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จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผานมา 
ไดสรางผลกระทบตอการพฒันาประเทศเปนอยางมาก ทัง้ทางดานการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
การเงิน และการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในทุกภาคสวนดวย 
ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของประชาชนที่แตกตางไปจากเดิม หลายเรื่อง
สงผลใหเกิดการพัฒนาสังคมไทยไปแบบพลิกโฉมหรือแบบไมคาดคิดมากอน จึงนับไดวา COVID-19 
ที่อุบัติขึ้นมา แมจะเปนเพียงเชื้อไวรัสตัวเล็ก ๆ แตกลับมีแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังมหาศาลที่ทําให
สังคมไทยและสังคมโลกตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมก็ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ดวยเชนกัน ซึ่งก็ไมแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศหรือทั่วโลก แตโชคดีวา มช. ของเราไดวางโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานตาง ๆ ไวไดคอนขางดี ประกอบกับความรวมมือของคณะ สถาบัน สาํนัก และหนวยงานตาง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย จึงสามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทําใหการเรียน
การสอนและการทํางานของมหาวิทยาลัยและสวนงานตาง ๆ สามารถกาวพนปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได ตลอดจนสามารถใชวิกฤติที่เกิดข้ึนใหเปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และชวยเหลือสังคมภายนอกไดอยางนาชื่นชม เชน โครงการรวมพลัง มช. เพื่อเรงการฟนตัวและ
การเปลี่ยนผานสูวิถีชีวิตใหมหลัง COVID-19 การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระยะที่ 12 (ฉบับปรับปรุง) โดยการนํา SDGs มาสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหมและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเกิดความย่ังยืน การจัดต้ังศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู (TLIC) เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนอาจารยในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการสอนผานระบบ
ออนไลน และการจัดต้ังวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU-LE) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 
ดวยการ Re-skill/Up-skill ใหแกผูเรียนในทุกชวงวัย เปนตน

ผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวทิยาลัย ผูบริหารสวนงาน และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกทาน ที่ชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัยรวมกันอยางเต็มความรูความสามารถของตน 
ถงึแมวาจะตองเผชญิกับการเปลีย่นแปลงและภาวะวิกฤตจิากสถานการณ COVID-19 กต็าม แตทกุทาน
ไดเสียสละแรงกาย แรงใจ และสติปญญาที่มี ชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันไดเปนอยางดี จนทําให
มหาวิทยาลัยของเรามีการพัฒนากาวหนาไปอยางตอเนื่อง จึงขอเปนหนึ่งกําลังใจใหพวกเราสามารถ
กาวพนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคตไดอยางราบรื่นตลอดไป
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ในป 2563 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 428 เรื่อง 
จําแนกเปนระเบียบวาระแจงใหที่ประชุมทราบ 89 เรื่อง ระเบียบวาระนโยบาย 10 เรื่อง ระเบียบวาระการแตงตั้ง
ผูบริหารหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับกําหนด 35 เรื่อง ระเบียบวาระการเสนอเพื่อพิจารณา 
124 เรื่อง และระเบียบวาระเสนอเพื่อทักทวง 170 เรื่อง ในบรรดาวาระเหลานี้อาจจําแนกผลการดําเนินงานออกเปน 
2 ประเภท คือ

1. ผลการดําเนนิงานตามอาํนาจหน�าทีท่ีก่าํหนดไว�ในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม� พ.ศ. 2551 
 มีประเด็นสาระสําคัญ ประกอบด�วย

1.1 การกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีเรื่องที่สําคัญ ไดแก
 (1) การใหขอเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ระยะครึ่งแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 (2) การใหความเห็นชอบตอแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ
 (3) การใหขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรและแผนการบริหารงานในวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ของหัวหนา

สวนงานที่ไดรับแตงตั้งใหม จํานวน 11 สวนงาน

2 • รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชยงใหม ป 2563
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1.2 การออกขอบังคับ ระเบยีบ และประกาศของมหาวิทยาลยั รวมท้ังหมด 26 ฉบบั โดยออกเปนขอบงัคบั ระเบียบ 
ประกาศใหม จาํนวน 14 ฉบบั (รวมทัง้ปรบัปรุงขอบงัคบั ระเบยีบ และประกาศเดมิ โดยยกเลกิฉบับเดมิท้ังฉบับ) และออกเปน
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เปนฉบบัแกไขเพิ่มเติม จํานวน 12 ฉบับ ซึ่งมีขอบังคับและระเบียบที่สําคัญ อาทิ

 (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
พ.ศ. 2563

 (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563
 (3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนชวยเหลือบรรเทาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563
 (4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และคาบํารุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
1.3 อนุมัติการเปดสอนและการปดหลักสูตรการศึกษา โดยอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรใหม ขั้นตอนที่ 1 จํานวน 

3 หลักสูตร และขั้นตอนที่ 2 จํานวน 9 หลักสูตร การอนุมัติหลักสูตรสองปริญญา จํานวน 1 หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร 
จํานวน 81 หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 209 หลักสูตร และการปดหลักสูตร จํานวน 
6 หลักสูตร

1.4 อนุมัติการสําเร็จการศึกษา โดยมีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งส้ิน 8,104 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร จํานวน 143 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 6,469 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 25 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 1,070 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 156 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 
241 คน

1.5 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบง หรือปรับปรุงหนวยงาน
ในสวนงาน โดยไดมีการยุบเลิกงานบริหารความเสี่ยง สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และปรับปรุงการแบงงาน
ในสํานักงานตรวจสอบภายใน ออกเปน 4 งาน

1.6 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดอนุมัติ
งบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยที่ รวมทั้งส้ิน 19,059,431,300 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 
5,467,099,300 บาท เปนงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 13,592,332,000 บาท และไดอนุมัติงบประมาณ
รายจายเพือ่ใชในการบรหิารงานและการดาํเนนิงานดานตาง ๆ  ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั รวมทัง้สิน้ 18,329,836,600 บาท 
โดยเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 5,467,099,300 บาท และเปนงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 
12,862,737,300 บาท 

1.7 แตงต้ังผูดํารงตําแหนงบริหาร และคณะกรรมการตามท่ีกําหนดในขอบังคับ โดยมีการแตงต้ังบุคคล
ใหดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 11 ราย และดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนงานวิชาการภายใน จํานวน 2 ราย รับทราบ
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนาสํานักวิชา จํานวน 19 ราย แตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ปรึกษานิพนธ จํานวน 23 ราย รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการตามท่ีกําหนดในขอบังคับ อาทิ คณะกรรมการสรรหา
หัวหนาสวนงาน จํานวน 14 สวนงาน คณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงาน จํานวน 2 สวนงาน คณะกรรมการ
อํานวยการสวนงานวิชาการภายใน จํานวน 5 สวนงาน คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน 
จํานวน 54 สวนงาน กรรมการสภาวิชาการ จํานวน 8 ราย และคณะกรรมการและกรรมการตามความในขอบังคับ
และระเบียบอื่น ๆ แทนตําแหนงที่วางลง จํานวน 13 ชุด

1.8 แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการแตงต้ังคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จําแนกเปน
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 100 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 76 ราย ศาสตราจารย จํานวน 15 ราย ศาสตราจารย
ใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง จํานวน 3 ราย ศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 7 ราย และไมเห็นชอบใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวน 18 ราย รับทราบการเทียบตําแหนงวิชาการ จํานวน 12 ราย
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2. ผลการดําเนินงานในด�านการกํากับดูแล และหน�าท่ีอืน่ท่ีกาํหนดไว�ในระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง

2.1 การใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอรายงานการประเมินผลการบรหิารงานของหัวหนาสวนงาน จาํนวน
ทั้งสิ้น 25 สวนงาน โดยเปนการประเมินผลครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน จํานวน 13 สวนงาน และครั้งที่ 2 
เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป จํานวน 12 สวนงาน

2.2 รบัทราบและใหความเหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในฐานะคณะกรรมการบรหิาร
งานบุคคล ทําการแทนสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติอนุมัติในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

2.3 รับทราบรายงานการเงินของหนวยงานของสวนงานวิชาการ และรายงานการเงินของสวนงานวิชาการภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2562

2.4 รับทราบรายงานสถานภาพการเงินในภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2562
2.5 รับทราบรายงานผลประโยชนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
2.6 รับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

ประจําไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ 2562 และไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2563
2.7 รับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.8 รบัทราบรายงานประจาํปและรายงานการเงนิของศนูยนวตักรรมเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว (ศนูยความเปนเลศิ) 

ประจําปงบประมาณ 2563
2.9 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2562
2.10 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสภาวิชาการในรอบครึ่งป และรอบ 1 ป สําหรับปงบประมาณ 2563
2.11 รับทราบมาตรการตอบสนองตอสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สภามหาวิทยาลัยเชยงใหม

องค�ประกอบ จํานวน 27 คน ประกอบด�วย

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 4 คน ไดแก อธิการบดี ประธานกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย ประธาน 

สภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน 3 คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 1 คน และหัวหนา

สวนงาน 2 คน
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 3 คนและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมิใชคณาจารย

ประจํา จํานวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
การไดมาซึ่งกรรมการตามขอ (1) (2) (4) และ (5) เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามขอ (2) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
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อํานาจหน�าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 

โดยเฉพาะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ (มาตรา 25)
(1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค
(2) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล ขอบังคับวาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และ

ขอบังคับวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(3) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย

ใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับและระเบียบสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(4) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ รวมทั้งการยุบ รวม เปลี่ยนแปลง และยกเลิกหลักสูตร
(5) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษารวมของสถาบัน

การศึกษาชั้นสูง และสถาบันวิจัยอื่น
(6) อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
(7) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบงหรือปรับปรุงหนวยงาน

ในสวนงานดังกลาว
(8) อนุมัติการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนกําหนดนโยบายองคกรดังกลาว
(9) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(10) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
(11) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 40

(12) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย
(13) รับรองรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรี
(14) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(15) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่

ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวทําการแทน แลวรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

(16) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
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นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส�งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม�

นายบุญเลิศ แก�วใส
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม�

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม�

นางนฤมล พูลเพียร
นายกสมาคมนักศึกษาเก�ามหาวิทยาลัยเชียงใหม�

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน� นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ผศ.ดร.อลงกรณ� คูตระกูล
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม�

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 20 สิงหาคม 2563)

นายสมยศ วงษ�ทองสาลี
นายกสมาคมนักศึกษาเก�ามหาวิทยาลัยเชียงใหม�

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563)
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กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.นิพนธ� ตุวานนท� ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ�ดร.กิติพงค� พร�อมวงค�

ศ.ดร.ดิเรก ป�ทมสิริวัฒน�

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ป�ยะวัติ บุญ-หลง รศ.ดร.วรากรณ� สามโกเศศรศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติดร.วิรไท สันติประภพศ.นพ.วิจารณ� พานิช
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ศ.เกยีรตคิณุ ดร.นพ.สวุฒัน� จริยาเลิศศกัดิ์
หัวหน�าส�วนงาน

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563)

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่ไดรับเลือกจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยรศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว�วิศิษฐ�เสรี

รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
หัวหน�าส�วนงาน

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563)

รศ.ดร.เทพินทร� พัชรานุรักษ�
หัวหน�าส�วนงาน

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 29 สิงหาคม 2563)

ศ.ดร.นพ.พงษ�รักษ� ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
หัวหน�าส�วนงาน

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 29 สิงหาคม 2563)
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เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
รองอธิการบดี

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ

ผศ.นพ.ธนินนิตย� ลีรพันธ�
คณาจารย�ประจํา

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 18 กันยายน 2563)

ศ.ดร.สุเทพ สวนใต�
คณาจารย�ประจํา

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 18 กันยายน 2563)

นายสมเพชร ไชยวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ที่มิใช�คณาจารย�ประจํา)

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)

นายธรรมนูญ น�วมอนงค�
พนักงานมหาวิทยาลัย (ที่มิใช�คณาจารย�ประจํา)

(ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 27 สิงหาคม 2563)

รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย
คณาจารย�ประจํา

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 17 กันยายน 2563)

ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
คณาจารย�ประจํา

(ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 17 กันยายน 2563)

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ�
คณาจารย�ประจํา
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ผลการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชยงใหม

ในรอบป 2563



ผลการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชยงใหม

ในรอบป 2563

การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดาํเนินการโดยผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนหลัก 
ซึง่ในป พ.ศ. 2563 สภามหาวทิยาลยัมกีารประชมุท้ังสิน้ 
12 ครั้ง มีระเบียบวาระรวม 428 ระเบียบวาระ จําแนก
ตามประเภทของระเบียบวาระ ไดดังนี้

ครั้งที่ แจ�งที่ประชุมทราบ นโยบาย แต�งตั้งผู�บริหาร/กรรมการ พิจารณา ทักท�วง รวม
ครั้งที่ 1 5 1 4 10 13 33

ครั้งที่ 2 8 0 2 5 17 32

ครั้งที่ 3 7 1 1 8 15 32

ครั้งที่ 4 6 1 0 7 22 36

ครั้งที่ 5 5 1 1 13 17 37

ครั้งที่ 6 9 0 4 8 14 35

ครั้งที่ 7 7 2 7 6 17 39

ครั้งที่ 8 11 1 6 8 12 38

ครั้งที่ 9 8 0 1 16 11 36

ครั้งที่ 10 7 2 1 12 6 28

ครั้งที่ 11 10 1 6 14 9 40

ครั้งที่ 12 6 0 2 17 17 42

รวม 89 10 35 124 170 428
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1. ผลการดาํเนนิงานตามอาํนาจหน�าทีท่ีก่าํหนดไว�ในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม� พ.ศ. 2551

1.1 การกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 1.1.1 นโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัย
  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
  1) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะครึ่งแผน
   ที่ประชุมใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ระยะครึ่งแผน โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
   (1) เห็นดวยกบัการปรบัแผนฯ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงงานจาก Project Based เปน Platform 

Based ซึ่งทําใหเกิดการบูรณาการขามศาสตร โดยเฉพาะ Platform ดานนวัตกรรม ซึ่งทําใหเห็นโครงสรางพื้นฐานและ
บุคลากรที่เขามาขับเคลื่อน มี Change Agent ที่มี Critical mass ในการขับเคลื่อน จึงควรใช Model นี้ขยายไปสูมิติอื่น
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความเขมแข็ง เชน ดานสังคมหรือชุมชน รวมถึงความรวมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชน 
(Co-Creation)

   (2) ควรนําศักยภาพท่ีมีอยูไปชวยกระตุนหรือผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนในระดับประเทศตอไป 
เชน เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไปสูการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปมากแลว 
ในขณะที่การดําเนินการระดับประเทศยังคอนขางลาชา

   (3) Innovation Platform ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปน Hub ควรจะขยายขนาดการดําเนินงานใหเปนระเบียงเศรษฐกิจและนวัตกรรมของภาคเหนือในระยะตอไป

   (4) หลงัภาวการณแพรระบาดของโรคตดิตอไวรสัโคโรนา 2019 คาดวาภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ
จะปลดพนักงานทีส่มรรถนะไมตอบสนองกบัการทาํงานในยคุใหม ประมาณรอยละ 30 ดงันัน้ การทีม่หาวิทยาลยัจะจดัการศกึษา
ตลอดชีวิตเพื่อสรางทักษะใหมจะเปนการชวยผูที่ตกงานกลุมนี้ เพื่อใหสามารถหาอาชีพอื่นได

   (5) ควรเอาใจใสและใหความชวยเหลือนักศึกษาชั้นปที่ 3 และช้ันปที่ 4 ในการหางานทํา และ
ติดตามสภาวะการหางานของนักศึกษารุนนี้เปนราย ๆ ไป อยางใกลชิด รวมทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวการณฯ ดังกลาว

   (6) การสรางฐานขอมูลเชิงลึกเพ่ือการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ซึง่จะตองอาศยัขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน นอกจากจะประมวลขอมูลขนาดใหญที่มีอยูเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายแลว 
มหาวิทยาลัยควรจะรับขอมูลที่อยูในครอบครองของหนวยงานอื่น แตไมไดใชประโยชนนํามาจัดการเพื่อใหเปนสารสนเทศ
เชิงลึก เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับมหาวิทยาลัยในระยะยาว และยังเปนประโยชนแกหนวยงานเจาของ
ขอมูลในการใชขอมูลที่มีอยู รวมทั้งการฝกฝนบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการขอมูลขนาดใหญได

   (7) ควรส่ือสารประชาสัมพนัธใหอาจารยและบุคลากรของมหาวทิยาลัยไดรบัทราบขอมลูแผนฯ นี้ 
โดยทั่วกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องตาง ๆ ไดเขามา
ชวยงานมหาวิทยาลัยตอไปได ตลอดจนควรจัดทําขอมูลสรุปโดยยอเพื่องายตอการเขาใจจึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง

   (8) จะตองสือ่สารและทําความเขาใจกบัอาจารยและนกัวิชาการของมหาวทิยาลยั ในเรือ่งแนวทาง
การสรางงานวิจัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในป 2565 
วาจะอยูใน 100 อันดับแรกของโลก ตามแนวทางการจัดอันดับของ Times Higher Education University Impact 
Ranking (THE UIR) ซึ่งมีจุดเนนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ของสหประชาชาติ

   (9) ในการดําเนินงานเพื่อใหเปนตามแนวของแผนฯ ที่ปรับปรุงใหม เนื่องจากตองใชผูปฏิบัติงาน
จาํนวนมาก ถาจะมตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจนและกาํหนดเปาหมายเพือ่ใหทราบความสาํเรจ็เปนระยะ (Benchmarking & Milestone) 
ก็จะทําใหสามารถเดินไปถึงเปาหมายสูงสุดได
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   (10) มหาวิทยาลัยควรเปนผูขับเคล่ือนเร่ืองผลกระทบของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่อง PM 2.5 
ซึ่งกระทบตอการใชชีวิตของคนโดยรวมในภาคเหนือ หากสามารถทําใหมลภาวะอันเนื่องจาก PM 2.5 ลดลงไดสําเร็จ 
มหาวิทยาลัยจะไดรับความเชื่อถือเปนอยางมาก

   (11) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีงานที่ตองดําเนินการคอนขางมาก จึงจําเปนตองคัดเลือกงาน
ทีม่คีวามสําคัญและมีความจําเปนเพ่ือดําเนนิการเสียกอน และตดัหรอืยกเลิกเร่ืองท่ีเคยดาํเนนิการอยูแตไมคอยมคีวามสําคัญ
หรือไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันออกไป เชน การยกเลิกหลักสูตรที่ไมมีความจําเปน เปนตน

   (12) ควรกําหนดคาเปาหมายเกี่ยวกับ EdPEx เปน 2 ระดับ เพ่ือใหมีโอกาสสําเร็จตามแผนฯ 
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1) หนวยงานที่ผานเกณฑ EdPEx200 แลว ก็กําหนดเปาหมายใหไดคะแนน EdPEx350 และ 2) หนวยงาน
ที่ยังไมผานเกณฑ EdPEx200 ก็กําหนดเปาหมายใหผานเกณฑ EdPEx200

  2) โครงการลดผลกระทบตอนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 
   (1) อนุมัติในหลักการใหนําเงินสะสมมาตั้งเปนงบประมาณเขากองทุนชวยเหลือบรรเทา 

แกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. .... จํานวน 400,000,000 บาท 
(สี่รอยลานบาทถวน) โดยขอผูกพันงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 250,000,000 บาท และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 150,000,000 บาท

   (2) ใหความเห็นชอบโครงการลดผลกระทบตอนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) โดยใชงบประมาณจากกองทุน
ชวยเหลือบรรเทาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. ....

   โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
   (1) ขอช่ืนชมและสนับสนุนฝายบริหารของมหาวิทยาลัยที่ไดพิจารณาแนวทางในการชวยเหลือ

เยียวยานกัศึกษาในชวงสถานการณวกิฤติและภัยพิบตัติาง ๆ  ทัง้น้ี ในอนาคตอาจพจิารณาแนวทางสําหรับชวยเหลือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย

   (2) เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกวาง
มากย่ิงข้ึนอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมท่ียาวนาน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจข้ึนมาชุดหนึ่ง 
เพื่อเฝาระวังและติดตามสถานการณการระบาดของโรคทั้งในปจจุบันและหลังสิ้นสุดของการระบาดของโรค ซึ่งอาจ
ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ ที่สามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ที่ทันตอสถานการณที่เกิดข้ึน เชน ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเศรษฐศาสตร ดานนิติศาสตร ดานสังคมศาสตร 
เปนตน เพ่ือบูรณาการองคความรูและวิเคราะหถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองคกรหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งมิติของ
การเตรียมตัว การปรับตัวของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรในชวงสถานการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

  3) รายงานผลการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเสนอ
แนวทางและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรสําหรับการวางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิดังนี้
   มอบคณะทํางานนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามความ

เหมาะสม โดยเฉพาะควรนําประเด็นการปรับเปลี่ยนขอบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ที่จะผลักดันและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเปนกิจการเพื่อสังคม หรือ 
Social Enterprise (SE) ตอไปในอนาคต เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป และหากดําเนินการ
จนแลวเสร็จขอใหนํารายงานฉบับสมบูรณเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
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   โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
   (1) การท่ีผูบริหารจะนําโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ไปพิจารณาดําเนินการตอไปน้ัน ควรรับฟง

ขอมูลจากคณะทํางานของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดวย วามีสวนที่เหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร ซึ่งเชื่อวาในภาพรวมคงไมแตกตางกัน แตคงแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจจะพบประเด็นที่ตกหลนไปหรืออาจจะมีมุมมองที่แตกตางไปบาง ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาปรับปรุงใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น

   (2) มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวเรื่องการสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูไดคอนขางรวดเร็วและ
ทันตอเหตุการณ ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญอยางมากในสภาวการณปจจุบัน แตการพัฒนาจะตองมีการวิวัฒนาการควบคูไปดวย 
ถึงแมวาจะมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มุงเนนโลกเสมือนหรือผสมผสานการเรียนรูแบบเดิม แตเชื่อวาการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลก็ยังคงจะมีความสําคัญสําหรับโลกในอนาคตอยูเชนกัน

   (3) ควรกําหนดคุณลักษณะของบณัฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหชดัเจนวาจะเปนอยางไรในอนาคต 
มอีะไรท่ีเปนจุดเดนและมีความแตกตางจากบัณฑิตในปจจุบนั ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัตองออกแบบหรือสรางวิธีการใหนกัศึกษา
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองมากยิ่งขึ้น และส่ิงที่มหาวิทยาลัยไมควรละเลย คือ การสรางความฉลาดทางสติปญญา (IQ) 
และความฉลาดทางอารมณ (EQ) รวมทั้งทักษะดานสังคม (Soft Skill) ใหกับนักศึกษา เพื่อใหมีความพรอมในการเขาสูยุค 
“คนไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21”

   (4) ควรมีการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคลทั้งดานวิชาการและดานบริหารที่จะมา
รองรับการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ การคิดวิเคราะห และความคิด
สรางสรรค ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน จะตองมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ในลักษณะของการเรียนรู โดยการลงมือทํา (Learning by doing) หรือการลองผิดลองถูก รวมถึงการเรียนการสอน
ที่บูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WIL) เชน การฝกเปนผูประกอบการ (Start Up)

   (5) ควรมุงเนนการสรางผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมและนําไปตอยอดและใชใหเกิดประโยชน
ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางแทจริง

   (6) มหาวิทยาลัยควรรักษาและคงไวซึ่งความเปนลานนา เนื่องจากเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ
จังหวัดเชียงใหม ยิ่งนานย่ิงมีคุณคา แตจะมีวิธีการพัฒนาและวิวัฒนาการอยางไรตองไปพิจารณาใหเหมาะสมและปรับให
เขากับสภาวการณในอนาคตตอไป

   (7) สถานการณตาง ๆ อาจเกิดขึ้นกอนระยะเวลาที่กําหนดไว 20 ป ดังนั้น ภายในระยะเวลา
อันใกล 5 ป หรือ 10 ป หากสถานการณตาง ๆ  ไดเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณไว มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการหรือแผนงาน
ทีจ่ะปรบัความคดิหรอืมมุมองของบคุลากรใหพรอมรบัการเปลีย่นแปลงไดอยางไร ดงันัน้ มหาวทิยาลยัควรวางแผนดงักลาว
ไวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

   (8) ในอนาคตอนัใกล การไดรบังบประมาณสนับสนุนจากภาครฐัและภาคเอกชนเปนไปไดคอนขาง
ยากมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยตองหาวิธีการในการแสวงหารายไดมากข้ึน เพ่ือรองรับการดําเนินการในฉากทัศนทั้ง 4 
ใหสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว และในอนาคตขางหนาหากการเรียนการสอนเปนไปในรูปแบบ Online ทั้งหมด มหาวิทยาลัย
จะมีหนาที่อะไร และแผนการที่จะทําใหมหาวิทยาลัยเปนเลิศในการทําหนาที่นั้น ๆ เปนอยางไร

   (9) สิ่งท่ีปรากฏในฉากทัศนทั้ง 4 อาจจะเกิดหรือไมก็ได แตสิ่งสําคัญ คือ จะมีวิธีการอยางไร
ที่จะนําจุดแข็งที่มีอยูไปใหถึงโอกาสนั้น ๆ โดยเร็ว และหากสามารถดึงสิ่งที่ไมพึงประสงคของฉากทัศนตาง ๆ ออกมาได
จะทําใหมองเหน็ภาพไดชดัเจนยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถสะทอนใหเห็นถงึกลยุทธทีจ่ะทําใหเอาชนะหรอืขจัดสิง่ทีไ่มพงึประสงค
เหลานั้นได

   (10) การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว มีการระดมความคิดที่เปดกวางและนอกกรอบ หากมี
การนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เขามาตรวจสอบและยืนยันก็จะสามารถทําใหเห็นภาพท่ีชัดเจนและถูกตองแมนยํา
มากยิ่งขึ้น
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   (11) การมองภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย ควรมองควบคูไปกับอนาคตของประเทศไทยหรือ
ของภาคเหนอื ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจไมเทากนั ควรเพิม่เตมิการเชือ่มโยงกบัภาคเหนอืใหมากยิง่ขึน้ แตจะมวีธิกีารอยางไร
ใหมหาวทิยาลยัสามารถสงมอบคุณคา (Value proposition) ทีช่ดัเจน รวมถงึทาํอยางไรใหเหน็ภาพของคุณคาทางวัฒนธรรม
และคุณคาทางสังคมที่แทรกอยูในฉากทัศนตาง ๆ เพราะเปนรากฐานที่สําคัญ

   (12) กอนทีจ่ะพฒันาไปถงึการเปน มช. 2 ซึง่อาจจะยงัคอนขางไกล ควรพจิารณาในระยะทีใ่กลกวา
หรืออาจเรียกวา มช. 1.5 เสียกอน กลาวคือ ในระยะเวลา 10 ปขางหนา หากมองวาในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเปน 
Virtual University โดยยังคงพ้ืนฐานของ มช. ที่เปนปจจุบันอยู แตจะมีการเรียนการสอนแบบ Online ที่เชิญอาจารย
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทั่วโลกมาสอนนักศึกษา ดังนั้น จําเปนตองปรับ
ระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือรองรับการเปนเสมือนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทับซอนอยูกับมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ 
ทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยของรัฐเปนกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่ตองบริหารแบบเอกชนแตยังคงเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และประโยชนทั้งหมดกลับสูประเทศชาติตอไป ทั้งนี้ ตองเริ่มดําเนินการใหเร็วที่สุดเพ่ือจะไดไปใหถึง 
มช. 2 ตามที่ไดมุงหวังไว

   (13) สิ่งที่นําเสนอมานั้นเปนความคาดหวังที่เปนเลิศที่สุดที่มหาวิทยาลัยควรจะเปน แตไมได
หมายความวาจะเปนไปไดตามที่มุงหวังไว ปญหาหนึ่งที่ทําใหเปนไปไดยากคือ ระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งเปนสิ่งที่
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายนัก แตสิ่งหนึ่งที่สามารถกระทําไดทันที คือ การนําความคิดที่มีมาพิจารณาควบคูกับปจจุบัน
วามีสิ่งใดที่เปนประโยชนในอนาคต เชน มุมมองของคนในองคกร การวางโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีที่ดี เปนตน

   (14) หากตองการไปถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไมมีการเก็บคาหนวยกิตในอนาคต ก็อาจจะ
เปนไปได แตมหาวิทยาลัยจะตองหาวิธีการหรือกระบวนการในการหารายไดใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมและตองเพียงพอ
ตอคาใชจายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

   (15) หากคณะทํางานสามารถดําเนินการโดยการกําหนดแกนของเง่ือนไขมากกวาสองแกน 
กจ็ะทาํใหเห็นฉากทศันมากย่ิงข้ึน จะทาํใหมหาวิทยาลัยสามารถเตรยีมความพรอมเพ่ือรับมือกับสภาวการณที่เปลีย่นแปลง
ไปในอนาคตไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก รวมถึงควรปรึกษาหารือรวมกับผูใชบัณฑิตหรือผูจางงาน 
เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียวา ตองการใหบัณฑิตในอนาคตของมหาวิทยาลัยเปนอยางไร

   (16) เมื่อพิจารณาโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ประกอบกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขอมูลบางประเด็นอาจยังไมตรงกันหรือสอดคลองกันเทาที่ควร 
ทั้งเร่ืองของทิศทาง ขอบเขต และระยะเวลา รวมท้ังส่ิงท่ีลํ้าไปกวาปญญามนุษยจะไปถึง (Unknown Unknowns) 
หากสามารถสังเคราะหใหเห็นทิศทางได จะทําใหสามารถพิจารณาหาความเก่ียวเนื่องกับ SDGs ไดงายข้ึน และสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดงายขึ้นเชนกัน

   (17) ควรหาวิธกีารหรือกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรโดยรวมท่ีสามารถหามาได และศาสตร/
สาขาวิชาที่ไมสามารถหารายไดไดดวยตนเอง มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการแสวงหาเงินอุดหนุนคาใชจายไดอยางไร เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการรองรับการเปน มช. 1.5

   (18) ควรเปล่ียนวธิบีรหิารแบบยึดมัน่กบัสิง่เปนอยูในปจจบุนั เปนการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงและมุงไปขางหนา โดยเปลี่ยนวิธีการบริหารจากการส่ังการและการควบคุมไปเปนการสนับสนุนผูที่มีความคิดที่ดี
ใหสามารถทดลองปฏิบตัไิด ตองบมเพาะบคุลากรโดยเฉพาะสายวิชาการใหกลาทดลองลงมือปฏบัิตแิละปฏิบตัอิยางรวดเร็ว 
พรอมท้ังมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงตองมีความคิดท่ีนําโลกและในอนาคตผูเรียนอาจจะมีความรู
มากกวาอาจารย อาจารยจะเปนเพียงผูใหคําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรูเทานั้น
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   (19) ควรพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นของนักศึกษา ซึ่งในปจจุบันอาจมองนักศึกษาเปนเพียง
ผูรบัความรู (receiver) แตในอนาคตตองมองวานกัศกึษาจะตองเปนผูรวมสรางสรรค (co-creator) ความรูโดยมหาวิทยาลยั
เปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งอาจจะไมใชแหลงเรียนรูที่สําคัญอีกตอไป แตการเรียนรูมาจากการปฏิบัติงาน
ในสถานที่ประกอบการมากยิ่งขึ้น และควรหาวิธีการท่ีจะนําความรูทางทฤษฎีและความรูจากการปฏิบัติมาบูรณาการ
เขาดวยกัน เพื่อมุงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณคาตอสังคม พลังแฝงท่ีซอนอยูเบื้องหลังจะทรงพลังมาก หากเรา
มองเห็นและนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

   (20) สิ่งที่นําเสนอนั้นเปนเพียงการพยากรณเหตุการณ 20 ปขางหนาวานาจะเปนเชนไร แตระยะ
เวลา 20 ป ไมใชหมุดหมาย เหตุการณตาง ๆ  อาจเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล ดงัน้ัน คณะทํางานควรจดัทําแบบแผน (Model) 
วาปรากฏการณทีอ่าจเกดิข้ึนจะเปนเชนไร สวนข้ันตอนตาง ๆ  ทีเ่ปล่ียนผานจาก มช. 1 ถงึ มช. 2 นัน้ ในระหวางทางสามารถ
ดําเนินการไดทันที เพราะนําไปสูจุดหมายเดียวกัน

 1.1.2 นโยบายและแผนระดับสวนงาน
  สภามหาวทิยาลัยใหขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรและแผนการบรหิารงานในวาระการดาํรงตําแหนง 4 ป

ของหัวหนาสวนงานที่ไดรับแตงตั้งใหม ที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 11 สวนงาน ดังนี้
  1.1.2.1 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรแผนการบริหารงานของคณบดีคณะการสือ่สารมวลชน
   1) ปจจุบันเร่ืองของ “Fake News” หรือ “ขาวปลอม” มีคอนขางมาก ซึ่งประเทศไทย

ขาดนักการสื่อสารทางวิทยาศาสตร (science communicator) หากคณะมีความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร แลวสราง
นักการสื่อสารทางวิทยาศาสตรขึ้นมาได จะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่สามารถแยกแยะไดวาเรื่องใดเปน
ขาวจริงและเรื่องใดเปนขาวปลอม

   2) จะมีวธิกีารอยางไรใหคณะการสือ่สารมวลชน มบีทบาทในการสรางบัณฑิตใหเปนผูเช่ียวชาญ
เรื่องของการสื่อสารอยางแทจริง

   3) ควรต้ังโจทยใหชัดเจนวาคณะสื่อสารมวลชนจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะแบบใด
ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในปจจุบัน

   4) ควรผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการรวมกับคณะอื่น ๆ  ได เพื่อสามารถวิเคราะห คัดกรอง 
และตรวจสอบเนื้อหาสาระของขาวนั้น ๆ ได วาเปนขาวปลอมหรือไม

  1.1.2.2 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรและแผนการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร
   1) กลุมของ Tourism & Tourism Innovation ในสวนของงานวิจัยควรใหคณะมีสวน

ในความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยางใกลชิด
   2) ควรนําประเด็นทีเ่ปนจดุออนและยทุธศาสตรเชงิรกุ มาจัดทาํเปนจดุเดนของแผนยทุธศาสตร 

ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนยุทธศาสตรตองมีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับตัวเอง
ไดตลอดเวลา

   3) ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูใหสอดคลองกับตลาดแรงงานอยางแทจริง เพื่อนํา
ไปสูการจางงานของบัณฑิตในอนาคต

   4) หลักสูตรหรืองานดานตาง ๆ เปนเรื่องของการบูรณาการองคความรูทั้งหมด จึงจําเปน
ตองมีความกลาหาญในการจะกาวขามภาควิชา กาวขามคณะ หรือออกไปนอกมหาวิทยาลัย
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   5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมสามารถแกไขปญหาเรื่องความเหลื่อมลํ้า ความรุนแรง 
และการทุจริตได ยังตองอาศัยคณะมนุษยศาสตร ที่จะเขาไปชวยแกไขปญหาเหลานี้ โดยการออกแบบกระบวนการ
เพื่อจะเปลี่ยนแปลงคน การนําคําวานวัตกรรมและ humanitarian lab มารวมกัน เปน humanitarian innovation unit 
หรือ humanitarian innovation center เปนเรื่องที่นาสนใจมาก หากมหาวิทยาลัยสามารถสราง humanitarian center 
และมุงเนนใหมีความเขมแข็ง มีผูมีความรูที่แทจริง โดยเนนทางดานโลกตะวันออก ซึ่งในอนาคตขางหนาประเทศตะวันตก
อาจจะใหความสนใจและเขามาเรียนก็ได

  1.1.2.3 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรแผนการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร
   1) ควรใหความสําคัญกับโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (Programme for 

International Student Assessment : PISA) ดวย หากคณะสามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนใหประเทศไทย
มีผลการประเมินที่ดีขึ้น โดยการสราง Critical thinking และ Analytical thinking ใหแกนักเรียน ก็จะเปนอีกหนึ่งบทบาท
ที่สําคัญที่สามารถแสดงใหเห็นไดในระดับนานาชาติ

   2) ควรศึกษาและพิจารณาหาสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1 อยางจริงจัง 
เพือ่นาํเสนอมหาวิทยาลัยพจิารณารวมหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว รวมท้ังควรใหอาจารยทีป่รกึษาเขามามีบทบาท
ชวยเหลือนักศึกษาใหมากขึ้น

   3) ควรเปนผูนาํในการบูรณาการการทํางานรวมกบัโรงเรียนตาง ๆ เพือ่พฒันาศาสตรการเรียนรู
รวมกัน

   4) ควรสงอาจารยไปมสีวนรวมในการทํางานกบัโรงเรยีนในพืน้ทีห่างไกล เพือ่เขาไปเรยีนรูและ
ใหความชวยเหลือโรงเรียนเหลานั้น

   5) ควรมีการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดจิทิลัใหกบัทกุคณะ โดยมหาวิทยาลัยอาจเปนตวักลาง
ในการสนับสนุนใหคณะตาง ๆ มาทํางานรวมกัน เพื่อผลักดันใหมีองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหลักสูตร
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  1.1.2.4 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรแผนการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
   1) ควรสรางความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยเจอเจียง (Zhejiang University) 

ประเทศจนี เพือ่สรางหลกัสตูรการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Institute) รวมกนั เพือ่ใหเปนจดุเดนอกีจดุหนึง่
ของคณะตอไป

   2) มหาวทิยาลยัควรใหการสนบัสนนุงบประมาณในลกัษณะของการรวมจาย (Co-Payment) 
ตามสัดสวนหรือขอตกลงรวมกันระหวางผูบริหารของมหาวิทยาลัยและผูบริหารของคณะ

   3) สาํหรับองคความรูซึง่จาํเปนตอการสราง Future Lab ของคณะ อาจตองสรางความรวมมอื
ทั้งดานการวิจัย การวิจัยดานวัสดุ หรือการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงาน/บริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญอยูแลว เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   4) ควรสนับสนนุและเสรมิความรูดานสถาปตยกรรมใหแก “สลาพืน้เมอืง” โดยผานการจัดอบรม
หรือจัดหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มองคความรูที่หลากหลายและใหมีความรูความชํานาญที่แตกตางกันออกไป

   5) ควรศึกษาคณะสถาปตยกรรมของมหาวิทยาลัยหหูนาน (Hunan University) ประเทศจีน 
เปนตนแบบ โดยเฉพาะการจัดต้ังสํานักงานในหมูบานของชาวเขา เพื่อชวยออกแบบบานใหเหมาะสมกับภูมิประเทศและ
มีสุขอนามัยในการอยูอาศัย ซึ่งแบบบานเหลานั้นสามารถสรางรายไดใหกับคณะได

  1.1.2.5 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรแผนการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   1) คณะมีองคความรู นวัตกรรม และอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ขาดแคลน การทีค่ณะใหความสาํคญักับ SMEs เปนสิง่ท่ีถกูตองแลว แตตองเริม่จากงานวิจยัและการพฒันา 
แลวกาวไปสูการสรางนวัตกรรม จนกระทัง่นําไปสูการผลิตสินคาเพ่ือการจําหนาย ซึง่คณะไมไดดาํเนินการผลติเอง แตชวยให
ผูประกอบการสามารถพัฒนาจนไดผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานนําไปจําหนายได

   2) ควรจัดทําแผนธุรกิจดานอาหารแนวใหมที่สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและ
เติบโตไดในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ และตองไดรับการสนับสนุนเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Future Food Lab) 
เปนฐานในการสรางแผนธุรกิจจึงจะกอใหเกิดความย่ังยืนและสามารถแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมอาหารของ SMEs 
ในอนาคตได

   3) ควรใชองคความรูเขาไปดําเนินการเพ่ือนําไปสูการสรางความย่ังยืนใหสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได แมจะส้ินสุดการดําเนินการของโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสังคมรายตาํบลแบบบรูณาการ (1 ตาํบล 1 มหาวิทยาลัย) 
แลวกต็าม โดยการเสริมสรางสมรรถนะในดานตาง ๆ ใหกบั SMEs ใหเปน SMEs พนัธุใหม ซึง่ตองมวีธิดีาํเนนิการทีม่ากกวา
การจางงานระยะสั้น

   4) ควรนําการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เขามาใชประโยชน 
รวมถึงเรื่องของระบบขอมูล ระบบการตรวจสอบยอนกลับดานอาหาร (Food Traceability) รวมทั้งการนํา Internet of 
Things 5G เขามาใช ซึ่งจะมีความสําคัญและมีประโยชนอยางมากในอนาคตอันใกลนี้

  1.1.2.6 ขอเสนอแนะตอยทุธศาสตรแผนการบริหารงานของคณบดวีทิยาลยัการศกึษาและการจดัการ
ทางทะเล

   1) ควรนําขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในตางประเทศมาใชประโยชนในเรื่อง
ของงานวิจัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนท่ีมีองคความรูทางดานการศึกษาและการจัดการทางทะเลท่ีเปนเลิศ

   2) ควรพิจารณาคุณสมบัตขิองอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสตูรใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหไดคุณภาพตามที่ สกอ. กําหนดไว

   3) ควรมีการกําหนดเปาหมายของวิทยาลัยฯ ใหชัดเจน และควรจํากัดพื้นที่ใหบริการเฉพาะ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกลเคียงกอน
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  1.1.2.7 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรแผนการบรหิารงานของคณบดวีทิยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี
   1) ควรมุงเนนใหความสําคญักบัการคิดคนและพัฒนา นวตักรรม เพือ่ตอบสนองความตองการ

ของสังคมและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งการใชกลไกการทํางานแบบจตุรภาคี หรือ Quadruple 
Helix ซึ่งเปนการผสานพลังระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และชุมชน รวมทั้งการใชประโยชนจากพันธมิตร
ความรวมมือในระดับโลก และการจัดการการเรียนการสอนท่ีบรูณาการกับการทาํงาน (Work-integrated Learning : WIL) 
จะทําใหวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และตอบโจทยการทํางานในอนาคต โดยมีความสามารถในการ
แกไขปญหา (problem solving) การจัดการโครงการ (project management) สามารถคิดวิเคราะห (analytic skill) 
และมีความเปนผูนํา (leadership) นอกจากนี้ การจัดทํา Virtual Motor Show ตามที่ไดเสนอมานั้น หากมหาวิทยาลัย
มีกลไกชวยสนับสนุนจะสามารถตอยอดไปสูธุรกิจ Start Up ได

   2) คณบดีควรผลกัดันใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจดัต้ังวิทยาลัยดิจทิลัและเทคโนโลย ี(School 
of digital technology) ขึ้นใหได โดยวิทยาลัยฯ ดังกลาว จะเปนการผสมผสานอัตลักษณความเปนลานนามาเชื่อมโยงกับ
กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมทองถิ่น (Lanna platform) เพื่อประโยชนในการหารายไดตอไป

