต่การน�ามาใช้ 
ได้จรงิมจี�านวนน้อยและสถาบนัวจิยัสงัคมกม็นีกัวจิยัจ�านวนน้อย หากมหาวทิยาลยัปรบัเปลีย่นวธิกีารด�าเนนิการ 
โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความร่วมมือและประสานงานกัน จะท�าให้ผลงานวิจัยน�ามาใช้ได้จริง ซึ่งหลักฐาน
ข้อมลูทางด้านล้านนามอียูต่ามวัดต่าง ๆ  หากน�าข้อมลูเหล่านัน้มาจดัเกบ็ในรปูแบบดิจทิลั จะท�าให้ข้อมลูทางด้าน
ล้านนาไม่สูญหายไป และในขณะเดียวกันก็สามารถค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว 
  นายกสภามหาวทิยาลยัให้ข้อมลูว่า ในอดตีปราชญ์ด้านล้านนามจี�านวนมาก แต่ปัจจุบันลดน้อยลง
เหลือเพยีงไม่กีค่น สถาบนัวจิยัสงัคมจะหาวธิหีรอืแนวทางในการสร้างปราชญ์ล้านนาขึน้มาได้หรอืไม่ เพือ่สบืสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาแขนงต่าง ๆ ให้คงอยู่ต่อไป
  2. การน�าเสนอพันธกิจของสถาบันวิจัยสังคมในการประยุกต์ความรู้กับการบริการวิชาการ 
เพื่อการต่อยอดความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น LANNA Faith & Fortune, LANNA Branding  และ LANNA 
Touch / Taste หากสามารถแยกเป็นเรื่องย่อยที่น�าไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน แล้วรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
  3. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของล้านนาสร้างสรรค์ และการสร้างรายได้ 
จากการท่องเที่ยวและบริการประมาณ 50 ล้านบาท ถือเป็นความท้าทายของสถาบันวิจัยสังคมท่ีจะท�าให้เกิด 
การบรูณาการในเรือ่งของศลิปวฒันธรรมไปสูร่ปูแบบของการท่องเทีย่ว โดยผสมผสานกบัความเข้มแขง็ทีส่ถาบนั
มีอยู่แล้ว โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งควรจัดท�าค�าแนะน�าทางเลือก 
ด้านการท่องเที่ยวที่ดีและไม่ดีให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย  
  4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 เป็นการปรับแผนพัฒนาประเทศใหม่ โดยเน้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แบ่งเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคใต้อ่าวไทยอนัดามนั และภาคใต้ชายแดน รฐับาลได้มอบหมายให้ส�านกังบประมาณกบัส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด�าเนินการ ซึ่งเป็นการน�ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาปรับใช้ เช่น ภาคเหนือ จุดเน้นที่ส�าคัญ 
คือ ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ ศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ประเด็นส�าคัญ คือ การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการด�าเนินการเชิงบูรณาการของหลายหน่วยงาน 
ในเชงิยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เช่น การพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมล้านนา มอบให้กระทรวงการท่องเทีย่ว
เป็นเจ้าภาพและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด�าเนินการ เป็นการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณในรูปแบบ  
3 มติ ิด้าน Area , Agenda และ Function โดยมคีณะกรรมการ 6 ชดุ ประจ�าทัง้ 6 ภาค ดงันัน้ สิง่ทีม่หาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ต้องด�าเนนิการคอื การวางยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 
ปี 2562 และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  5.  ปัญหาเร่ืองขององค์ความรูเ้ชงิวฒันธรรมของโบราณสถาน เชือ่ว่านกัวจิยัของสถาบนัวจิยัสงัคม
สามารถสกัดและรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ แต่จุดอ่อนคือ การน�าเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร  
ดงันัน้ การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่จึงเป็นสิง่ส�าคญั เช่น การร่วมมอืกบัวทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลยี 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งของดจิทิลั หากสถาบันน�าองค์ความรูท่ี้มีอยูร่่วมมือกบัวทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลยี 
พัฒนาไปสู่การจัดท�าในรูปแบบระบบดิจิทัล เช่น เรื่องของการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์ในเชิงมิติวัฒนธรรม
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้พอสมควร 
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  นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบทบาทในการพัฒนาภาคเหนือตามยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณปี 2562 ทั้ง 6 ภาค มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมโยงหรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด�าเนินการ
ดังกล่าว
  2. ขอให้สถาบันวิจัยสังคมด�าเนินการตามภารกิจที่ได้น�าเสนอ เมื่อครบ 1 ปี แล้วให้น�าผลการ
ด�าเนินงานของสถาบันฯ น�าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้าของภารกิจดังกล่าวต่อไป 
  ส�าหรับการปรับภารกิจของสถาบันวิจัยสังคม จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่มีการท�างาน 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ เช่น การน�าเร่ืองของล้านนาเข้าไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มีพื้นฐานองค์ความรู้เก่ียวกับล้านนาทั้ง 8 ด้าน จะท�าอย่างไรที่จะน�าความรู้ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วย
บูรณาการทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และจังหวัดต่อไป
	 	 (7)	 ให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่อการแต่งกายของบัณฑิตกลุ่มที่มีอัตลักษณ์
ทางเพศ	หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก�าเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2555 ได้มีมติเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้อง 
แต่งกายให้ตรงกับเพศก�าเนิดและตรงกับค�าน�าหน้านามตามกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติเช่นนี้มา
โดยตลอด เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปโดยความเรียบร้อย สวยงาม พร้อมเพรียง สมพระเกียรติ 
และสามารถถวายการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ยึดถือมาจนเป็น
ประเพณี เพราะถือว่าการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปโดยความสมัครใจ และถึงแม้บัณฑิตจะไม่ได้ 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ก็มีศักดิ์ สิทธ์ิ และเกียรติแห่งปริญญาน้ันโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว และบัณฑิต 
ก็จะได้รับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย จะจัดส่งไปให้ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้กับ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล 
  ในระยะหลงันี ้มกีรณผีูส้�าเรจ็การศกึษาทีเ่ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ   
ขออนุญาตแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิดบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งแต่ละ
มหาวิทยาลัยก็มีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันไป บางมหาวิทยาลัยปฏิบัติเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บาง
มหาวิทยาลัยก็ได้อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศวิถี ซึ่งไม่ตรงกับเพศก�าเนิดได้ โดยบัณฑิต
จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นก�าหนดขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่าสภามหาวิทยาลัยได้เคยก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ชัดเจนแล้ว 
แต่บัดนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก และมีความเกี่ยวพันกับความเห็นและค�าวินิจฉัยของ
องค์กรของรฐัทีม่อี�านาจหน้าทีต่ามข้อกฎหมายต่าง ๆ  ในเรือ่งนี ้ทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยั
โดยตรง จึงเห็นสมควรน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติก�าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิตกลุ่มที่มี
อตัลักษณ์ทางเพศหรือวิถทีางเพศไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ดงันี้
  1. ผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศท่ีแตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด และ 
จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถร้องขอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาต
แต่งกายที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิดได้
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  2. ให้มหาวทิยาลยัพจิารณาการขออนญุาตการแต่งกายทีแ่ตกต่างจากเพศโดยก�าเนดิตามข้อ 1 
เป็นรายกรณี โดยให้มกีารสืบหาข้อเทจ็จรงิในเชงิประจกัษ์ของผูเ้สนอขอแต่ละรายว่า ได้ปฏบิตัตินหรือแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศก�าเนิด ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อประกอบการวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย
	 	 (8)	 การด�าเนินงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยมีทิศทางของการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ในลักษณะก้าวกระโดดไปสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แต่พบว่ายังมีอุปสรรคและข้อจ�ากัดในเรื่อง
กรอบของกฎระเบยีบต่าง ๆ  ทีส่ภามหาวิทยาลัยได้เคยก�าหนดไว้ตามบรบิทของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ  หาก
มหาวทิยาลยัจะด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิกฎระเบยีบทัง้หมดอาจจะใช้ระยะเวลานาน ดงันัน้ วธิกีารทีม่หาวทิยาลยั
ด�าเนนิการอยูใ่นปัจจุบัน โดยแก้ไขเพิม่เติมเป็นรายกรณไีป ถือว่าเป็นวธิกีารท่ีเหมาะสมทีส่ดุในเวลาน้ี มหาวทิยาลยั
จึงขอความเห็นชอบในหลักการจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อด�าเนินการตามแนวคิดที่จะขยายขอบเขตการทดลอง
ด�าเนินงานของมหาวิทยาลยัในอีกระดบัหนึง่ นอกเหนอืจากการทดลองด�าเนนิงานเฉพาะเรือ่ง โดยเฉพาะประเดน็
ดังต่อไปนี้
  1. การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลท่ีเป็นบุคคลอัจฉรยิะ ซึง่จะมีทักษะและความรูค้วามสามารถ
แตกต่างหลากหลายเหนือกว่าบุคคลทั่วไป แต่มหาวิทยาลัยยังขาดช่องทางหรือเครื่องมือที่จะดึงดูดหรือรักษา 
ให้ทรัพยากรบุคคลดังกล่าวสามารถเข้ามาท�างานให้กับมหาวิทยาลัยได้
  2. การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันใช้กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเดียวกัน
ในทุกส่วนงาน ก็เป็นการบริหารงานที่ดีและเหมาะสมเม่ือมองในภาพรวม แต่วิธีการบริหารงานดังกล่าวอาจจะ
ยังไม่เอื้อต่อการผลักดันส่วนงานที่มีศักยภาพสูงให้มีความก้าวหน้าท่ีรวดเร็วและสร้างจุดเด่นให้กับมหาวิทยาลัย  
จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีการบริหารงานแบบแยกกลุ่ม กล่าวคือ ก�าหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเฉพาะของกลุ่ม 
ส่วนงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อช่วยให้การด�าเนินงานของส่วนงานดังกล่าวบรรลุผลส�าเร็จได้ดียิ่งขึ้น
  ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบในหลักการแนวคิดการขยายขอบเขตการทดลอง 
ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
  1. แนวคดิทีผู่ร้กัษาการแทนอธกิารบดเีสนอ เป็นแนวคดิท่ีน่าสนใจและมีความทันสมัยอย่างมาก  
ซึ่งวิธีการทดลองด�าเนินงานขององค์กรนั้น เป็นวิธีการที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้อยู่ในปัจจุบัน 
และเป็นแนวคิดที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  
ได้หารือกันและอยู่ในระหว่างการทดลองด�าเนินงาน ซึ่งมีวิธีการอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การทดลองด�าเนินงาน 
เฉพาะพ้ืนที ่และ 2) การทดลองด�าเนนิงานทัง้หน่วยงาน ส่วนแนวคดิการด�าเนินงานตามทีร่กัษาการแทนอธกิารบดี
เสนอ มหาวทิยาลยัสามารถด�าเนนิการได้ในขอบเขตของการยกเว้นกฎระเบยีบภายในของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
แต่ยงัไม่สามารถยกเว้นกฎหมายของภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารงานหน่วยงานของรฐัได้ ดงันัน้ มหาวทิยาลยั
อาจทดลองด�าเนินการเป็นรายโครงการหรือรายหน่วยงาน โดยอาจออกข้อบังคับท่ีมีลักษณะพิเศษเพื่อทดลอง
การปฏิบัติก็ได้ ซึ่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ก็มีการออกกฎหมายทดลองปฏิบัติที่เรียกว่า Loi  
Expérimentale กล่าวคือ เป็นกฎหมายว่าด้วยการทดลองด�าเนนิงานบางสิง่บางอย่าง และถ้าได้ผลตามทีต้่องการ
ก็จะน�าผลท่ีได้ไปแก้ไขระบบใหญ่ทั้งหมด แต่ไม่ต้องการรื้อระบบใหญ่ทั้งหมด เน่ืองจากยังไม่ม่ันใจว่าสิ่งที่จะท�า
ใหม่นั้น จะได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่
  2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาด้วย โดยมีการ
อ้างอิงผลงานวิจัยที่ระบุว่า การปฏิรูปการศึกษาให้ส�าเร็จได้ต้องเริ่มจากการปฏิรูปครู ดังนั้น ในมุมมองเดียวกัน 
การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวหน้าและประสบผลส�าเร็จ ต้องมีการปฏิรูปคณาจารย์ โดยต้อง 
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สร้างคุณค่าให้แก่วิชาชีพครูหรืออาจารย์ว่าเป็นอาชีพท่ีมีความส�าคัญมากกว่าอาชีพหน่ึง เพ่ือสร้างแรงดึงดูด 
ให้คนเข้ามาท�างานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เช่น การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของอาจารย์ที่สูงขึ้น เป็นต้น  
จึงขอฝากแนวคิดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณาประกอบการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
  3. การด�าเนนิการตามแนวคดิดังกล่าวจะประสบผลส�าเรจ็ได้อย่างแท้จรงิ ไม่ใช่เพยีงการยกเว้น
กฎระเบียบเพียงไม่กี่ฉบับ แต่มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อ
ปฏิรูปกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าว
  4. การด�าเนินงานตามแนวคิดดังกล่าวอาจใช้เป้าหมายของประเทศหรือทิศทางของโลกที่มี 
ความท้าทาย และปรากฏชัดเจนว่าวิธีการบริหารงานโดยใช้กฎระเบียบแบบเดิมไม่สามารถท�าให้บรรลุตาม 
เป้าหมายนั้นได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องมีการทดลองวิธีการบริหารงานรูปแบบใหม่ โดยต้องตั้งเป้าหมายว่าการ 
ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานนี้ ประสงค์จะให้เกิดผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป มิใช่การด�าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดผลเฉพาะหน่วยงานหรือโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
  5. การลงทุนกับทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องส�าคัญ มหาวิทยาลัยควรมีการลงทุนด้านทรัพยากร
บุคคลอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังค่อนข้างเป็นระบบราชการ ซึ่งยังไม่มีความ 
คล่องตัวมากนัก แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแล้วก็ตาม จึงเห็นชอบกับ
แนวคดิของผูร้กัษาการแทนอธกิารบดทีีจ่ะปรบัเปลีย่นและทดลองด�าเนนิการบรหิารงานมหาวทิยาลยัในรปูแบบ
ใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายและมีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
มากขึ้น
  7. ควรศึกษาดูงานการบริหารจัดการสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความก้าวหน้า 
ทัง้ในระบบการศกึษาและระบบการบรหิารงานมหาวิทยาลยั รวมท้ังการได้รบัการจัดอนัดบัต้น ๆ  ของโลกหรอืของ
เอเชยี เพือ่ใช้เป็นแบบอย่างและน�ามาปรับใช้กบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ต่อไป เช่น การบรหิารงานของมหาวิทยาลยั
แห่งชาติสิงคโปร์ เป็นต้น
  8. นอกจากการดึงดูดทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงจากภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว 
มหาวิทยาลัยควรมีการดูแลและสร้างคุณค่าของทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอน และการวิจัย  
เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
  9. การบริหารงานของส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่วนงาน 
ประสบผลส�าเร็จอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการด�าเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างจากระบบเดิม
	 	 (9)	 การน�าพืน้ทีบ่างส่วนในโครงการอทุยานการศกึษาและบรกิารวิชาการ	(CMU	SQUARE)	
ไปใช้ประโยชน์ในระยะสั้น
  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ได้เห็น
ชอบให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ปรบัเปลีย่นสขีองพืน้ท่ีทีก่�าหนดในผงัเมอืง เพือ่ใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่นโครงการอทุยาน
การศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SQUARE) จากเดิมสีเขียวมะกอก เป็น สีแดง และ
ให้น�าเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในระหว่างที่รอการปรับเปลี่ยนสีของพื้นที่  
ควรน�าพืน้ทีไ่ปใช้ประโยชน์ในระยะสัน้ก่อน โดยมเีงือ่นไขว่า ให้น�าโครงการทีจ่ะด�าเนนิการเสนอขอความเหน็ชอบ
จากสภามหาวิทยาลยัก่อนนัน้ มหาวิทยาลยัได้พจิารณาเกีย่วกบัการน�าพืน้ทีบ่างส่วนในโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์
ในระยะสั้นแล้ว มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
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   1. เห็นควรให้ด�าเนินการสร้างพื้นที่จอดรถชนิดไม่มีหลังคาแบบชั่วคราวใน 2 ต�าแหน่งคือ
ต�าแหน่งหัวมุมติดถนนนิมมานเหมินท์และถนนเชียงราย และต�าแหน่งข่วงพะยอมติดถนนสุเทพเป็นการชั่วคราว
ไปพลาง ๆ ก่อน ระหว่างที่รอการเปลี่ยนสีผังเมือง ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและการระบายการจราจรในพื้นที่ 
บริเวณนี้ และมีรายได้เพื่อการดูแลพื้นที่
  2.  ในการด�าเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการด�าเนินการระยะสั้น (ช่ัวคราว) โดยจะต้องสามารถ 
ปรบัเปล่ียนแผนการด�าเนนิงานได้ในอนาคตหลงัจากทราบผลการเปลีย่นสผีงัเมอืงแล้ว เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
  1. เห็นชอบในหลักการการน�าพื้นท่ีบางส่วนในโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ 
(CMU SQUARE) ไปใช้ประโยชน์ในระยะสัน้ โดยก�าหนดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565
   2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการน�าพื้นที่บางส่วนในโครงการอุทยานการศึกษาและ 
บริการวิชาการ (CMU SQUARE) ไปใช้ประโยชน์ในระยะสั้นในรูปแบบอื่น ๆ พร้อมทั้งน�าเสนอรายละเอียดการ
ด�าเนินการต่าง ๆ  แล้วเสนอคณะกรรมการอ�านวยการโครงการอุทยานการศกึษาและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
   3. ในช่วงงานพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร คร้ังท่ี 52 ให้มหาวทิยาลยัด�าเนนิการใช้พืน้ทีบ่างส่วน
ในโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ (CMU SQUARE) เพื่อจัดเป็นพื้นที่แสดงความยินดีแก่บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
	 1.1.2	 นโยบายและแผนระดับส่วนงาน
  สภามหาวทิยาลยัให้ข้อเสนอแนะต่อยทุธศาสตร์และแผนการบรหิารงานในวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
4 ปีของหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ที่ได้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย จ�านวน 12 ส่วนงาน ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน ดังนี้
	 1.1.2.1	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
  1. ยทุธศาสตร์เชงิรกุด้านสิง่แวดล้อมและพลงังานตามท่ีเสนอ สอดคล้องกบังานวิจัยของสถาบัน 
Mckinsey Global Institute ที่ว่าโลกใน 20 ถึง 30 ปี ข้างหน้า ความสามารถในการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น ประมาณ 
15 แหล่งใหญ่ ๆ มาจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรด้านการเกษตร เช่น เรื่องของประสิทธิภาพการ 
ใช้น�้าระบบชลประทาน การเพิ่มผลผลิตในฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมท้ังความสูญเสียทางด้านอาหาร  
ซึ่งเป็นข้อเสนอขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา
   2. การเปล่ียนรูปแบบของการเกษตรท่ีอยู่ในรูปแบบของงานวิจัยและหลักสูตร ซึ่งในเอเชีย
ขณะนี้ภาคการเกษตรเกิดการเปลี่ยนรูปแบบอย่างมาก ปีที่ผ่านมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมงให้ประเทศต่าง ๆ  เพือ่น�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการก�าหนด
นโยบายการเกษตร เริม่ให้ความสนใจและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) จะจดังานกจิกรรม
ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนมีนาคม 2560 โดย International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) ได้รับการว่าจ้างและน�าเสนอรายงานดังกล่าวที่กรุงเทพฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ควรติดตามในเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทย
  3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อง
เข้าไปมส่ีวนร่วมในการแก้ไข โดยเฉพาะเรือ่งของปัญหาหมอกควนัของภาคเหนอืตอนบนท่ีต้องได้รบัการแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง เพราะเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและป่าไม้
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  4. เกษตรแม่นย�าสงู (Precision Agriculture) เป็นแนวคดิทีว่่าพชืพนัธุท์ีป่ลกูและสภาพแวดล้อม 
(ดนิ น�า้ แสง อากาศ) ในไร่นา มคีวามแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างน้ี มีผลให้การเกดิผลผลติแตกต่างกนัได้  
ดังน้ันการปรับการดูแลให้เหมาะสมกับสภาพที่แตกต่างนั้น จะท�าให้สามารถสร้างผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด ปัญหาคือการท�าเกษตรแบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง เกษตรกรภาคเหนือซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ท�าอย่างไรที่จะ
ท�าให้ระบบเกษตรแม่นย�าสงู มต้ีนทนุต�า่ลง ดงันัน้ คณะเกษตรศาสตร์ควรเข้าไปท�าการวจัิยในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบั
การเกษตรแม่นย�าสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในไร่นา หุ่นยนต์ อากาศยานไร้นักบิน เป็นต้น
  5. มาตรฐานทางการเกษตร ปัจจุบันต้องอาศัยบริษัทชาวต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานทางการเกษตร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ควรท�าความร่วมมือกับ 
คณะบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด�าเนินการในเรื่องนี้ได้
  6. ท�าให้บัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้าง
ความรู้ทางด้านการเกษตร และคณะฯ สามารถดึงดูดให้นักศึกษาที่เก่งเข้ามาเรียน ซึ่งจะต้องปรับปรุงในเร่ือง 
ของหลกัสตูรให้สามารถรองรบัการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และการบ่งช้ีแนะแนวอาชีพต่าง ๆ  ว่าเม่ือส�าเรจ็การศกึษา 
แล้ว สามารถไปประกอบอาชีพใดได้บ้างในปัจจุบัน
  7. จ�านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาทีล่ดลงมาก คณะจะมกีลยทุธ์หรอืแนวทาง
ในการชกัจูงให้นกัเรยีนเข้ามาศึกษาให้มากขึน้ เพราะจ�านวนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จะส่งผลกระทบต่อดชันี
ชี้วัดผลงาน (KPI) และการวิจัยที่ต้องอาศัยนักศึกษาปริญญาโทเก่ง ๆ เข้ามาช่วยด�าเนินการ 
  8. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดล�าดับให้อยู่ในล�าดับที่ 150 ของโลก 
โดย Times Higher Education (THE) และเป็นอันดับ 1 ของประเทศในสาขา Agriculture & Forestry จาก 
ผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2016 - 2017 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ต้องรักษาคุณภาพ
ที่ดีเช่นนี้ไว้ด้วย
  9. สิ่งที่ก�าลังเกิดข้ึนคือ การแก้ปัญหาโดยวิธีการใหม่ ๆ (Disruptive Change) ของศาสตร ์
ด้านการเกษตร ส่ิงที่ควรพิจารณาคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากสภาพความเป็นจริง โดยการท�าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับวงการเกษตรของประเทศไทย โดยเป็นการร่วมกันท�างานในสภาพแวดล้อมจริง สร้างความรู้ สร้าง
เทคโนโลยี และสร้างบุคลากร เปลี่ยนนักศึกษาจากผู้รับความรู้เป็นผู้สร้างความรู้ร่วมกับอาจารย์และเกษตรกร  
ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาโดยวิธีการใหม่ ๆ  เกษตรกรมีความสามารถในเรือ่งน้ีอยูแ่ล้ว ให้พยายามตัง้ค�าถาม 
ในเชิงการแก้ปัญหาโดยวิธีการใหม่ ๆ แล้วใช้รูปแบบของการท�าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการร่วมกันสร้างการเรียนรู้ สร้างงานวิชาการ สร้างงานวิจัย และสร้างบุคลากร
  10. คณะควรท�าการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองและ 
มีความพร้อมส�าหรับการท�างานในบริษัทขนาดใหญ่ที่ด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร เช่น บริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทเบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น ที่เน้นเรื่องของสัตวศาสตร์ (Animal Science)
	 1.1.2.2	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  1. การแพทย์ปัจจุบันมีความซับซ้อนเกิดแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ซึ่งการพยาบาลของ
ต่างประเทศเริ่มมีโปรแกรม Residency Program ส�าหรับโรคหรือสาขาต่าง ๆ ดังน้ัน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเป็นผู้น�าที่มีโปรแกรม Residency Program for Nurses ของเอเชีย 
  2. อนาคตระบบสุขภาพของทกุประเทศ ผูม้คีวามเชีย่วชาญทางด้านสขุภาพ ต้องร่วมกนัท�างาน
เป็นทีมมีผลท�าให้รูปแบบการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยเกิดการ
เปลี่ยนแปลง นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาต้องมีทักษะและมีจิตวิญญาณของการท�างานเป็นทีม ระบบสุขภาพกับ
ระบบการศึกษาต้องสามารถท�างานร่วมกันได้ ในฐานะที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความ 
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เป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็นสากล มีเครือข่ายระหว่างประเทศมากมาย และเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีมี
ความเข้มแข็งมากของประเทศไทย จะท�าอย่างไรท่ีจะท�าให้ทีมสุขภาพของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง โดยน�า
ระบบการศึกษากับระบบสาธารณสุขเข้ามาร่วมกันให้มีผลต่อการเช่ือมโยงของระบบสุขภาพของประเทศไทย 
ให้เกิดความเข้มแข็ง เช่นเดียวกับในต่างประเทศท่ีมีระบบการจัดการท่ีท�าให้คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร่วมมือกันท�างานเป็นทีม แล้วส่งผลเชื่อมโยงมาสู่ระบบสุขภาพ ซึ่งจะท�าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
  นายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในสมัยก่อนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาอนามัยและชนบท เป็นโครงการลักษณะของการออกค่ายอาสาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
พัฒนาหมู่บ้านที่ยังขาดการพัฒนาและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้าน โดยมีการส�ารวจและ
วางแผนเพือ่ให้การเข้าไปพฒันาเป็นระบบมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ันยงัเป็นการพฒันานักศกึษาผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจาก
คณะทีเ่กีย่วข้องให้รูจ้กัการปฏบิตังิาน การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ ส่งเสรมิความเป็นผูน้�า และเสรมิสร้างทศัคตทิีด่ต่ีอการ
ท�างานและด�าเนนิชวีติในชนบท เพือ่เป็นบณัฑติทีมี่คณุภาพต่อไปในอนาคต เป็นการน�านักศกึษาของมหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ ประมาณ 5 - 6 คณะเข้าร่วมค่ายอาสาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นการฝึกฝนการท�างาน 
เป็นทีม ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีการด�าเนินการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ และผู้ส�าเร็จการศึกษาของคณะออกไป
ปฏิบัติงานอยู่ในชนบทที่ห่างไกลหรือไม่
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังมีโครงการดังกล่าวออกไปให้บริการ
วิชาการกับคณะต่าง ๆ  แต่อาจไม่ได้ออกไปทุกคน ส่วนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏบัิตงิานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  รวมทัง้ในชนบทหรอืในบรเิวณทุรกนัดารบ้าง ซึง่คณะมีโครงการส�าหรบันักศกึษา 
เช่น โครงการเดก็ดีมีทีเ่รยีน โครงการนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ีและโครงการชาวไทยภเูขา หรอืต�ารวจตระเวนชายแดน
ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือส�าเร็จไปแล้วก็จะออกไปปฏิบัติงานตาม 
ความต้องการของสงัคม ส�าหรบัการเรยีนแบบสหวชิาชีพ (Interprofessional Education (IPE)) ในเดอืนมิถุนายน 
2559 คณะได้จัดการประชุมนานาชาติ มีวิทยากรท่ีเช่ียวชาญด้านน้ีหลายท่าน และได้จัดประชุมสัมมนากับท้ัง  
6 คณะ มีผู้มีความรู้สายวิชาชีพสุขภาพ มีการหารือเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถ 
รับรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพที่ต้องท�างานร่วมกันของแต่ละสาขาวิชาเมื่อส�าเร็จการศึกษา และคาดว่า 
จะมีการด�าเนินการต่อไป 
	 1.1.2.3	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  1. ควรน�าเร่ืองของภูมิปัญญาล้านนาเข้ามาต่อยอดยุทธศาสตร์เชิงรุก“ล้านนาสร้างสรรค์” ซึ่ง
สามารถสร้างมิติใหม่มากกว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว เช่น เรื่องของสูตรสมุนไพร อาหาร ยา
และเครื่องส�าอาง เป็นต้น 
   2. สิ่งส�าคัญที่สุดที่คณะจะด�าเนินการในระยะ 4 ปี ซ่ึงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้ช้ีแจงว่า  
คณะจะด�าเนินการในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ที่ให้ความรู้ด้านการสกัดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มีห้องปฏิบัติการ 
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานในการสกัดสมุนไพร และท�าการสกัดเพื่อน�าไปสู่การส่งออกเชิงพาณิชย์ โดยศูนย ์
ดงักล่าวจะได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากรฐับาลประมาณ 40 ล้านบาท โดยร่วมมอืกบัอทุยานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเร่ืองของสมุนไพรและน�ามาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ส�าหรับเรื่องของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเสียงสะท้อนกลับมาในเรื่องของการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น 
อย่างดี จากค�าชี้แจงของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ดังกล่าวมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ท�าอย่างไรที่จะท�าให้บัณฑิต
ของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นเภสัชกรที่เป็นคนดี
  3. ควรน�าเรื่องของสมุนไพรมาศึกษาต่อยอดเรื่องของสารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร 
ในเรื่องของสารออกฤทธิ์ (Active substance) ว่ามีอะไรบ้าง และโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์เหล่านั้น 
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เป็นอย่างไร ซึง่ปัจจุบนัทางคณะ ยงัไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างครบวงจร เน่ืองจากยงัขาดเครือ่งมือและอุปกรณ์
ที่จ�าเป็น ส่งผลให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรองมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ  
หากคณะสามารถสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ จะท�าให้
คณะเภสัชศาสตร์สามารถท�าการศึกษาเกีย่วกับสมนุไพรและสารในสมนุไพรได้ครบวงจร ซึง่ข้อมลูเหล่านีส้ามารถ
น�าไปต่อยอดในการผลติยาจากสารสกดัของสมุนไพรได้ต่อไป หากสามารถด�าเนนิการได้ จะท�าให้คณะเภสชัศาสตร์
เป็นคณะชั้นน�าทางด้านเภสัชกรรมของประเทศไทย
  4. สิง่ทีเ่ป็นจดุเด่นของคณะเภสชัศาสตร์ คอื นกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร์ทกุคนต้องท�าหลงัจาก 
ส�าเร็จการศึกษา คือต้องสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะท�าอย่างไรให้นักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์สอบได้อนัดบัที ่1 ของประเทศ และมจี�านวนผูส้อบผ่านมากทีส่ดุ ซึง่คณะเภสชัศาสตร์เคยท�าได้
มาแล้ว จึงขอให้พยายามรักษาคุณภาพที่ดีเช่นนี้ไว้ให้ได้
  5. คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการศึกษาเรื่องของพิษวิทยา (Toxicology) และเภสัชวิทยา (Phar-
macology) อย่างชัดเจนหรือไม่ ซึ่งปกติแล้วจะต้องศึกษาท้ัง 2 สาขา ซึ่งเป็นแขนงวิชาทางด้านเภสัชศาสตร์
ควบคู่กันไป หากคณะเภสัชศาสตร์ได้ศึกษาในเรื่องน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย เน่ืองจากจังหวัดใน 
ภาคเหนือของประเทศไทยมีการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่จ�านวนมาก ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ความรู้
จากทั้ง 2 สาขาดังกล่าว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ชี้แจงว่า เรื่องของพิษวิทยา (Toxicology) คณะฯ มีการสอน
แบบบรรยายมากกว่า ส�าหรบัการสอนแบบการใช้ห้องปฏิบตักิารมเีพยีงเลก็น้อย โดยคณะมงีานวจิยัของอาจารย์ 
ในเรื่องของการวิเคราะห์สารตกค้างต่าง ๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์ ส่วนในเรื่องของพิษวิทยา มีบทความในเรื่อง
ของโลหะหนัก และสารปนเปื้อนต่าง ๆ  และส�าหรับการทดลองเรื่องพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง คณะยังไม่ได้รับการ
รบัรอง (Good Laboratory Practice (GLP)) ซึง่เป็นข้อจ�ากดัและไม่สามารถน�าไปใช้ในการส่งออกได้ แต่ในเร่ือง
การเรียนการสอนของนักศึกษามีทั้งสองกระบวนการ
  นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับไปด�าเนินการใน 3 เรื่องนี้ คือ 
(1) การสร้างบัณฑิตเภสัชกรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นคนดีและคนเก่ง (2) การวิจัยสมุนไพรท่ีสามารถ
ท�าได้ครบวงจรจนถึงขั้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ ได้ และ (3) การศึกษาเรื่องของพิษวิทยา (Toxicology) 
และเภสัชวิทยา (Pharmacology) เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
	 1.1.2.4	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  1. หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการออกแบบหลักสูตรที่ให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชา
ข้ามคณะได้ จะท�าให้นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนกระบวนวชิาเลอืกได้มากขึน้ ซึง่คณะบรหิารธรุกจิควรจดัเตรยีม
กระบวนวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัทางธุรกิจประมาณ 4 - 5 กระบวนวชิาส�าหรับกรณดีงักล่าว จะท�าให้นกัศกึษาคณะอืน่ 
มีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น 
   2. ควรน�าเรื่องของ Learning Platforms รวมกับ Competency Based Learning จะก่อให้
เกดิหลกัสตูรการเรยีนการสอนเฉพาะบคุคล (Individualized Curriculum) และก�าลงัเป็นทีส่นใจในโลกปัจจบุนั 
หรอือาจเรยีกอกีอย่างว่า การเรยีนการสอนแบบ Customized Students คอื นกัศึกษาทีเ่รยีนในสาขาวชิาเดยีวกนั
ไม่จ�าเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่เหมือนกัน เพราะนักศึกษาแต่ละคนมีความสนใจไม่เหมือนกัน 
	 1.1.2.5	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  1. จากข้อมูลการประเมินท่ัวไป อาจารย์ท่ีเป็นนักวิจัย สามารถสร้างงานวิจัยท่ีมีศักยภาพ
มีจ�านวนจ�ากัด และสามารถท�างานต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมยิ่งมีน้อย ดังนั้น ควรสร้างระบบที่ยืดหยุ่นที่
เป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อต่อการท�าวิจัย จึงต้องการเห็นตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดผลในเรื่องของระบบ 
ความยืดหยุ่นของภาระงานที่สามารถด�าเนินการได้ตามแนวทาง CMU-EdPEx 
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  2. นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะที่ไปท�างานในต่างประเทศเกิด Culture Shock เพราะไม่คุ้นชิน
กับการเรียนแบบ Open Discussion ที่มีการเรียนแบบโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งต่างจากการเรียนใน
ประเทศไทยท่ีเป็นการเรยีนการสอนแบบทางเดยีว ดงันัน้ การพฒันาบณัฑติของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ให้มทีกัษะ
ในระดับสากล จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น และคณะฯ จะสามารถผลิตนักวิเคราะห์ข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน เน่ืองจาก
ปัจจุบันขาดแคลนบุคลากรด้านนี้มาก
	 1.1.2.6	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
  1. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของคณะ 
ทั้งน้ี เพื่อให้สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แจ้งว่า คณะ
ยังไม่มีปัญหาเรื่องสถานประกอบการ ส�าหรับนักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ เน่ืองจากได้รับความร่วมมือจาก
ศิษย์เก่าในจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างดี และก�าลังสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการจัดหาสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คณะประสบปัญหาคือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาน้อย เนื่องจาก
เป็นโครงการทีใ่ช้เวลาค่อนข้างนาน นกัศกึษาจงึเลอืกท่ีจะเรยีนวชิาอืน่ทดแทน คณะก�าลงัด�าเนนิการแก้ปัญหาโดย
การพจิารณาปรบัปรงุหลกัสตูร โดยจะให้นกัศึกษาสามารถใช้โครงการสหกิจศกึษามาทดแทนการท�าโครงการวจิยั 
เพื่อส�าเร็จการศึกษาได้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามากขึ้น
  2. จ�านวนอาจารย์ของคณะที่จะเข้าสู่วัยเกษียณมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของคณะมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก อาจจะท�าให้เป็นอุปสรรคต่อยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย
  3. ผลงานการบริหารงานของคณบดีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมาก การไปต่อยอดผลงานที่ท�าไว ้
อาจเป็นเรื่องยาก จึงอาจพิจารณาเลือกด�าเนินการในด้านที่ยังเป็นจุดอ่อนของคณะ เช่น ความรู้พื้นฐานด้าน
เศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา เป็นต้น หรืออาจพิจารณาด�าเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นจุดแข็งที่มีอยู่แล้ว เช่น  
คณะมีผลงานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus เป็นอันดับ 1 แต่ผลงานเหล่าน้ันมาจากอาจารย์เพียงคนเดียว  
จึงควรหาวิธีการที่จะท�าให้อาจารย์ส่วนใหญ่สร้างผลงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนได้มากกว่า
  4. คณะควรจะเข้ามามบีทบาทในงานวจิยัแบบ Multidisciplinary ของมหาวทิยาลยัให้มากขึน้ 
เนื่องจากการท�างานวิจัยทุกเรื่องต้องการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร์
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 เรื่อง รวมทั้งงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่จะมีอิทธิพลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย
  5. คณะมีงานวิจัยและมีความร่วมมือกับต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซยีน จึงน่าจะมกีารท�าวจิยัร่วมกนัในลกัษณะท่ีเป็นการเพิม่พนูความรูร้ะหว่างประเทศให้แก่นักศึกษา 
เช่น ความรู้เรื่องอาเซียน เป็นต้น
  6. คณะควรท�างานวจิยัทีใ่ช้ Big Data ซึง่ปัจจบุนัมข้ีอมลูหลายส่วน เช่น ข้อมลูการซือ้ขายทีด่นิ
ทีม่กีารจดทะเบยีนเป็นรายแปลง ข้อมลูการท�างานของแรงงานในระบบ ซึง่สามารถน�ามาวิเคราะห์ในแต่ละจังหวัด 
และจะมีประโยชน์อย่างมากในเชิงนโยบายสาธารณะ เนื่องจากภาวะการจ้างงานของประชากรเป็นเรื่องที่น่า 
เป็นห่วง เพราะผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มกีารขยายตวั แต่อตัราการจ้างงานกลบัไม่ขยายตวัเท่าทีค่วร
  7. การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานควรเป็นเป้าหมายทีท้่าทาย และไม่ควรต�า่กว่าเป้าหมาย
เดิม เช่น จ�านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกต่อคน ร้อยละของงบประมาณที่ใช้กับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด 
การเรียนรู้ อัตราการได้งานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาเอก เป็นต้น
  8. การก�าหนดตวัชีวั้ดในส่วนของยทุธศาสตร์ที ่3 เร่ืองการบรกิารวชิาการสูค่วามเป็นเลิศ พบว่า
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ 1 สร้างการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (Academic Service with 
Impact) มีแต่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่มีตัวชี้วัด Impact จึงควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านคุณภาพด้วย นอกจากนี้ ตัวชี้วัด 
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ของกลยทุธ์ที ่2 สร้างรายได้จากการบรกิารวชิาการ ซึง่มตัีวชีว้ดั คอื จ�านวนโครงการบรกิารวชิาการทีส่ร้างรายได้
ให้แก่คณะ ควรจะต้องวัดผลการด�าเนินงานจากจ�านวนเงินรายได้มากกว่า ซึ่งอาจเป็นการวัดผลจากร้อยละของ
เงินรายได้ที่คณะได้รับจากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ทั้งหมดของคณะ
	 1.1.2.7	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์
  1. การพฒันาศนูย์กลางบริการสขุภาพ (Medical Hub) ซึง่คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างได้ 
ภายในปีนี้ หากด�าเนินการส�าเร็จก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคเหนือที่ยังขาดการบริการดูแลสุขภาพ 
ระดับสูง หรือการดูแลสุขภาพขั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) รวมถึงยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการในประเทศ 
เพื่อนบ้านได้ด้วย
  2.  ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าของโรงพยาบาลมหาราชฯ ทีค่่อนข้างสงู อาจมาจากเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ที่เก่ามาก ซึ่งท�าให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ควรปรึกษาหารือกับผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์ เพื่อศึกษาความคุ้มทุนของการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่ามาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใหม่ที่ประหยัด
พลังงานมากกว่า 
  3. ควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วย
สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้มาใช้บริการ รวมถึงการดูแลความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโรงพยาบาล ซึ่งเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ
  4. การสร้างเครอืข่ายสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่งและท�าได้ดมีากขึน้ ซึง่เครอืข่ายถอืว่า
เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการด�าเนินงานของคณะ จึงขอให้รักษาพัฒนาการนี้ไว้ 
  5. งานวิจัยบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น เรื่องเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ อาจารย ์
ผู้ท�าวิจัยต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ของงานวิจัยในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มาประกอบการเขยีนโครงงานวจิยั ควรมีความร่วมมอืกนัระหว่างอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์และ
คณะเศรษฐศาสตร์ และคลินิกที่มีแพทย์ให้บริการจ�านวนน้อยแต่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก เช่น คลินิกหู คอ จมูก 
ซ่ึงมีแพทย์เพียงคนเดียว คณะอาจจ�าเป็นต้องพิจารณาการจ้างแพทย์ภายนอกเข้ามาช่วยเพื่อให้บริการผู้ป่วยได้
จ�านวนมากขึ้น ขอคณบดีช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย
  6.  ผู้ป่วยผู้สูงอายุมีจ�านวนผู้รับบริการเพิ่มเร็วมาก แต่คณะยังไม่สามารถรองรับได้ทัน 
  นายกสภามหาวทิยาลยักล่าวว่า ภายใน 6 เดอืนข้างหน้า หากคณะสามารถด�าเนนิการปรบัปรงุ
ตึกสงฆ์อาพาธให้เป็นโรงพยาบาลสงฆ์ที่มีคุณภาพได้ส�าเร็จ ก็จะไปหารือกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดั เพือ่น�าแนวคดินีไ้ปด�าเนนิการใช้กบัโรงพยาบาลอืน่ ๆ  ทัว่ประเทศต่อไป ซึง่ขณะนีโ้รงพยาบาล
ที่ท�าได้มีคุณภาพดีที่สุดคือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 1.1.2.8	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  1.  เห็นชอบในหลกัการโครงการจดัสร้างหอพกันกัศกึษาบณัฑติศกึษานานาชาตทิีเ่ป็นบรรยากาศ
นานาชาติอย่างแท้จริง โดยจัดท�าในลักษณะของการระดมทุนในการก่อสร้างหอพักนักศึกษานานาชาติ และ
ค�านวณระยะเวลาในการคืนทุน การก�าหนดอัตราค่าบ�ารุงหอพักของนักศึกษาให้มีความเหมาะสม และการสร้าง
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แตกต่างจากหอพักปกติ ซึ่งจะก่อให้เกิดจุดแข็งส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้างด้วย 
  2. จากข้อมูลการน�าเสนอจ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลงท้ังจ�านวนและคุณภาพ 
บณัฑติวทิยาลยัควรใช้วธิกีารเชงิรกุในการรบัสมคัรนกัศกึษา โดยการแสวงหานกัศกึษาทีม่คีวามสามารถแล้วเสนอ
สิ่งจูงใจให้นักศึกษาเหล่านี้เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น การให้ทุนและสวัสดิการต่าง ๆ จะท�าให้
การรับนักศึกษามีคุณภาพและเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ระดับหนึ่ง และ
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สร้างสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา
ยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น
  3. ถ้าจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์บริหารงานบัณฑิตศึกษาของคณบดี โดยร่วมมือกับ 
คณะต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกว่าแนว Engagement โดยพยายาม
ชกัชวนนักศกึษาทีท่�างานนวตักรรมอยูใ่น Engagement Partner ท้ังหลาย เพือ่ดึงเอางานนวตักรรม งานประดิษฐ์
กรรม หรืองานการปรับปรุง มาปรับแปลงเป็นงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก ถ้าท�าได้
เช่นนี้จะท�าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล�้าหน้าเกินกว่านโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะเช่ือมโยงกับโครงการหอพัก
นกัศกึษาบณัฑตินานาชาตทิีก่�าหนดวัตถปุระสงค์ในเรือ่งของการรบันกัศกึษาทีม่คีณุลกัษณะตรงกบัความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยเข้ามาพักในหอพัก เพื่อให้ได้นักศึกษาที่สามารถท�างานด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยประสงค์  
  สบืเนือ่งจากกรณทีีก่รรมการสภามหาวทิยาลยัมข้ีอเสนอแนะในการด�าเนนิการโครงการก่อสร้าง
หอพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม จัดท�าแผนผังการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะเวลา 10 – 15 ปี เพื่อรองรับหน่วยงานที่
จะก่อตัง้ใหม่ รวมทัง้การกอ่สรา้งหอพักนักศกึษาทัง้ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มาน�าเสนอในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
	 1.1.2.9	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์
  1. การก�าหนดอัตลักษณ์ของคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คอื วชิาการคณุภาพ วิชาชีพ
คณุธรรม น้อมน�าสงัคม เป็นสิง่ทีด่ ีแต่ปัญหาคือการขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายอตัลกัษณ์ การก�าหนดเป้าหมายในเชงิ
วิชาการที่จะเป็นคณะนิติศาสตร์อันดับ 1 - 2 ของประเทศนั้น ควรจะก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะเป็นที่ 1 
หรือที่ 2 ในบางเรื่อง หรือเป็นที่ 1 - 2 ในกฎหมายโดยรวม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ 1 ด้านกฎหมาย
มหาชน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ 1 ด้านกฎหมายธุรกิจ เป็นต้น
  ส�าหรับวิชาชีพคุณธรรม ควรมีการปลูกฝังอย่างสม�่าเสมอ น�าข้อคิดของนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง
มาย�้าเตือนให้นักศึกษาได้ยินได้ฟัง เพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดวิชาชีพคุณธรรมและ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาวิชาชีพกฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น    
  ส�าหรับการน้อมน�าสังคม ควรก�าหนดว่าเป็นสังคมด้านใด และก�าหนดวิธีการท่ีจะเข้าไปแก้ไข
ปัญหา โดยใช้กฎหมายด้านใด ด้วยวิธีการใด เช่น การวิจัย การเสนอกฎหมาย การสัมมนาเสนอความคิดเห็น 
เป็นต้น
  คณบดีควรน�าเรื่องดังกล่าวไปหารือระดมความคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถปฏิบัติ 
ได้จริง 
  2. จากข้อเสนอของคณบดีท่ีกล่าวถึงการท�าให้บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในกฎหมาย 
เฉพาะด้าน ซึ่งมีตัวอย่างการศึกษากฎหมายเฉพาะด้านในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาจะรับ
นักศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่มาศกึษาต่อด้านกฎหมายเฉพาะด้าน ซึง่จะท�าให้บณัฑติ
ที่ส�าเร็จการศึกษากฎหมายมีความรู้หลากหลายรอบด้าน และมีความรู้ในกฎหมายเฉพาะด้านอย่างลึกซึ้ง หาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะด�าเนินการในลักษณะนี้ก็คงต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้
นักศึกษากฎหมาย นอกจากจะมีความรู้ด้านกฎหมายแล้วต้องมีความรู้ด้านอื่นด้วย ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลน
นักกฎหมายเฉพาะด้านอยู่มาก
  3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรขอความร่วมมือกับภาควิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์ จัดส่งอาจารย์มาสอนและช่วยปรับโครงสร้างหลักสูตร เพื่อสร้างกระบวนวิชา English for 
Law จะสามารถช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
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  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณบดีคณะนิติศาสตร์รับไปด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยให้ 
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ยึดถือหลักนิติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
	 1.1.2.10	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
  1. ตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของคณะยังคงเน้นไปท่ีจ�านวนผลงานวิจัย ซ่ึงท่ีผ่านมาคณะมีงานวิจัย
จ�านวนมาก แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบแยกส่วน ต่างคนต่างท�า หากสามารถบริหารจัดการให้เป็นงานวิจัย 
เชงิบรูณาการร่วมกนั และเป็นงานวิจัยทีส่อดรับกบัยทุธศาสตร์ชาต ิกจ็ะท�าให้มผีลกระทบ (Impact) ในเชงิประโยชน์ 
กบัประเทศชาตมิาก ตัง้แต่ระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัจงัหวดั ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ ตวัอย่างกลุม่เป้าหมาย 
ของภาคเหนือที่ต้องการงานวิจัยมาสนับสนุนในการขับเคลื่อน คือ กลุ่มอาหาร และเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งในเรื่อง
ของวสัดุศาสตร์ แม้จะมส่ีวนหลกัเป็นวทิยาศาสตร์ แต่ยงัต้องการความรูจ้ากศาสตร์อ่ืน ๆ  มาบูรณาการร่วมกนัด้วย
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่า งานวิจัยที่เน้นไปทางด้านอุตสาหกรรม และสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ หรืองานวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) สูง น่าจะถูกรวมอยู่ในคลัสเตอร์ความเป็นเลิศของคณะ 
ทั้ง 8 คลัสเตอร์แล้ว อย่างไรก็ตาม จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ไปพิจารณา โดยจะไม่เน้นแต่เพียงผลิตภาพ 
ของงานวิจัยหรืองานวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) สูง แต่จะค�านึงถึงการตอบสนองต่อชุมชนด้วย
  2. การเปิดหลักสูตรนานาชาติจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีการศึกษา 
ความต้องการของตลาด เช่น เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
(CLMV) ต้องการมาเรียน เป็นต้น เพราะหากนักศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรนานาชาติยังเป็นคนไทย การเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษก็จะท�าได้ล�าบาก
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่า การเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อม
น่าจะเป็นที่ต้องการของนักศึกษาในกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งคณะก็มีโอกาสในการท�าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับกลุ่มประเทศ CLMV ด้วย
  3. การด�าเนินงานโครงการช่วยเหลืออาจารย์ที่อยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ควรจะท�าเป็นโครงการ 
ยกระดับสมรรถนะอาจารย์มากกว่า ซึ่งจะเป็นการด�าเนินงานเพื่อช่วยยกระดับสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
  4.  คณะมีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้ว เช่น ศูนย์วิจัยท่ีมีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ จึงควรหาแนวทาง 
ในการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ 
  5. คณะวทิยาศาสตร์เป็นหนึง่ในคณะทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของมหาวทิยาลยั การระดมทนุจากศษิย์เก่า
จึงควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยควรจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง
  6. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาแก่คณะ 
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของคณะฯ ในการเพิ่มอัตราการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา
	 1.1.2.11	 ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์แผนการบริหารงานของผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเกิดจากการชักจูงผู้ม ี
ความรู้ความสามารถมาร่วมงานท�าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องการด�ารงต�าแหน่งทาง
วชิาการด้วย ซึง่แนวทางการแก้ไขสามารถท�าได้ในรปูแบบของต�าแหน่งทางวิชาการพเิศษ เช่น ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ หากมีผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด ซึ่งจะท�าให้สามารถชักจูงคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับสถาบันได้มากขึ้น 
  2. การก�าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างในแนวทางที่โลกต้องการ 
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  3. จุดแข็งของสถาบันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือเรื่องของโรคระบาด ซึ่งปัจจุบันทิศทาง 
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง โรคที่ก�าลังได้รับความสนใจในปัจจุบันคือโรคมะเร็ง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอังกฤษ หากสถาบันจะด�าเนินการวิจัยในเรื่องนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครื่องไซโคลตรอน ซึ่งมีเพียงไม่กี่เครื่องในประเทศไทย และเครื่อง Positron Emission 
Tomography (PET) Scan ทีช่่วยส�าหรับการวิจยัเกีย่วกบัมะเรง็ ท�าให้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีจดุแขง็ด้านนีเ้พ่ิมขึน้ 
  4. สถาบันควรให้ความรูเ้ก่ียวกบัเรือ่งอาหารหรอืสขุภาพทีเ่ป็นพืน้ฐานทัว่ไป ซึง่ยงัมคีวามเหน็ที่ 
โต้แย้งกนัในสือ่สงัคมปัจจุบนั เพือ่สร้างการรบัรูท้ีถ่กูต้อง เช่น การรบัประทานไข่ในชีวติประจ�าวนักบัคอเลสเตอรอล
ในร่างกายมนุษย์ ภาชนะโฟมทีเ่ป็นอนัตราย และครมีเทยีมทีป่ระเทศในแถบยโุรปไม่มกีารบรโิภคแต่ประเทศไทย
ยังบริโภคกันอยู่ เป็นต้น 
  นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า ได้เคยหารือในเรื่องต่าง ๆ น้ีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกระทรวงฯ จะมีนโยบายให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อให้ประชาชนชาวไทย 
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือโรคพื้นฐานทั่วไป เช่น เรื่องของไข่ คอเลสเตอรอล และอื่น ๆ  
  5. ความแตกต่างของนักวิจัยไทยกับนักวิจัยต่างประเทศ คือ เรื่องท่ีปรึกษาหรือพี่เลี้ยงของ 
นกัวจิยั ซึง่นกัวจิยัไทยมค่ีอนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเรยีนรูด้้วยตนเอง ท�าให้ขาดองค์ความรูต้้นแบบ การท�างาน
เป็นกลุ่มมีน้อยและไม่มีงานวิจัยท่ีลงลึกในแต่ละด้าน ซึ่งสถาบันวิจัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศ จะเน้นการท�างาน
เป็นกลุ่ม มุ่งเน้นสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาเป็นทีม หากสถาบันฯ ต้องการท�างานวิจัยที่ได้ผลดี จะต้อง
มีการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาระดับโมเลกุล จึงจะสามารถสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นวิทยาศาสตร์ 
สมัยใหม่ได้
  6. การเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ และควรด�าเนินการ 
ในรูปแบบการท�าข้อตกลงกับผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของชาติ 20 ปี คือ ส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สวทน.) โดยด้านสุขภาพและด้านสังคม วช. เป็นผู้รับผิดชอบ ด้านเศรษฐกิจ สวทน. เป็นผู้รับผิดชอบ 
เรือ่งสขุภาพจะเกีย่วข้องทัง้ด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคม  ซึง่เคร่ืองมอืทีม่คีวามส�าคญัส�าหรบัการวิจยัและนวตักรรม
เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program) ซึ่งเป็น 
แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมาย
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ โดยมีทุนวิจัย 50 ล้านบาท ไปจนถึง 100 ล้านบาท ดังนั้น สถาบันฯ 
ควรสร้างร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งโครงการในลักษณะดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า 
ต้องมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2563 
เนื่องจากงบประมาณ ปี 2562 ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว 
  ในปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายไว้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เสนอของบประมาณว่า จะต้อง 
เป็นงานวิจัยที่มีเรื่องงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้ ไม่ใช่วิจัยเพื่อตอบค�าถามของนักวิจัยเพียง 
อย่างเดียวแล้วน�ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาส�านักงบประมาณได้รับนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ซึ่งท�าได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจาก 
มีหน่วยงานที่ด�าเนินการเก่ียวกับงานวิจัยมีจ�านวนมาก และการก�าหนดนโยบายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ส�านักงบประมาณจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายขึ้นมารับผิดชอบเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบางหน่วยงาน เนื่องจากการเสนอของบประมาณการวิจัย 
ต้องมรีายละเอียดทีค่รบถ้วนตามกรอบแนวทางทีค่ณะกรรมการฯ ก�าหนด เช่น ความพร้อมในการวจิยัและสามารถ
ตอบโจทย์ของประเทศ จึงจะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าว
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  นายกสภามหาวิทยาลัยชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยรัฐบาลมีการ 
ก�าหนดกรอบทีช่ดัเจน และเจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์งบประมาณจะท�าการวเิคราะห์ตามกรอบนโยบายทีร่ฐับาลก�าหนด 
หากหน่วยงานที่ของบประมาณด�าเนินการตามกรอบท่ีรัฐบาลก�าหนด ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ดังกล่าว
  7. ประเด็นเรื่องเชื้อจุลชีพดื้อยา เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ United Nations Programme on 
HIV and AIDS (UNAIDS) ได้หารือกับ National Institutes of Health (NIH) ในเรื่องนี้ พบว่าสาเหตุมาจาก
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจ�าเป็น โดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้น�ายาปฏิชีวนะมาใช้
กับพืช เช่น ส้ม ดังนั้น สถาบันควรให้ความสนใจและมีความร่วมมือกับ United Nations Programme on HIV 
and AIDS (UNAIDS) และ National Institutes of Health (NIH) เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  8. กรณีของนกัวิจัยไทยทีไ่ม่มกีารวจิยัทีล่งลกึและไม่ท�างานเป็นกลุม่ สาเหตเุกดิจากกฎระเบยีบ
ข้อบังคบัทีผ่กูมดั ท�าให้นกัวจิยัไม่สามารถรวมตวักนัได้ เนือ่งจากนกัวจิยัต้องการเป็นชือ่แรกของผลงานวจิยันัน้ ๆ  
จากการวเิคราะห์จากหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาพบว่ากฎระเบยีบข้อบงัคบัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัส่วนใหญ่
ล้าสมยั เนือ่งจากทศิทางการวจิยัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากและต้องท�างานวจิยัเป็นกลุม่จงึจะประสบผลส�าเร็จ 
แต่ติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมให้นักวิจัยท�างานวิจัยเพียงล�าพัง ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิการบดีต้อง
พิจารณาด�าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
  นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
  1. มหาวทิยาลยัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการในเรือ่งของการท�างานข้ามส่วนงาน ขอให้ผู้อ�านวยการ 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพหารอืกบัผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาแนวทางในการด�าเนนิงานต่อไป
  2. โรคมะเร็งเป็นเรื่องที่ส�าคัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์ท่ีจะ
ด�าเนินการในเรื่องนี้หรือไม่ โดยผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช้ีแจงว่า สถาบันก�าลังพัฒนา 
นักวจิยัทางด้านพนัธศุาสตร์ ซึง่ได้รบัการตดิต่อและประสานงานจากโรงพยาบาลรามาธบิดใีห้เข้าไปร่วมด�าเนินการ 
ในเรื่องนี้ด้วย
  3. เรื่องของ Genomic เป็นเรื่องที่ก�าลังด�าเนินการทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนักวิทยาศาสตร์จ�านวนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท�าธนาคารยีน (Gene) แห่งชาติ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ว่าคนไทยท้ังประเทศจะมีตัวอย่างยีนปกต ิ
และยีนที่แปรผันอยู่ในช่วงใดหรือระดับใด ถ้าเกินกว่าปกติจะเกิดการแปรผันอย่างไร ซึ่งในต่างประเทศจะม ี
ธนาคารยีนแห่งชาติ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี ซึ่งก�าลังพยายามด�าเนินการอยู่ 
    4. ในช่วงทีผ่่านมานกัวิทยาศาสตร์ของ 4 โรงพยาบาล คอื โรงพยาบาลรามาธิบด ีโรงพยาบาลศริริาช  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ เมืองเซินเจ้ิน ประเทศจีน  
เพื่อศึกษาเรื่องของพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการด้าน Genomic ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า
จะสร้างระบบงานวิจัยด้าน Genomic ส�าหรับคนไทย และโรคที่เกี่ยวกับคนไทยด้วย 
  ปัจจุบันหากคนไทยต้องการทราบเรื่อง Genomic จะต้องเจาะเลือดแล้วส่งไปตรวจวิเคราะห์
ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง หรือเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยก�าลังอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ในการวิเคราะห์ Genomic โดยความร่วมมือของโรงเรียนแพทย์ 4 เหล่าทัพ ซึ่ง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มนีกัวทิยาศาสตร์ทีศึ่กษาเรือ่งนี ้แต่อยูก่ระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ  จึงขอมอบหมาย 
ผู้อ�านวยการสถาบันฯ รวบรวมและเชิญมาหารือร่วมกัน รวมท้ังหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ด้วย ว่าจะ
ด�าเนินการเรื่องนี้ไปในทิศทางใด
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  หากจะเปรียบเทียบแล้วเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์กายภาพ ส่วน  
Genomic จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และประเทศใดท่ีไม่มีความรู้เรื่อง Genomic จะท�าให้ 
กลายเป็นประเทศที่ล้าหลัง เช่น เรื่องของ Genome ของมนุษย์ พืช สัตว์บก และสัตว์น�้า และโดยเฉพาะเรื่อง 
ของโรคมะเร็งที่ Genome มีความส�าคัญมาก 
  5. ปัจจุบนัในสหรฐัอเมรกิาส่ิงทีเ่ป็นปัญหามากกว่าโรคเอดส์ คอื การเสพติดยาแก้ปวดทีท่�าจาก 
สารสกัดจากฝิ่น ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ท่ีเสพติดสารดังกล่าว  
เมื่อคลอดบุตรและตัดสายสะดือออก จะส่งผลกระทบต่อทารกโดยฉับพลัน ท�าให้ทารกเกิดอาการชักและอาจ 
เสียชีวิตได้ เนื่องจากทารกขาดยาที่ได้รับจากมารดาอย่างฉับพลัน ท�าให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศเป็นปัญหา
ส�าคัญทางด้านสุขภาพของชาติและทุ่มงบประมาณไปในเรื่องนี้อย่างมาก
  ส่ิงทีส่ถาบันด�าเนนิการและน�าเสนอเป็นเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาในระดบัโลกอยูแ่ล้ว และสถาบนัมีความ
ช�านาญ แต่ควรเลือกด�าเนินการเพียงบางเรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้างมากกว่าการด�าเนินการในหลาย ๆ เรื่อง
พร้อมกัน
	 1.1.2.12	 ข้อเสนอแนะต่อยทุธศาสตร์แผนการบริหารงานของคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์
  1. การของบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งน่าจะเป็นการล่าช้าเกินไป ควรของบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562 ในหมวดของครุภัณฑ์
และสิง่ก่อสร้างของมหาวทิยาลยั โดยก�าหนดความส�าคัญไว้เป็นอนัดบัแรก ซึง่น่าจะได้รบัการสนบัสนนุ เนือ่งจาก
เป็นคณะที่ก่อตั้งใหม่และยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
  2. ควรขอรับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board ที่มีนโยบายให้การสนับสนุนเรื่องของ
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุข (Public Health) 
  3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือไม่ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 
  1. หากมหาวิทยาลัยมีอาคารว่างและสามารถให้คณะใช้ในการเรียนการสอนได้ ก็จะเป็นการดี  
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 เมื่อคณะสามารถเปิดการเรียนการสอนภาคปกติได้ ซ่ึงอาคาร 3 ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ให้คณะใช้ชั่วคราวในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอกับจ�านวนนักศึกษา และอาคารใหม่ท่ีคณะ
เสนอของบประมาณไปนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี 
  2.  การขอรบัทนุสนบัสนนุจาก China Medical Board มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนือ่งจาก
ปัจจุบันความคล่องตัวทางด้านงบประมาณของ China Medical Board มีค่อนข้างน้อย ซึ่งจะได้หาแนวทางอื่น
ต่อไป
  3. การเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หากไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร คณะ 
จะใช้จดุแข็งเรือ่งของหลกัสตูร MPH One Health (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ทีเ่ป็น Double Degree ร่วมกบั School 
of Public Health, University of Minnesota (UMN) ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 
เป็นจ�านวนมาก และเป็นจุดขายส�าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการได้รับ 2 ปริญญา โดยเฉพาะปริญญาท่ีสอง
จากมหาวทิยาลยัชัน้น�าในสหรัฐอเมรกิา ซ่ึงมีมาตรฐานทีส่งูมาก โดยนกัศกึษาทีร่บัเข้าศกึษาต้องมคีะแนน TOEFL 
ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา ส�าหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปัจจุบัน มีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ทั่วประเทศประมาณ 70 แห่ง และวิทยาเขตที่ท�าการสอนด้านสาธารณสุขประมาณ 90 แห่ง 
ผลิตนักศกึษาระดบัปรญิญาตรไีด้ประมาณ 26,000 คนต่อปี ซึง่ในระยะเวลา 10 ปี จะมีนักศกึษาท่ีส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุขประมาณ 200,000 คน ซึ่งมีงานรองรับน้อยมาก แต่หากเป็นการเรียนการสอน 
ด้านอาชีวอนามัยและด้านความปลอดภัยจะเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน แต่เน่ืองจากการเรียนการสอน 
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ด้านอาชีวอนามัย ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความเข้มงวดเรื่องของเกณฑ์ขั้นต�่าและ
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างสูง ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังไม่มีบุคลากรในด้านนี ้
เพยีงพอ ในอนาคตหากคณะมคีวามพร้อมอาจเปิดสอนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรเีฉพาะสาขาวิชาทีข่าดแคลน 
คือ สาขาวิชาอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  ทั้งนี้ หากคณะด�าเนินการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความเข้มแข็ง  
ก็สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ เนื่องจากมีผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี 
เป็นจ�านวนมาก และมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติมีเพียงไม่กี่แห่ง เช่น มหาวิทยาลัย
มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน  
รบัไปพจิารณาด�าเนนิการหาอาคารทีส่ามารถให้คณะสาธารณสขุศาสตร์ใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนในระยะแรก 
และขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเสนอของบประมาณแผ่นดินต่อไป เพื่อสร้างอาคารของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 โดยก�าหนดความส�าคัญไว้เป็นอันดับแรก

 1.2 การออกประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศที่ออกใหม่	หรือปรับปรุงข้อบังคับเดิมทั้งฉบับ

เรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1. การสรรหา/การเลอืก/การเลอืกตัง้กรรมการสภาฯ 4 - - 4

2. การบริหารงานบุคคล 2 - 3 5

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 4 - 4

4. การแบ่งส่วนงาน/งาน - - 5 5

รวม 6 4 8 18

 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและประกาศ	ในปี	พ.ศ.	2560

เรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

1. การเลือกกรรมการสภาฯ 1 - - 1

2. การสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งบริหาร 2 - - 2

3. การบริหารงานบุคคล 7 - 2 9

4. การบริหารวิชาการ 1 - 1 2

5. การบริหารทั่วไป 4 - - 4

6. การแบ่งหน่วยงาน - - 5 5

รวม 15 - 8 23
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 โดยมีข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ออกใหม่ ปรับปรุงท้ังฉบับ และ
แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
	 1.	ข้อบังคับที่ออกใหม่และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่	โดยยกเลิกข้อบังคับเดิม	จ�านวน	6	ฉบับ	
ประกอบด้วย
 •	 ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหา/การเลือก/การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จ�านวน	4	ฉบับ
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ�า พ.ศ. 2560
   เหตทุีอ่อกข้อบงัคบั	: ให้ข้าราชการสายปฏบิตักิารมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ด้วย ซึง่เดมิให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ�าสายปฏิบัติการเท่านั้นท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และแก้ไขวิธีการเลือกต้ังเพ่ือให้ผู้สมัครจาก
ส่วนงานที่มีจ�านวนบุคลากรน้อยมีโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน โดยให้ความส�าคัญ
และน�้าหนักกับส่วนงานมากขึ้น 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ�า พ.ศ. 2560 
   เหตุที่ออกข้อบังคับ	 : ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า
ต้องเป็นพนักงานทั้งสามคน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างคณาจารย์ประจ�าที่เป็นพนักงานกับคณาจารย์
ประจ�าที่เป็นข้าราชการที่จะมีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าเทียมกัน และให้คณาจารย ์
ทุกคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา โดยเลือกได้กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน เพื่อให้ผู้สมัครที่สังกัดคณะ 
ที่มีคนจ�านวนน้อยมีโอกาสได้รับเลือกมากขึ้น
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้า 
ส่วนงาน พ.ศ. 2560
   เหตุที่ออกข้อบังคับ	 : ปรับปรุงถ้อยค�าในข้อบังคับให้ชัดเจนมากข้ึน และก�าหนดให้น�ารายช่ือ
หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งก่อน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 24 วรรคสาม และวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560
   เหตุที่ออกข้อบังคับ	 : ปรับลดจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีส่วนงานต้องเสนอช่ือในการสรรหา กรณี
แทนต�าแหน่งทีว่่างลงก่อนครบวาระ โดยให้เสนอชือ่เท่ากบัจ�านวนทีต้่องสรรหาในคราวนัน้ และปรบัปรงุขัน้ตอน 
การสรรหากรณีแทนต�าแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ
 •	 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	จ�านวน	2	ฉบับ
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์  
พ.ศ. 2560
   เหตุที่ออกข้อบังคับ	 : ก�าหนดหลักประกันความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องทุกข์ มิให้ถูกกลั่นแกล้ง 
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2560
   เหตุท่ีออกข้อบังคับ	 : เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นการ 
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดการเรียนการสอน และท�าการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์/
สาขาวิชาต่าง ๆ



53

	 2.	ระเบียบที่ออกใหม่	จ�านวน	4	ฉบับ	ประกอบด้วย
	 •	 ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา	จ�านวน	4	ฉบับ
  1. ระเบยีบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพนกัศกึษาส�าหรบั
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
   เหตุที่ออกระเบียบ	 : มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถเดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ณ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ในระหว่างที่เดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพในภาค
การศกึษาทีไ่ด้รบัอนญุาตไม่เกนิ 2 ภาคการศกึษาตดิต่อกนั ซึง่นกัศกึษาทีจ่ะได้รบัการยกเว้นจะต้องได้รบัอนญุาต
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและส่วนงานต้นสังกัดก่อนออกเดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบัน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
   เหตุท่ีออกระเบียบ	 : เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
เชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยค่าธรรมเนียมส�าหรับทันตแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. 2560
   เหตุที่ออกระเบียบ	 : จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับทันตแพทยสภา
   4. ระเบยีบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนยีมหอพักนกัศึกษา ส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี 
ที่พักในหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
   เหตุที่ออกระเบียบ	 : ปรับปรุงอัตราค่าบ�ารุงหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงหอพักใหม่ เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงสมควรปรับอัตราค่าบ�ารุงหอพักให้เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และมีรายได้ที่สามารถน�ามาบ�ารุงรักษาหอพักได้มากขึ้น
	 3.	ประกาศที่ออกใหม่	จ�านวน	8	ฉบับ
 •		ประกาศเกี่ยวกับการแบ่งส่วนงาน/งาน	จ�านวน	5	ฉบับ
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 
   เหตุท่ีออกประกาศ	 : จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ 
ทางทะเล เป็นส่วนงานทางวชิาการใหม่ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเปลีย่นช่ือวิทยาลยันานาชาต ิเป็น วิทยาลยั
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และ
ปรับปรุงประกาศเรื่องการจัดตั้งส่วนงานให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อสะดวกในการอ้างอิง
  2. ประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เรือ่ง การจดัตัง้ส่วนงานวชิาการภายในของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2560 
  	 เหตุที่ออกประกาศ	 : มีการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในข้ึนใหม่อีกสองส่วนงาน คือ สถาบัน
นโยบายสาธารณะ และ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และโดยท่ีประกาศเกี่ยวกับการจัดต้ังส่วนงานวิชาการ
ภายในได้มีการแก้ไขหลายครั้งแล้วสมควรปรับปรุงให้เป็นฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
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  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 
   เหตทุีอ่อกประกาศ	: ก�าหนดให้ส�านกังานสภามหาวทิยาลัยมหีน้าทีใ่นงานบรหิารความเสีย่งของ
มหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นใหม่
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานและก�าหนดอ�านาจและหน้าท่ีของงานใน
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  	 เหตทุีอ่อกประกาศ	: ก�าหนดให้มีงานบรหิารความเสีย่งเป็นงานใหม่ในส�านกังานสภามหาวทิยาลยั
เพื่อรองรับภารกิจด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส�านักงานส่วนงานวิชาการและส�านักงาน
ส่วนงานอื่น พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่ออกประกาศ	: ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส�านักงานส่วนงานวิชาการ
และส�านักงานส่วนงานอื่น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งแล้ว จึงสมควรปรับปรุงและประมวลให้เป็นประกาศ
ฉบับเดียวกัน
 •	 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	จ�านวน	3	ฉบับ
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เร่ือง ก�าหนดขนาดของส่วนงาน จ�านวนต�าแหน่งรองคณบด ีและ
รองผู้อ�านวยการ พ.ศ. 2560
   เหตุที่ออกประกาศ	 : ปรับระดับส่วนงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้สูงข้ึน จากส่วนงาน 
ขนาดเลก็ หรอืระดบั 1 เป็นส่วนงานขนาดกลาง หรอืระดบั 2 โดยพจิารณาจากภารกจิและหน้าที ่จ�านวนบคุลากร
ในการควบคุมดแูล และงบประมาณในการด�าเนนิงานของส่วนงาน  ก�าหนดจ�านวนรองคณบดตีามขนาดส่วนงาน 
ที่ปรับใหม่ และปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ่ึงได้มีการแก้ไขหลายครั้งแล้วให้รวมอยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อ 
ความสะดวกในการอ้างอิง 
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2560
   เหตทุีอ่อกประกาศ	: ปรบัระดบัส่วนงานของคณะสตัวแพทยศาสตร์ให้สงูขึน้ จากส่วนงานขนาดเลก็  
หรอืระดบั 1 เป็นส่วนงานขนาดกลาง หรอืระดบั 2 และก�าหนดจ�านวนผูช่้วยคณบดตีามขนาดส่วนงานทีป่รบัใหม่ 
และปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้รวมอยู่ในฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง  
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่ง
และค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2560 
  	 เหตุที่ออกประกาศ	 : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่งและ 
ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้สามารถจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 
ให้แก่ผู้รกัษาการแทนต�าแหน่งทีว่่างได้ตลอดระยะเวลาท่ีรกัษาการแทนต�าแหน่งท่ีว่างนัน้ ซึง่บางครัง้มีความจ�าเป็น
ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติและไม่สามารถแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งตัวจริงได้
	 4.	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม	จ�านวน	15	ฉบับ
 •		ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จ�านวน	1	ฉบับ
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ารงต�าแหน่ง
รองอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 24 วรรคสาม และวรรคท้าย 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอ่ืน ๆ 
ที่มาจากการคัดเลือกหรือเลือกตั้ง
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 •	 ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร	จ�านวน	2	ฉบับ
  2. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560
   เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : ก�าหนดว่า ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ 
ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่งได้
  3. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาหวัหน้าภาควชิา หวัหน้าส�านกัวชิาหรอืหวัหน้า
กลุ่มสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	: ก�าหนดว่า ในกรณีที่มีความจ�าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อ
บังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่งได้
 •	 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	จ�านวน	7	ฉบับ
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส�านักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : ก�าหนดให้มีต�าแหน่งเลขานุการส�านักงานสภาพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจของส�านักงานสภาพนักงาน
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส�านักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2560
  	 เหตท่ีุแก้ไขเพิม่เตมิ	: เนือ่งจากมีการจดัตัง้ศนูย์บรหิารจัดการเมืองอจัฉรยิะมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
เป็นหน่วยงานใหม่ในส�านกังานมหาวิทยาลยั จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดต�าแหน่งบังคบับญัชาและสายการบงัคับบญัชา
ของหน่วยงานที่ตั้งใหม่
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : เพ่ือยกเลิกเงื่อนไขเดิมในข้อบังคับที่ก�าหนดว่า รองอธิการบดีและ 
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ออก ท�าให้มีความคล่องตัวมากข้ึนในการพิจารณาบุคคลที่
จะมาด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี และปรับปรุงเงื่อนไขการเลิกจ้างคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งได้ผ่อนปรนให้มี 
ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 
  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยช่ือต�าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง วาระการ 
ด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และอ�านาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
รองหัวหน้าส่วนงาน และต�าแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : เพื่อให้สามารถแต่งตั้งรองอธิการบดีจากบุคคลภายนอกได้ โดยต้องเคย
ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน และเพื่อให้ผู้อ�านวยการสถาบันที่มีศักยภาพ  
มีความสามารถในการบริหารส่วนงาน ซึ่งมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป สามารถได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้มากกว่าสองวาระติดต่อกัน
  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยช่ือต�าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง วาระการ 
ด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และอ�านาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
รองหัวหน้าส่วนงาน และต�าแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
   เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 :	 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) มีอ�านาจพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการการสอนหรือประสบการณ์ทางด้านบริหาร ส�าหรับการแต่งตั้ง
ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อ�านวยการ และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนงานขนาดเล็ก (ระดับ 1) 
ได้ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่มีความจ�าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่งได้
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  9. ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวชิาการขัน้ต�า่ของคณาจารย์ประจ�า
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 :	 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) มีอ�านาจยกเว้นข้อห้ามที่มิให้
แต่งตัง้ผูด้�ารงต�าแหน่งอาจารย์ด�ารงต�าแหน่งบรหิารหรอืต�าแหน่งอืน่ทีป่ฏบิตังิานในลกัษณะเดยีวกนัในระยะเวลา 
3 ปีแรกนับต้ังแต่วันท่ีได้รับบรรจุ ในการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารในส่วนงานขนาดเล็ก (ระดับ 1) ได้ตาม 
ที่เห็นสมควร และในกรณีที่มีความจ�าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ เพื่อให้
ส่วนงานขนาดเล็กมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น
  10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ�านาจให้ปฏิบัติการแทน  
และการมอบอ�านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2560
   เหตทีุแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	: เพือ่ให้การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัมคีวามต่อเนือ่ง และการมอบอ�านาจ 
การปฏิบัติการแทนอธิการบดีสามารถท�าได้อย่างกว้างขวาง และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยขยายเวลา 
การรกัษาการแทน จากเดมิทีก่�าหนดให้รกัษาการแทนได้ไม่เกินหกเดอืนและหากมคีวามจ�าเป็นให้ขยายเวลาไปอกี 
ได้ไม่เกินหนึ่งปี เป็น ให้รักษาการแทนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ซึ่งบางกรณี 
มีความจ�าเป็น เพราะไม่สามารถแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งตัวจริงได้ จึงต้องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเป็นระยะเวลา 
นานกว่าปกติ
 •	 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารวิชาการ	จ�านวน	1	ฉบับ
  11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือก 
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ
 •	 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทั่วไป	จ�านวน	4	ฉบับ
  12. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยการบรหิารหน่วยงานของส่วนงานวชิาการและส่วนงาน
วิชาการภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	: เพื่อให้ผู้อ�านวยการส่วนงานวิชาการภายในที่มีศักยภาพ มีความสามารถ
ในการบริหารส่วนงาน ซึ่งมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป สามารถได้รับแต่งตั้งให ้
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้มากกว่าสองวาระติดต่อกัน
  13. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยการบรหิารหน่วยงานของส่วนงานวชิาการและส่วนงาน
วิชาการภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน
วิชาการภายใน โดยให้สามารถแต่งตั้งประธานกรรมการอ�านวยการจากผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมายได้
   14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551 
     เหตทุีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	: ให้มเีลขานกุารส�านกังานสภาพนักงานเป็นผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ที่เป็นภารกิจของส�านักงานสภาพนักงาน
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  15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอ�านวยการ และคณะกรรมการบริหาร
ประจ�าส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  	 เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 :	ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน
วชิาการ และคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงานอืน่ รวมทัง้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ 
อ�านวยการให้ชัดเจนมากขึ้น
	 5.	ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม	จ�านวน	8	ฉบับ
 •	 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	จ�านวน	2	ฉบับ
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การก�าหนดอัตราเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง และ 
ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
   เหตุที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 :	ก�าหนดเงินประจ�าต�าแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุม่ปฏบิตักิารและวชิาชพี ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในระดบัช�านาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพเิศษ 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก�าหนดขนาดของส่วนงาน จ�านวนต�าแหน่งรองคณบดี  
และรองผู้อ�านวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   เหตทุีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	: ปรบัระดบัส่วนงานของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สงูข้ึน จากส่วนงานขนาดกลาง  
หรือระดับ 2 เป็นส่วนงานขนาดใหญ่ หรือระดับ 3 โดยพิจารณาจากภารกิจและหน้าที่ จ�านวนบุคลากรในการ
ควบคุมดูแล
 •	 ประกาศเกี่ยวกับการแบ่งหน่วยงาน	จ�านวน	5	ฉบับ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
   เหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม	 : แบ่งหน่วยงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาและ 
การจดัการทางทะเล ซึง่เป็นส่วนงานทางวชิาการใหม่ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และปรบัปรงุการแบ่งหน่วยงาน
ในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
    	 เหตทุีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	: ปรบัปรงุการแบ่งหน่วยงานในคณะวทิยาศาสตร์ และเปลีย่นชือ่หน่วยงาน
ในคณะการสื่อสารมวลชน
  5.  ประกาศมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เรือ่ง การแบ่งและก�าหนดอ�านาจและหน้าทีห่น่วยงานในส�านกังาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 
  	 เหตทุีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	: มกีารจดัตัง้ศนูย์บรหิารจดัการเมืองอจัฉรยิะ เป็นหน่วยงานใหม่ในส�านกังาน
มหาวิทยาลัย
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 6
  	 เหตุที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 : โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณและรายได้  
พนักงานและลูกจ้างของศูนย์การศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในการปกครองดูแลของศูนย ์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดส�านักงานมหาวิทยาลัย มาอยู่ในการปกครองดูแลของวิทยาลัยการศึกษา
และการจัดการทางทะเล
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  7.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในกอง ศูนย์ ส�านักงานในสังกัด 
ส�านักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
  	 เหตุท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 :	ปรับโครงสร้างงานภายในกองพัฒนานักศึกษา และเปลี่ยนช่ืองานให้ 
เหมาะสมกับภารกิจที่ปรับปรุงใหม่
 •	 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ	จ�านวน	1	ฉบับ
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ครุยประจ�าต�าแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  	 เหตุที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 : ก�าหนดสีเขียวตองอ่อนเป็นสีประจ�าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้เป็น 
สีแถบก�ามะหยี่ผ้าคล้องคอด้านนอกของครุยวิทยฐานะ ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์