   3) มหาวิทยาลัยควรใชปญหาในการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในวิทยาลัยฯ 
เปนกรณีตัวอยางในการปรึกษาหารือรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เพ่ือจัดทํารูปแบบการประเมินผลงานทางวิชาการรวมกัน เนือ่งจากงานทางดานวชิาการ
ของอาจารยมีหลากหลายสาขาวิชา ไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งวิทยาลัยฯ

   4) ควรใชระบบพี่เลี้ยงภายใน (Mentoring) โดยนํานักวิชาการอาวุโสภายในมหาวิทยาลัย
มาใหความชวยเหลือในการขอตําแหนงทางวิชาการผานการทําผลงานวิจัยรวมกัน ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. อนุญาตใหใชผลงาน
ทางวิชาการที่ทํารวมกันในระดับเครือขายมาใชประกอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได โดยกําหนดเงื่อนไขวาผูที่จะ
ใชผลงานวิจยัช้ินน้ันในการขอตําแหนงฯ จะตองมีบทบาทท่ีสาํคัญในการจดัทําผลงานวิจยัดังกลาว นอกจากนีท้างวิทยาลัยฯ 
ควรพิจารณาผลักดันผลงานวิชาการภายในวิทยาลัยฯ ใหไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ ซึ่งเปดกวางและ
มีความเกี่ยวของกับผลงานวิชาการภายในวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับความนาเชื่อถือทางวิชาการ

  1.1.2.8 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรแผนการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค

   1) ควรปรับวิสัยทัศนของสถาบันฯ ใหทันกับบริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต
ที่ไมสามารถคาดการณไดวาจะเปนไปในทิศทางใด และทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยควรตองชวยกันระดมความคิด
โดยทดลองสรางสถานการณที่เปนไปได (Possible Scenarios) และแตละสวนงานของมหาวิทยาลัยตองปรับตัวอยางไร
ในสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

   2) ใหสถาบันฯ กําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ (1) ดานการวิจัย (2) เปนผูนําในการ
ใหบริการดานพลังงานสะอาด และ (3) การพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารจัดการดานพลังงาน
สะอาดของโลก

   3) ควรกําหนดเปาหมายการทํางานที่ทาทาย โดยใช Objectives and key results (OKR) 
ซึ่งระบบ OKR จะทําใหบุคลากรทุกคนทราบวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหองคกร
กาวไปขางหนาอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น

   4) สถาบนัฯ มคีวามโดดเดนเรือ่งของพลงังาน หากสามารถรวมมอืกับผูประกอบการทีม่คีวาม
สามารถในเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะชวยใหสถาบันฯ มีรายไดที่เพิ่มขึ้น 
และสามารถทําใหเห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ รวมถึงองคความรูที่จะไดรับการถายทอดจากคูความรวมมือดวย

   5) หากสถาบนัฯ มกีลยุทธทีส่ามารถเขาไปชวยแกไขปญหาในแหลงชุมชนท่ีมปีญหาเร่ืองของ
พลังงานและสิ่งแวดลอม จะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติอยางมาก เชน การจัดการปญหาเรื่องขยะ
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   6) สิ่งสําคัญท่ีสถาบันฯ ตองดําเนินการ คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันฯ 
ใหมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับพลังงาน หากสามารถดําเนินการและพัฒนาทักษะไปสูระดับภูมิภาค จะทําใหสถาบันฯ 
มีบทบาทเปนผูนําและเปนผูใหบริการดานพลังงานในระดับภูมิภาคอาเซียนไดมากขึ้น

   7) ควรปรบัเปล่ียนเปาหมายของสถาบันฯ ใหเขากับสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพ่ือรองรบั
ภารกจิใหม ๆ  ทีจ่ะเกดิข้ึน โดยมุงเนนเปาหมายการเปนผูใหบริการดานพลงังานทีเ่ปนมืออาชพีในระดบันานาชาติ เพ่ือพ่ึงพา
ตนเองอยางยั่งยืน โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน และนวัตกรรมใหม ๆ มาประยุกตใชใหเกิดเปนรูปแบบ
ตาง ๆ ในเรื่องของพลังงานสะอาด และแสดงใหเปนตัวอยางสําหรับภูมิภาคอาเซียน

  1.1.2.9 ขอเสนอแนะตอยทุธศาสตรแผนการบรหิารงานของผูอาํนวยการศนูยเฝาระวังสขุภาพหนึง่เดียว
   1) ควรกําหนดตัวชี้วัดใหมีความทาทายมากยิ่งขึ้น
   2) ควรสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกวงการแพทยและสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง

สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ใหมากยิ่งขึ้น
   3) ควรใชศักยภาพและขอมูลที่มีเพื่อชวยเหลือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพึ่งพา

ตนเองได
  1.1.2.10 ขอเสนอแนะตอยทุธศาสตรแผนการบรหิารงานของผูอาํนวยการศูนยวจิยัขาวลานนา
   1) หากมหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินธุรกิจที่ดีก็จะทําใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลคา

ของขาวไดมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งตองอาศัยการวิจัยและวิทยาศาสตรเขามาชวย เพื่อจะไดอธิบายคุณลักษณะที่มีคุณคา
ไดอยางนาเชื่อถือ

   2) หากมีขอมูลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากขาวแตละสายพันธุจะชวยยนระยะเวลา
ในการทดลองไดอยางมาก และสามารถนําไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไดทันที

   3) ควรพิจารณานํากลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการบางรายที่มีความรู 
ความสามารถเขามารวมพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร จะทําใหมหาวิทยาลัยไดรับพลังสรางสรรคและทําใหพันธกิจ
ของศูนยฯ มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

   4) ควรนําโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เขามาใชในการบริหารจะเกิด
ประโยชนอยางมาก เชน เรื่องของชุดขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity dataset) และการสรางเครือขาย
ไปสูเกษตรกร และควรดําเนินการในเรื่องของการสรางเครือขายและเครื่องมือดิจิทัลควบคูไปดวย

   5) หากศูนยฯ มีความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส เพ่ือใช “เทคโนโลยีชักนํา
ใหเกดิการกลายพนัธุในขาวดวยลําไอออนพลงังานตํา่” มาปรับปรุงและพฒันาพันธุขาวพ้ืนเมืองลานนาใหสามารถเพิม่ผลผลติ
และมีคุณภาพดี เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจตอไป

   6) เนือ่งจากศูนยฯ เปนหนวยงานทีต่องอนุรกัษพนัธุขาวพืน้เมอืงลานนา ดงันัน้ มหาวิทยาลัย
ควรเปนผูสนบัสนุนงบประมาณ เพือ่ใหศนูยฯ สามารถดาํเนินงานตามภารกิจ 3 ประการ ไดแก ดานการวิจยั ดานการบรกิาร
วิชาการ และดานการอนุรักษพันธุขาว ตามประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ

   7) การทําวิจัยเร่ืองของพันธุขาว สิ่งที่ตองคํานึง คือ มุมมองในเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ความรูเรื่องขาวของชนกลุมนอย คนทองถิ่น ภาคเหนือ ควรเก็บสะสมไว และเผยแพรตอไป

   8) สิ่งที่ศูนยฯ ตองคํานึงมากกวาเรื่องของรายได คือ ภายในระยะเวลา 4 ป จะทําอยางไร
ใหชาวบานพนจากความยากจน

   9) ควรลงพ้ืนท่ีรอบท่ีตั้ง เพ่ือหาพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีศูนยฯ สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยนําบุคลากรของศูนยฯ ไปเยี่ยมชมและศึกษาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก
มีปราชญชาวบานที่สามารถใหองคความรูทางดานการเกษตรได
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   10) ควรเยี่ยมชมสหกรณโรงสีขาวชุมชน และหากตองการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกพืช 
อาจไปเย่ียมชมบานบึงโมเดล อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนแปลงสาธิตท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจของไทย โดยเปน 
Smart Farm ที่ปลูกพืชโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง และใชศาสตรพระราชาประกอบ

  1.1.2.11 ขอเสนอแนะตอยทุธศาสตรแผนการบรหิารงานของผูอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

   1) การปฏิบัติงานระยะ 4 ปขางหนา ควรเพิ่มความทาทายในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
    (1) การดําเนินการในลักษณะเทียบเคียงกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยใหอุทยานวิทยาศาสตรฯ เปนแกนหลักทางดานนวัตกรรม และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดบัภมูภิาค เพือ่ใหเปนระเบียงเศรษฐกิจและนวตักรรมของภาคเหนือ (Northern Economic 
Corridor of Innovation)

    (2) ควรรวมมอืกบัคณะตาง ๆ  ทีม่ศีกัยภาพและมีองคความรูทางเทคโนโลยชีัน้สงู เพือ่นาํมา
ขยายผลในเชิงพาณิชยใหมากขึ้น รวมถึงการใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงใหเกิดเปนนวัตกรรม

    (3) การขยายผลไปสูกลุมที่อยูระดับลาง เชน บริษัทหรือผูประกอบการใหมในหมูบาน
ตาํบล และธรุกจิ SMEs ซึง่จะไดอานสิงสจากอทุยานวทิยาศาสตรฯ อกีจาํนวนมาก และหากมีนโยบายและการบรหิารจดัการ
ที่ดีจะทําใหคุณคาจากการดําเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตรฯ สงผลไดอยางเต็มที่

   2) การจัดตั้งกองทุนสําหรับผูประกอบการใหม (CMU Startup Fund) โดยระดมทุนจาก
นักศึกษาเกา มีประเด็นการบริหารจัดการ ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง ไดแก 1) อุทยานวิทยาศาสตรฯ เปนผูสราง Platform โดย
ใหนักศึกษาเกาลงทุนเอง และ 2) ใหมีผูจัดการเพื่อนําเงินของนักศึกษาเกาไปลงทุนตามความเหมาะสม ซึ่งตองมีใบอนุญาต
ในฐานะบริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน โดยทั้ง 2 กรณีมีขอดีขอเสียตางกัน ตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม

   3) สิง่ท่ีนาสนใจและควรดําเนนิการในระยะ 4 ปขางหนา คอื เร่ืองของ Deep Technology 
กับ Advantage Technologies จากงานวิจัยขั้นสูง การเปดโอกาสใหนักวิจัยและนักศึกษามีประสบการณในการทํางาน
จรงิกบัภาคเอกชน นาํไปสูการวจิยัพฒันาและสรางโอกาสในการจางงานท่ีใชทกัษะขัน้สงูหลังสาํเร็จการศึกษา เปนการสราง
กําลังคนรุนตอไปใหมีความสามารถเหมือนกับที่มีอยูในปจจุบันหรือมากกวาเดิม

   4) การสราง Platform ในการทํางานรวมกันที่เปนรูปธรรม สําหรับมหาวิทยาลัยเครือขาย
ทั้ง 10 แหง ใหเปนมาตรฐานจะสรางความเขมแข็งใหกับอุทยานวิทยาศาสตรฯ ตอไปในอนาคต
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1.2 การออกประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ขอบังคับ ระเบียบ ที่ออกใหม หรือปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบเดิมทั้งฉบับ

 • การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในป พ.ศ. 2563

 โดยมีขอบังคับและระเบียบที่สําคัญ ดังนี้
 1. ขอบังคับมหาวิทยาลยัเชยีงใหม วาดวยการบริหารจัดการทรพัยสนิทางปญญา ผลงานวจิยั และนวัตกรรม 

พ.ศ. 2563
  เพื่อกําหนดวิธีการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสรางองคความรู พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และเกิดการนําทรัพยสินทาง
ปญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสูการใชประโยชนทั้งในเชิงสังคมและธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสงเสริมใหเกิด
การบริหารจัดการใหมีความคลองตัว และเปนธรรมสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ

 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563
  ดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหมีวิธีการจัดประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวก แมวาผูเขารวมประชุมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกันก็ตาม มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนด
แนวปฏิบัติและวิธีการเก่ียวกับการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจัดทําเปนรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยขอบังคับฉบับแรกสอดคลองกับแนวปฏิบัติและวิธีการ
ที่กําหนดไวในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันท่ี 28 มีนาคม 2563 เร่ือง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตอมาไดมีการออกพระราชกําหนด วาดวยการประชุม
ผานส่ืออิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2563 โดยไดยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 ลงวันท่ี 27 มถินุายน 
2557 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และกําหนดแนวปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกบัการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรตาง ๆ มากย่ิงข้ึน ดังน้ัน เพ่ือใหแนวปฏิบัติและวิธีการ
เกีย่วกบัการประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิสของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม มคีวามสอดคลองกบัพระราชกาํหนด วาดวยการประชมุ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และสามารถนาํไปปฏิบตัไิดโดยสะดวกมากยิง่ข้ึน มหาวทิยาลยัจึงเสนอสภามหาวทิยาลยั
ปรับปรุงขอบังคับวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่ใชในขณะนั้น โดยยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจัดทําเปนขอบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2563 ซึ่งขอบังคับ
ฉบับหลังมีความยืดหยุนและคลองตัวในการปฏิบัติมากกวาขอบังคับฉบับแรก

เรื่อง ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม
1. การบริหารงานบุคคล/สิทธิ สวัสดิการ 2 - 1 3

2. นักศึกษา 2 1 - 3

3. การเงินและทรัพยสิน 1 - - 1

4. การบริหารงานทั่วไป 4 - 2 6

5. การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา 1 - - 1

รวม 10 1 3 14

เรื่อง ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม
1. การบริหารงานบุคคล/สิทธิ สวัสดิการ 4 - 3 7

2. การสรรหาผูบริหาร 1 - - 1

3. การเงินและคาธรรมเนียมการศึกษา 1 2 - 3

รวม 6 2 3 11
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 3. ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม วาดวยการจัดตัง้และการบริหารกองทนุชวยเหลอืบรรเทาแกนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563

  เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกวางมากยิ่งขึ้น
อยางตอเนือ่งและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยทัง้ทางตรงและทางออม ซึง่กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ไดออกประกาศ เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ลงวันที ่12 มนีาคม 2563 โดยขอความรวมมือ
จากหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดใหพิจารณากําหนดมาตรการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งผลกระทบจากภัยพิบัติอื่น ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม โดยจดัตัง้กองทุนชวยเหลอืบรรเทาแกนกัศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหมทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย และออกหลักเกณฑในการบริหารกองทุนโดยจัดทําเปนขอบังคับ

 4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการปรบัลดอัตราคาธรรมเนยีมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และคาบํารุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

  ดวยสถานการณการแพรบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอคาใชจาย
ในการดํารงชีพของนกัศกึษาและผูปกครอง ดงันัน้ มหาวิทยาลัยจงึเห็นสมควรใหกาํหนดแนวทางในการบรรเทาภาระคาใชจาย
เก่ียวกับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํารุงหอพกันักศึกษา และผูปกครองท่ีไดรบัผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัส (COVID-19) โดยท่ีมหาวิทยาลัยยังสามารถจดัการศึกษาตามมาตรฐานไดอยางมคีณุภาพ รวมท้ังสามารถ
จัดบริการหองสมุด บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสุขภาพ การจัดทําประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาไดตามปกติจึงได
จัดทําเปนรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการปรับลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
บณัฑติศกึษา และคาบาํรงุหอพกัในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2563 เพือ่เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุตั ิซึง่มสีาระสาํคญัวา 
ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรนุแรง หรอืเกดิวกิฤตอืน่ใด ใหอธกิารบดโีดยความเห็นชอบของท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจปรับลดหรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาทุกระดับและ
ทุกหลักสูตร รวมถึงคาบํารุงหอพักนักศึกษา แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบทุกครั้ง
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 5. ขอบงัคบัมหาวิทยาลยัเชยีงใหม วาดวยการแตงตัง้อาจารยผูสอนภาษาองักฤษพ้ืนฐานใหดาํรงตาํแหนง
อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชํานาญการ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชํานาญการพิเศษ อาจารยผูสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชี่ยวชาญ และอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2563

  เน่ืองจากผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษไมเพียงพอ การสรรหาบุคคลตามคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัย
กาํหนดทาํไดยาก ทาํใหตองจางอาจารยพเิศษจาํนวนมาก รวมทัง้อาจารยประจาํลาออก เนือ่งจากไมมคีวามถนดัทางดานวิจยั 
คณะมนุษยศาสตรจึงเสนอใหมีการกําหนดตําแหนงอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยมีคุณสมบัติ คือ มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ และทําหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษา
อังกฤษเฉพาะทางใหแกนักศึกษาตางคณะ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) จึงไดกําหนดใหมีตําแหนงอาจารยผูสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามความในขอ 9.3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 จึงตองกําหนดใหมีขอบังคับน้ีขึ้นเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเขาสู
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งแตกตางจากพนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารย 
เนือ่งจากอาจารยผูสอนภาษาองักฤษพืน้ฐาน จะเล่ือนขึน้สูตาํแหนงอาจารยผูสอนภาษาองักฤษพืน้ฐานชาํนาญการ อาจารย
ผูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานชํานาญการพิเศษ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเช่ียวชาญ และอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเชี่ยวชาญพิเศษ ตามลําดับ แตไมสามารถเล่ือนเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารยได 
เวนแตจะมีการเปลี่ยนตําแหนงเขาสูสายงานวิชาการตําแหนงอาจารยเสียกอน

 6. ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขัน้ต่ําของอาจารยผูสอนภาษา
อังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2563

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) ไดกําหนดใหมีตําแหนงอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามความในขอ 9.3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไดอนุมัติขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการแตงตั้งอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใหดํารงตําแหนงอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ
พื้นฐานชํานาญการ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชํานาญการพิเศษ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเช่ียวชาญ 
และอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเขาสู
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานน้ัน เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ขั้นต่ําของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย จึงตองกําหนด
ใหมีขอบังคับนี้

 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง กําหนดขนาดของสวนงานจํานวนตําแหนงรองคณบดี และ
รองผูอํานวยการ พ.ศ. 2563

  เนื่องจากมีบางสวนงานขอทบทวนและปรับปรุงจํานวนผูบริหารสวนงานใหสอดคลองตามความเหมาะสม
กับภาระงานและงบประมาณของสวนงานที่เปล่ียนแปลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุง
โครงสรางของสวนงานตาง ๆ ไปแลวนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับขนาดสวนงาน 
เพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการกําหนดขนาดของสวนงาน พิจารณาทบทวนการกําหนดขนาดสวนงาน จํานวน
รองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน และคาตอบแทนบริหารใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป คณะกรรมการพิจารณาการปรับขนาดสวนงาน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ไดพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑการกําหนดขนาดของสวนงาน การทบทวนการกําหนดขนาดสวนงาน จํานวนรองหัวหนาสวนงานและ
ผูชวยหัวหนาสวนงาน และคาตอบแทนบริหาร โดยใชขอมูลปจจุบันของสวนงานมาวิเคราะหรวมกับหลักเกณฑการกําหนด
ขนาดสวนงานตามที่ ก.บ. กําหนดไวเดิม เห็นสมควรคงขนาดของสวนงานตาง ๆ ไวตามเดิม แตใหปรับเพิ่มจํานวน
รองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานในสวนงานวิชาการที่มีหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เปนคณะ วิทยาลัย 
และบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
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สําหรับสวนงานวิชาการที่เปนสถาบันวิจัยและสวนงานอื่น เห็นสมควรใหมีจํานวนรองผูอํานวยการคงเดิม

1.3 อนุมัติการเปดสอนและการปดหลักสูตรการศึกษา
 1.3.1 อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรใหม ขั้นตอนที่ 1 จํานวน 3 หลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 จํานวน 9 หลักสูตร และ

อนุมัติหลักสูตรสองปริญญา จํานวน 1 หลักสูตร

  • หลักสูตรใหมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน ไดแก

ขนาดส�วนงาน
จํานวนตําแหน�งรองคณบดี (ไม�เกิน/คน) จํานวนตําแหน�งผู�ช�วยคณบดี (ไม�เกิน/คน)
ที่กําหนดไว�เดิม ท่ีเสนอขอปรับใหม� ที่กําหนดไว�เดิม ท่ีเสนอขอปรับใหม�

สวนงานขนาดเล็ก
ระดับ 1

3 4 3 4

สวนงานขนาดกลาง
ระดับ 2

4 5 5 6

สวนงานขนาดใหญ
ระดับ 3

5 6 7 8

สวนงานขนาดใหญพิเศษ
ระดับ 4

15 คงเดิม 25 คงเดิม

ขั้นตอนที่ 1
ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ส�วนงาน

ปริญญาตรี
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาเอก
3. ปริญญาคู ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย

ขั้นตอนที่ 2
ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ส�วนงาน

ปริญญาตรี
1. ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร

ปริญญาโท
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ชีวภาพ

วิทยาลัยการศึกษาและ
การจัดการทางทะเล

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง

5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

ปริญญาเอก

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ คณะสื่อสารมวลชน

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร

9. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร
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  • อนุมัติหลักสูตรสองปริญญา จํานวน 1 หลักสูตร

 1.3.2 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 81 หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 209 
หลักสูตร และการปดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร โดยจําแนกตามระดับของหลักสูตรนี้ ดังนี้ 

  • หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติใหปดสอน ไดแก

1.4 อนุมัติการสําเร็จการศึกษา
 ไดอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น 8,104 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ส�วนงาน

ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 
(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคนิคการแพทย

ขั้นตอนที่ 1
ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ส�วนงาน

ปริญญาตรี

1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะสังคมศาสตร

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร

ปริญญาโท 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร

ปริญญาเอก
5. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร

  ปริญญาเอก 
241 คน
2.97%   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

156 คน
1.92%

  ปริญญาโท 
1,070 คน

13.20%

  ประกาศนียบัตร 
143 คน
1.76%

  ปริญญาตรี 
6,469 คน
79.82%

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
25 คน
0.31%
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1.5 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบง หรือปรับปรุงหนวยงานใน
สวนงานดังกลาว

 1.5.1 ปรับปรุงการแบงงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยยุบเลิกงานบริหารความเสี่ยง
 1.5.2 ปรับปรุงการแบงงานในสํานักงานการตรวจสอบภายใน จากเดิม งานตรวจสอบ (สาย 1) งานตรวจสอบ 

(สาย 2) งานตรวจสอบ (สาย 3) และงานบริหารและธุรการ ออกเปน 4 งานใหม ไดแก
  1) งานตรวจสอบ 1
  2) งานตรวจสอบ 2
  3) งานตรวจสอบ 3
  4) งานบริหารและธุรการ

1.6 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1.6.1 งบประมาณรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • งบประมาณรายรับ จําแนกตามแหลงงบประมาณ

หมายเหตุ : *รวมเงินสะสม 1,898,512,200 บาท

  งบประมาณแผ�นดิน 
5,467,099,300 บาท

28.68%

  งบประมาณเงินรายได�มหาวิทยาลัย* 
13,592,332,000 บาท

71.32%
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  • งบประมาณรายรับจากแหลงงบประมาณแผนดิน จําแนกตามแผนงาน 

  • งบประมาณรายรับจากแหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลงรายได

  แผนงานการเรียนการสอน
2,855,778,500 บาท

52.24%

  แผนงานสนับสนุนวิชาการ
98,636,500 บาท

1.80%

  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
1,378,524,400 บาท

25.22%

  แผนงานบริการสุขภาพ
966,978,200 บาท

17.69%

  แผนงานวิจัย
144,470,200 บาท

2.64%

  แผนงานบริการวิชาการแก�สังคม
16,673,000 บาท

0.30%

  แผนงานการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม

16,673,000 บาท
0.11%

  ค�าธรรมเนียมการศึกษา
1,637,874,000 บาท

12.05%

  การบริการวิชาการ
และหน�วยงานวิชาการภายใน

3,311,463,700 บาท
24.36%

  เงินบํารุงโรงพยาบาล
6,145,800,000 บาท

45.22%

  เงินรายได�อื่นและผลประโยชน�
จากการบริหารทรัพย�สิน

598,682,100 บาท
4.40%

  เงินสะสม
1,898,512,200 บาท

13.97%
12.0

ยาบาล
บาท
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 1.6.2 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • งบประมาณรายจาย จําแนกตามแหลงงบประมาณ

หมายเหตุ : *รวมเงินสะสม 1,898,512,200 บาท

  • งบประมาณรายจาย จําแนกตามรายจายประจํา ยุทธศาสตร สมทบกองทุน และงบกลาง

  งบประมาณแผ�นดิน
5,467,099,300 บาท

28.93%

  งบประมาณเงินรายได�มหาวิทยาลัย* 
12,862,737,300 บาท

70.17%

  รายจ�ายประจํา
15,570,170,000 บาท

84.94%

  งบยุทธศาสตร�
2,308,933,800 บาท

12.60%

  สมทบกองทุนต�าง ๆ
155,749,100 บาท

0.85%

  งบกลาง
155,749,100 บาท

1.61%
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  • งบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน

  ยุทธศาสตร�ที่ 1 เชิงรุก : 
นวัตกรรมด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

304,758,700 บาท
13.20%

  ยุทธศาสตร�ที่ 2 เชิงรุก : 
นวัตกรรมด�านอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผู�สูงอายุ
369,885,100 บาท

16.02%

  ยุทธศาสตร�ที่ 3 เชิงรุก : 
ล�านนาสร�างสรรค�
20,900,000 บาท

0.91%

  ยุทธศาสตร�ที่ 4 ตามพันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ 
และมีทักษะการเป�นพลเมืองโลก

541,382,700 บาท
23.45%

  ยุทธศาสตร�ที่ 5 ตามพันธกิจ : 
วิจัยเพื่อความเป�นเลิศและนวัตกรรม

490,943,000 บาท
21.26%

  ยุทธศาสตร�ที่ 6 ตามพันธกิจ : 
บริการวิชาการ

ที่เกิดประโยชน�แก�สังคม
141,686,500 บาท

6.14%

  ยุทธศาสตร�ที่ 7 สนับสนุน : 
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

439,377,800 บาท
19.03%

  แผนงานการเรียนการสอน
2,855,778,500 บาท

52.24%

  แผนงานวิจัย
144,470,200 บาท

2.64%
  แผนงานบริการวิชาการแก�สังคม

16,673,000 บาท
0.30%

  แผนงานการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม

6,038,500 บาท
0.11%

  แผนงานสนับสนุนวิชาการ
98,636,500 บาท

1.80%

  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
1,378,524,400 บาท

25.21%

  แผนงานบริการสุขภาพ
966,978,200 บาท

17.70%
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  • งบประมาณรายจาย จําแนกตามหมวดรายจาย

1.7 แตงตั้งผูดํารงตําแหนงบริหาร และคณะกรรมการตามที่กําหนดในขอบังคับ
 1.7.1 แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 11 ราย
 1.7.2 แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนงานวิชาการภายใน จํานวน 2 ราย
 1.7.3 รบัทราบตามทีอ่ธกิารบดซีึง่รบัมอบอาํนาจจากสภามหาวทิยาลยัไดแตงตัง้บคุคลใหดาํรงตาํแหนงหวัหนา

ภาควิชาและหัวหนาสํานักวิชา จํานวน 19 ราย
 1.7.4 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนงาน จํานวน 14 สวนงาน
 1.7.5 แตงต้ังกรรมการอํานวยการประจาํสวนงานเพ่ิมเตมิ แทนตําแหนงท่ีครบวาระ และแทนตําแหนงท่ีวางลง 

จํานวน 2 สวนงาน
 1.7.6 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานวิชาการภายใน จํานวน 3 สวนงาน และแทนตําแหนง

ที่วางลง จํานวน 2 สวนงาน
 1.7.7 ใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

8 ราย เพ่ือนําเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป พรอมทั้งแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหนาสวนงาน จํานวน 
2 ราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 3 ราย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยประจํา จํานวน 1 ราย

 1.7.8 แตงตั้งกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน แทนตําแหนงที่วางลง 
จํานวน 54 สวนงาน

 1.7.9 แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ จํานวน 8 ราย
 1.7.10 แตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 23 ราย
 1.7.11 แตงตัง้คณะกรรมการและกรรมการตามขอบงัคบัและระเบยีบอืน่ ๆ แทนตาํแหนงท่ีวาง จาํนวน 13 ชดุ

  งบเงินอุดหนุน
2,447,909,300 บาท

13.35%
  งบรายจ�ายอื่น ๆ

476,490,900 บาท
2.60%

  งบบุคลากร
6,449,917,900 บาท

35.19%

  งบลงทุน
2,221,881,200 บาท

36.74%

  งบดําเนินการ
6,799,627,300 บาท

36.74%
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1.8 แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ
 1.8.1 แตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 99 ราย แตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ จํานวน 1 ราย แตงต้ังอาจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ จํานวน 
1 ราย 

 1.8.2 แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 75 ราย
 1.8.3 อนุมัติใหเสนอแตงต้ังรองศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 15 ราย เพ่ือนําเสนอ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นําความกราบบังคมพระกรุณาเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

 1.8.4 แตงตั้งศาสตราจารยใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง จํานวน 3 ราย
 1.8.5 แตงต้ังศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษ และไดพนจากตําแหนงหนาท่ี

ไปแลว เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 7 ราย
 1.8.6 เทียบตําแหนงวิชาการ จํานวน 12 ราย
 1.8.7 ไมเห็นชอบใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 18 ราย
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2. ผลการดําเนินงานในด�านการกํากับดูแล และหน�าท่ีอืน่ท่ีกาํหนดไว�ในระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง

2.1 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน
 2.1.1 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของอธิการบดี (ศาสตราจารยคลนิกิ นพ.นเิวศน 

นันทจิต) ในชวงการบริหารตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 – 24 มกราคม 2563 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 1 ของการ
ดํารงตําแหนงในวาระที่สอง เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมี
ประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

  ประเด็นที่นาชื่นชม
  1) ดานการจัดการเรียนการสอน
   (1) การผลักดันการพัฒนานักศึกษา เชน ทักษะการเปนพลเมืองโลก ทักษะภาษาอังกฤษ 

การสนับสนุนการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อใหผูเรียนมีทักษะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม และทักษะการเปน
พลเมืองโลก IT Literacy อยูในกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และ MOOCS การพัฒนาชุดขอสอบตาง ๆ

   (2) การปรับปรุงกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเติมเรื่อง Soft Skill ใหกับนักศึกษา
   (3) ผลักดันการเปดหลักสูตรบูรณาการท่ีเปนความรวมมือของคณะแพทยศาสตรและคณะ

วิศวกรรมศาสตร เพื่อตอยอดเรื่อง Informatics และ Data Science
   (4) การสนับสนนุการดําเนนิงานของศนูยนวตักรรมการสอนและการเรยีนรูอยางจริงจงั เพือ่สงเสริม

ใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จากรูปแบบเดิม (Lecture Based) ไปสูรูปแบบการเรียน
การสอนทีเ่นนใหผูเรยีนมสีวนรวม (Active learning) รวมทัง้รปูแบบการเรยีนการสอนและการเรยีนรูแบบผสมผสานทีมุ่งเนน
การมีสวนรวมของนักศึกษา (Flipped classroom)

   (5) การเพิ่มพูนทักษะและสรางทักษะใหมใหแกผูเรียนทุกชวงวัย โดยจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา
ตลอดชีวิตขึ้นมารับผิดชอบ

   (6) การใชเกณฑ EdPEx ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีคณะท่ีผานเกณฑ EdPEx300 จํานวน 
2 คณะ และผานเกณฑ EdPEx200 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน จํานวน 7 คณะ

  2) ดานการวิจัย
   (1) มหาวิทยาลัยไดทุมเททรัพยากรเพื่อการวิจัยจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่เคยผานมา 

การธํารงรักษาบุคลากรการวจิยัผูทรงคุณวุฒ ิการแสวงหาพนัธมิตร ทาํใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมยงัรักษาความสามารถในการ
แขงขันไวได เพื่อตอบโจทยยาก ๆ ของสังคมและมีผลกระทบสูง เชน การกระจายรายได เศรษฐกิจฐานราก เปนตน

   (2) ใหการสนับสนุนการดึงนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงจากภายนอกใหมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม รวมทัง้การจดัสรรทุนสาํหรบันักศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดใีหศกึษาตอในระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก และการทาํวจิยั
หลังปริญญาเอก ซึ่งทุนท่ีจะใหนี้รวมถึงนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติดวย เพ่ือใหงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีความแข็งแกรงและเปนฐานสําคัญสําหรับการทํางานวิจยัที่มีคุณภาพสูงได
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  3) ดานการบริหารจัดการ
   (1) มโีครงการความรวมมอืกับตางประเทศ 

ไดแก ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภายนอกโดย
รับเงินเดือนเต็มหรือบางสวน ผานโครงการ Talent Mobility 
ปละเกือบ 200 ราย หรือใหบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงาน
รวมกับมหาวิทยาลัยโดยวิธีการเดียวกัน การจัดสรรคาตอบแทน
ใหกลุมท่ีไปปฏิบัติงานภายนอก คือ สายวิชาการท่ีไปปฏิบัติงาน
กับภาคเอกชนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบเงินเดือนและจายเงินอีกจํานวน
หน่ึงใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อใหภาควิชาหาผูสอนแทนข้ึนอยูกับ
ขอตกลงเปนกรณีไป

   (2) การสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เปดโอกาสใหผูที่ตองการความทาทายและมีศักยภาพสูงสมัคร
เขามาทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไมจํากัดคุณวุฒิ ซึ่งจะบรรจุเปนตําแหนงประจําระยะเวลาไมเกิน 5 ป จายคาตอบแทน
ตามที่ตกลงกัน มีพันธกิจเฉพาะดานตามความชํานาญและโจทยที่ทาทายมหาวิทยาลัย

   (3) มาตรการตอบสนองตอสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เปนประเด็นท่ีนาช่ืนชมอยางยิ่ง 
แมจะอยูนอกกรอบระยะเวลาของการประเมินแตแสดงใหเหน็ถงึความฉับไวในการบริหารงานของอธกิารบดีและคณะผูบรหิาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการตอบสนองตอภาวะวิกฤตที่เกิดจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อยางทันทวงที ไมวาจะเปนมาตรการตอบสนองตอสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาตรการปองกันการแพรระบาด 
การลดผลกระทบทางเศรษฐกจิจาก COVID-19 โดยใหนกัศึกษาทีไ่ดรบัผลกระทบสามารถขยายระยะเวลาหรอืขอผอนชาํระ
คาธรรมเนยีมการศกึษา จดัสรรทนุการศกึษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย หรือไดรบัผลกระทบทางเศรษฐกจิรุนแรง 
ไมนอยกวา 150 ลานบาท จัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักศึกษาจํานวน 250 ลานบาท เพื่อผอนผัน (ขยายเวลา) การชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงหอพักในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนเงินยืมคาเชาหอพักนอกมหาวิทยาลัยและเงินยืม
คาครองชพี การปรบัลดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีระดบับัณฑิตศึกษา และคาบํารุงหอพกัในมหาวทิยาลยั 
จัดหาโปรแกรมสําหรับการสอนและการประชุมออนไลน ไดแก โปรแกรม Zoom แบบไมจํากัดผูใช (Unlimited Users) 
และโปรแกรม Microsoft Team สําหรับนักศึกษาและบุคลากรที่บัญชีอีเมล @cmu.ac.th จัดสรรซิมโทรศัพทแบบ
ใหเปลาใหแกนักศึกษาทุกคนในระยะเบื้องตนเปนเวลา 3 เดือน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนออนไลน จัดโปรแกรม
รวมพลัง มช. เพื่อเรงการฟนตัวและการเปลี่ยนผานสูชีวิตวิถีใหมหลัง COVID-19

   (4) การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ระยะคร่ึงแผน ไดอยางทันเหตุการณและพยายามขับเคล่ือนลงสู
การปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม ซึง่เปนเร่ืองท่ีสมควรไดรบัความช่ืนชม
อีกประเด็นหนึ่ง แมจะอยู นอกกรอบเวลาของการประเมิน 
เน่ืองจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนบริบทสําคัญของ
การจัดการศึกษาในโลกยุค Disruption การแพรระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การขับเคล่ือนนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
รวมถึงนโยบายสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมทีใ่หขอเสนอแนะในการ
ขบัเคล่ือนมหาวทิยาลัยใหสอดคลองกบัทศิทางการพฒันาประเทศ
ในระยะ 5 ปขางหนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Sustainable Development)
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  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
  1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนอัตลักษณเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม โดยผสมผสานกับการเปน 

Digital University
  2) ใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยมหาวทิยาลยัในการเปน University Market Place เพือ่ดดูซบั

ผลิตภัณฑของทองถิ่น
  3) การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่เปนการเรียนการสอนออนไลนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงควรตองเนนในเร่ืองคุณภาพของการเรียนการสอนออนไลนอยางจริงจัง โดยอาจจัดการฝกอบรมการสอน
ออนไลนใหแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง

  4) การสงเสริมใหนกัศึกษามีประสบการณในการเรียนรูทีบ่รูณาการกับการทาํงาน (Work-integrated 
Learning : WIL) โดยผสมผสานเขาไปในแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะทําใหผูสําเร็จการศึกษามีโอกาสในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น

  5) การขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยตามเกณฑสํานักการจัดอันดับ QS ตองมีผูรับผิดชอบ
ในการขับเคล่ือน โดยตองมีการเก็บขอมูลและบริหารจัดการงานวิจัยใหเปนไปตามเกณฑ โดยอาจแบงเปน 2 กลุม คือ 
กลุม 1 : ฝายวิชาการ ฝายวิจัย และฝายวิเทศสัมพันธ และกลุม 2 : ฝายบริหารจัดการองคกร ฝายกายภาพ และ
ฝายแผนงาน โดยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเหลานี้ตองจัดใหมีการสื่อสารขอมูลระหวางกันในแนวนอนดวย

  6) มหาวิทยาลัยเชียงใหมควรจะเปนหนวยงานหลักท่ีดําเนินการในเร่ืองการจัดการขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศโดยมีการจัดกระบวนการทํางานที่ชัดเจน และมีการอบรมหลักสูตร
การใชขอมูลขนาดใหญ

  7) การนาํขอมลูขนาดใหญมาใชในการวจิยัเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย จะสงผลใหงานวจิยัของมหาวิทยาลยั
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนสะพานเชื่อมในการขอขอมูลขนาดใหญที่อยูในความครอบครองของ
หนวยงานอืน่มาใชประโยชน เพราะหากใหคณาจารย/นกัวจิยัไปขอใชขอมลูดงักลาวเพียงลาํพงัอาจจะไมไดรบัความรวมมอื
เทาที่ควร

  8) การพัฒนานักวิจัย ตองสรางระบบนิเวศที่เอื้อกับงานวิจัย นักวิจัยที่เกงแลวควรใหความเปนอิสระ
ในการดําเนินการไดเต็มความสามารถ สําหรับนักวิจัยที่ไดรับผลสําเร็จในงานวิจัยควรใหมาสอนบัณฑิตศึกษา เพื่อเชื่อมโยง
งานวิจัยกับบัณฑิตศึกษา
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  9) มหาวิทยาลัยควรเตรียมการในเร่ือง Technology Platform ไวลวงหนา สําหรับการวิจัยท่ีใช
เทคโนโลยีชั้นสูง

  10) การสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศกึษา เพ่ือสรางงานวิจยัท่ีใชเทคโนโลยีชัน้สูงหรอืงานวิจยั
ชั้นนํา (Frontier Research) เพื่อลดชองวางของการแขงขันในดานการวิจัยของประเทศไทยกับประเทศตะวันตก

  11) การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความทันสมัย

  12) ขอมูลระเบียนของนักศึกษาซึ่งเปนขอมูลท่ีสําคัญมาก เพราะเก่ียวกับมาตรฐานทางวิชาการ 
อาจจะมผีูเขามาโจมต ี(hack) ขอมูลได จงึตองวางระบบปองกันและระบบสาํรองขอมูลเพ่ือใหมัน่ใจวาขอมูลระเบียนนกัศึกษา
จะมีความมั่นคงและไมถูกแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูที่ไมหวังดี

  13) การใชประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองพึ่งตนเองมากขึ้น อาจตอง
ใหเอกชนที่ตองการลงทุนเขามาใชที่ดินในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองหารายไดจากกิจการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย โดยใชหลักคิด คือ จัดใหเปลาสําหรับประโยชนสาธารณะ และคิดคาใชจายสําหรับประโยชนที่เกิดกับ
เอกชน

  14) ตองคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางดานดจิทิลัในอนาคตควบคูไปกับการพฒันาทกัษะ
ในดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา เพื่อรองรับภาวะการมีงานทําของบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป

  15) ปจจุบันและอนาคตเปนยุคของ Data Science จึงควรบูรณาการ Data Science เขากับหลักสูตร
อื่น ๆ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในศตวรรษนี้

  16) ปญหาหมอกควันเปนปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกปอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอสุขภาพ
และการใชชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือตอนบนเปนอยางมาก หากมหาวิทยาลัยจัดใหมีทีมวิจัย
ทีด่แูลเรือ่งนีอ้ยางชดัเจน เพือ่เสนอแนะทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยใหถอืวาเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งสาํคญัของมหาวิทยาลยั
ที่จะตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง

  17) การปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหเปนหลักสูตรนานาชาติครบทุกหลักสูตร จะชวยเสริม
ความเปนนานาชาติใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

  18) ในชวงวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู อธิการบดีควรประเมินตนเองวาไดดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในระดับใด และจะดําเนินการอยางไรตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว และประกาศใหประชากร
ไดทราบทิศทางรวมกัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหถูกตองสอดคลองกับเปาหมายโดยรวมของมหาวิทยาลัย
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2.2 การประเมินผลการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน
 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน โดยประเมิน ครั้งที่ 1 

เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป
 2.2.1 ประเมินผลการบริหารงานเมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน จํานวน 13 ราย ประกอบดวย
  2.2.1.1 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส คอวนิช) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 25 
กันยายน 2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) ไดรับการจัดอันดับจาก Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) โดยมี

อันดับอยูระหวาง 201-300 ของโลกในป 2020
   2) การดําเนินงานตามแผนการบริหารงานของคณบดีที่ไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

มีความกาวหนาและการพัฒนาเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยมีรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนในป 2561 คิดเปนรอยละ 84.76 และในป 2562 คิดเปนรอยละ 93.94

   3) เปนผูมวีสิยัทศันกวางไกล โดยเฉพาะการวางแผนงานและการดาํเนนิงานในโครงการตาง ๆ 
ที่จะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันการพัฒนาคณะใหกาวกระโดดในอนาคตได เชน การจัดทํา Digital Dentistry 
Training Center เพ่ือจัดอบรมระยะสั้น และการออกแสวงหารายไดเชิงรุก โดยการขยายคลินิกทันตกรรมนอกสถานท่ี 
ณ ศูนยการคามีโชคพลาซา เปนตน

   4) มีผลงานวิจัยท่ีโดดเดน และสามารถตีพิมพผลงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง
ในระดับ TOP 20 ของโลกได คือ University Of Michigan, Stanford University และ Harvard University รวมทั้งสิ้น 
6 ผลงาน ซึ่งถือเปนการสรางชื่อเสียงใหกับคณะ และมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก

   5) อาจารยของคณะไดรับรางวัลเหรียญทอง : กลุมองคกรนวัตกรรม และเหรียญเงิน : 
กลุมนวัตกรรมดานการแพทย จากการประกวดและแสดงนิทรรศการงานวิจัยและส่ิงประดิษฐในระดับชาติ รวมถึงผลงาน 
“รากฟนเทียมขนาดเล็ก” ยังไดรับการจดสิทธิบัตร “ตัวยึดฝงในกระดูกแบบเกลียวคู” อีกดวย

   6) การใหบริการรักษาพยาบาลดานทันตกรรมของคณะ ไดรับคําชื่นชมจากบุคคลและสังคม
ภายนอก รวมถึงการดาํเนนิงานโครงการตาง ๆ  ไดรบัการยอมรบัและไดสรางชือ่เสยีงใหกบัคณะเปนอยางมาก เชน โครงการ
ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการทันตกรรมผูสูงอายุ ศูนยรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว เปนตน

   7) การส่ือสารองคกรท่ีมปีระสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับจากบคุลากรภายในคณะ เชน การนํา
ระบบ VOC ของสํานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช เพือ่รบัขอรองเรียนจากผูปวยและนกัศกึษา และการจดัตัง้โครงการ 
Dean’s talk เพื่อเปนชองทางการสื่อสารระหวางบุคลากรภายในคณะรวมกัน เปนตน

   8) การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชภายในคณะ เพื่อลดภาระงานเอกสารและ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน เชน การใชระบบบารโคดแล็บทันตกรรม การพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและ
วิทยานิพนธออนไลน ระบบ smart inventory การรวมระบบเรียกเก็บเงินและติดตามลูกหนี้ เปนตน

   9) มีความสามารถในการบริหารงานและการนําองคกรไดตามเปาหมายที่กําหนดไวเปน
สวนใหญ รวมทั้งไดแกไขปญหาภายในคณะที่สะสมไวเปนเวลานาน

   10) เปนผูบริหารที่มีความมุงมั่นในการทํางาน มีอุดมการณ และไมยอทอตออุปสรรคปญหา
ตาง ๆ รวมทั้งการเปนผูมีความคิดริเริ่มในการดําเนินงานสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนกับคณะหลายประการ

   11) ไดรบัการยอมรบัต้ังแตเขารับตําแหนงและไดรบัความไววางใจจากบคุลากรใหปฏิบตัหินาท่ี
ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนง คณบดีและทีมผูบริหารงานของคณะ ควรใชความเชื่อมั่นและความไววางใจดังกลาว
เปนพลังและกําลังใจในการพัฒนาคณะ ใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) ควรบรูณาการงานวิจยัทางดานทนัตกรรมรวมกบัคณาจารยหรอืนกัวจิยัของสวนงานตาง ๆ 

ที่มีความเช่ียวชาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน เพื่อเสริมสรางงานวิจัยของคณะ ใหเขมแข็งและ
เกิดนวัตกรรมใหม ๆ  ทางดานบริการทันตกรรมแกประชาชน เชน การพัฒนาวัสดุฉลาดทางทันตกรรม (Smart materials) 
รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร และสถาบันวศิวกรรมชีวการแพทย เปนตน

   2) ควรพัฒนาการใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางการรักษา (Medical Hub) ทางดาน
ทันตกรรมแกประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติอยางมีคุณภาพ และกาวไปสูระดับสากลอยางครบวงจร เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ

   3) ควรใหความสําคญัเรือ่งการบรหิารความเสีย่งในดานตาง ๆ  ของคณะ เพิม่มากข้ึน เนือ่งจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผลกระทบตอวิชาชีพทันตแพทยศาสตรและการให
บริการทางดานทันตกรรมของคณะเปนอยางมาก

   4) ควรวางแผนเรื่องอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน
และการรักษาพยาบาลอยางเปนระบบและใหมีความทันสมัย รวมถึงการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือใหพรอมใชงาน
อยูเสมอและเพียงพอกบัความตองการของนักศกึษาดวย ทัง้นี ้หากอปุกรณและเครือ่งมอืนัน้ ๆ  มรีาคาแพงและเกนิศกัยภาพ
ของคณะที่จะดําเนินการได สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยได ซึ่งหากไดรับการสนับสนุน
ก็จะเปนการเสริมสรางโอกาสแหงการพัฒนาและการแขงขันได

   5) อีก 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะจะมีอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการมากถึง 21 คน 
จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีต่องมแีผนการทดแทนอตัรากําลงัดงักลาวอยางเปนรปูธรรม เพือ่ใหการเปลีย่นผานดาํเนนิไปอยาง
ราบรื่นและไมกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอน

   6) ควรพัฒนาวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชน
เพ่ิมข้ึน เชน การเรียนการสอนทางดานทันตกรรมแบบเสมือนจริง (Virtual dentistry) เพ่ือใชในการฝกปฏิบัติลักษณะ
เปนแบบการจําลองทางคลินิก หรือฝกทําฟนในสภาพแวดลอมเสมือนจริง กอนท่ีนักศึกษาจะไดนําไปใชกับคนไขจริง 
เปนตน ซึง่ทางคณะสามารถสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบซอฟตแวรเร่ืองน้ีรวมกับวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู (TLIC) 
หรือสวนงานอื่น ๆ ที่มีองคความรูดานนี้ได
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  2.2.1.2 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
(ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 
คร้ังท่ี 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน ของการดํารงตําแหนง มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับดี 
โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม (Journal of Associated Medical Sciences : 

ISSN 0125-5347) เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) ใน Tier1 และจัดอยูในฐานขอมูล Asia Citation Index (ACI)

   2) ในป พ.ศ. 2562 คณะ มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ (Publication) ในวารสาร
วิชาการระดับชาติ จํานวน 23 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 120 เรื่อง รวมทั้งตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการอางอิง (Citation) ของคณะ ก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงคุณภาพของผลงานวิชาการของคณะไดเปนอยางดี

   3) การบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสุขภาพของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 รวมท้ังยงัเปนหนวยงานแรกในสวนภมูภิาคของประเทศไทย
ที่ไดรับการรับรองความสามารถโครงการ Sigma Verification of Performance Program จากหนวยงาน Westgard QC 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

   4) ความสามารถในการปรับเปล่ียนวิกฤตในสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เปนโอกาสในการใหบริการดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการตรวจหาเช้ือ โดยความรวมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการบูรณาการทํางานและแกไขปญหารวมกัน

   5) มีการพัฒนาและสงเสริมงานบริการวิชาการชุมชนที่เขมแข็ง พรอมทั้งมีการทํางานเชิงรุก
ดานการบริการวิชาการรับใชสงัคมท่ีมผีลกระทบสูง โดยใชวิชาชพีเขาไปสนบัสนนุการดาํเนนิงานในพืน้ท่ี CMU-Area based 
ตลอดจนมีการขยายการใหบริการของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิกไปยังจังหวัดลําปาง ภายใตชื่อ “ศูนยสุขภาพ
เวลเนสเซ็นเตอร ลําปาง” ดวย

   6) มีการพัฒนาและผลักดันใหเกิดหลักสูตรระยะส้ัน (ไมเกิน 2 เดือน) ตามความตองการ
ของนักวิชาชีพท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษาจากตางประเทศจํานวนมาก
อยางเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งไดชวยเสริมสรางความเปนสากลของคณะเพิ่มขึ้น

   7) ปการศึกษา 2562 บัณฑิตของคณะ สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพไดรอยละ 
92.40 – 95.10 สะทอนถึงคุณภาพการศึกษาของคณะ ไดเปนอยางดี รวมถึงกลุมนักศึกษาก็มีความพึงพอใจตอการพัฒนา
นักศึกษา หลักสูตร และการเรียนการสอนของคณะอยูที่ระดับดีดวย

   8) มีการสานตอส่ิงดี ๆ ที่ไดสั่งสมมา และมีการริเร่ิมส่ิงใหม ๆ ที่จะเปนประโยชนกับคณะ 
ตอไปในอนาคตไดคอนขางดี จนไดรับความชื่นชม เชื่อมั่น และเปนที่ยอมรับของบุคลากรโดยรวม

   9) เปนผูบริหารที่มีความมุงมั่นในการทํางาน มีอุดมการณ และไมยอทอตอปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ โดยไดรับความพึงพอใจสูงสุดในดานน้ีทั้งจากกลุมคณาจารยและกลุมผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ
ของคณะ

   10) มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ มีอัธยาศัยดี นอบนอม เปน
กัลยาณมติร และเขาถึงบุคลากรไดทุกระดับ ตลอดจนใหความรวมมือและสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การผลักดันคณะใหผานการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ

ที่เปนเลิศในระดับ EdPEx300 หรือการไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ตอไป 
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ อยางเปนระบบ และเปนแบบอยางความสําเร็จของมหาวิทยาลัย

   2) ควรพัฒนาและสงเสริมทางดานงานวิจัยของคณะเพ่ิมมากข้ึน เชน การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย การสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในตางประเทศ เปนตน รวมถึงการพัฒนาอาจารย
รุนใหม โดยใหอาจารยอาวุโสและอาจารยรุนกลางทําหนาที่เปน Coach หรือ Facilitator ในการวิจัยและบริการวิชาการ
แกชุมชนที่มุงเนนบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง เพื่อรักษาความโดดเดนใหคงอยูตอไป

   3) ควรมีการจัดทําแผนและกระบวนการในการสนับสนุน สงเสริม และผลักดันใหคณาจารย
ของคณะ จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเปนระบบเพิ่มมากขึ้น

   4) การเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาของคณะ ใหมีทักษะท่ีหลากหลายท่ีนอกเหนือจาก
ความรูทางดานวชิาชพี เพือ่ใหนกัศกึษามคีวามพรอมทีจ่ะรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได รวมถงึการสรางความรวมมอื
ทางดานการเรียนการสอนและดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น

   5) ควรพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใหดียิ่งข้ึน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ใหกับบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือใหเกิดความเปนนานาชาติแบบองครวม และตอบสนองยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะความเปนพลเมืองโลกมากยิ่งขึ้น

   6) ควรพิจารณาทบทวนจํานวนการรับนักศึกษาของบางสาขาวิชา และการพัฒนาหลักสูตร
ตาง ๆ โดยเฉพาะศาสตรที่มุงเนนทางดานหัตถการ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ (AI) จะสามารถ
เขามาทดแทนการทํางานของมนุษยได

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   1) การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ของคณะ ตองมี

ความทาทายและตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคตมากยิ่งข้ึน รวมถึงตองมุงสูผลลัพธ 
(Outcome) และคุณภาพของงานมากกวากําหนดเพื่อความทาทาย (Challenge) เทานั้น

   2) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยงานกลางที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลฐานขอมูลและ
เชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดขององคกร (Big Data) เพื่อรองรับและสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของทุกหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยตองกําหนดรูปแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดและตองไมลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคล

ความทาทายและตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคตมากยิ่งข้ึน รวมถึงตองมุงสูผลลัพธ 
(Outcome) และคุณภาพของงานมากกวากําหนดเพื่อความทาทาย (Challenge) เทานั้น

   2) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยงานกลางที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลฐานขอมูลและ
เชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดขององคกร (Big Data) เพื่อรองรับและสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ของทุกหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยตองกําหนดรูปแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดและตองไมลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคล
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  2.2.1.3 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะรัฐศาสตรและ
รฐัประศาสนศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.ธนัยวฒัน รตันสคั) ในชวงการบรหิารงานตัง้แตวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ถงึวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่
ระดับดี โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การจัดตั้งศูนยนวัตกรรมรัฐศาสตรเพื่อเปนหนวยงานในการสรางและพัฒนาองคความรู 

งานวิจัยในดานที่เกี่ยวของ และยังทําหนาที่ถายทอดความรูและบริการวิชาการออกไปสูสาธารณะไดอีกดวย
   2) ความพยายามในการบริหารงานดวยความอดทน มีธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได 

และมีความยืดหยุน สามารถชวยใหบรรยากาศการทํางานดีขึ้น ถึงแมจะมีความเห็นตางภายในก็ตาม
   3) ความสามารถในการแกไขปญหาท่ีสะสมเร้ือรังภายในคณะ ไดระดับหน่ึง ทําใหสามารถ

ริเริ่มพัฒนาโครงการใหม ๆ ไดบาง เชน การเปดหลักสูตรนานาชาติ และการดําเนินงานตาม CMU-EdPEx เปนตน
   4) การใหความสําคัญดานการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาภายในคณะ
   5) นกัศกึษาของคณะไดรบัรางวลัจากกจิกรรมทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เปนจํานวนมาก และไดรับอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป
    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะ มีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ของ

แผนพัฒนาฯ คณะเพิ่มมากขึ้น และตองมีการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาของการสื่อสารที่ไมตรง
กับขอเท็จจริง ซึ่งอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงตอไป

   2) การสงเสรมิและสนบัสนนุการเขาสูตาํแหนงทางวชิาการของคณาจารยใหมากขึน้ เนือ่งจาก
ปจจุบันอาจารยของคณะที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ ยังอยูในสัดสวนที่คอนขางสูง

   3) การกําหนดเกณฑที่เกี่ยวของกับการทํางานรวมกันของบุคลากร เพื่อใชเปนสวนหน่ึง
ในการประเมินบุคลากร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและชวยสงเสริมการทํางานรวมกันของบุคลากรใหมีมากขึ้น

   4) การเสริมสรางจติบรกิารใหแกบคุลากร โดยเฉพาะบุคลากรทีม่หีนาท่ีใหบรกิารแกนกัศึกษา 
อาจตองมีการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการสําหรับใหบริการแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว
มากขึน้ และมรีะบบการประเมนิความพงึพอใจของผูรบับรกิาร โดยอาจกาํหนดใหการบรกิารเปนสมรรถนะหนึง่ของบคุลากร
กลุมดังกลาว รวมถึงคณะตองหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรและรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและสังคมมากขึ้น

   5) หากคณะสามารถปรับปรุงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธใหมีความทาทายและ
สะทอนถึงเปาหมายที่ชัดเจน นําไปสูวิสัยทัศนที่ตองการไดมากข้ึน ก็จะชวยกระตุนใหเกิดการดําเนินงานและสรางผลงาน
ใหแกคณะมากขึ้นตามไปดวย

   6) การสรางเครือขายในการทํางานวิจัยและงานวิชาการตาง ๆ รวมกันระหวางสํานักวิชา
ในคณะ และการบูรณาการรวมกันระหวางคณะและหนวยงานตาง ๆ ในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เพิ่มมากขึ้น

   7) การพฒันาหลกัสตูรใหสอดคลองกบัความตองการขององคกรในสภาวการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
โดยคณะควรเพิม่เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวของกับขอมูลการวิเคราะหขอมูล (Data Analytic) ทกัษะการคดิวิเคราะห ทกัษะการทาํงาน
ในรูปแบบใหม เชน Agile, Design Thinking เปนตน นอกจากนั้นอาจตองพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานรัฐศาสตร หรือ
ในลกัษณะของหลกัสตูรเพือ่การสรางความเปนผูนาํ (Leadership Development Program) โดยอาจตองอาศยัความรวมมอื
ระหวาง 3 สาขาวิชาในคณะ เพื่อนําความเชี่ยวชาญของแตละสาขาวิชามาจัดทําเปนหลักสูตรดังกลาวรวมกันตอไป
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   8) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ มีแนวโนมที่คอนขางคงที่แตเปน
สัดสวนรอยละท่ีคอนขางนอย อาจเน่ืองมาจากสายงานดานรัฐศาสตรมีตําแหนงท่ีเปดรับนอยลง ดังน้ันคณะอาจจะตอง
หาแนวทางในการเตรียมความพรอมและเสริมสรางทักษะอ่ืนท่ีจําเปนใหแกบัณฑิตของคณะ เพ่ิมเติม เชน ทักษะในการ
แกไขปญหา ทกัษะในการบรหิารจดัการงานหรือโครงการ เปนตน เพ่ือใหบณัฑิตของคณะ มทีกัษะท่ีตอบโจทยความตองการ
ในปจจุบันและสามารถแขงขันไดมากขึ้น

  2.2.1.4 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย นสพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 24 
กันยายน 2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งท่ี 1 เม่ือดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน ของการดํารงตําแหนงในวาระที่สอง 
มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การไดรับแตงตั้งใหเปนศูนย OIE Collaborating Center for Veterinary Service 

Capacity Building แหงเดียวในอาเซียน ในดานการพัฒนาความเขมแข็งและการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
ทางดานสัตวแพทยทั้งระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ

   2) การเปนผูรเิร่ิมหรอืผูนาํในการผลกัดันการกอสรางศนูยสขุภาพสตัวแหงใหมและศูนยศกึษา
และวิจัยสุขภาพชาง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลสัตวเฉพาะทางและการสงตอระดับภาคเหนือ รวมถึงการดูแลชาง
อยางครบวงจร ซึ่งทั้งสองศูนยจะชวยใหคณะมีความโดดเดนและมีศักยภาพในการแขงขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

   3) การสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัยเก่ียวกับชางอยางเปนรูปธรรม 
ทําใหผลงานตีพิมพเกี่ยวกับชางมีจาํนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และศูนยความเปนเลิศดานการศึกษาและวิจัยชางยังประสบ
ความสําเร็จในการตรวจการเขากันไดของเลือดและถายพลาสมาในชาง ซึ่งนับเปนครั้งแรกของประเทศไทย

   4) โครงการจัดการปญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยแบบมีสวนรวมจากชุมชนอยางย่ังยืน 
(MaCMU Project) ซึง่ผลสําเรจ็ของโครงการไดสรางชือ่เสยีงใหกบัคณะและมหาวทิยาลัยเปนอยางมาก เพราะเปนการแกไข
ปญหาสุนัขจรจดัอยางเปนระบบและทําใหสุนัขเปน “หมาของชุมชน” ที่อยูรวมกันได โดยคณะไดตั้งเปาหมายในระยะยาว
ที่จะขยายโครงการน้ีสูชุมชนอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนตนแบบและนํารองเร่ืองน้ีใหเปน “เชียงใหมโมเดล” 
และกระจายไปทั่วประเทศในอนาคต

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) ควรตอยอดความสําเรจ็ในการนํา EdPEx มาใชเปนเคร่ืองมอืในการบรหิารคณะอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อชวยกันนําพาคณะใหกาวไปสูการรับรองผล
ในระดับ EdPEx300 ตอไป

   2) ควรวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย โดยใหมีความสอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือใหเปนหลักสูตรที่มีการบูรณาการขามศาสตร (Transdisciplinary) เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ศาสตรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล เชน Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Telemedicine และ Precision 
Medicine เปนตน เพื่อใชประกอบอาชีพและพัฒนางานทางดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอไป

   3) การพิจารณาเปดหลักสูตรอบรมระยะส้ันและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Education) ที่รองรับคนทุกชวงวัย โดยการรวมมือกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อใหประชาชน
ที่เลี้ยงสัตวหรือเกษตรกรที่ทําปศุสัตวไดมีโอกาสเขามาศึกษาเรียนรูทางดานการดูแลและรักษาสัตวในเบื้องตนเพิ่มเติม

   4) ควรมกีารวางแผนเรือ่งอปุกรณและเครือ่งมอืตาง ๆ  ทีใ่ชในหองปฏบิตักิารสาํหรบัการเรียน
การสอนอยางเปนระบบและใหมคีวามทันสมยัเพิม่มากข้ึน คณะอาจจะใชแผนดังกลาวเสนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย หากอุปกรณนั้นมีราคาแพงและเกินศักยภาพของคณะที่จะดําเนินการได
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   5) คณะอาจตอบสนองความตองการของชุมชนภายนอกเพิ่มมากขึ้น เชน การเพิ่มบทบาท
ทางวิชาการกับโรคระบาดสัตวที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีแบบเรงดวน การสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในงาน
สัตวแพทยหรือปศุสัตว และการเปนศูนยกลางความเปนเลิศดาน Bovine Medicine เปนตน

   6) การพัฒนางานวิจัยและการใหบริการวิชาการใหครอบคลุมทั้งเร่ืองปศุสัตวและสัตวเลี้ยง 
โดยการมุงเนนงานวิจัยเพียง 1 – 2 เรื่อง ที่เปนเอกลักษณหรือเปนปญหาของทองถิ่น เพื่อการพัฒนาและการแกไขปญหา
ของทองถิ่นไดอยางแทจริง เชน ปญหาโรคระบาดในสุกร โค และไก เปนตน

   7) การจะขยายขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ MaCMU ออกไปสูชุมชนอื่นในพื้นที่
จงัหวัดเชียงใหมและพืน้ทีภ่ายในประเทศน้ัน คณะอาจตองสรางเครือขายความรวมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตรของสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อบูรณาการทํางานรวมกัน ซึ่งหากดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ 
ก็นาจะเปนประโยชนตอสังคมโดยรวมเปนอยางมาก

   8) คณะควรใชสมรรถนะหลกัดานชางและการดาํเนนิงานของศนูยความเปนเลศิดานการศกึษา
และวิจัยชาง ในการหา platform หรือแนวทางใหชางปาสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางสันติ เพ่ือแกไขปญหาชางปา
ที่ออกมาทําลายพืชสวนของชาวบานในพื้นที่ตาง ๆ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมและอยางยั่งยืน