 1.3 อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา 

 ได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ จ�านวน 10 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรนานาชาติ จ�านวน 6 หลักสูตร),  
การปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน 106 หลักสูตร, การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 70 หลักสูตร 
และการปิดหลักสูตร จ�านวน 4 หลักสูตร โดยจ�าแนกตามระดับของหลักสูตร ดังนี้

อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร

อนุมัติการปิดหลักสูตร

หลักสูตรระด
ับปริญญาตรี

หลักสูตรระด
ับปริญญาโท

หลักสูตรระด
ับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรระด
ับปริญญาเอก

1
5

0 4

46
40

1

19
24

31

2

13

0 4 0 0
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 ส�าหรับรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน และหลักสูตรเดิมที่ได้รับอนุมัติให้ 
ปิดสอน จ�าแนกตามระดับและส่วนงาน มีดังนี้
 •	 หลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน	จ�านวน	10	หลักสูตร	ได้แก่

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ส่วนงาน

1. หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม 
ผู้สูงอายุ

” คณะทันตแพทยศาสตร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

” คณะแพทยศาสตร์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การบรรจุ

” คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6. หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
(หลักสูตรนานาชาติ)

” สถาบันนโยบายสาธารณะ

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์

8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ” คณะเกษตรศาสตร์

9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

” คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

” สถาบันนโยบายสาธารณะ

 •	 หลักสูตรเดิมที่ได้รับอนุมัติให้ปิดสอน	จ�านวน	4	หลักสูตร	ได้แก่

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ ส่วนงาน

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

” ”

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์
และการพัฒนา

” ”

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สุขภาพ

” ”
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 1.4 อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา

 ได้อนุมัติผู้ส�าเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น 7,766 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

รวมทั้งหมด

171 คน

165 คน

 1,364 คน

           5,971คน

95 คน

              7,766 คน

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา	(คน)

 1.5 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่ง หรือ
ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว

       สภามหาวทิยาลยัได้อนมุตักิารจดัตัง้ส่วนงานวชิาการ จ�านวน 2 ส่วนงาน, จดัตัง้ส่วนงานวชิาการภายใน 
จ�านวน 2 ส่วนงาน, จัดตั้งหน่วยงานระดับกองในส�านักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน 3 หน่วยงาน, ยุบเลิกศูนย์  
(มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา) ในคณะ จ�านวน 1 ศูนย์ จัดตั้งใหม่ จ�านวน 1 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อ จ�านวน 1 ศูนย์, 
ปรับปรุงการแบ่งงานในส�านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยก�าหนดให้มีงานใหม่ 1 งาน, ปรับปรุงการแบ่งงานใน
ส�านักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จาก 1 งานเดิมเป็น 3 งานใหม่ และเปลี่ยนชื่องานในกองสังกัด
ส�านักงานมหาวิทยาลัยอีก 6 งาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
	 (1)	 อนุมัติให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์	เป็นส่วนงานวิชาการ	โดยให้แบ่งหน่วยงานภายในคณะ
ออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ (1) ส�านักงานคณะ (2) ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ (3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 
	 (2)	 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล	 เป็นส่วนงานวิชาการ	 โดยให้
แบ่งหน่วยงานภายในวิทยาลัยออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ (1) ส�านักงานวิทยาลัย (2) ส�านักวิชาการศึกษาและ 
การจัดการทางทะเล และ (3) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
	 (3)	 อนุมัติให้จัดต้ังสถาบันนโยบายสาธารณะ	 เป็นส่วนงานวิชาการภายใน	 เพื่อท�าการวิจัยและ 
ตพีมิพ์ผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะแขนงต่าง ๆ  และจดัการเรยีน
การสอนในด้านนโยบายสาธารณะในระดับบัณฑิตศึกษา
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	 (4)	 อนุมัติให้จัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์	 เป็นส่วนงานวิชาการภายใน	 เพื่อให้ด�าเนินการ
วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับบัณฑิตศึกษา
	 (5)	 อนุมตัใิห้ปรบัปรงุการแบ่งหน่วยงานในส�านกังานมหาวทิยาลยั	โดยก�าหนดให้มหีน่วยงานทีม่ฐีานะ 
เทียบเท่ากองเพิ่มขึ้นอีก 3 หน่วยงาน คือ (1) ศูนย์บริหารวิชาการ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน 
ด้านวิชาการ (2) ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ท�าหน้าที่ในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กรในทุกพันธกิจ 
และ (3) ศนูย์บรหิารจดัการเมอืงอจัฉริยะมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบด้านกายภาพและสิง่แวดล้อม
ของ มช. ติดตามดูแลการบริหารจัดการพื้นที่แบบรวมศูนย์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ
	 (6)	 อนมุตัใิห้ปรบัปรงุการแบ่งหน่วยงานและการเปลีย่นชือ่หน่วยงานในส่วนงาน	ได้แก่ (1) อนมุตัใิห้ยบุ  
“ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ” คณะวิทยาศาสตร์ แล้วจัดต้ังเป็น “ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”  
ขึ้นแทน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผ่านการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคมและชมุชน และ (2) อนุมัตใิห้เปลีย่นช่ือ “ศูนย์บรกิารการสือ่สาร” คณะการสือ่สารมวลชน 
เป็น “ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” 
	 (7)	 อนมุตัใิห้ปรบัปรงุการแบ่งงานในส�านกังานสภามหาวทิยาลยั	โดยก�าหนดให้มงีานบรหิารความเส่ียง 
เพิ่มอีกงานหนึ่งในส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
	 (8)	 อนมุตัใิห้ปรบัปรุงการแบ่งงานในส�านกังานคณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์	โดยมชีือ่งาน
เดิมและชื่องานที่เสนอขอปรับปรุงใหม่ ดังนี้

ชื่องานเดิม ชื่องานที่เสนอขอปรับปรุงใหม่

1. งานบริหารทั่วไป 1. งานบริหารทั่วไป (คงเดิม)

2. งานบริหารวิชาการ 2. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

3. งานยุทธศาสตร์และแผน

4. งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

 
	 (9)	 อนมุตักิารเปลีย่นชือ่งานในกองพฒันานกัศกึษา	สงักดัส�านกังานมหาวทิยาลยั	โดยมชีือ่งานเดมิ
และชื่องานที่เสนอขอเปลี่ยนใหม่ ดังนี้

ชื่องานเดิม ชื่องานที่เสนอขอเปลี่ยนใหม่

1. งานธุรการ 1. งานบริหารทั่วไป

2. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. งานพัฒนาทักษะชีวิต

3. งานแนะแนวและจัดหางาน 3. งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว

4. งานทุนและบริการ 4. งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

5. งานวินัย 5. งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา

6. งานกีฬา 6. งานกีฬา (คงชื่อเดิม)

7. งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ 7. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
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 1.6 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

	 1.6.1	 งบประมาณของมหาวิทยาลัย	(งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
	 1.6.1.1	 งบประมาณรายรับ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
  •	 ประมาณการรายรับ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561

  •	 งบประมาณรายรับ	จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ

17,500,000,000

17,000,000,000

16,500,000,000

16,000,000,000

15,500,000,000

15,000,000,000

14,500,000,000

14,000,000,000

13,500,000,000

13,000,000,000

ปร
ะม

าณ
กา

รร
าย

รับ
 (บ

าท
)

16,610,437,300	บาท

491,749,900	บาท

2.96%

17,102,187,200	บาท

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ส่วนต่างประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

10,888,494,100	บาท

63.67%

งบประมาณแผ่นดิน

6,213,693,100	บาท

36.33%
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   •	 งบประมาณรายรับจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน	จ�าแนกตามแผนงาน	

	 	 •	 งบประมาณรายรับจากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย	จ�าแนกตามแหล่งรายได้ต่าง	ๆ
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,033,175,800	บาท

81.00%

แผนงานพื้นฐาน

448,795,100	บาท

7.22%
แผนงานยุทธศาสตร์

326,647,400	บาท

5.26%
แผนงานบูรณาการ

405,074,800	บาท

6.52%

เงินบ�ารุงโรงพยาบาลและเงินบ�ารุงอื่นๆ

6,113,000,000	บาท

56.14%

เงินรายได้อื่นหรือผลประโยชน์อื่น

1,055,136,800	บาท

9.69%

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1,485,405,500	บาท

13.64%

รายได้จากการบริการวิชาการ

2,234,951,800	บาท

20.52%
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	 1.6.1.2	 งบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
  •		ประมาณการรายรับและรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

   •		งบประมาณรายจ่าย	จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ
 

17,500,000,000

17,000,000,000

16,500,000,000

16,000,000,000

15,500,000,000

15,000,000,000

14,500,000,000

14,000,000,000

13,500,000,000

13,000,000,000

12,500,000,000

12,000,000,000

11,500,000,000

11,000,000,000

งบ
ปร

ะม
าณ

 (บ
าท

)

17,102,187,200	บาท

865,484,600	บาท

5.06%

16,236,702,600	บาท

รายรับ รายจ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

10,023,009,500	บาท

61.73%

งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล

6,213,639,100	บาท

38.27%
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  •		งบประมาณรายจ่าย	จ�าแนกตามภารกิจประจ�า	ยุทธศาสตร์	สมทบกองทุน	และงบกลาง
 

  •		งบประมาณรายจ่าย	จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
 

งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2,397,080,800	บาท

ภาระกิจประจ�า
13,504,879,900	บาท

สมทบกองทุนต่าง ๆ
97,550,700	บาท

งบกลาง
237,191,200	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

479,252,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก :
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

236,092,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ 
และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

461,124,100	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก :
นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และ

การดูแลผู้สูงอายุ
237,738,900	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ :
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

785,492,500	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :
ล้านนาสร้างสรรค์
42,385,400	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ :
บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

154,995,900	บาท
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าท
)

งบประมาณตั้งไว้

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

6,414,638,600

5,033,175,800

1,381,462,800

6,082,615,400

309,344,000

5,773,271,400

573,340,600

211,945,600

361,395,000

540,477,900

112,281,700

428,196,200

2,290,888,200

546,946,000

1,743,942,200

334,741,900

0

334,741,900

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบครุภัณฑ์ งบสิ่งก่อสร้าง งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น



6766

	 1.6.2.	งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานวิชาการภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
	 (1)	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
  •	 ประมาณการรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561

  •	 ประมาณการรายได้และรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
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98,880,000	บาท

112,300,000	บาท

13,420,000	บาท

13.57%

12,920,000	บาท

11.50%

112,300,000	บาท

99,380,000	บาท

ปีงบประมาณ 2560

รายได้

ปีงบประมาณ 2561

รายจ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560

ส่วนต่างประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย
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	 (2)	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  •	 ประมาณการรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561

  •	 ประมาณการรายได้และรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
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190,500,000	บาท

202,929,000	บาท

12,429,000บาท

6.52%

8,619,000	บาท

4.25%

202,929,000	บาท

194,310,000	บาท

ปีงบประมาณ 2560

รายได้

ปีงบประมาณ 2561

รายจ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560

ส่วนต่างประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย
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	 (3)	ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  •	 ประมาณการรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561

  •	 ประมาณการรายได้และรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
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24,480,000	บาท

26,590,000	บาท

2,110,000	บาท

8.61%

1,626,000	บาท

6.11%

26,590,000	บาท

24,964,000	บาท

ปีงบประมาณ 2560

รายได้

ปีงบประมาณ 2561

รายจ่าย

ส่วนต่างประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560

ส่วนต่างประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย
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 1.7 แต่งตัง้ผูด้�ารงต�าแหน่งบรหิาร ต�าแหน่งทางวชิาการ และคณะกรรมการตามทีก่�าหนด
ในข้อบังคับ

 1.7.1 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี จ�านวน 5 ราย
 1.7.2 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบัน จ�านวน 1 ราย
 1.7.3 แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนงานวิชาการภายใน จ�านวน 3 ราย
 1.7.4 รับทราบตามที่อธิการบดี (ซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากสภามหาวิทยาลัย) ได้แต่งตั้งบุคคลให ้
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส�านักวิชา จ�านวน 36 ราย
 1.7.5 แต่งตั้งคณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
  1) แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 125 ราย และเทียบต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ราย
  2) แต่งตั้งอาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ จ�านวน 2 ราย และแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน 22 ราย
  3) อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน 10 ราย  
เพื่อน�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งต่อไป
  4) แต่งตั้งศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ จ�านวน 2 ราย
  5) แต่งตั้งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ�านวน 2 ราย
  6) แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ�านวน 2 ราย
  7) แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก จ�านวน 2 ราย
  8) แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ จ�านวน 1 ราย
  9) ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง จ�านวน 15 ราย
 1.7.6 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ�านวน 5 ส่วนงาน
 1.7.7 แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงานใหม่ จ�านวน 2 ส่วนงาน และแต่งตั้งกรรมการ 
อ�านวยการประจ�าส่วนงานเดิมแทนต�าแหน่งที่ครบวาระ และแทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 13 ส่วนงาน
 1.7.8 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 8 ราย
 1.7.9 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน รวมท้ังกรรมการแทน
ต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 34 ส่วนงาน
 1.7.10 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ จ�านวน 24 ราย
 1.7.11 แต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ�านวน 3 ราย
 1.7.12 แต่งตั้งคณะกรรมการและกรรมการตามความในข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ แทนต�าแหน่ง 
ที่ว่างลง จ�านวน 12 คณะกรรมการ
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2.	ผลการด�าเนินงานในด้านการก�ากับดูแล	 และหน้าท่ีอื่นท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบและ	
	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2.1 การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน

 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน โดยประเมิน 
ครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี
	 2.1.1	 ประเมินผลการบริหารงานครั้งที่	1	เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	1	ปี	6	เดือน	จ�านวน	5	ราย	
ประกอบด้วย
	 2.1.1.1	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสังคม	 (รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน  
มภีาพรวมของผลการบรหิารงานอยูใ่นระดบัด ีโดยมีประเดน็ท่ีน่าช่ืนชม ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ต่อมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. เป็นผูบ้รหิารรุ่นใหม่ทีมี่ความมุง่มัน่และความตัง้ใจในการท�างาน เพือ่พฒันาองค์กรให้มคุีณภาพ  
รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะปรับโครงสร้างและภารกิจของสถาบันให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 2. ความตั้งใจและพยายามในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (CoE) โดยให้การสนับสนุน
ผลักดันนักวิจัยให้เป็นหัวหน้าศูนย์ ท�าให้งานวิจัยของสถาบันมีการบูรณาการกับคณะและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
มากขึ้น
 3. การปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของ
สถาบันวิจัยสังคมให้มีความร่มรื่น เป็นระเบียบ สะอาด และมีความปลอดภัยขึ้น 
 4. ความพยายามในการหาเงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอก และการหาแนวทางในการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างรายได้เข้าสถาบันที่หลากหลาย ส่งผลให้ปริมาณเงินคงคลังของสถาบันเพิ่มสูงขึ้นกว่า 
ปีที่ผ่านมา
 5. จากผลงานวิจัยต่าง ๆ  ทีเ่ป็นการศกึษาร่วมกนัระหว่างสถาบันวจิยัสงัคมและส�านกังาน กสทช. 
พบว่า ผลงานวิจัยดังกล่าวมีคุณภาพดีเยี่ยมเกินกว่าที่ขอบเขตของงานแต่ละโครงการได้ก�าหนดไว้ และสามารถ 
น�าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายของ กสทช. และใช้ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพคนคุณภาพงานของสถาบันได้เป็นอย่างดี
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การสื่อสารเรื่องต่าง ๆ ให้กับบุคลากรได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหา
อปุสรรคในการท�างาน ซึง่จะเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมและสร้างความร่วมมอืในการพฒันาองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน รวมทั้งเพื่อลดความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กรลงได้
 2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม 
ในการคิด การวางแผน การด�าเนินการ และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยกัน
 3. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและส่วนรวมในอนาคต
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 4. ในอดีตที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสังคมถือเป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงและโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม
ล้านนา รวมทั้งมีองค์ความรู้และผลงานการศึกษาด้านนี้อยู่เป็นจ�านวนมาก ถ้าหากสถาบันมีการท�าวิจัยด้าน 
ล้านนาในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยการบูรณาการท�างานหรือการเป็นสถาบันหลัก 
ในการช่วยสนับสนุนการท�างานให้กับศูนย์ล้านนาคดีศึกษาที่ได้จัดต้ังขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน
และอย่างเป็นรปูธรรม กจ็ะท�าให้ผลงานด้านล้านนาเกดิคุณค่า มลูค่า และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่จงัหวดัเชียงใหม่ 
และภาคเหนือโดยรวม
 5. การเป็นผู้น�าในการบริหารงานอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่คาดหวัง 
รวมทัง้การเป็นผูน้�าในการสร้างความสามคัค ีสร้างขวญัก�าลงัใจ และการสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กบับุคลากร
อย่างต่อเน่ือง เพราะการจะท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น นอกจากการมุ่งงานหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานแล้ว ผู้บริหารจ�าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในให้เกิดความเชื่อมั่นด้วย
 6. การเชื่อมโยงสถาบันกับส่วนงานต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือดึงศักยภาพของบุคลากรของแต่ละ 
ส่วนงานมาบูรณาการท�างานร่วมกัน เนื่องจากสถาบันวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยเห็นภาพในเรื่องนี้  
แต่จะมีลักษณะเป็นเอกเทศหรือต่างคนต่างท�า ท�าให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีผลกระทบน้อยตามไปด้วย
 7. ผู้อ�านวยการได้วางเป้าหมายที่จะท�าวิจัยประเด็น “ยุทธศาสตร์ทางสังคม” ซึ่งได้ก�าหนดไว้
หลายหัวข้อ มีหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพของกองทุนที่ใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” จาก
หัวข้อดังกล่าวคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า สถาบันควรท�าวิจัยเพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานตามนโยบาย
ด้านสังคมของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมสูง เช่น การศึกษาเรื่อง 1 อ�าเภอ 1 ทุนการศึกษา  
เป็นต้น เพื่อศึกษาว่าการด�าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่  
ส่งผลกระทบต่อสังคมประการใดบ้าง เพื่อน�าไปพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น
	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 1. มหาวิทยาลัยควรมีส่วนในการก�าหนดบทบาทและทิศทางการท�าวิจัยที่ชัดเจนให้กับสถาบัน 
วจิยัสังคม เพือ่ให้สถาบนัสามารถขบัเคล่ือนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีเป้าหมาย เป็นรปูธรรม และมีประสทิธภิาพ
เพิม่ยิง่ขึน้ ซึง่ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัก�าลงัพจิารณาปรบัปรงุโครงสร้างงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ถ้าได้ก�าหนดบทบาท
ของส่วนงานทีพึ่งมใีนด้านการวิจัยสังคมแล้ว เชือ่ว่าน่าจะท�าให้สถาบนัวจิยัสงัคมมจีดุเน้นและจดุร่วมชดัเจนยิง่ขึน้
 2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณการท�าวิจัยตามโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์เป้าหมาย 
ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ เพื่อให้สถาบันสามารถด�าเนินการในเบื้องต้นได้ เช่น การศึกษาวิจัยเก่ียวกับด้าน 
ล้านนา เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนศักยภาพ
ของศูนย์ล้านนาคดีศึกษาด้วย เป็นต้น
	 	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	
 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสังคมคนปัจจุบันได้ปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายการบริหารงาน
สถาบันวิจัยสังคมให้สามารถด�าเนินการตามพันธกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายการก�าหนดตัวชี้วัดจาก
การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยของนักวิจัย ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ มีงบวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ดี จึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน�านโยบายนี้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป และนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปว่า ขอมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพิจารณาน�าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพัฒนานโยบายการบริหาร 
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
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	 2.1.1.2	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 
2557 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน มีภาพรวม
ของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ของวทิยาลยัให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้ในด้านเงนิงบประมาณ และด้านการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทาง
วิชาการและการวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ
 2. การผลกัดนัโครงการน�าร่องการวจิยัร่วมข้ามประเทศ เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน ASEAN+3 Cross Border Research ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ 
ส่งข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรบัทนุเป็นจ�านวนมาก นบัว่าเป็นตวับ่งชีท้ีด่ใีนการเสรมิสร้างประสบการณ์การท�างาน
วิจัยให้กับอาจารย์ในระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยม ี
ผลงานวิจัยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น
 3. การเพิ่มความเป็นนานาชาติให้กับวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการพัฒนา
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และกระบวนวิชาเลือกเสรี (Free Electives) ที่เน้นการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐาน Common European Framework of 
Reference (CEFR) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง Inbound และ Outbound และการพัฒนาศักยภาพการสอน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์
 4. การบรหิารงานของคณบดค่ีอนข้างได้รบัการยอมรบัจากบคุลากรสายปฏบิตักิารของวทิยาลยั 
โดยมีผลการประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของการบริหารงานและการน�าองค์กรของคณบดีอยู่ที่ระดับดี มีค่า 
ความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จากระดับคะแนน 5.00 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านความมุ่งม่ันในการ
ท�างานของคณบดี การมีอุดมการณ์ ไม่ย่อท้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ระดับดีมาก มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 จากระดับคะแนน 5.00 นอกจากนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการของวิทยาลัย ยังมีความประทับใจในการ 
บริหารงานในลักษณะเชิงรุก การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน 
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม
 5. มกีารด�าเนนิงานตามค�าแนะน�าของสภามหาวทิยาลยัทีใ่ห้ไว้ในคราวทีค่ณบดนี�าเสนอแผนการ
บรหิารต่อสภามหาวทิยาลยัในทกุประเด็น แม้บางประเดน็มอีปุสรรคปัญหากพ็ยายามหาทางแก้ไข หรือปรบัเปลีย่น 
ให้เข้ากับบริบท เช่น กรณีมีโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ มีการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์ไม่เข้มข้น  
ก็หาทางที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่างวทิยาลยันานาชาติ (ทีร่บัผดิชอบดแูลนกัศกึษาต่างชาติ
ระดับปริญญาตรี) บัณฑิตวิทยาลัย (ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา) และสถาบันภาษา  
(ทีร่บัผิดชอบดแูลนกัศึกษาต่างชาติทีเ่ข้ามาเรียนหลกัสูตรระยะสัน้) เพือ่ให้การบรหิารจดัการและการดแูลนักศกึษา
ต่างชาติเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น การจะจัดสร้างหอพักนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นต้น
 2. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็น Autonomous ให้มากข้ึนให้สมกับการเป็นหน่วยงานกลางท่ีเช่ือม
ความเป็นนานาชาติกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการเป็นผู้น�าด้านการจัดการศึกษานานาชาติทั้ง
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ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาให้กบัส่วนงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะการส่งเสรมิให้มีหลกัสตูรนานาชาตใิหม่ ๆ   
ท่ีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ 
น่าจะมีประสบการณ์และเป็นที่พึ่ง/ที่ปรึกษาทางด้านนี้แก่ส่วนงานได้ รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  เพือ่เสรมิสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลยัโดยรวม และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย
 3. การบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
จากนานาชาติอย่างแท้จริง เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจีนมาเรียนใน มช. เป็น
จ�านวนมาก
 4. หากวิทยาลัยนานาชาติได้ย้ายส�านักงานใหม่ไปอยู่ท่ีอาคารส�านักบริการวิชาการหลังเดิม 
ตามแผนที่ก�าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยควรจะใช้จุดแข็งทางด้านสถานที่ตั้งท่ีอยู่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์
และความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้เป็น 
จุดดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน มช. เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเวลาชาวต่างชาติค้นหา 
(Search) ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วและสถานศกึษาในจงัหวัดเชยีงใหม่ กจ็ะค้นพบหรือเหน็วทิยาลยันานาชาตไิด้ง่าย 
ตามไปด้วย
	 2.1.1.3	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่
วันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี  
6 เดือน มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี โดยมีประเด็นท่ีน่าช่ืนชม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การพัฒนาคณะให้มีความเป็นสากลหรือมีภาพลักษณ์ของความเป็นนานาชาติท่ีมากข้ึน  
ซึ่งจะเห็นจากการที่คณะได้มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติหลาย ๆ ครั้ง การว่าจ้างอาจารย์
จากต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ การแลกเปล่ียนนักศึกษา/อาจารย์ และการวางแผนที่จะ 
จัดท�าหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาจากต่างชาติ
 2. การรเิร่ิมโครงการจัดตัง้ CMU School of Public Policy ขึน้ภายในคณะ ซึง่หากด�าเนนิการ 
บรรลผุลส�าเรจ็ตามแผนทีน่�าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัได้ จะช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางด้านวชิาการให้แก่
คณะ และสามารถท�าให้คณะเป็นผูน้�าทางด้านนโยบายสาธารณะของภาคเหนอืและประเทศไทยต่อไปในอนาคต
 3. การเป็นผูม้วิีสยัทศัน์และแนวคดิในการบรหิารงานทีท่นัสมัย ซึง่จะช่วยให้คณะสามารถพฒันา
ไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถที่จะแข่งขันกับสังคมโลกได้ แต่ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก 
ทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรของคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การหาแนวทางในการสือ่สารภายในองค์กรให้มากขึน้และให้ทัว่ถงึบคุลากรทกุระดบั รวมถงึ 
กลุ่มนักศึกษาด้วย โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานและการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งแบบเป็นทางการและแบบ 
ไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในการบริหารงานให้เกิดกับบุคลากรของคณะ โดยการ
สร้างความเข้าใจ ความผูกพัน ความร่วมมือ และความสามัคคีในการพัฒนาคณะให้ก้าวไปสู่เป้าหมายหรือ 
วิสัยทัศน์เดียวกัน
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 2. การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในอดีตเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งนั้น  
อาจเป็นการใช้เวลาที่มีอยู่จ�ากัดโดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลน้ันแก้ไขได้ยาก 
แต่ถ้าคณบดีสร้างเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของ CMU School of Public Policy และจัดสรรหน้าที่ในเรื่องนี้ให้
ทั่วถึงและให้มีบทบาทที่เหมาะสม ก็จะช่วยส่งเสริมการท�างานร่วมกัน และผลพลอยได้อาจจะท�าให้ความขัดแย้ง
ที่มีอยู่ลดน้อยลงไปได้ เนื่องจากการท�างานร่วมกัน โดยการยึดเป้าหมายเดียวกันจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่าง
กันมากยิ่งขึ้น
 3. ในกรณีที่การบริหารงานภายในคณะติดขัด เน่ืองมาจากระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขอให้
คณบดีพิจารณาแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม และในกรณีที่ต้องมีการขอยกเว้นในส่วนของระเบียบข้อบังคับ 
เพื่อจะให้การด�าเนินการบริหารงานภายในคณะสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ขอให้คณะเสนอเรื่องเพื่อให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผ่านโครงการ CMU-PEx
 4.  การเรยีนรูแ้ละการท�าความเข้าใจในวฒันธรรมองค์กรของคณะให้มากข้ึน เพือ่การปรบัเปลีย่น
การบริหารงานและการท�างานของคณะให้ก้าวสู่การบริหารงานยุคใหม่แบบราบรื่น เพราะแม้ว่ามหาวิทยาลัย
จะปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแล้วก็ตาม แต่บุคลากรบางส่วนของคณะอาจยังปรับตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ ที่ควรจะเป็นยังไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องใช้เวลาและการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของคณบดีที่ต้องบริหารงานบนความหลากหลายระหว่างบุคลากรที่พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงกับบุคลากรที่ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมเดิมแบบที่ผ่านมา
 5. การศึกษาหรือการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้มากขึ้น เนื่องจากการบริหารงานทุกเรื่องของคณะและมหาวิทยาลัย จะต้องอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ
การด�าเนินงานนั้น ๆ และอาจเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 6. การเสริมสร้างจิตอาสา/จิตบริการให้แก่บุคลากรของคณะ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที ่
ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา รวมถึงคณะควรให้ค�าแนะน�าที่ดีในการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพการงาน
ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
 7. กลุม่คณาจารย์มีความเหน็ส่วนหน่ึงว่า “คณบดไีด้รเิริม่สิง่ใหม่ ๆ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัคณะ” 
ซึ่งเป็นความเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าความเห็นอื่น ๆ จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่คณบดีจะสร้างความร่วมมือกับ
กลุ่มคณาจารย์ของคณะให้เข้ามาร่วมท�าความคิดริเริ่มนั้นให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
 8. กลุ่มบุคคลภายนอกยังให้ความประทับใจต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของคณะ รวมถึงยังมี
ความพึงพอใจต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมีวิสัยทัศน์ที่วางบทบาท
ทางวิชาการและความสามารถในเชิงแข่งขันกับสถาบันอื่น ๆ ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาเดียวกันอยู่ในระดับดีมาก  
จงึเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากรทกุคนของคณะ จะต้องร่วมกนัคดิและร่วมมอืกนัในการพฒันาคณะ
ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่ประชาชนทั่วไปได้คาดหวังไว้ดังกล่าวข้างต้น
	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 โครงการจัดตั้ง CMU School of Public Policy มีทั้งบุคลากรที่สนับสนุนและบุคลากรที ่
ไม่สนับสนุน ดังนั้น ถ้าจะให้โครงการนี้ประสบผลส�าเร็จ การด�าเนินงานของ CMU School of Public Policy 
ควรเป็นหน่วยงานอิสระที่แยกออกมาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยน�าบุคลากรบางส่วน 
จากคณะรัฐศาสตร์ฯ และจากหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
มาร่วมท�างาน โดยใช้แนวทางการท�างานข้ามส่วนงาน (Multiple Appointment) และให้มีการรายงานผลการ
ด�าเนินงานแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานเป็นระยะ ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยควร
ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรต่อไป
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	 	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 1. ควรหาแนวทางในการเสรมิสร้างความสามคัคแีละความร่วมมอืในการท�างานร่วมกนัภายใน
คณะเพิ่มข้ึน เพราะหากมหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในคณะได้ อาจเป็นเหตุให้ต้อง 
สูญเสียบุคคลที่ดีและมีความรู้ความสามารถไป อีกท้ังในกรณีของคณะอื่น ๆ ท่ีประสบปัญหาลักษณะคล้ายกัน 
ขอให้ผูบ้รหิารมหาวิทยาลัยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ด้วย โดยการใช้แนวทางทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบ
ของปัญหาของแต่ละคณะมากที่สุด 
  2. มอบให้รักษาการแทนอธิการบดีและประธานคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะ 
รัฐศาสตร์ฯ พิจารณาด�าเนินการโครงการจัดตั้ง CMU School of Public Policy ให้แล้วเสร็จ โดยอาจจัดตั้ง 
เป็นส่วนงานอิสระที่แยกออกจากคณะรัฐศาสตร์ฯ 
  3. บุคลากรที่จะเข้ามาท�างานใน CMU School of Public Policy นั้น บางส่วนเห็นควร 
เปิดโอกาสให้โอนย้ายบุคลากรจากคณะรัฐศาสตร์ฯ ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความสนใจที่จะเข้ามาท�างาน
ในส่วนงานใหม่นี้ได้
	 2.1.1.4	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์	 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 
2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน มีภาพรวม 
ของผลการบริหารงานอยู่ในระดับพอใช้ – ระดับดี โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานภายในคณะมนุษยศาสตร์ และพยายาม
ลดความขัดแย้งภายในองค์กร โดยได้ด�าเนินการบริหารงานด้วยความชัดเจน มีความมุ่งมั่นสูงในการพัฒนาและ
ด�าเนินงานตามกฎระเบียบและการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ 
 2. การแก้ไขปัญหาทางด้านการเงนิด้วยความชดัเจนและโปร่งใส ซึง่ได้ปลกูจิตส�านกึให้บคุลากร
ภายในคณะเห็นความส�าคัญในเร่ืองของความซื่อสัตย์ สุจริต ท�าให้มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ รวมท้ังยังท�าให้เกิด
ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น 
 3. การให้ความส�าคัญในด้านกายภาพโดยรวมของคณะ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณ 
อาคารเรียน ทางเดิน ลานกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ให้มีความปลอดภัยและ 
แข็งแรง ส่งผลให้คณะมีบรรยากาศที่สวยงามขึ้น 
 4. การพยายามแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ขอต�าแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
ไม่ทันเวลา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สอนและท�างานวิจัยไปพร้อมกัน เพื่อให้การขอต�าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์มีจ�านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มงบประมาณให้อาจารย์ท�าวิจัยในปี 2559 - 2560 รวมเป็นเงิน 
3 ล้านบาท และส่งเสริมให้อาจารย์หาทุนวิจัยจากภายนอกคณะและภายนอกมหาวิทยาลัยก่อนที่จะขอทุนจาก
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 5. การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาคณุภาพของอาจารย์อย่างต่อเนือ่ง จนส่งผลให้คณาจารย์
ของคณะได้รับต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิ โดยการให้อาจารย์ 
กู้ยืมเงินไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียดอกเบี้ย 
 6. การสนบัสนนุโครงการทดสอบความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษ (CMU-ePro) ของมหาวทิยาลัย
ด้วยดีเสมอมา โดยการน�าผลการทดสอบฯ ท่ีได้มาวิเคราะห์และร่วมพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโดยรวมให้ดีขึ้น
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 7. การสนับสนุนวารสารมนุษยศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 8. บุคลากรทั้งกลุ่มคณาจารย์และสายปฏิบัติการให้ความช่ืนชมคณบดีในเรื่องของความมุ่งม่ัน
ในการท�างาน มีอุดมการณ์ และไม่ย่อท้อ
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในให้ทั่วถึงระหว่างคณบดีและทีมงานผู้บริหาร กับบุคลากร
ภายในคณะ เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกันในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะ
กรณีการยกเลิกโครงการต่างประเทศและการท�างานข้ามสายงาน ซึ่งปัจจุบันยังมีช่องว่างของความคิดเห็นที ่
แตกต่างกันมากและอาจส่งผลกระทบต่อขวัญและก�าลังใจของอาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะตามไปด้วย 
 2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วนของคณะ เพื่อแสวงหา 
จุดร่วมในการพัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน โดยการรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายและ 
แตกต่าง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคณะแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 3. การพฒันาคณะหรอืการบริหารคณะแบบสมดลุ โดยการดงึศกัยภาพของผูบ้รหิาร/คณาจารย์
รุ่นใหม่ออกมา ร่วมกับการสนับสนุนการด�าเนินงานจากผู้บริหาร/คณาจารย์รุ่นอาวุโส ซึ่งอาจจะท�าให้การ 
บริหารงานคณะที่มีความหลากหลายเป็นไปด้วยความราบรื่นเพิ่มขึ้น
 4. การน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งที่ประทับใจและ 
ไม่ประทับใจ โดยน�าไปวิเคราะห์/สังเคราะห์ด้วยใจที่เป็นกลาง เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และการพัฒนา
คณะร่วมกันต่อไป
	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 1. ด้านการบรหิารงาน : อธกิารบดหีรอืผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัมอบหมาย ควรเชญิคณบดี
มาพบปะพดูคยุ เพือ่ปรบัทศิทางในการบรหิารงานและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ร่วมกนั เนือ่งจาก
คณบดมีคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ และความทุม่เทในการท�างานเพือ่คณะสงู แต่วธิกีารบรหิารงานอาจจะยงัไม่สอดคล้อง
กับบริบทหรือสถานการณ์ของคณะในปัจจุบัน ที่จะต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นที่ 
แตกต่างและหลากหลาย การสื่อสารอย่างทั่วถึง การสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างาน และการเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีภายในองค์กร เพื่อจะมุ่งสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน รวมถึงเพื่อลดความขัดแย้ง 
และความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของบุคลากรภายในคณะด้วย
 2. ด้านวิชาการ : คณะยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุอาจารย์ระดับปริญญาเอกในภาควิชา 
ภาษาอังกฤษไม่ได้ (มีอัตราว่างจ�านวน 6 อัตรา และเม่ือคิดเปรียบเทียบกับภาระงานสอนของอาจารย์ พบว่า  
มีอัตราก�าลังอาจารย์ปัจจุบันน้อยกว่าอัตราก�าลังที่ควรจะมีถึง 29 อัตรา) จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษโดยรวมของมหาวิทยาลัย เพราะต้องจ้างอาจารย์พิเศษท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ 
70 คนมาสอนแทนเป็นรายชั่วโมง ท�าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาจารย์ คุณภาพของบัณฑิตและความ 
ไม่ยั่งยืนในการพัฒนาอาจารย์ในภาควิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีการหมุนเวียนหรือการลาออกของอาจารย ์
ค่อนข้างสูง ดังนัน้ มหาวิทยาลยัอาจจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว ลกัษณะเดยีวกับทีม่หาวทิยาลยัก�าลงัแก้ไขปัญหา 
ของอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งคณาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเป็น 2 กลุ่ม คือ  
(1) กลุ่มที่สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ควรรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปได้ โดยมีหน้าที่สอน
เพียงอย่างเดียว และ (2) กลุ่มที่สอนภาษาอังกฤษที่เป็นกระบวนวิชาส�าหรับวิชาเอก ให้ยึดตามหลักเกณฑ์เดิม 
โดยรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีหน้าที่ท้ังสอนและวิจัยไปพร้อมกัน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมีความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และสิทธิประโยชน์บางอย่างที่แตกต่างกันตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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	 2.1.1.5	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะศกึษาศาสตร์	(รองศาสตราจารย์ ดร.เกยีรตสิดุา ศรสุีข) ในช่วงการบรหิารงาน ตัง้แต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2558 
ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน มีภาพรวมของ 
ผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี โดยมีประเด็นที่น่าช่ืนชม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และข้อเสนอแนะต่อ 
มหาวิทยาลัย ดังนี้
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การมีความมุ่งมั่นในการท�างาน มีอุดมการณ์ และไม่ย่อท้อที่จะพัฒนาคณะให้มีความ 
เจรญิก้าวหน้าและมคีวามโดดเด่นดังเช่นในอดตี ซึง่เรือ่งน้ีคณบดไีด้รบัการยอมรบัหรอืได้รบัคะแนนการประเมินผล 
สูงสุดจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มคณาจารย์
ประจ�า และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการของคณะ
 2. การผลักดันให้คณะมีแผนการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ไว้อย่างชัดเจนและเริ่มจะเห็นผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมข้ึน โดยคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้ใน 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งหากด�าเนินการได้ตามแผนท่ีก�าหนดไว้ ก็จะท�าให้คณะมีแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาวิจัย  
และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างครบวงจร ซึ่งน่าจะช่วยให้บัณฑิตของคณะมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
 3. ความพยายามในการเสริมสร้างความสามัคคีในคณะ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า รวมถึงการดึงศักยภาพของอาจารย์อาวุโสที่
เกษยีณอายรุาชการไปแล้วและมปีระสบการณ์ด้านการสอน การวจิยั และการบรหิารงาน มาช่วยให้ข้อเสนอแนะ
และถ่ายทอดประสบการณ์แก่บุคลากรปัจจุบัน ซึ่งท�าให้เกิดบรรยากาศของการท�างานแบบมีส่วนร่วมดีขึ้น
 4. การส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ภายในคณะทั้งกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นชุมชนในการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
และศาสตร์การสอนแนวใหม่
 5. การมส่ีวนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาการจดัการศกึษาของประเทศ โดยการให้บรกิารเชงิรกุ 
หรอืการจัดอบรมเรือ่งนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละศาสตร์การสอนแนวใหม่ให้แก่บุคลากรทางการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่คณะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต
 6. งานวจิยัของคณะมทีศิทางและแนวโน้มทีด่ขีึน้ ซึง่จะเหน็ได้จากจ�านวนผลงานและงบประมาณ
โครงการวิจัยของคณะท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอาจสร้างความท้าทายด้วยการปรับเป้าหมายงานวิจัย 
ให้สูงขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไปอีก
 7. ความส�าเร็จในการผลักดันให้เกิดวารสารศึกษาศาสตร์สาร เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ซึ่งคณะควรด�าเนินการพัฒนาวารสารฯ ให้เข้าสู ่
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ต่อไป
 8. การให้ความส�าคัญกับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างใกล้ชิดและเข้าใจ โดยการ
จัด “โครงการพี่ ป้า น้า อา ดูแลน้องหน้อย” ซึ่งช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวในเรื่องการเรียนและการ 
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาลดภาวะความเครียดในช่วงการรับน้องได้
 9. การน�าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงาน
ไปด�าเนินการในทุกประเด็น แม้ว่าจะยังไม่สามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จ แต่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีท่ีคณะได้เร่ิม 
ด�าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเรื่องต่าง ๆ อย่างจริงจัง
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	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การเสริมสร้างการท�างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
เกิดความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน รวมถึงการ 
ค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุขององค์กรเป็นส�าคญั เพือ่ไม่ให้ความคดิต่างของบคุลากรต้องส่งผลกระทบต่อการพฒันา
หรือความเจริญก้าวหน้าขององค์กรโดยรวม
 2. การจะท�าให้บุคลากรทุกคนมีความคิดเหมือนกันหรือเห็นด้วยกับการท�างานของผู้บริหาร 
ของคณะทกุเรือ่งคงเป็นไปไม่ได้ จึงขึน้อยูกั่บการสร้างความเข้าใจ การมส่ีวนร่วม และการท�างานอย่างมเีป้าหมาย
ของทมีผูบ้รหิารมากกว่า ทีจ่ะต้องท�างานด้วยความมุง่มัน่ ทุม่เท เสียสละ ด�ารงความถกูต้อง และยดึผลประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวมเป็นส�าคัญ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคณะให้กลับมาโดดเด่นและมีความรุ่งเรือง 
ทางวิชาการเหมือนในอดีต ซึ่งคาดว่าผลของการท�างานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของทีมผู้บริหาร และจะ 
ช่วยสร้างความเชือ่มัน่ต่อบคุลากรโดยรวมอย่างแน่นอน ท้ังนี ้จากผลการประเมินในด้านต่าง ๆ  ของคณะ ภาพรวม 
ก็มีทิศทางหรือแนวโน้มของการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท�าต�าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง  
โดยการชีใ้ห้เห็นถงึคณุประโยชน์ทีอ่าจารย์ผูท้�า คณะ และมหาวิทยาลยัจะได้รบั เพราะปัจจุบันคณาจารย์ส่วนใหญ่ 
ของคณะยังมีต�าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะระดับรองศาสตราจารย์ (รศ.) คิดเป็นร้อยละ 13  
ของคณาจารย์ทั้งหมดเท่านั้น และยังไม่มีศาสตราจารย์ (ศ.) เลย
 4. หากคณะมีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะด�าเนินการได้ น่าจะมีการเปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยอาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อการ 
พฒันาคณะให้มีความเป็นสากลและมขีดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้ โดยเฉพาะโอกาส
ในการจะรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อก็จะมากขึ้นด้วย
 5. ควรน�าการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีปัญญาประดิษฐ์บูรณาการอยู่ข้างในมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
เช่น การน�ามาช่วยอาจารย์ในการติดตามและให้ค�าปรึกษานักศึกษาท่ีออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะ
ช่วยลดภาระอาจารย์ในการเดินทางไปกับนักศึกษา นอกจากนี้อาจน�ามาช่วยเพื่อให้การบริหารจัดการในการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. คณะอาจพิจารณาการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนสาธิตฯ โดยใช้หลักสูตร  
2 ภาษา (Bilingual) เนื่องจากมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า หากเด็กได้รับการศึกษาแบบ 2 ภาษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จะช่วยพฒันาทกัษะการคดิเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็ (Executive Functions : EF) ซ่ึงจะท�าให้เดก็มีคณุภาพ มีความพร้อม
ทางการเรียน และประสบความส�าเร็จทั้งด้านการเรียน การท�างาน และการด�าเนินชีวิต
 7. คณะควรมกีารวเิคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ในรปูแบบฐานกจิกรรม (Activity-based) 
เพื่อให้เห็นปริมาณงานและการบริหารจัดการบุคลากรเข้าท�างานได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว 
น�าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอพิจารณาปรับสัดส่วนภาระงานให้เหมาะสมต่อไป
 8. กลุ่มคณาจารย์ประจ�าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการของคณะยังตอบแบบสอบถาม 
ค่อนข้างน้อย ซึ่งหากคณะมีกระบวนการสร้างความร่วมมือให้ได้แบบสอบถามตอบกลับมากกว่านี้ ก็น่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะโดยรวม โดยเฉพาะกับทีมผู้บริหารท่ีจะได้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจ การพัฒนา และการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด
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 9. ผลการด�าเนินงานตามแผนงานท่ีน�าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พบว่าบรรลุเป้าหมาย 
เกือบท้ังหมด แต่ถ้าหากคณะประสงค์จะให้มีการพฒันามากขึน้ยิง่กว่านี ้อาจมแีนวทางทีเ่ป็นไปได้โดยการก�าหนด
ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของคณะให้มคีวามท้าทายมากขึน้ หรอืถ้ามกีารเทยีบเคยีงผลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ   
กับสถาบันการศึกษาชั้นน�า โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ก็จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 หากมหาวทิยาลยัต้องการให้คณะกลบัมาโดดเด่นและมคีวามรุง่เรอืงทางวชิาการเหมอืนในอดตี  
รวมถึงการจะก้าวพ้นปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ลงได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจต้องเข้าไป 
ช่วยเหลือและสนับสนุนในหลายเร่ืองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทจริง อาทิ การคิดภาระงานสอน 
ของคณาจารย์ การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ความไม่ม่ันคง
และความก้าวหน้าของอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนสาธิตฯ และการขับเคลื่อนให้โรงเรียนสาธิตฯ สามารถเปิดสอน
ในระดบัอนุบาลและระดบัประถมศึกษาได้ตามเป้าหมาย เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรู/้ฝึกปฏบิตังิานของนกัศึกษาและ
เป็นห้องวิจัยของคณาจารย์ในการสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนแนวใหม่ รวมถึงเพื่อจะได้เป็นสวัสดิการ
โดยรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
	 2.1.2	 ประเมินผลการบริหารงานครั้งที่	 2	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ	 3	 ปี	 จ�านวน	 5	 ราย	 
ประกอบด้วย
	 2.1.2.1	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย	 (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 
2557 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 เม่ือด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี มีภาพรวมของผล
การบริหารงานอยู่ในระดับดี (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ปี 6 เดือนก็มีผลการประเมินการบริหารงาน 
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับดีเช่นกัน) โดยมีประเด็นที่น่าช่ืนชม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ต่อมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การได้รับเกียรติและได้รับความเช่ือถือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ (ทคบร. สมาชิก 24 สถาบัน) ในวาระ  
พ.ศ. 2558 - 2559 และเป็นประธานสภาคณะผูบ้รหิารบณัฑิตศกึษาแห่งประเทศไทย (สคบท. สมาชิก 49 สถาบนั) 
ในวาระ พ.ศ. 2559 - 2560 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บัณฑิตวิทยาลัยจักสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบัน 
อื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น
 2. การปรับโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ที่มีความกระชับและคล่องตัว เพื่อให้การบริหารงาน
และการด�าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 3. การปรบัระบบการจดัท�าหลกัสตูรเป็นฉบบัเดยีว โดยรวมหลกัสตูรภาคปกต ิภาคพเิศษ และ
นานาชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานลง
 4. ความพยายามในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานของบุคลากรหรือของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่งหลายเรื่องก็ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี และได้ส่งผลให้งานโดยรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง 
กับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยมีความกระชับและรวดเร็วขึ้นตามไปด้วย
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	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นต้น ได้ขยายศูนย์การศึกษามาที่จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมีมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในพื้นท่ีเขตภาคเหนือมากข้ึน จึงท�าให้การรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคู่แข่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจ�าเป็นต้องหากลยุทธ ์
ต่าง ๆ หรือหามาตรการเร่งด่วนในการบริหารจัดการเรื่องนี้ เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ 
โดยการเน้นประชาสัมพันธ์และท�าการตลาดในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับมหาวิทยาลัย
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ท�าเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดี
 2. การประกาศรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรประกาศรับซ�้าหลายรอบ เพราะ
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหลักสูตร เพิ่มภาระการท�างานของบุคลากรท้ังของบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ของคณะ และท�าให้มีจ�านวนการสละสิทธิ์ของผู้สมัครสอบได้ในรอบก่อนหน้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น  
มรีะยะเวลารอนาน และไม่มข้ีอผกูพนัทีจ่ะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นใจได้ยากข้ึน ดงัน้ัน บัณฑิตวทิยาลยัควรประกาศ
รับสมัครนักศึกษาให้มีระยะเวลาที่นานขึ้น ประกาศรับไม่ควรเกิน 2 ครั้ง และเมื่อสอบได้แล้ว ควรให้มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น เพื่อลดการสละสิทธิ์ให้มีน้อยลง รวมถึงต้องด�าเนินการประชาสัมพันธ์/
ท�าการตลาดในเชิงรุกอย่างแท้จริง และมีการวิเคราะห์หลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลฯ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องน้ีไว้ในรอบ 
1 ปี 6 เดือนครั้งหนึ่งแล้ว
 3. การพฒันาบณัฑติวิทยาลยัให้ก้าวสูค่วามเป็นสากลเพิม่มากขึน้ โดยอาจร่วมกบัคณะ/วทิยาลยั 
ในการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนทุน 
การศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ และการสนับสนุนให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษา 
ต่างประเทศทั้ง Inbound และ Outbound เพิ่มมากขึ้น
 4. การได้รับความเช่ือมั่นและการยอมรับจากกลุ่มประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ประธานสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะสร้างความร่วมมือกัน เพ่ือหาแนวทาง 
ในการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัโดยรวมให้มคีวามทนัสมยั สามารถแข่งขนัได้ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและบรบิทของสงัคมโลกในยคุปัจจุบัน รวมถึงการยบุรวม/ยกเลกิหลกัสตูร
ที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบันด้วย
 5. เนือ่งจากผลการประเมนิของกลุม่บคุลากรสายปฏบิตักิารมีระดบัความพึงพอใจลดลงจากการ
ประเมินในรอบที่ผ่านมา จากเดิมที่อยู่ในระดับดีลดลงเหลือเพียงระดับพอใช้ ผู้บริหารจ�าเป็นต้องค้นหาสาเหตุที่ 
แท้จริง เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ตรงประเด็นต่อไป เน่ืองจากบุคลากรถือเป็นหัวใจส�าคัญประการหน่ึงในการ 
ด�าเนินงาน โดยควรมีการสื่อสารภายในองค์กรกับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ปัญหาอุปสรรค 
ต่าง ๆ  ในการท�างาน มกีารถ่ายทอดแผนการด�าเนินงาน และการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนั เน่ืองจากการปรบัปรงุ/
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ของผู้บริหาร ย่อมมีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเร่ืองปกติ จึงขึ้นอยู่กับการสร้างการมี 
ส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรเป็นส�าคัญ
 6. การปรับภาพลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรให้มีความทันสมัยเพิ่มข้ึน เพื่อ 
รองรับการเปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานและการบริหารงานยุคใหม่ที่ต้องก้าวสู่ความเป็นสากลเพิ่มข้ึน  
โดยเน้นการท�างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการให้บริการด้วยจิตอาสา/จิตบริการเพิ่มขึ้น
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 7. การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้สามารถรองรบัการพฒันาในรปูแบบใหม่ ๆ  หรอืก้าวทนั
นโยบายของผู้บริหารได้ เพราะหากนโยบายหรอืแนวคดิของผูบ้รหิารด ีแต่ผูป้ฏบิตัไิม่สามารถน�านโยบายดงักล่าว
ไปสู่การปฏิบัติได้ โอกาสในการจะบรรลุผลส�าเร็จก็จะน้อยตามไปด้วย
 8. เมื่อมีการประกาศรับนักศึกษาใหม่หรือมีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการเรื่องใด ๆ โดย 
ผ่านระบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องจัดให้สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูล 
หรือท�าข้อมูลผ่านระบบเกิดความเชื่อมั่นและไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาตรวจเช็คดูระบบหลายรอบ
	 	 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 1. มหาวิทยาลัยควรก�าหนดบทบาท (Role) หรือพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยให้มี 
ความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีการท�างานและการบริหารงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือมี
จุดเน้น (Focus) ในการท�างานเพิ่มขึ้น รวมถึงจะเป็นการช่วยลดความซ�้าซ้อนในการท�างานร่วมกับคณะต่าง ๆ  
ในบางเรื่องได้ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีการก�าหนดบทบาทดังกล่าวให้บัณฑิตวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน เชื่อว่า 
การบริหารงานน่าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
ในปัจจุบันได้อย่างแน่นอน 
 2. การประเมินผลครั้งนี้อาจยังไม่สามารถสรุปผลการบริหารงานของคณบดีได้อย่างชัดเจน
และครบถ้วนมากนัก เนื่องจากแบบสอบถามยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย  
ซ่ึงพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยน่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการให้ความ 
ช่วยเหลอืคณะต่าง ๆ  ในการปรบัปรงุหลักสูตรระดบับณัฑติศึกษา ดังน้ัน ผลการประเมินจากกลุม่ตวัอย่างนักศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนานักศึกษาและด้านหลักสูตร/การเรียนการสอน จึงไม่สามารถสะท้อน 
การบริหารงานของคณบดีได้อย่างแท้จริง เพราะบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้ท�าหน้าท่ีในส่วนน้ี แต่เป็นเรื่องของคณะ 
ต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของหลักสูตร ฝ่ายเลขานุการฯ ควรมีการปรับปรุง/แก้ไขประเด็นค�าถามในแบบสอบถามของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับบริบทจริงเพิ่มขึ้น
	 	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสภามหาวิทยาลัย
 1. การที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อาจเพราะ
มหาวิทยาลัยอื่นมีแนวทางการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นคว้าแบบกลุ่ม ท�าให้สามารถส่งเสริมให้ส�าเร็จ
การศึกษาได้พร้อมกัน จึงเป็นจุดดึงดูดให้นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นมากขึ้น
 2. งานที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงคือ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งปัจจุบันนักศึกษา
ได้ส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CD ROM) เพื่อ
บรรจุลงในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และมหาวิทยาลัยจะต้องส่งวิทยานิพนธ์เข้าสู่ฐานข้อมูลรวมแห่งชาติที่ก�ากับ
ดูแลร่วมกันระหว่างส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ในทาง 
ปฏิบัติพบว่าการส่งวิทยานิพนธ์โดยใช้แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ มักจะเกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาดของข้อมูล
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีความยากในการตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ หากมหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนารูปแบบ
การส่งวทิยานพินธ์ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในรปูแบบออนไลน์ กจ็ะช่วยให้ผลงานวทิยานพินธ์ของมหาวทิยาลยั
สะดวกต่อการใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ อย่างไรกต็ามผลงานวทิยานพินธ์ของมหาวทิยาลยั
มักจะเกิดกรณีการคัดลอกผลงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องการที่จะพัฒนารูปแบบ
การส่งวทิยานพินธ์ให้ง่ายต่อการตรวจสอบก็ได้ เพราะกงัวลว่าจะถูกตรวจสอบ กรณกีารคดัลอกผลงานวิทยานิพนธ์
ได้ ดงันัน้ สภามหาวิทยาลัยควรก�าหนดนโยบายและขอบเขตการใช้รปูแบบการส่งวิทยานพินธ์ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยไม่ให้บังคับใช้ย้อนหลัง เพื่อให้การด�าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
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 3. หากบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้ ก็จะช่วย
ให้การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของแต่ละหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งท�าให้การติดตาม
มีประสิทธิภาพและสามารถรายงานผลด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันที
 4. เงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษาของบัณฑิตศึกษาที่ก�าหนดให้นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือ 
น�าเสนอผลงานวชิาการในการประชมุวชิาการระดบัต่าง ๆ  นัน้ เป็นการก�าหนดมาตรฐานของการศกึษา แต่มกัจะ 
มีกรณีท่ีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถตีพิมพ์หรือน�าเสนอผลงานวิชาการได้ตามเงื่อนไข บัณฑิตวิทยาลัยได้ 
อ�านวยความสะดวกโดยการจัดเวทกีารประชมุวิชาการของบณัฑติวิทยาลยัแล้วให้นักศกึษาน�าเสนอผลงานวชิาการ 
เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ ซึ่งมีความกังวลเก่ียวกับมาตรฐานของเงื่อนไขการ 
ส�าเร็จการศึกษาดังกล่าว ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก�ากับดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
 5. ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้มีประกาศให้มีการท�าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยให้มี 
ผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปดังกล่าวนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับบางกลุ่มสาขาวิชา ถึงแม้ว่าจะมีข้อก�าหนดให ้
สามารถขอยกเว้นเป็นรายกรณีก็ตาม ซึ่งควรยกเลิกประกาศดังกล่าว แล้วพิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนก่อน
ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อบังคับใช้ต่อไป
 6. ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งในเรื่องต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่รับรองโดย  
Scopus และการท�าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ น้ัน เป็นการออกประกาศใช้บังคับย้อนหลังกับนักศึกษา  
การออกประกาศบังคับใช้ควรไปข้างหน้า ควรใช้กับนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
 7. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นสองลักษณะ คือ  
1) การเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตศึกษาโดยทั่วไป มีการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และ 2) การเรียน 
การสอนเพื่อสร้างนักวิชาการที่เป็นเลิศ โดยมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละลักษณะ 
ซึ่งระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยยังไม่เคยปรากฏเป็นสองลักษณะดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น หาก
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จะพจิารณาปรบัยทุธศาสตร์ของบณัฑติวทิยาลยัใหม่เพือ่ตอบสนองการศกึษาในสองลกัษณะ
ดังกล่าวก็จะท�าให้บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวหน้าและไม่เหมือนกับที่อื่น
	 2.1.2.2	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์	(รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์) ในช่วงการบรหิารงาน ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 
2557 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี มีภาพรวมของผลการ
บริหารงานอยู่ที่ระดับดี – ระดับดีมาก (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ปี 6 เดือน ก็มีผลการบริหารงาน 
ในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัด ี– ระดบัดมีากเช่นกนั) โดยมีประเดน็ท่ีน่าช่ืนชม ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ส�าหรับการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การเป็นผูบ้รหิารทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กบัผูร่้วมงาน โดยเฉพาะด้านความมุ่งม่ันในการท�างาน 
การมีอุดมการณ์ การไม่ย่อท้อ และการให้ความส�าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ส่งผลให้ได้รับความช่ืนชม 
จากผู้ร่วมงานมาโดยตลอด
 2. การปรับปรุงด้านกายภาพและภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะให้ดูสวยงาม ร่มรื่น สะอาด และ 
มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
 3. การพัฒนาศูนย์เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการกลางส�าหรับเครื่องมือที่ราคาแพง เพื่อให ้
ภาควิชาต่าง ๆ ได้ใช้ร่วมกัน โดยการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือที่ทันสมัยและอย่างเพียงพอ