   9) ควรมแีผนการแสวงหารายไดทีช่ดัเจนและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการวางแผนในการบรหิาร
จดัการโรงพยาบาลสตัวใหมคีณุภาพและมคีวามทนัสมยัเพิม่มากขึน้ เพ่ือใหเปนแหลงท่ีชวยสรางรายไดใหกบัคณะไดอยางยัง่ยืน

   10) การสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ระดับศาสตราจารยและรองศาสตราจารยที่ปจจุบันยังตํ่ากวาเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดใหมีศาสตราจารย
และรองศาสตราจารยรวมกันอยางนอยรอยละ 30 ของคณาจารยทั้งหมด

   11) ควรมีการเตรยีมแผนการสรางผูบรหิารรุนตอไป (Succession Plan) ใหชดัเจน เพือ่ให
การดําเนินงานของคณะมีความราบรื่นและมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง แมในชวงการเปลี่ยนผานผูนําและทีมผูบริหาร
ของคณะก็ตาม เนื่องจากคณบดีทานปจจุบันไดดํารงตําแหนงในวาระที่สองแลว

  2.2.1.5 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปนการประเมินคร้ังที่ 1 เม่ือดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน 
มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) ความสามารถในการแสวงหาความรวมมือจากภายนอกและการแสวงหาทุนวิจยัใหกบัสถาบันได

เปนจํานวนมาก โดยในชวงการบริหารงานท่ีผานมา สถาบันไดรบัทุนสนับสนุนงานวจิยัท้ังจากแหลงทุนภายในและภายนอก 
จํานวนทั้งสิ้น 2 ชุดโครงการ 5 ศูนยความเปนเลิศ และ 36 โครงการวิจัย รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 116,334,268 บาท

   2) ความสามารถในการผลักดันผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและการตอยอดผลงานวิจัยไปสูการ
สรางนวัตกรรม ทําใหในปงบประมาณ 2562 สถาบันมีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนจริงมากถึง 6 ผลงาน มีการยื่นขอ
จดทะเบยีนรบัรองพนัธุพชื (ขาวพนัธุใหม) จาํนวน 10 สายพนัธุ และในรอบป 2562 มบีทความทีไ่ดรบัการตพีมิพในฐานขอมลู
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 46 บทความ

   3) การปฏิรูปองคกรโดยการปรับการบริหารงาน ยุบเลิกหนวยงาน และโยกยายบุคลากร 
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน และทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   4) การริเริ่มสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสถาบัน จนเปนที่ยอมรับของบุคลากร
   5) การเปนผูบริหารที่มีความมุงมั่นในการทํางาน มีอุดมการณ ไมยอทอ ทํางานรวดเร็ว และ

เปนที่ชื่นชมของผูรวมงาน
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) เนื่องจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองปฏิบัติหนาที่รักษาการ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานวิจัยดวย จึงทําใหไมสามารถทุมเทเวลาใหกับงานดานใดดานหน่ึงไดอยางเต็มท่ี แตจาก
ผลการปฏบิตังิานในรอบ 1 ป 6 เดอืนทีผ่านมา แสดงใหเหน็วาทานไดปฏบิตัหินาทีใ่นตาํแหนงไดเปนอยางด ีหากมหาวทิยาลัย
จะพิจารณาใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงตําแหนงเดียว ก็จะทําให
การขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันมีความตอเนื่องและเปนรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น

   2) การสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยตาง ๆ ใหไดผูบริหารที่เพียบพรอมทั้งดาน
คณุวุฒ ิความรูความสามารถ และมีชือ่เสยีงในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิโดยเปนคณาจารยทีม่ตีาํแหนงทางวชิาการระดบั 
“ศาสตราจารย” แลว กจ็ะเปนประโยชนตอสถาบนัและมหาวทิยาลยัเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรือ่งการแสวงหาแหลงทนุวิจยั 
การสรางเครอืขายความรวมมือดานวิจยักับภายนอก และการเปนพ่ีเล้ียงใหกบัคณาจารยและนกัวิจยัในสถาบันและสวนงาน
ตาง ๆ ไดดวย

   3) หากมหาวิทยาลยัเขาไปชวยเหลือและใหการสนับสนุนเก่ียวกับการแกไขปญหาความซ้ําซอน
ตามพันธกิจของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนตําแหนงนักวิจัย และการสนับสนุนอาคารหองปฏิบัติการ 
เพื่อสราง In house Research สถาบันนาจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และการสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 20 ปได

  2.2.1.6 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูอาํนวยการสถาบนัวิจยัสังคม 
(รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน) ในชวงการบริหารงานต้ังแตวันท่ี 25 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 
ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับพอใช – ดี 
โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การสงเสริมและสนับสนุนนโยบายลานนาสรางสรรคใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด

และเทศบาลไดอยางจริงจังและเหน็ผลอยางเปนรูปธรรม เชน การผลกัดันโครงการเครอืขายเมืองสรางสรรค ดานหตัถกรรม
และศิลปะพื้นบาน (City of crafts and folk arts) ใหไดรับการประกาศเปน World Craft City ดาน Cultural Craft 
ขององคกร UNESCO เปนตน

   2) การดาํเนนิงานดานวจิยัและการใหบรกิารวชิาการทีเ่ขาถงึชมุชนและการเสรมิสรางชมุชน
ใหเขมแขง็โดยการฟนฟูภมูปิญญาของคนในชุมชนและการสรางมลูคาเพิม่ในดานธรุกิจใหกบัผลติภัณฑชมุชน เพ่ือสรางอาชีพ
และสรางรายไดใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง

   3) ความสามารถในการสรางเครือขายความรวมมือทางดานงานวิจัยและดานการบริการ
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พรอมทั้งการสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหกับสถาบันวิจัยสังคม โดยเฉพาะ
กับหนวยงาน/องคกรภายนอกมหาวิทยาลัย

   4) การเสรมิสรางภาพลกัษณเกีย่วกบัอตัลกัษณดานลานนามาอยางตอเนือ่ง จนเปนทีย่อมรบั
จากบุคคลภายนอกซึ่งถือเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของผูอํานวยการ

   5) การปรบัปรุงหองสมุดเดมิใหเปนศนูยการเรยีนรูลานนาสรางสรรค เพือ่เปนแหลงเกบ็รวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การผลกัดันสถาบนัวิจยัสังคมใหดาํเนินงานตามเกณฑคณุภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการ

ที่เปนเลิศ (EdPEx) อยางตอเน่ืองและใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคม
อยางเปนระบบ โดยใหผานการประเมินในระดับคะแนน EdPEx 200 ในระยะตอไป

   2) ยังมีประเด็นสําคัญท่ีตองพัฒนาในเร่ืองการบริหารจัดการภายในองคกร เพ่ือจูงใจ
ใหบุคลากรในองคกรรวมกันทําภารกิจใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยผูอํานวยการควรจะใชหลักการวางแผนใหบุคลากร
มีสวนรวม (Plan involvement) โดยไมยึดตามความสนใจและงานของตนเองเปนหลัก
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   3) การพัฒนาทักษะของผูบริหาร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรรุ นใหมดวย เพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับการเปนผูบริหาร เชน ดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานงบประมาณ
และการเงิน การสรางภาวะความเปนผูนํา เปนตน

   4) การสื่อสารและการทําความเขาใจกับบุคลากรในองคกรเพิ่มมากข้ึน เพื่อเสริมสราง
การยอมรับนับถอื การสรางบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงาน และการสรางขวญัและกาํลงัใจใหกบับคุลากร เพือ่ใหเกดิการทํางาน
รวมกนัเปนทีมและสามารถดงึศักยภาพของบคุลากรมารวมกันพัฒนาองคกร โดยการมุงประโยชนสงูสุดขององคกรเปนสําคัญ

   5) การสงเสริมสนับสนุนและการผลักดันบุคลากรใหสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานและการประชาสัมพันธเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเผยแพรองคความรูของสถาบันวิจัยสังคม
ใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปใชอางอิงตอไปได

   6) การกําหนดภาระงานและแผนการดาํเนนิงาน รวมถึงหลกัเกณฑการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในองคกรใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเปนมาตรฐานเดียวกัน

   7) การสรางเครือขายและการนําองคความรู ที่มีอยูมาบูรณาการรวมกันกับชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพิ่มมากขึ้น เพื่อการทํางานเชิงรุกที่เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน
อยางยั่งยืน เพื่อกาวไปสูในระดับชาติและนานาชาติตอไป และเพื่อใหนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัย/บทความ และผลผลิต
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงมีการอางอิงผลงานเปนไปตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไว

   8) การเสริมสรางศักยภาพของนักวิจัยและการวางแผนในการแสวงหางบประมาณวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกอยางเปนระบบ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและงานวิจัย
ที่เปนไปตามความตองการของสังคม วัฒนธรรม และการจัดการเมืองใหมากย่ิงขึ้นดวย เชน การวิจัยดานลานนา 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรชุมชน เปนตน

   9) สถาบันวิจัยสังคมควรพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานตาง ๆ เพื่อเขามาชวย
เปนฐานงานของยุทธศาสตรเชิงรุกดานลานนาสรางสรรคใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งนาจะทําใหบทบาทของสถาบันวิจัยสังคม
ดานลานนามีความโดดเดนเพิ่มมากขึ้น

  2.2.1.7 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัณย เศวตเศรณี) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนการประเมินครั้งท่ี 1 เม่ือดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน ของการดํารงตําแหนง
วาระที่สอง มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จตามแผนอยางเปนรูปธรรม ทําให

การขับเคล่ือนพิพธิภัณฑเรือนโบราณลานนาใหเปนแหลงเรียนรูวถิชีวีติและวัฒนธรรมสูนานาชาตติามวิสยัทัศนทีก่ําหนดไว 
จนไดรับรางวัลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูดีเดน (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑดานสังคม 
ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเดน ประจําป 2563 ดานการอนุรักษและสืบสาน

   2) ความสามารถในการแสวงหาแหลงทนุภายนอก เพือ่นาํมาใชสนบัสนนุกจิกรรมการอนุรกัษ
เรือน การสรางเรือน และการยายเรือนโบราณลานนาไว ไดแก ทุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย ภายใตทุน Ambassador Funds for Cultural Preservation และทุนจากมูลนิธิจุมภฏ พันธุทิพย และ
ทายาทหลวงอนุสารสุนทรกิจ

   3) การบูรณาการจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อการ
จัดทําหลักสูตรทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ซึ่งจะเริ่มเปดสอนในภาคการศึกษา
ป 2563 โดยเปนการปลูกฝงความรักและความภาคภูมิใจในความเปนคนลานนาใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของสภามหาวิทยาลัยที่เคยใหไว
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   4) การนํานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการปรับสภาพแวดลอม เพ่ือใชเปน
แหลงทดลองและแหลงเรียนรูการปลูกผกัและพืชสมุนไพรขางเฮอืน (เรอืน) ลานนาในพืน้ทีบ่รเิวณพพิธิภณัฑ โดยบรูณาการ
ความรวมมือกับภาควชิาเกษตรท่ีสงูและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร ซึง่ทําใหนกัศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรมดงักลาว 
มีโอกาสไดเรียนรูและไดซึมซับความเปนลานนาไปดวยทั้งทางตรงและทางออม

   5) ผูอํานวยการไดสานตอสิ่งดี ๆ ที่สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดสรางสมมาไดเปนอยางดี 
จนเปนที่ยอมรับของกลุมผูปฏิบัติงานภายในสํานักฯ โดยไดรับความคิดเห็นในประเด็นนี้มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดหรืออยูที่ 
4.31 (ระดับดี)

   6) กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย/สวนงาน กลุมบุคลากร และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของที่เปน
บุคคล ภายนอกใหการยอมรับในดานคุณลักษณะการนําองคกรและการบริหารงานของผูอํานวยการในภาพรวมอยูที่
ระดับดี – ดีมาก โดยเฉพาะการเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความเปนมืออาชีพในการทํางาน จนเปน
ที่ยอมรับและไดรับคําชื่นชมจากบุคคลภายนอก

   7) ความพยายามในการนาํขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัมาดาํเนินการ ทาํใหเหน็ผลงาน
ที่มีคุณภาพดีขึ้นอยางชัดเจน

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การพัฒนาใหสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปน “ศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมลานนา” 

ในมิติตาง ๆ เพ่ือตอยอดวิสัยทัศนในปจจุบันและสรางคุณคาของศิลปวัฒนธรรมลานนาใหกวางไกลเพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การสรางเครือขายความเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อชวยสงเสริม สนับสนุน และบูรณาการการทํางาน
ดานศิลปวัฒนธรรมลานนารวมกัน

   2) สาํนกัสงเสรมิศิลปวฒันธรรมควรทําหนาท่ีเปนผูสนบัสนนุและผูใหขอมลูแกสวนงานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการองคความรูระหวางกัน ซึ่งสํานักฯ จะเปรียบเสมือนเปนคลังสมองหรือคลังความรูที่จะชวย
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานลานนาสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดเร็วข้ึน ซึ่งจะเปนฐานรากทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคตไดอยางยั่งยืนตอไป

   3) ควรขยายฐานการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาคณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
คณะเกษตรศาสตรไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสํานักฯ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเปนลานนา รวมถึงการขยายไปยังสถาบันการศึกษาที่อยูบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหไดรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมและเกิดประโยชนตอการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนาอยางแทจริง

   4) สาํนักฯ อาจทําหนาท่ีเปนผูใหความรูภาคทฤษฎ ีพรอมกบัทําหนาท่ีดานการบรหิารจัดการ
ในการเชญิพอครแูมครูลานนาทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะในเรือ่งนัน้ ๆ  มาใหความรูและสอนแทนได เพ่ือใหผูเรียนมคีวามเขาใจ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนาในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น โดยการบูรณาการทํางานรวมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 
ซึ่งนาจะชวยเสริมและเติมเต็มระหวางกันได

   5) การใหความสําคัญในการนํา Digital Technology มาใชประโยชนในการอนุรักษและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนาเพิ่มมากขึ้นและใหมีความตอเนื่อง โดยเฉพาะมิติการนําศิลปวัฒนธรรมลานนาใหกาวไปสู
สากล โดยผานชองทางออนไลนหรือเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองมีเนื้อหาและใชภาษาที่เปนสากลดวย

   6) การนาํศลิปวฒันธรรมลานนาดานตาง ๆ  มาผสมผสานหรอืประยกุตใหเขากบัศลิปวฒันธรรม
สากลเพ่ิมมากขึ้น เพื่อใหมีความรวมสมัย มีเสนหนาสนใจ และสอดคลองกับบริบทสังคมไทยที่เปล่ียนแปลงไป แตยังคง
การอนุรักษและการรักษาศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว
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   7) สําหรับตัวชี้วัดดานการนําความรูจากการบริการวิชาการของสํานักฯ ไปใชประโยชน 
ควรมีการติดตามประเมนิผลผูทีผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ของสํานักฯ วาไดมกีารประยกุตใชหรือมีการนําองคความรู
ดังกลาวไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะประโยชนที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชย 
เพื่อเปนเสียงสะทอนกลับใหกับสํานักฯ นําไปพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันและปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการบริการ
วิชาการตอไป

   8) ควรมีแผนการสรางผูบริหารรุนตอไป (Succession plan) ที่มีความสนใจ ความรัก และ
ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนาอยางแทจริง เพ่ือสืบสานและตอยอดความสาํเร็จของสาํนักฯ ในระยะตอไป เน่ืองจาก
ผูอํานวยการทานปจจุบันไดดํารงตําแหนงบริหารในวาระที่สองแลว

  2.2.1.8 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
(นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงษ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 
ซึง่เปนการประเมนิคร้ังที ่1 เม่ือดาํรงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มผีลการบริหารงานในภาพรวมอยูทีร่ะดับด ีโดยมีประเดน็
ที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การปรับปรุงโครงสรางดานกายภาพท่ีสอดรับกับวิถีชีวิตใหม (New Normal) และ

เสริมสรางบรรยากาศตอการเรียนรูไดอยางชัดเจนและเห็นเปนรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการในชวง
ที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไดอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวยุค Digital 
Transformation เปนอยางดี

   2) การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
การวิจัย และการศึกษาคนควาของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับคลังวิจัย/
คลงัสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ เพือ่ขยายแหลงสารสนเทศสนับสนนุการวจิยัและการพฒันารปูแบบหองสมดุใหอยูบน
แพลตฟอรมออนไลน เพื่อเขารวมเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดโอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library 
Center) หรอืหนวยงานเครอืขายหองสมดุออนไลนทีใ่หญทีส่ดุในโลก เปนตน สงผลทําใหการสบืคนขอมลู การยมื/การสงคนื
หนังสือและวารสารตาง ๆ ระหวางหองสมุดทั้งในมหาวิทยาลัยและหองสมุดทั่วไปเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น

   3) การมุงเนนใหความสําคัญที่จะรวบรวมบันทึกเอกสารสารสนเทศลานนา (Digital Lanna) 
โดยมีการสรางฐานขอมูล จํานวน 9 ฐานขอมูล มีการรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับลานนาภาคเหนือไวเปนจํานวนมาก รวมทั้ง
เพื่อใหการบริการมีความทันสมัยและมีความคลองตัวในยุค Digital ยิ่งขึ้น สํานักหอสมุดไดพยายามจัดทําศูนยขอมูลกลาง 
(Centralized digital platform) เพื่อเปนฐานขอมูลที่สามารถใชรวมกันไดในอนาคต ตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับคลังวิจัย
และคลังสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตร วจิยั และนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือขยายแหลงสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัยใหแกชุมชนในมหาวิทยาลัย และการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศประเภทงานวิจัยดวย

   4) การพฒันารปูแบบการใหบรกิารสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรูและการวจิยั ตลอดจน
การเขาถึงรูปแบบการใหบริการดังกลาวที่งายและสะดวก โดยการพัฒนานวัตกรรมบริการหรือการใหบริการรูปแบบใหม 
เชน ระบบชําระเงินดวย QR Code ระบบการยืม/คืนอุปกรณเสริมและทรัพยากรหองสมุดดวยตนเอง เปนตน จนไดรับ
การยอมรับจากกลุมผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวาเปนผูอํานวยการที่ไดริเริ่มสิ่งใหม ๆ ที่จะเปนประโยชนกับสํานักหอสมุด
ไดเปนอยางดีหรือมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นนี้อยูในระดับสูงที่สุด

   5) การใหบริการของเจาหนาท่ีแบบเปนมิตร มีจิตบริการ และใหบริการอยางรวดเร็ว 
ซึ่งสามารถตอบโจทยของผูใชบริการไดเปนอยางดี

   6) ความสามารถในการขับเคลื่อนองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน การสงเสริม/
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทันตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต เปนตน รวมถึงการเปนผูที่มีอัธยาศัยดี มีการทํางานเชิงรุก และมีการประสานความรวมมือ
ขอมูลทางวิชาการกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
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   7) การสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองตามแผนยุทธศาสตรและงานประจํา จนไดรับ
รางวลัในระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัชาต ิจากการนาํผลงานทีพ่ฒันาขึน้ไปนาํเสนอเพือ่เผยแพรในเวทีการประชมุวชิาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง

   8) สํานักหอสมุดมีการจัดทํายุทธศาสตรไดคอนขางดี และมีการทบทวนเปนประจําทุกป 
โดยใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาว

   9) กลุมรองหัวหนาสวนงานที่รับผิดชอบงานดานหองสมุดและกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ซึ่งเปนผูใชบริการและเกี่ยวของกับสํานักหอสมุดโดยตรง มีความเห็นวาการใหบริการของสํานักหอสมุดเมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา มีคุณภาพการใหบริการในภาพรวมดีขึ้นและดีขึ้นอยางมากอยูที่รอยละ 65.71 – 85.30

   10) กลุมผูบริหาร หัวหนาสวนงานท่ีเก่ียวของ และคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานัก
หอสมุด มีความคิดเห็นตอประเด็นคุณลักษณะและการนําองคกรของผูอํานวยการสํานักหอสมุดวาเปนผูที่มีความมุงมั่น
ในการทํางาน มีอุดมการณ ไมยอทอ และเปนที่ชื่นชมของผูรวมงาน

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การพฒันาระบบฐานขอมูลและพัฒนาศกัยภาพการบรกิารหองเรยีนเสมือนจรงิในรปูแบบ 

Virtual Platform ที่ลํ้าสมัย ภายใตแนวคิด Study Anywhere เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนและการประชุม
ระยะไกลจากทั่วโลก ซึ่งสามารถตอบโจทยของโลกการศึกษารองรับชีวิตวิถีใหมตอไป

   2) การวางแผนและการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในระยะเวลา
อันใกล เนื่องจากบุคลากรผูใหบริการอาจจะถูกลดบทบาทความสําคัญลงไป แตนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาท
ความสําคัญเขามาแทนที่เพื่อพัฒนาระบบและฐานขอมูลตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากยิ่งขึ้น

   3) การบริหารจดัการภายในท่ีมกีารมอบหมายภาระงานและการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลที่ตองยึดมาตรฐานเดียวกันแบบไมเลือกปฏิบัติ การรับฟงและระดมความคิดเห็น
รวมกันในการแกไขปญหา การใหความไววางใจ และการสรางขวัญกําลังใจที่ดี รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารภายในองคกรใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดความขัดแยงหรือความเขาใจที่ไมตรงกันของคนในองคกร