83

 4. การพัฒนากองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (Science Endowment Fund) ให้เติบโต 
และมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตคณะสามารถจัดสรรดอกผลจากกองทุน เพื่อสมทบกับงบประมาณ
ในการด�าเนินงานของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนเพิ่มขึ้น
 5. การมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้คณาจารย์ท�าวิจัย โดยการให้ทุนวิจัยภายใน 
อย่างต่อเนื่อง และมีกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้คณาจารย์แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกด้วย
 6. ในช่วงการบริหารงานที่ผ่านมา คณะมีจ�านวนคณาจารย์ระดับปริญญาเอกและมีต�าแหน่ง 
ทางวิชาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากต�าแหน่งอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงถือเป็นการวาง
รากฐานในการพฒันาด้านวชิาการและด้านวิจยัให้กบัคณะ เพือ่ก้าวสูค่วามเป็นเลศิและการแข่งขนัระดบัสากลได้
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. คณะควรเน้นงาน Interdisciplinary เป็นพิเศษ ท้ังด้านงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ เพราะเป็นความต้องการระดับชาติ และเป็นแนวโน้มระดับสากล โดยคณะควรมีบทบาท
มากขึ้นในการประสานงานระหว่างคณะ แทนที่จะปล่อยให้นักวิจัยพยายามท�าด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น โครงการ
เหมี้ยง ที่ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ริเริ่มและประสานความร่วมมือของนักวิจัยจาก 10 คณะ เป็นต้น
 2. คณะควรเน้นการดึงดูดนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถสูงเข้ามา โดยการ
แสวงหาทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยให้เป็นพิเศษ และควรมีต�าแหน่ง Post Doc ให้ส�าหรับบัณฑิตที่มีผลงานดี  
เป็นระยะเวลาต่ออีกประมาณ 3 – 5 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัยและสร้างความมั่นคง 
ให้กับนักวิจัยที่เพิ่งเริ่มอาชีพการวิจัย (Early-career Researchers)
 3. การสรรหานักศึกษาท่ีมีความสามารถสูง ควรใช้วิธีการเสาะแสวงหา (Scouting) มากกว่า
การรอให้นักศึกษาเข้ามาสมัครเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้ผล
 4. การพฒันาคณะให้มภีาพลกัษณ์ของความเป็นสากลหรอืความเป็นนานาชาตเิพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ 
ด้านการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น
 5. การจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติให้มีความทันสมัยและเพียงพอกับ 
ความต้องการของนักศึกษาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่างเพียงพอด้วย
 6. การให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีมากข้ึน เน่ืองจากการ 
บริหารงานด้านนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีระดับความพงึพอใจในหลายประเด็นอยู่เพียงระดับพอใช้เท่านั้น รวมถึง
การสื่อสารกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย
 7. กลุ่มคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ และนักศึกษา ยังให้ความส�าคัญและมีส่วนร่วม 
ในการตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อย ถ้าหากคณะมีกลยุทธ์หรือมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
ตวัอย่างดงักล่าวตอบแบบสอบถามเพ่ิมมากขึน้ คณะอาจได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในเชงิการบรหิารและการพฒันา
คณะเพิ่มขึ้นได้ 
	 	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการประเมิน
 แบบสอบถามทีใ่ช้กบันกัศึกษา มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานกุารด�าเนนิการปรบัปรงุแบบสอบถาม
ให้มีถ้อยค�าที่จูงใจให้ผู้ตอบเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้ค�าถามที่สั้นกระชับ เข้าใจง่ายสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีจ�านวนค�าถามไม่มากนัก ส�าหรับคณะที่มีการสอนวิชาพื้นฐาน เช่น คณะวิทยาศาสตร์ 
นอกจากจะสอบถามนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์แล้ว ควรสอบถามนักศึกษาที่ต้องมาเรียนวิชาพื้นฐาน 
ในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย และควรน�าไปปฏิบัติส�าหรับการประเมินคณบดีของคณะท่ีให้บริการสอนวิชาพื้นฐาน 
เช่น คณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะสังคมศาสตร์ในลักษณะเดียวกันด้วย นอกจากน้ีแล้ว ถ้าจะใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ โดย smart device จะช่วยอ�านวยความสะดวกมากขึ้น และอาจมีจ�านวน
ผู้ตอบมากขึ้นด้วย
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	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
  การใช้เครือ่งมอืทีม่รีาคาแพง ถ้ามกีฎระเบียบทีใ่ห้สามารถใช้ร่วมกนัข้ามสาขาวชิาหรอืข้ามคณะ 
จะท�าให้เกิดเป็นศูนย์เครื่องมือกลางแบบ Virtual Central Laboratory ที่ท�าให้การใช้เครื่องมือคุ้มค่ายิ่งขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนจ�านวนมาก แต่มีสิ่งจูงใจที่ช่วยสนับสนุนส่วนงานที่เป็นผู้ดูแลเครื่องมือ เช่น ช่วย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา เป็นต้น
	 2.1.2.3	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์) ในช่วงการ 
บริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อ 
ด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี – ระดับดีมาก (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1  
ในรอบ 1 ปี 6 เดอืน กมี็ผลการบริหารงานในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัด ี– ระดบัดมีากเช่นกนั) โดยมปีระเดน็ทีน่่าชืน่ชม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. มคีวามเป็นผูน้�าองค์กรทีด่แีละมีความสามารถในการเป็นผู้ตดิต่อประสานงานระหว่างองค์กร 
โดยเฉพาะการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  2. การบรูณาการและการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการท�าวจิยัร่วมกบัคณาจารย์ของคณะ
ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผลให้ผลงานวิจัยของสถาบันมี Impact ที่สูงและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus จ�านวน 40 - 50 เรื่องต่อปี
  3. การผลักดันให้สถาบันได้รับทุนวิจัย ส�าหรับการจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical 
Trial Unit-CTU) เพ่ือท�าการศึกษาวิจัยในด้านการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร่วมกับ 
เครอืข่ายวจิยัระดบันานาชาต ิจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิาอย่างต่อเนือ่ง เป็นระยะเวลาอกี 7 ปี (พ.ศ. 2557 - 2563) 
  4. การให้บริการวิชาการที่ตั้งอยู่บนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน โดยการร่วมมือ 
กบัเครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพืน้ท่ีภาคเหนือ โครงการ
แก้ไขปัญหาด้านสารเสพตดิ โครงการอาหารปลอดภยั เป็นต้น รวมถึงการพฒันาผลงานด้านนวตักรรม สือ่สิง่พมิพ์ 
และสื่ออนิเมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและใช้ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
โครงการที่ดีและท�าให้การให้บริการวิชาการแก่สังคมมีความโดดเด่นขึ้นภายใต้บริบทของสถาบัน
  5. ผูต้อบแบบสอบถามกลุม่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและหวัหน้าส่วนงาน มคีวามเหน็ว่าผูอ้�านวยการ 
สามารถประสานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การสร้างความโดดเด่นและชื่อเสียงให้กับสถาบัน โดยการเพิ่มบทบาทของการชี้น�าสังคม 
ในด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ความรู้และชี้น�าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งสถาบัน
มีข้อมูลรองรับจากผลงานวิจัยที่ได้ด�าเนินการแล้ว จึงน่าจะได้รับการยอมรับและความเช่ือถือจากสังคมมากกว่า
องค์กรอื่น ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นด้วย
 2. การเสริมสร้างความผูกพันและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร 
รุน่ใหม่ของสถาบนั ทัง้สายวิชาการและสายปฏบิตักิารให้มคีวามรกัความผกูพนัในองค์กรและมคีวามพร้อมในการ
ท�างาน เพื่อต่อยอดความส�าเร็จของสถาบันให้มีความยั่งยืน รวมถึงการมีแผนพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอด 
องค์ความรู ้(KM) ระหว่างกนัอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่รองรบัความเสีย่งและการเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ  ของสถาบนั
ในอนาคต
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  3. การปรบัโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบรหิาร และพนัธกิจหลกัของทัง้ 3 สถาบนัวจิยัให้มี
ความสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทในปัจจุบัน ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทีไ่ด้ให้ไว้น้ัน ถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพทีจ่ะวางรากฐานและพฒันาองค์กรให้ก้าวเป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งจ�าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วย
  4. การเพ่ิมงานบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินให้มากข้ึน อาทิ  
ปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง และโรคท้องถิ่น เป็นต้น 
  5. การคัดสรรนักวิจัยทดแทนนักวิจัยที่เกษียณอายุงาน อาจใช้วิธีการสรรหาจากคณะโดยใช้ 
วิธีการ Double Appointment ก็ได้
	 	 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 1. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจดัสรรอตัราบคุลากรให้แก่หน่วยงาน และมีการถ่ายทอด
งานให้บุคลากรทีจ่ะเข้ามาสานต่องานเดมิ เนือ่งจากสถาบนัเป็นหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่
การแสวงหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของสถาบัน
  2. เนื่องจากผู้อ�านวยการก�าลังจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งวาระที่สอง การสรรหาบุคคล
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการในวาระถัดไป จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการ
ท�างานลักษณะนีค่้อนข้างสูง และสามารถสานต่อความสมัพนัธ์กบัเครอืข่ายความร่วมมอืในการวจิยัและแหล่งทนุ
ในต่างประเทศ เช่น เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ จากรัฐบาลสหรัฐ (NIH) และ สถาบัน KYOTO UNIVERSITY 
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH เป็นต้น และควรมีการกระจายความเสี่ยงโดยการมองหาแหล่งทุนอื่น ๆ ไว้ 
ในอนาคตด้วย
	 2.1.2.4	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์	 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่วันที่  
25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี  
มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ที่ระดับพอใช้ (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ปี 6 เดือน มีผลการ 
บริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับพอใช้ – ระดับดี) โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
  1. มีผลงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเด่นชัดกว่าผลงานด้านอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก  
จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการเผยแพร่ผลงาน
บริการวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
  2. การน�าแนวความคดิการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Hospital Accreditation 
มาใช้ในการพฒันาโรงพยาบาลทนัตกรรมได้อย่างเป็นรปูธรรม และท�าให้โรงพยาบาลทนัตกรรมมกีารพฒันาทีเ่ป็น
ที่ประจักษ์ จากการที่โรงพยาบาลทันตกรรมผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นหนึ่ง
และขั้นสองพร้อมกันเป็นแห่งแรกของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2559 
 3. การที่นักศึกษาของคณะสามารถสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพผ่านเป็นล�าดับต้น ๆ ของประเทศ 
โดยปีการศกึษา 2559 สามารถสอบผ่านครัง้แรกได้ทัง้หมด ทัง้การสอบในส่วนปรคีลนิกิและส่วนคลนิกิ ซึง่สะท้อน
ถึงคุณภาพของนักศึกษาและการเรียนการสอนของคณะได้เป็นอย่างดี
  4. การที่คณาจารย์ของคณะด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ถึง 5 คน และอยู่ระหว่างกระบวนการ
ขอต�าแหน่งวิชาการอีก 2 คน หากสามารถผ่านกระบวนการดังกล่าวได้ จะท�าให้คณะมีต�าแหน่งศาสตราจารย ์
มากที่สุดในกลุ่มทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของคณาจารย์และคณะควรส่งเสริม
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
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	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
  1. ควรจัดสมดุลระหว่างการบริหารงานภายในองค์กรกับการให้บริการวิชาการชุมชน เพราะ 
การออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่ของคณบดีบ่อยครั้งนั้น ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจของอาจารย์/ผู้ปฏิบัติงาน 
ภายในคณะค่อนข้างมาก เนื่องจากบุคลากรมีความคาดหวังท่ีจะเห็นคณบดีบริหารงานตามภารกิจหลัก  
โดยมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน รวมถึงการ 
กระจายความส�าคัญในการบริหารงานอย่างทั่วถึง ไม่ควรเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เพราะจะ 
ท�าให้การบริหารงานด้านอื่น ๆ ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปด้วย
 2. คณะควรจ้างอาจารย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมีต�าแหน่งทางวชิาการให้อยูท่�างานในคณะ
ต่อหลังเกษียณอายุให้มากขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์ประจ�า ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์มีเวลาส�าหรับ
ท�างานวิจยัและขอต�าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้ อกีทางหนึง่ คณะควรงดรบัอาจารย์ท่ีมคีณุวุฒริะดับปริญญาตรี  
แต่ควรรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป เพ่ือลดระยะเวลาและงบประมาณในการสร้างบุคลากร  
โดยต้องวางแผนหรือหากลยุทธ์ในการสนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไปศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอกต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้มีโครงการต่าง ๆ รองรับเร่ืองนี้อยู่แล้ว เช่น โครงการช้างเผือก 
เป็นต้น 
 3. การหาแนวทางในการเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการบริหารงานของคณบดีและทีมงาน 
ผู้บริหารให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์เดียวกัน
 4. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ ในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ในข้อที่ 3 
เรือ่งการพฒันาความเป็นสากลของคณะฯ เพิม่ขึน้ และข้อที ่4 เรือ่งการสร้างผลงานให้โดดเด่นและเป็นทีป่ระจกัษ์
แก่บุคลากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้ 
เกิดศรัทธาและยอมรับในด้านการบริหารงานของทีมเพิ่มมากขึ้น ทั้งสองข้อดังกล่าว คณะกรรมการฯ เห็นว่า 
คณะควรจะด�าเนินการให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าท่ีเป็นอยู่ เนื่องจากในขณะนี้การพัฒนาและการ 
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น
 5. การก�าหนดตวัชีวั้ดและเป้าหมายในแผนการบริหารงานของคณบดทีีเ่สนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
ควรก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทจริงของคณะเพิ่มข้ึน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ประกอบด้วย เนื่องจากยังมีบางตัวช้ีวัดที่ไม่สามารถด�าเนินการตามแผนได้ เช่น  
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีที่ตีพิมพ์ในเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ก�าหนดเป้าหมาย
ไว้ร้อยละ 60 ผลการด�าเนินงานเท่ากับ 0 ร้อยละความส�าเร็จของตัวชี้วัดนี้จึงไม่มี
 6. การด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินผลฯ  
ที่ได้ให้ไว้ รวมถึงกรณีหากมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคณะสูงและต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คณะควรน�าไป
วเิคราะห์/สังเคราะห์ข้อมลูอย่างรอบด้าน เพ่ือจัดท�าแผนหรอืกลยทุธ์ในการด�าเนินงานให้ตรงกบัปัญหา ข้อเท็จจรงิ  
และให้เห็นผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าน้ี บางเรื่องอาจต้องขอค�าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจาก 
ส่วนกลางได้ หากเรือ่งนัน้มผีลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ของคณะสงู และเกินก�าลงัท่ีคณะจะแก้ไขได้ 
	 	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 คณบดีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เพียงแต่ยังขาดเรื่องการสื่อสาร
ภายในองค์กรและความร่วมมอืจากบคุลากรภายในคณะ จงึส่งผลให้การบรหิารงานบางเรือ่งยงัไม่บรรลผุลส�าเรจ็
ตามเป้าหมายเท่าที่ควร ดังนั้น คณบดีควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และควร 
เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอาจารย์และบุคลากรมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและ 
ความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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	 2.1.2.5	 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์) ในช่วงการบริหารงาน ตั้งแต่ 
วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อด�ารงต�าแหน่งครบ 3 ปี  
มีภาพรวมของผลการบริหารงานอยู่ที่ระดับดี – ดีมาก (ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ปี 6 เดือน มีผลการ
บริหารงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับดี) โดยมีประเด็นที่น่าชื่นชมและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา ดังนี้ 
	 	 ประเด็นที่น่าชื่นชม
 1. การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติ
  - การได้รับแต่งตั้งจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ให้เป็นศูนย์กลาง 
ความร่วมมือแห่งเดียวในอาเซียนของ OIE เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
ทางด้านสัตวแพทย์ (Veterinary Service) ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
  - หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัยช้างได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก 
ของ Asian Elephant Specialist Group (AsESG) under Species Survival Commission (SSC) of the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) ประจ�าปี 2560 - 2563
 2. ความมุ่งมั่นในการท�างานเพื่อพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยการเลือกที่จะ
เทียบเคียงผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่อยู่อันดับสูงกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. การพัฒนาวิธีการสื่อสารภายในองค์กรโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและ
ครอบคลมุถงึบคุลากรทกุระดบั ท�าให้เกดิความเข้าใจและความร่วมมอืกนัภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไร
ก็ตามคณะควรมีการประเมินผลการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วย
 4. ความส�าเร็จในการก่อสร้างศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง (ฟาร์มไก่และสุกร)  
โดยสามารถรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
 5. การได้รบัการยอมรบัจากกลุม่คณาจารย์และผูป้ฏบิตังิานสายปฏบิตักิารของคณะ โดยเฉพาะ
เรื่องความเป็นกลาง และการบริหารงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งช่วยลดการแบ่งพรรคแบ่งพวก และลดความขัดแย้ง 
ที่เคยเป็นปัญหาในอดีตได้ รวมทั้งการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาต่าง ๆ  จากบุคลากรทุกระดับ
ซึ่งส่งผลให้คณะเกิดความร่วมมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างดียิ่ง
 6. คณะยังคงความโดดเด่นในด้านการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกและการ 
ให้บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชน
 7. การน�าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท่ีคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ในการ
ประเมินผลรอบ 1 ปี 6 เดือน มาด�าเนินการในทุกประเด็นได้ค่อนข้างดี
 8. คณะมวัีฒนธรรมองค์กรทีด่ ีมีการท�างานเป็นทีมทีส่ามารถส่งผลต่อการบรหิารงานของคณบดี
แต่ละรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
 9. จ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนักศึกษาระดับ 
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมงานวิจัยของคณะให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
 10.  ระดับความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การสร้างความเป็นสากลของคณะให้มีความโดดเด่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท�างานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติ เช่น การขยายเครอืข่ายระดบันานาชาตผ่ิานโครงการต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวกบั  
One Health, Global Health การท�างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ 
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 2. บุคคลภายนอกและนักศึกษามีความเชื่อมั่นสูงต่อหลักสูตรของคณะว่ามีความทันสมัยและ
สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี รวมถึงการมีคณาจารย์ที่มีความสามารถสูงและตรงกับหลักสูตร  
จึงเป็นส่ิงท่ีคณะควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป รวมทั้งการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีหรือ
โครงการสองปรญิญา (Double degree program) แต่อย่างไรกด็ ีผลประเมินจากแบบสอบถามของกลุม่นักศกึษา 
ได้รับข้อเสนอแนะว่าคณะควรสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านคลินิกให้แก่นักศึกษาให้มากขึ้น 
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะมีต�าแหน่งวิชาการให้มากข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจบุนัคณะยงัไม่มคีณาจารย์ทีด่�ารงต�าแหน่งวิชาการระดบัศาสตราจารย์เลย ส่วนต�าแหน่งระดบัรองศาสตราจารย์
ก็มีเพียง 5 คนจากคณาจารย์ทั้งหมด 66 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของคณาจารย์ท้ังหมดเท่าน้ัน ซึ่งต�่ากว่า 
เป้าหมายของ มช. ที่ก�าหนดให้มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 30
 4. การสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งอาจเป็นเรื่องช้าง 
เนื่องจากคณะมีความพร้อมและมีศักยภาพสูง ทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ รวมทั้งช้างในเขตพื้นที่ภาคเหนือก็มี
จ�านวนมากด้วย
 5. การต่อยอดบรกิารวชิาการโครงการวิจัยผ่อดดี ี(PODD CM HEALTH) ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน  
หากคณะน�ามาต่อยอดบริการวิชาการได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 6. การสร้างกิจกรรมในการใช้สัตว์บ�าบัดโรค ดังเช่นที่มีการใช้ช้าง ม้า และสุนัข ในการบ�าบัด
อาการของเด็กออทิสติก และบ�าบัดโรคซึมเศร้า เป็นต้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสวนสัตว์เชียงใหม่  
เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องหมีแพนด้า
 7. การสร้างผลงานด้านบรกิารวชิาการและการรกัษาพยาบาลสตัว์ให้ได้มาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ เพ่ือเป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น การพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ให้มี
คุณภาพ ทั้งโรงพยาบาลสัตว์เล็กและโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 8. การก�าหนดข้อปฏบิตัต่ิาง ๆ  ส�าหรบับงัคบัใช้กบับุคลากรภายในคณะ หากข้อปฏบิตัใิดบงัคบัใช้ 
เฉพาะบางกลุ่ม คณะก็ควรชี้แจงให้บุคลากรได้เข้าใจอย่างถูกต้องถึงความเหมาะสมในการบังคับใช้ เพื่อลด 
ความเข้าใจผิดของบุคลากรบางกลุ่มที่คิดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น ข้อปฏิบัติเรื่องการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 
ที่บังคับใช้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการของคณะ เป็นต้น
 นอกจากนี ้สิง่ทีค่ณะประสงค์ให้มหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยัสนบัสนนุ คอื การสนบัสนนุ
การบรหิารงานของคณะในการผลกัดนั ”ศนูย์สขุภาพสตัว์” ในพืน้ท่ีจัดการศกึษาแม่เหียะ ให้เกดิอย่างเป็นรปูธรรม
ตามแผนยทุธศาสตร์ฯ ทีค่ณะฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยมีวตัถุประสงค์การใช้อาคารเพือ่เป็นศนูย์การรกัษาเฉพาะทางและ
การส่งต่อระดับภาคเหนือ รองรับการเรียนการสอนของสัตวแพทยสภาในการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิต การเรียนการสอนทางคลินิกระดับหลังปริญญา และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Residency  
Programs) รองรับงานวิจัยทางคลินิกและการปฏิบัติการเชี่ยวชาญพิเศษทางสัตวแพทย์ และใช้เป็นศูนย์ชันสูตร
โรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ 
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 2.2 การก�ากับดูแลในเรื่องอื่น ๆ

 2.3.1 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในฐานะ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลท�าการแทนสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคลส�าหรับ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม ในกรณีดังนี้
  - ก�าหนดต�าแหน่งเป็นหัวหน้างาน จ�านวน 1 ราย
  -  แต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน จ�านวน 2 ราย
  -  ตัดโอน/เปลี่ยนต�าแหน่ง จ�านวน 1 ราย
  -  ก�าหนดต�าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จ�านวน 11 ราย
  -  แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น จ�านวน 8 ราย
  -  ต่ออายุราชการ จ�านวน 9 ราย
 2.3.2 รับทราบรายงานการเงินของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ และรายงานการเงินของส่วนงาน
วิชาการภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2559
 2.3.3 รบัทราบรายงานสถานภาพการเงินในภาพรวมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 
 2.3.4 รับทราบรายงานการเงินและรายงานประจ�าปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว (ศูนย์ความเป็นเลิศ)
 2.3.5 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานและรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
 2.3.6 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสภาวิชาการในรอบครึ่งปี และรอบ 1 ปี ส�าหรับ
ปีงบประมาณ 2559
 2.3.7 รบัทราบรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการตามแผนการขับเคลือ่นคุณธรรมและจรยิธรรมของ
ส่วนงาน
 2.3.8 รับทราบรายงานผลการบริหารงานในรอบ 1 ปี ของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่
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• การประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่

• พิธีรดน�้าด�าหัวและขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามประเพณีปีใหม่เมือง
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ภาคผนวก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ปี	พ.ศ.	2560
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 ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา (2558 - 2559) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการท�าหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา ว่าสามารถประสบผลส�าเร็จตามบทบาท
หน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัได้มากน้อยเพยีงใดในแต่ละประเด็น รวมท้ังเพือ่น�าข้อมูลการประเมินผลท่ีได้ไปพฒันา
ปรับปรงุการปฏบิตังิานของสภามหาวทิยาลยัให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยส�านกังานสภามหาวทิยาลยัได้ส่งแบบประเมนิ
ไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�านวน 26 คน และได้รับข้อมูลตอบกลับมาท้ังสิ้น จ�านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 53.85 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 1.	 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยเกื้อหนุนประสิทธิผลในการก�ากับดูแลที่ดี ภาพรวมอยู่ในระดับ “เห็นด้วย
อย่างยิ่ง” หรือมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.27 จากระดับคะแนน 4.00 โดยประเด็นท่ีมีค่าความคิดเห็น 
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร หัวข้อย่อย : สภามหาวิทยาลัยมี
ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร มีค่า 
ความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และประเด็นที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุด คือ ด้านข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร หัวข้อย่อย : สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารสองทาง 
ทีม่ปีระสทิธผิลทัง้กบับคุลากรภายในมหาวทิยาลยัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกมหาวทิยาลยั มค่ีาความคดิเหน็
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก”   
 2.	 ความคิดเห็นที่มีต่อการประชุมและบรรยากาศในการประชุม ภาพรวมอยู่ในระดับ “เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง” หรือมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.70 จากระดับคะแนน 4.00 โดยประเด็นท่ีมีค่าความคิดเห็น
เฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื การประชมุของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยประธาน
ทีป่ระชมุสามารถกระตุน้ให้กรรมการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ มค่ีาความคดิเหน็เฉลีย่รวมเท่ากบั 3.77 
อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และประเด็นที่มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชมุอย่างสม�า่เสมอ และมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็อย่างทัว่ถงึ สามารถแยกแยะประเด็น
ความแตกต่างในการก�ากับดูแล และการบริหารจัดการออกจากกันได้ มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57  
อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปี	พ.ศ.	2560
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 ท้ังนี้ จากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงได้น�าข้อเสนอแนะ/ 
ข้อแนะน�าที่ได้รับดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ ๆ ให้ดีข้ึน รวมถึงข้อเสนอแนะ/ 
ข้อแนะน�าที่ได้รับจากการประเมินผลความพึงพอใจของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยสรุปมีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะน�าที่ได้รับ การด�าเนินงาน

1. สร้างกระบวนการในการพัฒนากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

- จัดท�าคู ่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ และการ
สนับสนุนให้กรรมสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาในระดับชาติ

2. สร ้างเวทีและบรรยากาศให ้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได ้พบปะกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น

- การจดั Retreat สภามหาวทิยาลยั และการสมัมนาผูบ้รหิาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจ�าปี มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะเปิดโอกาสให้กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัทกุระดบัท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
รวมถึงการสนับสนุนให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไป
เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานด้วย

3. จดัท�าระบบฐานข้อมูลทีมี่ประสทิธิภาพ เพือ่
สัมฤทธิผลสูงสุดขณะประชุมสภาฯ

- มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ให้
สามารถรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและทนัสมยั ซ่ึงในปัจจบุนัใช้ระบบ e-Meeting 
ในการประชุมแต่ละครั้ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบ BI ซึ่งในอนาคตจะสามารถน�าเสนอข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระหรือที่อยู่ในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในห้องประชุมได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของที่ประชุมสภาฯ ได้

4. ในวาระการประชมุสภาฯ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ง  
Routine Work ควรมีวาระนโยบายในทุกครั้ง 
หรอืทกุ 2 เดอืน เป็นประจ�า จะได้ส่ิงทีม่ปีระโยชน์ 
มาก ๆ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ส่วนงานได ้
น�าเสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ต่อสภาฯ

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ได้พยายามที่จะให้มีวาระเชิงนโยบายเสนอต่อที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกเดือน ท้ังท่ีเป็นเรื่องมาจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ ทั้งนี้ จากการท่ี
สภาฯ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยด�าเนินงานภายใต้โครงการ 
CMU-PEx ส่งผลให้มีโครงการ/เรื่องท่ีเป็นความคิดริเริ่ม 
ใหม่ ๆ ของส่วนงานเสนอต่อสภาฯ ได้ง่ายข้ึน ในอนาคต 
น่าจะท�าให้วาระเชิงนโยบายที่จะน�าเสนอต่อสภาฯ มีจ�านวน 
มากขึ้นตามไปด้วย
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5. เมื่อมีผู้มาน�าเสนอรายงานต่อที่ประชุม เช่น 
นโยบายและแผนปฏิบัติงานของคณบดี ฯลฯ 
ควรก�าหนดเวลาการน�าเสนอเพียง 10 นาที  
ซึ่งเพียงพอที่จะสื่อประเด็นส�าคัญให้ผู้บริหาร
และกรรมการสภา มช. ได้

- ส�านักงานสภาฯ ได้ก�าหนดกรอบแนวทางให้คณบดี/ 
ผู้อ�านวยการจัดท�า Powerpoint น�าเสนอสภาฯ เฉพาะ
เนื้อหาสาระส�าคัญ ๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและการ
เปลีย่นแปลงของส่วนงานในภาพรวมเท่าน้ัน ส่วนรายละเอยีด
ให้จัดท�าเป็นเอกสารแนบแทน

6. การน�าเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ ควรมี Pro-
jection ความต้องการตลาดเทียบกับ Supply 
จ�านวนบณัฑติในแต่ละปี รวมทัง้ภาระต่ออาจารย์ 
และผลต่อต้นทุนกับรายรับของคณะ/สถาบัน

- การน�าเสนอหลักสูตรของส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
บัณฑิตวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปัจจุบัน 
มีการน�าเสนอที่มีความกระชับและชัดเจนตามข้อเสนอแนะ/
ข้อแนะน�าเพิ่มขึ้นแล้ว

7. ขณะน้ีมีระบบประเมินผลหลายระบบที่ต้อง
ใช้เวลาของบุคลากร และทรัพยากรจ�านวนมาก 
ข้อคดิคอืความจ�าเป็นในการสร้างฐานสนบัสนนุ 
โดยการสร้าง “ระบบวจัิยสถาบนั” เพราะมฉิะนัน้ 
อาจารย์และผู้บริหารต้องเสียเวลามากในการ 
กรอกแบบฟอร์มการประเมินจ�านวนมาก

- ส�านกังานสภาฯ อยูร่ะหว่างการหาแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ทัง้การพฒันาระบบการประเมนิแบบออนไลน์ และการจะท�า
วจิยัสถาบนัในอนาคต เพือ่ให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอยู่ระหว่างบ่มเพาะและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของส�านักงานสภาฯ ให้มีความพร้อม
มากกว่านี้

8. ที่ประชุมควรจัดเวลาครั้งละ 30 นาที ให้
อาจารย์/นักวิชาการมาน�าเสนอผลงานวิชาการ
ที่ส�าคัญ

- อยู่ระหว่างหาแนวทางในการด�าเนินงาน

9. ควรมีการเชิญผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ 
พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์
การประชมุสภามหาวิทยาลยั เพือ่ให้คนในชมุชน 
มช. มีความสัมพันธ์และความรู ้สึกในการม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การ
ด�าเนินงานอาจต้องมีเกณฑ์การสมัครและ 
คัดเลือกผู ้ ท่ีจะเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ของ
แต่ละคณะ/สถาบัน เช่น แต่ละครั้งจะคัดเลือก
ผู้สังเกตการณ์สัก 5-6 คน เป็นต้น

- อยู่ระหว่างหาแนวทางในการด�าเนินงาน

10. เมื่อมีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ทกุเรือ่ง น่าจะได้มรีะบบการตดิตามและผลการ
ด�าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามมติ เช่น มีมติให้
ฝ่ายบริหารด�าเนินการพิจารณาการกระท�าของ
คณบดี/หัวหน้าส่วนงานฯ แล้ว ฝ่ายเลขานุการ
ต้องน�ามาแจ้งให้ทราบต่อไป

- ส�านักงานสภาฯ ได้จัดท�าระบบติดตามผลการด�าเนินงาน
ตามมติสภาฯ เรยีบร้อยแล้ว โดยอยูร่ะหว่างการก�าหนดกรอบ
แนวทางในการด�าเนินการติดตามฯ ต่อไป
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11. การค้นหา การเข้าถงึกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ ค�าสั่ง เป็นไปได้ยาก อยากให้รูปแบบ
การสบืค้นของราชกจิจานเุบกษา น่าจะเหมาะสม 
และใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

- มหาวิทยาลัยโดยกองกฎหมาย ร่วมกับส�านักบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ส�านกังานสภาฯ กองบรหิารงานบคุคล  
กองแผนงาน กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์บริหาร
งานวิจัย ส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อยู ่ระหว่างการพัฒนาระบบกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-LAW) โดยจะด�าเนินการ
รวบรวมกฎหมายและข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยท้ังหมดไว้ที่นี้ เพื่อให้สามารถสืบค้นกฎหมาย 
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และขณะเดียวกันในเว็บไซต์ของส�านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ก็ได้ปรับปรุงวิธีการค้นหาข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการ
พิมพ์ค�าที่ส�าคัญ ก็สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

12. การสื่ อสารการท� างานระหว ่ างสภา
มหาวิทยาลัยกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ส�านักงานสภาฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าจดหมายข่าวสภาฯ 
ขึ้นเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของสภาฯ ไปสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดส่งจดหมายข่าวสภาฯ ดังกล่าวไปถึง “หัวหน้าส่วนงาน” 
ลงไปจนถึงระดับ “หัวหน้างาน” เพื่อให้เผยแพร่ให้บุคลากร
ทุกคนในส่วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบ รวมท้ังได้จัดส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละสร้างเครอืข่ายระหว่างกัน พร้อมกนันีย้งัได้พฒันา/
ปรับปรุงเว็บไซต์ของส�านักงานสภาฯ ให้มีความทันสมัยและ 
มีข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเพิ่ม 
มากขึ้นด้วย
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 สภามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (retreat) ระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2560 ได้ก�าหนดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2560 ณ Flora Creek Chiangmai ถ.หางดง-
สะเมิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การสัมมนาประกอบด้วย 
 ก.	 การปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง “เป้าหมายการศึกษา” ซึ่งได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศไทยท่ีรอการแก้ไข การ
เปลีย่นแปลงของโลกในเรือ่งจ�านวนประชากรท่ีเพิม่มากขึน้ ความไม่เท่าเทยีมกนัของคนในโลก มกีารย้ายถิน่ฐาน
ของประชากรจ�านวนมาก การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก และวิกฤตคุณธรรม ส่วนปัญหาของประเทศไทย
ที่ส�าคัญ คือ มีความเหลื่อมล�้าสูง มีการคอรัปช่ันแทบทุกหย่อมหญ้า และเผชิญกับวิกฤตคุณธรรมเช่นเดียวกัน 
อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยไทย มีสามประการ คือ (1) เพื่อความกินดี-อยู่ดีของประชาชน (2) เพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติ และ (3) เพื่อสันติสุข และสันติภาพของโลกมนุษย์  
 นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอนโยบายสองวิถีของมหาวิทยาลัยไทย คือ ในการปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ต้องค�านึงถึงท้ังในเมืองและชนบท  
โดยวธิกีารจดัการทีแ่ตกต่างกัน เช่น การท�าวิจัยให้กบับรษิทัควรต้องคดิค่าบรกิารเต็มรูปแบบ เพือ่หารายได้ให้กบั 
องค์กร แต่ต้องไม่ลืมการท�าวิจัยเพื่อน�าความรู้ไปช่วยเหลือคนในชนบท ซึ่งการท�าวิจัยแบบน้ีอาจจะต้องลงทุน
เอง การผลติบณัฑติอาจจะต้องไปช่วยเหลือชนบท โดยการน�าบตุรหลานคนในชนบทมาศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรจะน้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10 มาพิจารณาด้วย คือ นอกจากจัดการศึกษาในด้านวิชาการให้เป็นไปตามหลักสูตรแล้ว ต้องมุ่งสร้าง 
พื้นฐานเหล่านี้ให้แก่ผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย เพื่อว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้มีคุณลักษณะดังนี้ คือ (1) มีทัศนคติ 
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง รู้จักผิดชอบชั่วดี (3) ฝึกให้ท�างาน เมื่อจบมา 
จะได้มีอาชีพ-มีงานท�า และ (4) เป็นพลเมืองดี นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอตัวแบบเพื่อการสร้างองค์กรท่ี
ยั่งยืน ดังนี้

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) 
ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจ�าปี	2560
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 ในช่วงของการเปล่ียนผ่าน ถ้ามหาวิทยาลยัจะท�าภารกจิสองด้านควบคูก่นัไป คอื ท�าให้เป็นมหาวทิยาลยัที่
ทนัโลก แต่ขณะเดยีวกันก็ท�าประโยชน์ให้แก่สงัคม (Social Engagement) ถ้าท�าได้เช่นนี ้กจ็ะท�าให้มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า
 ข.	 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Power	of	Education” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบัน
วิทยสิริเมธี ได้น�าเสนอแนวความคิดเพื่อชี้ให้เห็นว่าการศึกษาจะเป็นก�าลังของชาติและสร้างชาติได้อย่างไร  
โดยมีประเด็นที่ส�าคัญที่ได้น�าเสนอประกอบด้วย (1) ปัญญาของมนุษย์กับโลกยุค 4.0 (Human Intelligence & 
World 4.0) (2) ระบบการศึกษาของโลกกับระบบการศึกษาของไทย (World Education & Thai Education) 
(3) ปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน (Prevailing Issues) และ (4) การจัดการศึกษาแนวใหม่ (New Proposition)
 ในเรื่องปัญญาของมนุษย์ วิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ประสบความส�าเร็จใน
วิวัฒนาการมากที่สุด เริ่มจากการที่มนุษย์เริ่มใช้ไฟเป็น ท�าให้มนุษย์สามารถพัฒนาขนาดสมองจากเดิมเป็นสี่เท่า
ภายในเวลาสีแ่สนปี และมปัีญญาเหนอืสตัว์โลกชนดิอืน่ และการพฒันาของสงัคมมนษุย์ ตัง้แต่สงัคมเกษตรกรรม 
ซึ่งถือว่าเป็นโลกยุค 0.0 ต่อมามีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในราว ค.ศ. 1850 มีการผลิตเครื่องจักรไอน�้า เพื่อใช้
แทนแรงงานคนและสัตว์ อาจเรียกว่ายุค 1.0 ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 มีการน�าไฟฟ้ามาใช้ ท�าให้เกิดความก้าวหน้า

องค์การองค์การคุณภาพ องค์การคุณธรรม

ระบบธรรมาภิบาล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน	4	มิติ
 1. เศรษฐกิจ + การเงิน
 2. สังคม (การศึกษา สุขภาพ ศาสนา)
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. วัฒนธรรม



9998

ของวิทยาการเพิ่มขึ้น อาจเรียกกว่ายุค 2.0 ในปี ค.ศ. 1975 – ค.ศ 2000 มีการน�าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
อย่างแพร่หลาย เปลี่ยนจากระบบ Analog ไปสู่ระบบ Digital อาจเรียกว่าโลกยุค 3.0 ส�าหรับโลกอนาคตท่ี
เรียกว่าโลกยุค 4.0 นั้น จะมีลักษณะเป็นสหวิทยาการและบูรณาการ (Convergence & Multidisciplinary) ซึ่ง
รายงานขององค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation 
and Development- OECD ) เมื่อ ค.ศ. 2016 ได้เสนอว่าเทคโนโลยีส�าคัญที่จะเป็นตัวก�าหนดอนาคตของโลก
มีอยู่ 40 Key Technologies ซึ่งจัดเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ (1) Digital (2) Biotechnologies (3) Energy & 
Environment และ (4) Advanced Material และรัฐบาลไทยได้เลือกเทคโนโลยี 10 สาขา ที่เห็นว่าคนไทยมี
ศักยภาพมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Seaboard) มาเป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  
ภายใต้โครงการ Thailand 4.0 และการที่ประเทศไทยเป็นประเทศ 4.0 ได้น้ัน คนไทยต้องมีคุณลักษณะของ
พลเมืองในยุค 4.0 ด้วย แต่สถานการณ์จริงมิได้เป็นเช่นนั้น พื้นที่ประเทศไทยบางแห่งอาจจะยังเป็น 0.0 หรือ 
1.0 หรือ 2.0 ท�าอย่างไรมิให้คนไทยบางส่วนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
 ระบบการศึกษาของโลกกับระบบการศึกษาของไทย ระบบการศึกษาของโลกอาจแบ่งเป็นยุค 3 ยุค 
ได้แก่ ยุค	0.0 ตั้งแต่ประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงประมาณปี ค.ศ. 1200 การศึกษาในยุคนี้เป็นเรื่อง
ปรัชญา การถกแถลง การคิดเชิงวิกฤต (Philosophy, Critical Thinking, Debate) มีนักปราชญ์ยุคนั้นที่เป็นที่
รู้จักกันดีของโลก คือ เปลโต (Plato) ซึ่งได้ตั้งส�านักขึ้นประมาณ 428 ปีก่อนคริสตกาล ในเอเชียก็มีการก่อก�าเนิด 
ส�านกัตกัศลิาท่ีมชีือ่เสียง และเมือ่มกีารก่อต้ังศาสนาข้ึนแล้วกมี็การสอนศาสนา เช่น นาลนัทามหาวหิาร ซึง่ได้กลาย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ และนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทา ยุค	1.0 ประมาณ
ปี ค.ศ. 1200 ถึงประมาณ ค.ศ. 1800 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีสอนเกี่ยวกับอุดมการณ์ เทววิทยา ศาสนา  
การแพทย์ และสงัคมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ ยคุ	2.0 ประมาณปี ค.ศ. 1800  
ถึงปี ค.ศ. 2000 มีมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัย 
ที่เรียกว่า Polytechnics ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นสมัยนี้ ได้แก่ MIT, Tokyo Tech, Tokyo University, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด�าเนินการทั้งการสอนและการวิจัย ทั้ง Social & Natural Sciences 
มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสมัยปัจจุบัน ซึ่งศาสตร์ท่ีมี 
การสอนในมหาวิทยาลัยยังมีการแบ่งแยกกันค่อนข้างชัดเจน เช่น นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี ศิลปศาสตร์ ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ยิ่งเรียนสูงข้ึนยิ่งลึกและแคบ มีความเป็นศาสตร์เฉพาะทาง ส�าหรับอุดมศึกษาไทยก็มีเพิ่มปริมาณสถาบัน/ 
ที่เรียน กระจายครอบคลุมทั่วประเทศหลากหลายทางเลือก การวิจัยซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยแต่มี
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ระบบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน ผลงานวิชาการมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มวิทยฐานะหรือต�าแหน่งทาง
วชิาการมากกว่าทีจ่ะสร้างองค์ความรูใ้หม่ อุดมศกึษาไทยจึงเป็นระบบทีผ่ลติคน แต่ไม่ได้ผลติทรัพย์สนิทางปัญญา 
อดุมศกึษาไทยจึงไม่สามารถสร้างก�าลงัอ�านาจของชาตไิด้ ซึง่ต่างกบัประเทศญีปุ่น่ ทีก่่อตัง้มหาวทิยาลยัโตเกียวก่อน
หน้าการสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัประมาณ 40 ปี เม่ือก่อตัง้แล้วกเ็ปิดสอนถึงระดบัปรญิญาเอก และมีการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอื่นอีกในญี่ปุ่นอีก 6 มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการไหลบ่าเข้ามาของวิทยาการตะวันตก ท�าให้
ญีปุ่น่สามารถผลติทรัพย์สนิทางปัญญาทีส่ามารถแข่งขนักบัตะวนัตกได้ เช่น สามารถผลติเรอืรบ รถยนต์ เครือ่งบนิ 
 การศึกษาที่เหมาะสมในอนาคตจะต้องเป็นสหวิทยาการ เพราะจะมีสิ่งท่ีเรียกว่าเทคโนโลยีท่ีพลิกผัน  
(Disruptive) ท�าให้สิง่ทีมี่อยูเ่ดมิถกูครอบง�า หรอืถกูท�าให้หายไป สิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการพลกิผัน คอื Information 
Technology ซึ่งจะเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ รูปแบบของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นในลักษณะที่เรียกว่า  
Humboldtian Model of Higher Education คือ เป็นสหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการ ซึ่งวิชาที่จะเชื่อมศาสตร์ 
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน คอื วชิาปรชัญา มหาวทิยาลยัแบบนีไ้ม่เชือ่ในระบบการศกึษาทีแ่บ่งแยกศาสตร์ต่าง ๆ  ออกจากกนั  
การเรียนการสอนจึงควรแบ่งเป็นคณะเท่าที่จ�าเป็น เชื่อมการเรียนการสอนกับการวิจัยเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัย
ยุคหลังก็ตั้งโดยเชื่อในแนวคิดนี้ เช่น SUTD, UNIST, OIST, KAIST เป็นต้น
 ปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน คือ เง่ือนไขที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง  
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเคยมีอัตราการเกิดสูงสุดประมาณหนึ่งล้านคนต่อปี แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ
ปีละ 700,000 คน ในขณะที่ที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น มีข้อมูลทางสถิติว่าในจ�านวนเด็กเกิดใหม่
นั้น จ�านวนประมาณร้อยละ 3 หรือจ�านวนประมาณปีละ 21,000 คน จะเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์สงูมาก เดก็เหล่าน้ีคอือนาคตของประเทศชาต ิซึง่ต้องการการจัดการศึกษาท่ีต่างจาก 
เด็กปกติมาต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นความส�าคัญเรื่องน้ี จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนส�าหรับผู้ม ี
ความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ เป็นต้น แต่จ�านวนที่รับได้ก็มีเพียงประมาณปีละ 9,000 คน ยังมีเด็กอีกมากที่ยัง 
ไม่ถูกค้นพบโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เพราะมีหลักฐานยืนยันจากผลการสอบ PISA หลายปีติดต่อกัน แม้ว่า
คะแนนของเด็กไทยจะลดลงทกุปี แต่พบว่าเดก็จ�านวนหนึง่ท่ีมคีะแนนผลการสอบ PISA ในกลุม่ร้อยละ 25 สงูสดุ
ของโลก เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนในกลุ่มร้อยละ 25 ที่มีฐานะต�่าสุดของประเทศ เราเรียก 
เด็กกลุ่มนี้ว่า เด็กช้างเผือก ซึ่งแสดงว่ายังมีโอกาสที่รัฐหรือมหาวิทยาลัย จะต้องหาวิธีที่จะสืบเสาะหาเด็กกลุ่มนี้
ให้ได้ และน่าศึกษาว่าเด็กช้างเผือกท�าได้อย่างไรทัง้ทีข่าดแคลน จากการศกึษาเรือ่งการสร้างก�าลงัอ�านาจของชาติ 
นอกจากองค์ประกอบส�าคัญ คอื ทรพัยากรและฐานะทางเศรษฐกจิแล้ว ท่ีมาของก�าลงัอ�านาจของชาตท่ีิส�าคญั คอื 
การศกึษา และชาตทิีม่กีารศกึษาดีก็จะสามารถสร้างอ�านาจทางเศรษฐกจิต่อไป ตวัอย่างเช่น ญีปุ่่น เกาหล ีสงิคโปร์ 
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ชาตเิหล่านีไ้ม่มทีรพัยากรธรรมชาต ิแต่ได้ใช้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืสร้างก�าลงัอ�านาจของชาตไิด้เป็นอย่างด ีและ
การศึกษาที่จะช่วยสร้างก�าลังอ�านาจของชาติได้ดีที่สุด คือ อุดมศึกษา	แต่อุดมศึกษาของเราถือหลักปรัชญาว่า	 
การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้ตลาดแรงงาน	 สร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม....คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น 
การเรยีนการสอน แม้ว่าจะมกีารวิจัยก็ไม่ได้มุง่ทีจ่ะน�ามาใช้งาน ต่างกบัชาตทิีใ่ช้อดุมศกึษาเป็นเครือ่งมอืสร้างชาติ  
จะยึดถือปรัชญาของอุดมศึกษาว่า การศึกษาเพื่อสร้างชาติให้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.... ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย Stanford ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ์
เมือ่ปี ค.ศ. 1951 ซึง่ต่อมากคื็อ Silicon Valley ซึง่เป็นคลืน่ของกระแสการสร้างนวตักรรม จากการศกึษาเกีย่วกบั
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย นอกจากมีข้อที่แตกต่างกันหลายด้าน เช่น 
พันธกิจ รูปแบบ ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ขอบข่าย ขนาด และรายได้แล้ว ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ สัดส่วน
ของอาจารย์ผูส้อนกบันกัศกึษา กล่าวคอืมหาวทิยาลยัวจิยัจะมสีดัส่วนอาจารย์ต่อนกัศกึษาน้อยกว่ามหาวทิยาลยั
ที่เน้นการสอนมาก นั่นคือ นักศึกษาโดยรวมจะมีจ�านวนน้อยกว่าด้วย ทั้ง ๆ ที่หลายมหาวิทยาลัยก่อตั้งมานาน 
นับร้อยปี และส�าหรับมหาวิทยาลัยไทย เมื่อจ�านวนเด็กเกิดใหม่ลดลง แต่ยังรับนักศึกษาจ�านวนมากในอัตราเดิม 
นัยก็คือ คุณภาพของเด็กที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ต�่าลงด้วย
 ข้อเสนอการจดัการศึกษาแนวใหม่ ด้วยวสิยัทศัน์และความมุง่มัน่ของคณะผูบ้รหิาร กลุม่ ปตท. ทีเ่ลง็เห็น
ถึงความส�าคัญของการศึกษา และเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยควรมีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้น 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยอย่างแท้จริง และมีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันช้ันน�าของโลก เพื่อ 
สร้างเสรมิเยาวชนให้มีความเป็นเลศิด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่เป็นก�าลังส�าคญัในการพฒันาประเทศไทย
ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดทัดเทียมประเทศชั้นน�าในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ นั่นคือจุดเริ่มต้น 
ของ “โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ปตท. พื้นท่ีภาคตะวันออก” ในจังหวัด
ระยอง ตัง้อยูใ่นอ�าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีประชาชนมีความยากจน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อแก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยองว่า “โรงเรียนก�าเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามล�าดับ 
 โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ เป้าหมายก็คือ เพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู ้มี 
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจ�า  
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศ และสามารถศึกษาต่อทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าของโลก จนถึงระดับปริญญาเอกและ 
หลงัปรญิญาเอกได้ เพือ่ต้องการเสาะแสวงหาเดก็ช้างเผอืกทีด้่อยโอกาส และให้ทนุการศึกษาจนส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญา การรับนักเรียนเปิดรับสมัครทั่วประเทศ 16 จุด เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กเก่งท่ียากจนสามารถ 
มาสมัครได้ ผลการจัดการศึกษาพบว่าเด็กเหล่านี้สามารถท�างานวิจัยที่มีคุณภาพได้ 
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 สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยด�าเนินการเรียนการสอนเป็น 
ภาษาอังกฤษทั้งหมด มีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ในระดับโลก” เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศและสร้างความเจริญ และนับเป็นข้อได้เปรียบที่กลุ่ม ปตท. ด�าเนินธุรกิจด้วยความก้าวหน้า  
มโีรงงานหลากหลายรปูแบบ ท�าให้สถานประกอบการเหล่านีเ้ป็นเสมอืนสถานทีฝึ่กงานให้กบันกัศกึษาของสถาบนัฯ 
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งนี้ สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก และเป็น World Research University ภายในปี 
2035 หรือ พ.ศ. 2578 หรือมีวิสัยทัศน์ว่า 2050 คือ อยู่ในล�าดับที่ 50 ของโลก ภายใน 20 ปี หลักส�าคัญเกี่ยวกับ
สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอน คือ 1:3:5 คือ ศาสตราจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษาหลังปริญญาเอก 3 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน การจัดหลักสูตรจะเป็นลักษณะบูรณาการ จึงมีเป้าหมายว่าจะจัดตั้งไม่เกิน 5 ส�านักวิชา คือ
 1. School of Energy Science & Engineering (ESE)
 2. School of Molecular Science & Engineering (MSE)
 3. School of Biomolecular Science & Engineering (BSE)
 4. School of Information Science & Technology (IST)
 5. School of Liberal Arts & Management Science (LMS)
 การเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบ ทั้ง Hard Science และ Soft Science ต้องไปด้วยกัน ในระยะแรก 
ของการก่อตั้ง ด�าเนินการได้ 2 ส�านักวิชาแรกเท่านั้น ต่อมาในปี 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคาร
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) จึงจัดตั้งส�านักวิชาท่ีสาม และได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) จึงได้จัดตั้งส�านักวิชาที่สี่ ส่วนส�านักวิชาที่ห้ายังไม่ได้จัดตั้ง
 นอกจากนี้ยังมี Frontier Research Center (FRC) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยกลางและเป็นศูนย์เครื่องมือกลาง
ส�าหรับการวิจัยอีกด้วย ซ่ึงเครื่องมือวิจัยที่มีราคาแพงจะอยู่ที่ศูนย์ฯ และทุกคนในมหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้ได ้
โดยเท่าเทียมกัน โดยการจองเวลาใช้
 ผลงานวิจัยสาขาเคมีของสถาบัน ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ที่ปรากฏใน Nature 
Index อยู่ในล�าดับที่ 1 ของประเทศ สถาบันมีการจัด Open House เป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้นักวิจัยของสถาบัน
ได้มีโอกาสแนะน�าตนเองและเสนอผลงานต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในแถบนั้น ซึ่งก็จะเป็นแหล่งทุน 
ให้กับนักวิจัยต่อไป การท�างานวิจัยแบบนี้ ก็จะท�าให้ผลงานวิจัยสามารถน�าไปใช้งานได้จริง เพราะโจทย์มาจาก
ปัญหาของผู้ประกอบการ
 วทิยากรได้ยนืยนัว่าการน�าเสนอการจัดการศกึษาแนวใหม่น้ี มหาวทิยาลยัของรฐัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนักส็ามารถ
ท�าได้ เพราะมีทรัพยากรที่พร้อมกว่ามาก เพียงแต่ต้องตั้งความฝันที่จะด�าเนินการเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้กับประเทศ และเพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างชาติ
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 ค.	 การอภิปรายหมู่	ในหัวข้อ “CMU	Flash	Foresight	มช.	กับการมองอนาคตเพื่อก�าหนดปัจจุบัน” 
โดยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
  1. ความหมายของ Foresight
  2. ลูกค้าในอนาคตของมหาวิทยาลัยเป็นเช่นไรได้บ้างจากประเด็นความไม่แน่นอน (Uncertainty)  
   ในประเด็นใด
  3. Driving Force หรือ Uncertainty ส�าคัญที่เกิดขึ้น
  4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ส�าคัญ
  5. สรุปบทบาทที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยใน Foresight
 ง.	 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  กลุ่ม	1		การรับเข้านักศึกษา	มช.	
  มีข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย	ดังนี้
	 	 ข้อเสนอแนะ ส�าหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  1. คณะควรทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการรับ
  2. ทบทวนการก�าหนดช่องทางการคัดเลือก โดยใช้คะแนนจากวิชาภาษา
  3. ทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่สอนเป็นภาษอังกฤษในหลักสูตรปกติ
  4. ผูส้มัครอาจไม่มีแรงจูงใจสมัครเรียนหลกัสูตรนานาชาติที่มคี่าธรรมเนยีมการศกึษาสูงกว่าหลักสูตร 
   ภาคปกติ
  5. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการจูงใจให้เข้าศึกษา เช่น การสื่อให้เห็นถึง Campus Life
  6. มหาวทิยาลยัควรจัดสรรทุนการศึกษา เพือ่ให้คณะสร้างแรงจงูใจให้นักทีเ่รยีนดแีละนกัเรยีนทีย่ากจน  
   ทั้งนักเรียนไทยและต่างประเทศ
  7. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดจ�านวนรับนักศึกษาปริญญาตรี (Downsizing) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   สถานการณ์จ�านวนผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ก�าลังลดลง
  8. การลดจ�านวนนักศึกษา และเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน
  9. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่เป็น Global Citizen
  10.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษา 2 ปีติดต่อกัน
  ข้อเสนอแนะ ส�าหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
  1. หาจุดเด่นของหลักสูตร เน้นกลยุทธ์ทางการตลาด
  2. หาทุนการศึกษาให้นักศึกษา
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  3. สร้างหอพักส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
  4. ควรมีอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียง เพื่อจูงใจและให้มีความน่าสนใจ 
   ที่จะเข้ามาเรียน
  5. ทบทวนการปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษา และเพิ่มจ�านวนรับในหลักสูตรที่มีคนนิยม
  6. ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็น Global Citizen
  7. ควรลดจ�านวนรับนักศึกษา และเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน
  กลุ่ม	2		การปฏิรูปหลักสูตรเพื่อเข้าสู่	Thailand	4.0
  มีข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย	ดังนี้
	 	 ก.	 การปรับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว
   1. ปฏิรูปวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความยืดหยุ่น และตอบทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ Thailand 4.0  
    (คนไทย 4.0)
   2. ทบทวนหลักสูตรเดิม / พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการข้ามสาขาวิชา / พัฒนาหลักสูตรใหม่
   3. ปรับปรุงกระบวนวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
   4. เพิ่มความยืดหยุ่นของการบริหารจัดการหลักสูตร
	 	 ข.	 สร้างแนวทางใหม่
   1. สร้างหลกัสตูรระยะสัน้ เพ่ือปรับความรูข้องคนวยัท�างานในสาขาต่าง ๆ  (Retraining) ให้ทันสมยั  
    รวมถึงรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ
   2. สร้างระบบการเชือ่มโยงของหลกัสูตรท่ีไม่ให้ปรญิญา (Non-Degree Program) ให้เป็นส่วนหน่ึง 
    ของหลักสูตรที่ให้ปริญญา (Degree Program)
   3. สร้างระบบ Credit Bank
  กลุ่ม	3	การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
  มีข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย	ดังนี้
  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ประกอบด้วย
  1. อาจารย์ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  2. มหาวิทยาลัย สนับสนุนอาจารย์ให้อาจารย์มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดย 
   การให้ Reward / Recognition แก่อาจารย์ 
  3. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ มีประสบการณ ์
   ในการท�างานจริง หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบูรณาการ 
   ร่วมกันกับสาขาอาชีพต่าง ๆ
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  4. โรงเรียน มหาวิทยาลัยควรเข้าไปร่วมกับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาเป็นโรงเรียน 
   ต้นแบบส�าหรับผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้นักเรียน 
   ได้เรยีนรูใ้นสาขาวชิาชพี (Career Academy) อย่างแท้จริง ซึง่จะช่วยให้นักเรยีนเกดิแรงบนัดาลใจ 
   และอยากจะศึกษาในวิชาชีพนั้นจริง ๆ
  5. ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าควรเข้ามามีส่วนร่วม (Engagement) ในการสนับสนุนรุ่นน้อง ทั้งด้านการเรียน 
   การสอน และการให้ความรู้ด้านวิชาชีพจากประสบการณ์ในการท�างานจริง
  6. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ใช้เครื่องมือด้านการเรียน 
   การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนด้าน Active Learning
 สรุป
  ก.	 ระดับ	Macro	
   1. การมีเป้าหมายในระยะยาว และต้องมีการก�าหนดเป้าหมายในแบบที่วัดได้ มีระดับของ 
    เป้าหมาย เพ่ือยกระดบัส่วนต่าง ๆ  โดยศกึษาจากหนงัสอื The Art and Science in Teaching 
   2.  มีระบบการประเมินในภาพรวมเป็นด้าน ๆ เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
    การสอน 
  ข.	 ระดับ	Micro	
   Feedback มีการสังเกตการเรียนการสอนซึ่งกันและกันในแต่ละช้ันเรียน (Feedback System) 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญของการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 จ. นอกจากกลุ ่มย่อยทั้งสามกลุ ่มแล้ว	 ยังมีกลุ่มคณะท�างานที่ได้มีการศึกษาเรื่อง	 Scenario	 
Planning	:	รองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่ได้เสนอแนวทางในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ในอนาคต โดยได้เสนอ 4 Scenarios ดังนี้ 
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 ฉ.	 ในตอนท้ายของการสัมมนาได้ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยได้	ดังนี้
  1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพ ข้ึนอยู่กับว่าฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการ
อย่างไรที่จะน�าศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นโจทย์ที่ใหญ่และส�าคัญมาก
  2. สภามหาวิทยาลัยได้ใช้ช่วงวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยเปลี่ยนวิธีการท�างาน ให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ในเรือ่งการจัดตัง้หน่วยงานหรอืการด�าเนนิงานในเรือ่งทีย่งัไม่ชดัเจนว่า ควรจะเป็นรปูแบบใดจงึจะเหมาะสม กใ็ห้
สามารถทดลองท�าไปก่อนได้ แต่การเกิดขึน้ของหน่วยงานหรอืกิจกรรมนัน้ ๆ  ยงัไม่สามารถสร้างผลกระทบให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะในระดับของนักศึกษายังไม่พบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหาร 
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้จนถึงระดับของนักศึกษาหรือผู้ส�าเร็จการศึกษา
  3. เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้มีข้อเสนอที่ดีหลายประการ แต่สิ่งที่ยังขาด คือ รูปแบบการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Platform) จุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นท่ีก�าหนดเป้าหมายให้ชัด  
ซ่ึงในชั้นการด�าเนินการที่เป็นเชิงเอกสารในระดับบริหารน้ันมีความชัดเจนแล้ว แต่ต้องท�าให้ชัดเจนในระดับ 
ผู้ปฏิบัติด้วย สิ่งที่จะท�านี้อาจเรียกว่า Learning Platform โดยน�าเป้าหมายเป็นตัวตั้งและเดินไปสู่เป้าหมายนั้น
  4. ส่ิงที่ส�าคัญและท�าล�าบาก คือ ประเด็นท่ีสมควรจะน�าไปสู่การปฏิบัติจริง มีหลายประเด็นมาก  
หากรวบรวมประเด็นจากการสัมมนาครั้งที่ผ่าน ๆ มา คงต้องจัดเป็นกลุ่มแล้วจัดล�าดับความส�าคัญ พร้อมทั้ง
ก�าหนดกรอบเวลาว่าจะท�าอะไรเมื่อใด แล้วแต่งตั้งคณะท�างานไปด�าเนินงานเป็นเรื่อง ๆ ไป ที่ผ่านมาได้พูดกัน
มากเรื่อง What (จะท�าอะไร) กับ How (จะท�าอย่างไร) แล้ว แต่ยังไม่ได้พูดเรื่อง Who (ใครจะเป็นเจ้าภาพ) กับ 
When (จะท�าเมื่อใด) ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากที่ต้องท�าให้ชัดเจน จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปด�าเนินการในเรื่อง Who 
กับ When ต่อไป
  5. หัวใจส�าคัญในการด�าเนินการ คือ การสื่อสาร โดยคณบดีต้องสื่อสารให้หัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็น
ผู้ที่จะต้องไปด�าเนินการต่อให้เข้าใจ มหาวิทยาลัยต้องสื่อสารไปถึงคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน 
ให้ด�าเนินการอย่างเต็มอ�านาจหน้าที่ และให้มีการติดตามการด�าเนินงานของส่วนงานตามกรอบข้อเสนอแนะ 
ที่ได้จากการสัมมนา ถ้าท�าได้เช่นนี้ ก็จะเป็นการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามผลการ 
ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
  6. ผู้น�าต้องมคีวามกล้าหาญทีจ่ะด�าเนนิการ เช่น ข้อเสนอแนะเรือ่งการลดจ�านวนนกัศกึษาปรญิญาตรี  
เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งต้องเน้นเรื่องบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย แม้อาจจะ
กระทบกับรายได้ในระยะแรก แต่ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเกิดขึ้น ก็สามารถทดแทนรายได้จากค่าธรรมเนียม 
การศึกษาได้ ดังนั้นคณบดีก็จะต้องไปหารือในคณะเช่นเดียวกัน
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  7. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มต้ีนทนุทีด่ใีนเรือ่งโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเชีย่วชาญของคณาจารย์ ชือ่เสยีง 
และงานวจิยัทีส่ัง่สมมา แต่ทีน่่าเป็นห่วง คือ ตลาดท่ีผนัผวน คนวัยเรยีนมีจ�านวนน้อยลง การเกดิข้ึนของเทคโนโลยี
ที่พลิกผัน แต่การผลิตบัณฑิตที่เป็นความต้องการของตลาดเป็นงานท่ียากข้ึนเรื่อย ๆ มีข้อเสนอแนะให้เปล่ียน
หลักสูตรที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็น Silo ไปเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยมีลักษณะการจัดหลักสูตร 
เป็นหน่วยการเรียน (Module) พร้อมทั้งปรับวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียน 
ต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้โดยกลุ่ม เปลี่ยนผู้สอนให้ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง (Mentor) ให้ค�าแนะน�า (Coaching) 
เพราะการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่มาจากแหล่งรอบตัวมากกว่ามาจากอาจารย์ แต่อาจารย์ต้องสามารถแนะน�า 
และสอนวิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้

  8. มีหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ชื่อ Academically Adrift: Limited Learning 
on College Campuses เขียนโดย RICHARD ARUM AND JOSIPA ROKSA พิมพ์เมื่อประมาณ 5 - 6 ปีที่แล้ว 
ได้ส�ารวจการเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาว่า ในระยะสองปีแรก นักศึกษา 
ได้เรยีนรูอ้ะไรใหม่บ้าง มกีารพฒันามากน้อยเพยีงใด ปรากฏว่าประมาณครึง่หนึง่ไม่ได้มกีารเรยีนรูใ้หม่ ทกัษะใหม่ 
แต่เหตทุีม่หาวทิยาลยัเหล่านีย้งัอยูไ่ด้ เพราะหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัในสงัคมอเมรกินัมใิช่ต้องให้เดก็เรยีนรูไ้ด้มาก 
แต่มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่เป็นผู้เลือกและกลั่นกรองเด็กที่ดีส�าหรับผู้จ้างงาน โดยมหาวิทยาลัยคัดเด็กดี ๆ เข้ามา
เรียน เมื่อจบไปก็เก่ง เพราะเป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทที่ต้องการเด็กเก่ง ก็มาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
เหล่านี้ ซึ่งเป็นการย�้าเตือนว่า ต่อไปคุณภาพของเด็กเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก ซึ่งอาจจะมีนัยว่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังในการลดจ�านวนนักศึกษาลง เพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณภาพเข้ามา แม้ว่าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยโดยอุดมการณ์ ต้องให้การศึกษาแก่คนทุกประเภท ทุกฐานะ และทุกอาชีพก็ตาม แต่หากเรายังท�า
อย่างนั้นอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน ในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยก็จะได้เด็กที่มีคุณภาพลดลงเรื่อย ๆ
  9. การน�าเสนอ Scenario Planning ท�าได้น่าประทับใจ การน�าเสนอเป็น 4 Scenarios คิดว่าเป็น 
ตัวตั้งต้นที่ดี ส�าหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในบริบทของเมืองเชียงใหม่ แต่อาจจะปรับให้ชัดเจนข้ึน  
เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้วางแนวทางโดยคิดถึงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมก่อนที่จะมาคิดว่า แล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีทิศทางอย่างไร นั่นคือต้องเข้าใจ Framework ก่อน แล้วจึงมาคิดว่าจะเดินไปอย่างไร
  10.  ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบรุนแรงจากเทคโนโลยีที่พลิกผัน การเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ตระหนักในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มีผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดขึ้นมากและ 
ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าจะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก 
เนื่องจากมีแรงต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ  ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เรื่องใหม่จะเกิดจาก Startup โดยมีระบบทดลอง (Sandbox  
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System) เข้ามาช่วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คงต้องมีกลไกท่ีจะช่วยให้นักศึกษาได้คิดถึงเร่ืองเหล่าน้ี เพราะ 
คนรุ่นใหม่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สนใจที่จะท�า Startup มากกว่าจะสมัครเข้าท�างานในองค์กร ข้อที่น่ากังวล  
คือ ปัจจุบันนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน Comfort Zone ขณะที่มหาวิทยาลัยม ี
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนค่อนข้างมาก มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาตามโครงการ 
แลกเปลี่ยนนับร้อยคน แต่มีนักศึกษาไทยให้ความสนใจท่ีจะไปศึกษาในประเทศจีนตามโครงการแลกเปลี่ยน 
ค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจึงควรต้องช่วยกระตุ้นหรือผลักดันให้นักศึกษาของเรามีความปรารถนาที่จะไปศึกษา
ในต่างแดนตามโครงการแลกเปลี่ยนมากขึ้น
  11.  มีบริบทอื่น ๆ ที่จะต้องน�ามาคิดในการจัดท�าหลักสูตร เช่น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง นโยบาย 
ของรัฐในการจัดการศึกษา และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น