   4) ควรใหความสําคัญตอการใหบริการกับนักศึกษาพิการมากยิง่ข้ึน เชน เคร่ืองมือชวยคนหา
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ทางลาดสําหรับ Wheelchair และราวบันไดสําหรับผูพิการทางสายตา เปนตน

   5) สํานักหอสมุดอาจตองมีการศึกษาดูงานหรือศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับหองสมุด
ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เชน หองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (นครปฐม) 
และหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ซึ่งนาจะชวยทําใหการใหบริการมีความโดดเดนเพิ่มมากขึ้น

   6) ควรมีการศึกษาหรือมีการวิจัยถึงแนวโนมความตองการและพฤติกรรมการใชหองสมุด
ของนักศึกษาและผูเรียนกลุมที่ไมใชนักศึกษาเต็มเวลา เพื่อจะไดทราบถึงทิศทางของการใชหองสมุดในอนาคตซึ่งสามารถ
นาํมาตอบโจทยการใชบริการหองสมุดในรูปแบบตาง ๆ และการลดตนทุนการจดัหาทรพัยากรทางวชิาการในรปูแบบใหม ๆ

   7) ในอนาคตสํานักหอสมุดจะเปนแหลงเรียนรูที่สนับสนุนผูเรียนใหมีอิสระในการออกแบบ
การเรียนรูของตนไดอยางไมมีขอจํากัด ทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ และขั้นตอนที่ไมยุงยากจนเกินไป เทคโนโลยีใหมตั้งแต
สตูดิโอเพื่อผลิตงาน ตลอดถึง immersive experience lab จะกลายเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูของนักศึกษา
ในอนาคต ซึ่งสํานักหอสมุดควรติดตามใหทันแนวโนมเหลานี้

   8) ควรมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาแปลภาษา (Machine Translation) สําหรับเอกสาร
ภาษาลานนาใหเปนภาษาปจจุบันที่สามารถสืบคนได ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจและจะเปนประโยชนตอนักวิจัยและการคนควา
อยางมาก
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   9) ควรเพิ่มการสรางเครือขายหองสมุดระหวางสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถ share resource วารสาร/บทความที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิจัยสําหรับการคนควาตาง ๆ

   10) ควรสรางเสรมิบรรยากาศในการเรยีนรูใหมากย่ิงขึน้ เพือ่ใหผูมาใชบรกิารรูสกึสนุกกบัการ
เรียนรู (enjoy learning) 

  2.2.1.9 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันนโยบาย
สาธารณะ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอร ภูเจริญ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งท่ี 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี 
โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) เปนผูมคีวามมุงมัน่ ทุมเท สรางสรรคงานใหกบัสถาบนันโยบายสาธารณะและมหาวทิยาลยั

ในภาพรวม
   2) เปนผูมีความสามารถในการคิดคนโครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทยของระดับทองถ่ิน

และระดับประเทศใหเปนท่ียอมรับท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเช่ือมโยง
ปญหาและผลกระทบของโครงการฝุนควัน นําไปสูการวางแผน การแกไข การสังเคราะห พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
แกทุกระดับออกสูสังคมในวงกวาง

   3) เปนผูมีความสามารถในการสรางเครือขายดานนโยบายสาธารณะระดับประเทศ อาทิ 
การเปนสมาชิกเครอืขายระดับสากลท่ีใหญทีส่ดุ ทางดานนโยบายสาธารณะ คอื International Public Policy Association 
เปนหนวยงานหลักในการต้ัง Asia-Pacific Public Policy Network (AP-PPN) ซึง่เปนเครือขายทางดานนโยบายสาธารณะ
ที่ครอบคลุมทั้ง สิงคโปร ฮองกง จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีโครงการวิจัยรวมกับหนวยงานระดับสากล เชน 
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และสมาคม Fraunhofer เปนตน

   4) เปนผูที่ใหความสําคัญแกบุคลากรในสถาบันฯ สามารถสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากร
เหน็คณุคาของงานทีท่าํ ทาํใหเกดิความภาคภมูใิจและอยากทุมเทใหกบัสถาบันฯ ขณะเดยีวกนัก็มคีวามเขาใจในความตองการ
ของบุคลากร ใหบุคลากรไดตัดสินใจและใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพ

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) อาจตองมีการทบทวนบทบาทการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามเจตนารมณของ

การจัดตั้งเปนสวนงานวิชาการภายใน ที่มุงเนนการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
   2) เน่ืองจากเปนสวนงานทีจ่ดัตัง้ข้ึนใหม ผลงานยงัไมบรรลตุามเปาหมาย จงึควรมกีารผลกัดัน

ใหนําขอเสนอแนะจากผูใหความเห็นในกลุมตาง ๆ ไปดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม
    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยควรสนบัสนนุสถาบันในชวงแรกของการดาํเนนิการ และสงเสริมการบรหิารงาน

ของผูอํานวยการใหมีศักยภาพที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะการสนับสนุนที่ดีจะทําใหเกิดผลอันเปนประโยชน แมมิใชในดานของ
จํานวนเงิน แตจะสงผลใหเกิดผลประโยชนตอสังคมสวนรวม

   2) ผูอาํนวยการสถาบนัมีศกัยภาพทีส่งูมาก หากมหาวิทยาลัยตองการเปนมหาวทิยาลัยช้ันนํา
ดานนโยบายสาธารณะ จะตองเรงสรางความเขมแข็ง และมีการผลักดัน/สนับสนุนที่ดี เพื่อใหสามารถสรางผลงานและ
คุณประโยชนตอมหาวิทยาลัยและประเทศตอไป
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  2.2.1.10 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของผูอาํนวยการสถาบนัวิศวกรรม
ชีวการแพทย (รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ ธีรอําพน) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 
26 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่
ระดับดี โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
    1) ผูอํานวยการเปนผูที่มีความขยันขันแข็งและมุงมั่นในการทํางาน สามารถบริหารงาน

โดยใชทรัพยากรของสถาบันฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    2) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทยเปนกลไกที่มีศักยภาพสูงมากในการสนับสนุนและสราง

ผลงานท่ีเปนทีป่ระจักษได โดยการบรหิารจัดการโครงสรางพืน้ฐานของสถาบนัฯ ใหเกดิการรวมตวัของนักวจิยัในมหาวทิยาลัย 
เพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับผูใชบริการที่หลากหลายซึ่งเปนการลดความเหลื่อมลํ้าตาม Platform ที่งานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบโจทยสําคัญของประเทศ ชุมชน และทองถิ่น

    3) ควรผลักดันการตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชยใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
    4) เปาหมายในการสราง Smart health innovation ไมควรมคีวามหลากหลายมากเกินไป 

ควรระบุ First in mind ของสวนงานใหเปนเฉพาะเรื่องและใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน อาจจะเนนไปทางเรื่อง Artificial 
Intelligence for elderly

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
    1) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทยควรยกระดับขีดความสามารถจากในระดับเบื้องตน 

(Prototype stage) ไปสูระดับสากล (International stage) โดยเพิ่มระดับความรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ ใหมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

    2) ควรขยายการลงทุนในการพัฒนางานวิจัยซึ่งเปนสิ่งที่คุมคา การดําเนินงานในระยะแรก
อาจตองมุงเนนที่การพัฒนางานวิจัยมากกวาการสรางรายได ซึ่งมีแหลงเงินทุนจํานวนมากที่พรอมเขามาสนับสนุน

    3) การเขาไปทํางานในพื้นที่ในระดับตําบลของนักวิจัยและนักวิชาการ ที่มีผูปฏิบัติงานจริง
จะสามารถคนคิดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยความตองการของสังคมไดอยางแทจริง

  2.2.1.11 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบรหิารงานของผูอาํนวยการศนูยนวตักรรม
อาหารและบรรจภุณัฑ (รองศาสตราจารย ดร.ยทุธนา พมิลศริผิล) ในชวงการบรหิารงานตัง้แตวนัที ่23 สงิหาคม 2561 ถึงวนัที่ 
22 กมุภาพนัธ 2563 ซึง่เปนการประเมนิครัง้ที ่1 เม่ือดาํรงตาํแหนงครบ 1 ป 6 เดือน ของวาระการดาํรงตาํแหนงวาระทีส่อง 
มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
    1) ผูอํานวยการมีความมุงมั่นในการทํางาน มีอุดมการณ ไมยอทอ
    2) การยกระดับศูนยฯ ใหเขาสูการเปนสวนงานท่ีสามารถรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 

เชน เปนหนวยงานแรกในภาคเหนอืท่ีสามารถใหการรับรองและตรวจสอบกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน และมีบคุลากร
ที่ผานการเปนผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน (Process Authority) ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน

    3) การทํางานในลักษณะเครือขายและความรวมมือภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
เชน การทํางานผานโมเดลเศรษฐกิจใหมของรัฐบาล (BCG Model) รวมกับอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร ทําใหผลงานในดานการพัฒนาผลิตภัณฑไปสูการใชประโยชนในเชิง
ประจักษ เปนตน
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
    1) ศูนยฯ ควรสรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
    2) ศูนยฯ ควรพัฒนาทีมบริหารใหครอบคลุมทุกมิติของภารกิจของศูนยฯ
    3) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทรัพยากรของศูนยฯ อาทิ พื้นที่และอาคาร เครื่องมือและ

อุปกรณเฉพาะทางที่ทันสมัย โดยคํานึงถึงความไมซํ้าซอนกับสวนงานที่อยูในเครือขายเดิม
  2.2.1.12 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการศูนยวิจัย

ขาวลานนา (รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา) ในชวงการบริหารงานต้ังแตวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 
18 เมษายน 2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป 6 เดือน ของวาระการดํารงตําแหนงวาระที่สอง 
มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี โดยมีประเด็นท่ีนาช่ืนชม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะ
ตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
    ผูอํานวยการศูนยฯ สามารถรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองไดมากกวา 200 – 300 ชนิด 

ในแตละสายพันธุมีคุณประโยชนที่แตกตางกันออกไปนับเปนมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล
    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
    1) ควรทบทวนโครงสรางการดําเนินงานใหมีลักษณะเชิงสนับสนุนพันธกิจ ที่ดําเนินงาน

ภายใตสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญกับงานทางดานการวิจัยและพัฒนามากกวาการแสวงหารายได
    2) ควรปรับวตัถปุระสงคใหเปนศนูยกลางและแหลงรวบรวมองคความรูดานขาวและอนุรกัษ

พันธุขาวสายพันธุตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุกรรมขาวในภูมิภาคลานนา และควรมีการขยายขอบเขตไปถึงพันธุขาว
เศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีทีมนักวิจัยของสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสนับสนุน

    3) ควรทําหนาที่เปนผูประสานงาน (Indicator) ในการแสวงหาทุน การบริหารงานวิจัย 
และขยายผลไปสูเรื่องของการนําขาวมาใชประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจตอไป

    4) พันธกิจของศูนยฯ ตองทํางานควบคูกันไปในหลายดาน คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
เปนแหลงรวบรวมองคความรูดานขาวและอนุรักษพันธุขาวในแถบภูมิภาคลานนา และดานการบริการชุมชนเพื่อถายทอด
องคความรูงานวิจัยไปสูการสรางผลิตภัณฑของขาวในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและสรางรายได
ใหแกเกษตรกร

    5) การสรางผลิตภัณฑจากขาวตองมีการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
ของรฐับาลทีมุ่งเนนโมเดลเศรษฐกิจใหม หรอื BCGs ในสวนงานวจิยันอกจากจะทาํเพือ่สรางองคความรูเชงิวทิยาศาสตรแลว 
ตองมีการสรางโมเดลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยจึงจะสามารถหาแหลงเงินสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยได

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
    1) มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําดานลานนาในหลายมิติ อาทิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

และวิถีชีวิต ซึ่งศูนยวิจัยขาวลานนามีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้น ควรพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาพันธุขาวลานนา
ใหมีความเปนเลิศ โดยในระยะแรกใหเนนเรื่องงานวิจัย และตอยอดงานวิจัยไปสูการหารายไดในระยะตอไป

    2) สนับสนุนใหศูนยวิจัยขาวลานนาคงความเปนสวนงานวิชาการภายใน ซึ่งหากศูนยฯ 
ไมสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได ก็ควรปรับแกไขระเบียบใหมโดยตัดขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการหารายไดเพื่อเลี้ยงตนเอง
ออกไป
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 2.2.2 ประเมินผลการบริหารงานครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป จํานวน 12 ราย ประกอบดวย
  2.2.2.1 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร 

(รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี (ซึ่งผลการประเมิน
ผลการบริหารงานครั้งที่ 1 หรือรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีเชนเดียวกัน) โดยมีประเด็น
ที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การเปนผูนําท่ีมีการบริหารงานดวยความโปรงใส ยอมรับการตรวจสอบ มีความมุงม่ัน 

และไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ ซึ่งไดรับความเชื่อม่ันในเรื่องนี้จากผูบริหารมหาวิทยาลัย/สวนงานและบุคลากรของ
คณะโดยรวมเปนอยางมาก

   2) สามารถธาํรงรกัษาคณุภาพงานวิจยัใหอยูในระดับสูง ทาํใหไดรบัการจัดอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก 
จาก QS World University Rankings ในกลุมสาขาวชิา Agriculture & Forestry ใหอยูในอนัดบัที ่101 – 150 มาอยางตอเนือ่ง

   3) การสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเน่ือง ทาํใหคณะไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยมากข้ึน รวมทัง้
ผลงานวิจัยและการอางอิงผลงานวิจัยในฐานขอมูล Scopus ก็มีจํานวนสูงขึ้นดวย

   4) การใหความสาํคัญกับการสือ่สารภายในองคกร มกีารจดัโครงการวนัส่ือสารองคกรของคณะ 
ที่ใหบุคลากรทุกสายงานไดเขารวม ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารองคกรในระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติการ ผูบริหารไดรับทราบขอเสนอแนะรวมทั้งประเด็นปญหาตาง ๆ จากบุคลากร และบุคลากรไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน รวมทั้งชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคกร

   5) การบริหารงานดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีธรรมาภิบาล ยอมรับการตรวจสอบ ซึ่งเปน
คุณลักษณะเดนท่ีไดรับการยอมรับสูงท่ีสุดจากทุกกลุมตัวอยางท่ีมีการสอบถามความคิดเห็นในประเด็นดานคุณลักษณะ/
การนําองคกรของคณบดี มีผลการประเมินทุกกลุมตัวอยางอยูในระดบัดีมาก นอกจากนี้ยังมีความเห็นชื่นชมในความมุงมั่น
ทุมเทในการทํางาน มีความเปนกลาง และเขาถึงไดงาย

   6) ผลการประเมินจากแบบสอบถามในภาพรวมไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น โดยเฉพาะจาก
กลุมผูบริหาร คณะกรรมการอํานวยการ และผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การเสรมิสรางความรูดานเกษตรปลอดภัย เกษตรอจัฉรยิะและเกษตรแมนยาํ ซึง่เปนทกัษะ

ทีส่าํคัญดานการเกษตรและสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหแกบคุลากรและนักศึกษา รวมถงึสรางความตระหนกั
ดานเกษตรปลอดภัยใหแกสังคม อาจจัดทําโครงการเกษตรปลอดภัย โดยปลูกผักปลอดสารพิษสงขาย ใหกับรานอาหาร
ในมหาวทิยาลยั และตอยอดกับโครงการอาหารปลอดภยัของมหาวทิยาลยั ทีป่จจบุนัยงัจาํเปนตองซือ้วตัถดุบิบางสวนจากภายนอก 
อกีทัง้ยงัสามารถนําโครงการดังกลาวมาบูรณาการรวมกับการเรยีนการสอน เพือ่เปนการฝกภาคปฏบิตัใิหแกนกัศกึษาไดดวย

   2) การถายทอดองคความรูสูเกษตรกรและชาวบาน ผานการใหบริการวิชาการหรอืการเรยีน
การสอนแบบ non-degree เพื่อสราง Smart Farmer/Young Smart Farmer และเพิ่มขีดความสามารถในการทํา 
Smart Farming ใหแกชาวบาน

   3) รายไดจากการบรกิารวิชาการของป 2562 ตํา่กวาเปาหมายทีค่ณะกําหนดไวคอนขางมาก 
คิดเปนความสําเร็จรอยละ 37 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว คณะจึงควรหาชองทางในการสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน อาจนํา
องคความรูและงานวิจัยท่ีมีอยูไปใชในการใหบริการวิชาการเพ่ิมมากขึ้น หรือจัดทําหลักสูตรระยะส้ันท่ีเก่ียวกับ Smart 
Agriculture เปนตน

   4) การสรางบัณฑติใหมทีกัษะในการปฏิบตังิานจริง เขาใจภาพกวางของงานดานเกษตรศาสตร
ในโลกอนาคต สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใหเกิดประโยชน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในอนาคต
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   5) แมวาสัดสวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําจะมีแนวโนมสูงขึ้น แตสัดสวนของ
บัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษากลับมีแนวโนมลดลง คณะอาจตองวิเคราะหหาสาเหตุเพ่ือหาแนวทางแกไข 
อาจตองเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพที่จําเปน เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพไดมากขึ้น

   6) การพฒันาทกัษะภาษาตางประเทศใหกบันกัศกึษาใหมากขึน้ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยผลการประเมินจากแบบสอบถามของกลุมนักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี แตความพึงพอใจ
ดานการพฒันาภาษาองักฤษของคณะอยูในระดบัพอใชเทาน้ัน และมีความเหน็เพิม่เตมิวาคณะควรพฒันาทักษะภาษาองักฤษ
ใหกับนักศึกษาใหมากขึ้น เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางาน รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกก็ใหความเห็นวา
ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเปนสิ่งที่บัณฑิตพึงมีดวย

  2.2.2.2 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 
ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี (ซึ่งการประเมินผล
การบริหารงานคร้ังที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีเชนเดียวกัน) โดยมีประเด็น
ที่นาชื่นชม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) คณบดีมีความมุงม่ันในการบริหารงานที่จะขับเคล่ือนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

โดยในชวงท่ีผานมาไดมีการบริการวิชาการทางกฎหมายที่เกิดประโยชนแกสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ผานหลักสูตร
การอบรมดานกฎหมาย และการสรางความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตาง ๆ

   2) ความต้ังใจและความทุมเทในการผลกัดันใหเกิดผลงานวิจยัท่ีสามารถบูรณาการกับการเรยีน
การสอน และการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอการแกไขปญหาของสังคม สงผลใหคณะมีจํานวนโครงการวิจัย ผลงาน
วิชาการ บทความวิจัย ที่ไดรับการอางอิงและการตีพิมพมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

   3) การใหการสนับสนุนความเปนสากลของคณะ โดยการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักกฎหมายใหกับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนาทักษะในการเขาแขงขันทางวิชาการ การสงเสริมใหนักศึกษา
สงผลงานไปเผยแพรในฐานขอมลูระดับชาติและระดบันานาชาต ิและการจัดทาํโครงการ Inbound – Outbound exchange 
student อยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งแรกดวย

   4) ความพยายามในการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่เคยใหไวไปดําเนินการ 
จนเห็นผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมหรือมีความโดดเดนขึ้นในหลายเรื่อง

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การเสริมสรางการบริหารงานและการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ โดยการผลักดัน

การดําเนินงานของคณะตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศอยางตอเน่ือง เพื่อใหคณะผานเกณฑ
ระดับคะแนน EdPEx 200 ในระยะตอไป

   2) การเสรมิสรางการทํางานเปนทมีและการส่ือสารภายในองคกรระหวางคณบด/ีทมีผูบรหิาร
กับคณาจารย/ผูปฏิบัตงิานสายปฏิบัติการภายในคณะรวมกันเพิ่มมากขึ้นและอยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกภาคสวนไดรับขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง มีความเขาใจที่ตรงกัน และมีความรวมมือรวมใจที่จะพัฒนาคณะใหมีความเจริญ กาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

   3) บัณฑิตของคณะมีงานทําคอนขางนอยและมีแนวโนมที่ลดลง คณะจะตองศึกษาและ
หาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อใหบัณฑิตสามารถแขงขันกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืนได โดยอาจมุงเนน
การเปดสอนกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีมุงสูกฎหมายเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ทางดานกฎหมายแตไมใชเปนนักกฎหมาย เพื่อใหเกิดความแตกตางและเปนอัตลักษณของคณะนิติศาสตร มช. ตอไป

   4) ตองหากลยุทธในการสนับสนุนการเรียนการสอนหรือการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษาของคณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร มช. สามารถส่ือสารเปน
ภาษาอังกฤษไดทุกคน จะเปนการเพิ่มโอกาสในการไดงานทํามากขึ้น
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   5) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) และการนํานักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทํางานทางดานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงทางดานกฎหมายที่เกิดขึ้นกับองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

   6) ปจจุบันคณะมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาสูงกวาเกณฑที่ สกอ. กําหนดไวคอนขางมาก 
คณะอาจจะตองพิจารณาทบทวนเปาหมายการรับนักศึกษาใหมใหมีความเหมาะสมมากที่สุด

   7) การใหความสําคัญในการใหความรูทางดานกฎหมายแกประชาชนเพิ่มมากข้ึน โดยการ
เปดสอนเปนหลักสูตรระยะสั้น (Short course) เพื่อการ Re-skill Up-skill และการเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) ใหกบัผูสนใจ รวมถงึการเปนท่ีปรกึษาใหกบัภาคอตุสาหกรรม/ภาคเอกชน เพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงาน
และการชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการหารายไดใหกับคณะ

   8) ควรใชความรูทางดานกฎหมายเขาไปชวยแกไขปญหาใหกบัประชาชนในภาคเหนือ รวมท้ัง
การเขาไปมีสวนรวมในโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงที่มีกรอบความรวมมือกับ
ประเทศตาง ๆ เชน จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และ Greater Mekong Subregion (GMS) ที่เกี่ยวของทางดาน
กฎหมายดวย เพื่อกาวสูการเปนอันดับหนึ่งดานนิติศาสตรเพื่อสังคม

   9) ควรปรบัปรงุแผนพฒันาของคณะใหมคีวามสอดคลองกับแผนพฒันาการศึกษาฯ ระยะที ่12 
ของมหาวิทยาลัย ที่ไดมุงสูเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะเปาหมายที่ 16 เรื่องการสงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and Justice 
Strong) และท่ีสําคัญการดําเนินงานของทุกเปาหมายของ SDGs จะตองมีเปาหมายนี้หรือมีองคความรูทางดานกฎหมาย
เปนฐานในการดําเนินงานในเปาหมายเรื่องนั้น ๆ เสมอ

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   หากจะพัฒนาคณะใหมีความโดดเดนเฉพาะทางมากกวาสถาบันอ่ืน (จิ๋วแตแจว) จําเปน

จะตองกําหนดทิศทางใหม คณะกรรมการประเมินฯ จึงขอเสนอดังนี้
   1) ควรมีการจัดเสวนารวมกนัระหวางผูทรงคุณวฒุทิางดานกฎหมาย ผูบรหิาร และคณาจารย

ของคณะ เพ่ือมาวิเคราะหและหาแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะรวมกันอยางแทจริง วาคณะควรจะเปน
แบบใดภายใตขอจํากัดที่มีอยู เพื่อกําหนดทิศทางและวางตําแหนงที่เหมาะสมและกาวไปสูเปาหมายนั้นรวมกัน

   2) เม่ือไดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาคณะจากการเสวนารวมกันแลว ขอใหคณะพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ และตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาของคณะใหม โดยใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยที่ไดมุงสูเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจะตอง
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานใหกับคณะในระยะแรกดวย

   3) การสรรหาคณบดีคนใหมและการจัดทําแผนการบริหารงานของคณบดีที่จะนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลยั แผนฯ ดงักลาวจะตองเปนไปตามทศิทาง เปาหมาย และวสิยัทัศนทีไ่ดกาํหนดรวมกันไว เพือ่ใหการดาํเนนิงาน
ตามแผนฯ มีความตอเน่ือง โดยมหาวทิยาลัยและสภามหาวทิยาลัยจะตองมีการติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนฯ 
อยางแทจริงดวย
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  2.2.2.3 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
(รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก (ซึ่งการประเมิน
ผลการบริหารงานครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก) โดยมีประเด็นที่นา
ชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การเปนผูนาํท่ีมวีสิยัทัศนกาวไกล กลาตัดสินใจ และมีการทํางานอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ

การนําระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ จากสถาบันหลักดานการบริหารธุรกิจของโลก คือ AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใชในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของคณะ รวมถึงการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ๆ  และปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนให
เปนแบบ Active Learning สงผลใหคณะไดรับการจัดอันดับ QS World Ranking สาขา Business and Management 
Studies ในอันดับที่ 451 – 500 และเปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย

   2) ไดรับการยอมรับจากบุคลากรของคณะทั้งคณาจารยและผูปฏิบัติงาน วาเปนผูที่มุงมั่นใน
การทํางาน มีอุดมการณ ไมยอทอ เปนที่ชื่นชมของผูรวมงาน โดยเปนประเด็นที่ไดรับคะแนนประเมินจากแบบสอบถามสูง
ที่สุดจากบุคลากรทั้งสองกลุม

   3) ความสามารถในการแสวงหาความรวมมอืจากภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนงานของคณะในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

   4) การมมีาตรการท่ีเปนรปูธรรมในการสงเสรมิและกระตุนใหคณาจารยของคณะทํางานวิจยั
รวมท้ังการตพีมิพและเผยแพรผลงานวจิยั เพ่ือผลกัดันใหคณาจารยทาํตําแหนงทางวชิาการทีเ่พ่ิมสูงข้ึน ทัง้การลงทุนซ้ือฐาน
ขอมลูทีม่คีวามจําเปนตอการทําวจิยั การใหเงนิรางวัลจงูใจในการตพีมิพ และการนาํความกาวหนาผลงานวจิยัมาใชประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

   5) การนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ในรอบ 1 ป 6 เดือน 
มาดําเนินการและไดผลงานที่ทําใหคุณภาพของการจัดการศึกษาดีขึ้นและมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน

   6) ใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
มาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดพื้นที่ของคณะใหเปนแหลงฝกอบรมธรรมะ การทําสมาธิ และการปฏิบัติธรรมใหแกนักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และบุคคลภายนอก โดยความรวมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การสืบทอดแรงขบัเคล่ือน (Momentum) ของการพฒันาใหผูบรหิารชุดใหมและบุคลากร

ของคณะชวยกันสานตอการดําเนินงานดานตาง ๆ  ทีค่ณบดีไดดาํเนินการมาดแีลวใหดยีิง่ ๆ  ขึน้ไป เพ่ือใหคณะมีความกาวหนา
และมกีารพฒันาอยางตอเน่ือง เชน การดาํเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นและพฒันาคณุภาพการศึกษาของคณะ โดยการเขาสูระบบ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาดานบริหารธุรกิจระดับสากลของ AACSB เปนตน

   2) ควรมกีารเช่ือมโยงขอมูลระบบการรบัรองมาตรฐานการศึกษาดานบรหิารธรุกิจระดบัสากล
ของ AACSB เขากับระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ซึ่งจะทําใหระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

   3) การสนับสนุนคณาจารยของคณะใหมีบทบาทในเวทีสาธารณะเพิ่มมากข้ึน เชน การขับ
เคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีการดําเนินการในหลายจังหวัดหรือตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ หากคณะเขาไปมีสวน
รวมได นาจะชวยเพิ่มประสบการณใหแกคณาจารย รวมถึงจะชวยสรางชื่อเสียงใหแกคณะและมหาวิทยาลัยดวย

   4) การพฒันาคณะใหมคีวามโดดเดนและแตกตางจากคณะบรหิารธรุกิจของมหาวิทยาลยัอ่ืน 
ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มบทบาทในการตอบสนองสังคม ชี้นําสังคม และเตือนสติสังคมในดานการบริหารธุรกิจ เพื่อเปน
ที่พึ่งของสังคมในวงกวางทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
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   5) การเปนผูนําในการพัฒนานักศึกษาในทุกระดับใหมี “Growth Mindset” ที่เปนรูปธรรม 
สามารถสราง Branding ที่โดดเดนและแตกตางอยางชัดเจนใหกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะ

   6) การผลติบณัฑติของคณะใหมคีวามเปนพลเมอืงโลก (Global Citizen) ทางดานการบริหาร
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยการสอนใหนักศึกษาของคณะมีความรูความเขาใจในดานการบริหารธุรกิจที่กวาง หรือไมใชรูแคเพียง
การทําธุรกิจในประเทศไทยเทาน้ัน แตตองใหนกัศึกษารูและเขาใจการทาํธุรกิจในระดบัโลกหรอืระดับนานาชาติอยางถองแท
ดวย ซึ่งจะชวยทําใหบัณฑิตของคณะมีความโดดเดนและมีขีดความสามารถในการทํางานในระดับนานาชาติตอไปไดดวย

   7) นักศึกษาของคณะใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา หลักสูตร 
และการเรียนการสอนของคณะเปนจํานวนมากและเปนขอมูลสะทอนกลับที่มีประโยชนเปนอยางยิ่ง หากคณะนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือการพัฒนาองคกรแลว นาจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะโดยรวม ทั้งนี้ นักศึกษาของคณะใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนจํานวนมาก โดยมีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 299 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 330 คน หรือคิดเปน รอยละ 90.61

   8) บุคคลภายนอกมีความประทับใจตอช่ือเสียงและภาพลักษณของคณะ รวมถึงมีความ
พึงพอใจตอการที่คณะมีวิสัยทัศนที่วางบทบาททางวิชาการและความสามารถในเชิงแขงขันกับสถาบันอื่นที่ผลิตบัณฑิต
ในสาขาเดียวกันอยูในระดับดีมาก แตความพึงพอใจตอความสามารถของบัณฑิตที่สําเร็จจากคณะและความทันสมัย
ของหลักสูตรยงัอยูเพียงระดับดี คณะอาจตองพจิารณาปรบัปรงุหลกัสูตรใหมคีวามทันสมยั และหาแนวทางในการผลติบัณฑิต
ใหมีความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานไดดียิ่งขึ้น

  2.2.2.4 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
(ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก (ซึ่งการประเมิน
ผลการบริหารงานครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมากเชนเดียวกัน) โดยมีประเด็น
ที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การบริหารงานโดยใชแนวทางของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 

(EdPEx) มาใชการบริหารจัดการและวางแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาองคกร สงผลใหในป 2562 คณะไดรับรางวัล
การบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

   2) ความรูและความสามารถของคณบดีเปนที่ยอมรับขององคกรและหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการที่คณบดีไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง

   3) การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถหรือมีผลงานท่ีโดดเดน
เสนอขอรับรางวัลตาง ๆ  ทัง้จากองคกรระดับชาตแิละระดบันานาชาติอยางเปนระบบ สงผลใหบคุลากรของคณะไดรบัรางวัล
อยางตอเนื่องและเปนประจํา

   4) การเรียนการสอนของคณะมีคุณภาพจนเปนท่ียอมรับของสังคมและมีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะเห็นไดจากบัณฑิตของคณะสามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปหลังสําเร็จ
การศึกษาสูงถึงรอยละ 100 และการมีนักศึกษาตางชาติใหความสนใจเขามาศึกษาตอที่คณะเปนจํานวนมาก

   5) การสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานวิจัยอยางเปนระบบ สงผลใหปงบประมาณ 
2560 – 2562 คณะไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยสูงกวาเกณฑมาตรฐานของสกอ. 
และสูงกวาสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปนคูเทียบในประเทศ

   6) คณบดีไดรบัการยอมรับจากบคุลากรของคณะท้ังคณาจารยและผูปฏิบตังิานสายปฏิบตักิาร
ในเร่ืองของความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีภาวะผูนําสูง รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล 
สงผลใหผลการบริหารงานของคณะดีขึ้นอยางตอเนื่อง และไดรับการประเมินอยูในระดับดีมากมาโดยตลอด
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การหาแนวทางหรือมาตรการในการเตรียมความพรอมดานบุคคล เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมใหแกบุคลากรรุนใหม เชน กระบวนการถายทอดความรูและความเชี่ยวชาญจากบุคคลสูบุคคล การมีทีมพี่เลี้ยง
เพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรกึษา เปนตน นอกจากนัน้อาจตองมกีารนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในกระบวนการ
ตาง ๆ ใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

   2) คณะอาจตองมีการสํารวจจํานวนและความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ อยาง
เปนระบบ เพื่อจัดทําเปนแผนงานในการบํารุงรักษาและการจัดหาอุปกรณทดแทน โดยเฉพาะอยางย่ิงอุปกรณในดาน
การเรียนการสอน เพื่อไมใหกระทบตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา รวมถึงใชเปนขอมูลในการ
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องนี้ตอไปดวย

   3) คณบดีไดสรางมาตรฐานการทํางานและคุณภาพการดําเนินงานดานตาง ๆ  ตามพันธกิจไว
คอนขางสูง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คณะจะตองมีการสรางทีมงานผูบริหารหรือผูนํารุนใหมรุนตอไปใหมีคุณภาพและ
ศกัยภาพทีไ่มดอยกวาคณบดทีานปจจบุนั นอกจากนัน้อาจตองมกีารจดัทาํแผนในการเปลีย่นผาน (Handover Plan) ในการ
สงตอองคความรูในดานตาง ๆ ไปยงัผูบรหิารคณะรุนตอไป เพือ่ใหคณะยงัคงผลสําเรจ็ของงานใหคงอยูหรอืดขีึน้กวาเดมิใหได

   4) การใชความโดดเดนดานบัณฑิตศึกษาของคณะ ในการสรางความรวมมือกับคณะหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความตองการใหม ๆ ของตลาดแรงงาน 
เชน หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล เทคโนโลยีในการพยาบาลหรือการดูแลผูปวย เปนตน

   5) การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนและหลักสตูรการเรยีนรูในระยะสัน้ โดยเนนทัง้การเรยีน
ดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ โดยความรวมมือกับคณะหรือหนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรการพยาบาลผูปวย
เฉพาะทาง ความรูใหมทางการพยาบาล วทิยาการขอมลูทางดานการพยาบาล เปนตน ทัง้นีอ้าจจดัใหมกีารเรยีนทัง้ในรปูแบบ 
online และการเรียนในหองเรียน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูที่สนใจศึกษาไดมีตัวเลือกที่มากขึ้น

   6) ปจจุบันมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในคณะเปนจํานวนมาก จึงเปนโอกาสดี
ที่คณะจะใชความโดดเดนทางดานความเปนนานาชาตินี้ชวยพัฒนาและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 
โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ และกิจกรรมระหวางนักศึกษาปริญญาเอก 
ปริญญาโท และปริญญาตรี เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันมากยิ่งขึ้น

   7) ความรวมมือและการบูรณาการรวมกันระหวางคณะตาง ๆ  ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สขุภาพในดานการเรยีนการสอน การแลกเปล่ียนขอมูล และการแบงปนทรพัยากรระหวางกนัเพิม่มากข้ึน รวมถงึการทําวิจยั
เพื่อตอยอดเทคโนโลยีใหมีเพิ่มมากขึ้น โดยอาจสรางความรวมมือกับคณะแพทยศาสตรได
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  2.2.2.5 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร 
(ศาสตราจารย นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 
2563 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก (ซึ่งการ
ประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก) โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) เปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารงานและการนําองคกรใหกาวสูความเปนเลิศ 

ซึ่งจะเห็นไดจากผลสําเร็จของการบริหารงานในชวงท่ีผานมา คณะไดรับการรับรองคุณภาพและไดรับรางวัลในระดับชาติ
หลายรายการ เชน ไดรับการรับรอง EdPEx300 ในป 2561 ไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality 
Class : TQC) ประจําป 2562 และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพข้ันกาวหนา 
(Advanced Healthcare Accreditation : AHA) ตั้งแตป 2562 – 2565 เปนตน ซึ่งไดสรางช่ือเสียงใหกับคณะ
และมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก รวมท้ังการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในป 2562 
ก็มีผลสําเร็จของการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด

   2) เปนผูนําท่ีมีความสามารถในการบริหารงานวิจัยท่ีเปนระบบและมีกลยุทธในการสงเสริม
สนับสนุนใหคณาจารย บคุลากร และนักศึกษาของคณะใหพฒันางานวิจยัท่ีมคีณุภาพ นอกจากน้ีคณะยังสามารถบูรณาการ
การวิจัยเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยางดีและมีความเหมาะสม ตลอดจนสามารถนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชประโยชนและตอบสนองความตองการของประเทศไดตามเปาหมายที่กาํหนดไว

   3) เปนคณบดีที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรภายในคณะ วาเปนผูนําที่มีความมุงมั่นทุมเท
ในการทํางานและไมยอทอตอปญหา/อุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งมีความเอาใจใสในการสื่อสารกับบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกันอยูเสมอ ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

   4) กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสวนงาน และคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สวนงานท่ีไดรวมงานดวย มีความพึงพอใจตอการนําวิสัยทัศน คานิยม และกลยุทธที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
ของคณะไปใชในการบริหารงาน และมีผลใหเกิดการมีสวนรวมของหนวยงานและบุคลากรอยางชัดเจนอยูที่ระดับดีมาก
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5.00

   5) การพัฒนาระบบการใหบริการรักษาพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ โดยการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันที่เปนเลิศ ดวยการนําระบบสารสนเทศเขามาใชเปนเครื่องมือในการลดกระบวนการทํางาน
และลดเวลาในการเขารับบริการในแตละจุด ทําใหผูปวยเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น

   6) ทีมผูบริหารงานไดดําเนินการบริหารจัดการเชิงระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะเห็นไดจากในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ผานมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมสามารถเตรียมความพรอมกับสถานการณการแพรระบาด
ไดเปนอยางดียิ่ง โดยพบวาไมมีบุคลากรทางการแพทยทานใดติดเช้ือเลย อีกท้ังยังสามารถใหบริการทางการแพทย 
การเผยแพรใหความรูในการปองกันการติดเชื้อดังกลาวใหแกประชาชนและผูเขามารับบริการอยางครอบคลุมและทั่วถึง 
จนเปนที่ยอมรับและเปนที่พึ่งของชาวเชียงใหมและประชาชนในจังหวัดใกลเคียง

   7) การนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ที่ไดใหไวในชวงการบริหารงานในรอบ 
1 ป 6 เดือนแรก ไปดําเนินการอยางครบถวน เชน การจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 2560 – 2563 
โดยมุงในการพฒันาระบบทรัพยากรบคุคล เพือ่ใหบคุลากรทกุกลุมไดรบัการพฒันาตนเองใหมขีดีความสามารถในระดบัชาติ
และระดับนานาชาติ และการวางแผนแมบทดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ในระยะสั้น 5 ป ชวงระหวางป พ.ศ. 2561 – 
2566 และในระยะยาว 10 ป ชวงระหวางป พ.ศ. 2563 – 2573 เปนตน
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   8) การวางแผนเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงดานการเรยีนการสอนและทกัษะทีจ่าํเปนในอนาคต 
โดยการเปด “โครงการผลิตแพทยนักวิทยาการขอมูล” โดยใชกลไกหลักสูตรปริญญาที่สอง ซึ่งไดแกหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการขอมูล ใหกับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือผลิตแพทยใหมีความสามารถและ
ทักษะท่ีหลากหลายทั้งทางดานการแพทยและดานการจัดการขอมูล โดยการบูรณาการเปดสอนรวมกับคณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การสรางสมดุลระหวางการเปนโรงเรยีนแพทยชัน้นํา เพ่ือการเรยีนการสอนและการสราง

ความเขมแข็งทางการแพทยเชิงลึกหรือเชิงวิชาการ และการเปนโรงพยาบาลชัน้นําเพ่ือความเปนเลิศดานการรกัษาพยาบาล
และการแสวงหารายได เนื่องจากที่ผานมายังไมพบมิติของการเปนโรงเรียนแพทยชั้นนําที่มีความเปนเลิศดานการบริการ
รักษาพยาบาลได

   2) การนําแนวปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาคณะใหกาวไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เน่ืองจากเปนคณะ
ที่มีความสําคัญ เพราะสามารถเขาไปใหการชวยเหลือและดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกับคณะอ่ืน ๆ ไดหลายเปาหมาย
ทั้งทางตรงและทางออม เชน เปาหมายที่ 3 ดานการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Good health well being) ซึ่งคณะ
มีจุดแข็งที่สามารถชวยใหมหาวิทยาลัยขึ้นสูอันดับหนึ่งในดานนี้ได หากมีการเพิ่มประเด็นดานการขจัดความยากจน 
การดูแลสุขภาพชุมชนและการเขาถึงประชาชน และการชวยเหลือโรงพยาบาลในชุมชนโดยผาน Telemedicine หรือ
การออกหนวยตามชุมชน ซึ่งหากดําเนินการไดสําเร็จ คณะจะมีสวนรวมในการชวยขจัดความยากจนของประชาชนลงได 
รวมถึงการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับเปาหมายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับคณะดวย

   3) การใหความสําคัญทางดาน Telemedicine หรือการรักษาพยาบาลทางไกล โดยนํา
เทคโนโลยีที่ชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทยที่มีความเช่ียวชาญ ซึ่งอยูหางไกลกันสามารถพูดคุยกันไดแบบ 
Real-time มาใชประโยชนทาํใหการรกัษาพยาบาลมีประสทิธภิาพเพ่ิมมากข้ึน เพือ่ผลกัดนัใหคณะเปนศนูยกลางของสุขภาพ
ชมุชนในพืน้ทีก่นัดารหรอืเปนทีพ่ึง่ของประชาชน ชมุชน และโรงพยาบาลทีอ่ยูในพืน้ทีห่างไกล เชน การสงเสรมิวธิกีารใหบรกิาร
ตรวจสอบอาการผูปวยในเบื้องตนผานระบบออนไลน การจายยา/สงยาใหผูปวยผานทางไปรษณีย และการเปนที่ปรึกษา
ใหกับแพทยที่อยูหางไกลในโรคเฉพาะทางที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญผานระบบออนไลน เปนตน

   4) หลังจากเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เร่ือง 
Telemedicine และ Data Science จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น คณะจึงจําเปนตองมีการลงทุนและพัฒนาเรื่องนี้อยาง
แทจริง ซึ่งปจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแหงไดดําเนินการเร่ืองน้ีแลว แตก็เปนการดําเนินงานในหนวยงานหรือสถาบันของ
ตนเองเทานั้น จึงไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเทาที่ควร เพราะขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน 
ดวยศักยภาพและความพรอมของคณะท่ีมีอยู คณะจึงควรเสริมสรางบทบาทในการเช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ รวมกับ
หนวยงานหรือสถาบันอื่นอยางเปนระบบและมีการบูรณาการทํางานรวมกัน เพื่อกาวเปนผูนําหรือศูนยกลางในเรื่องน้ี 
โดยอาจจะริเริม่ทีภ่าคเหนอืเปนแหงแรกกอน แลวคอยขยายไปยงัโรงพยาบาลทีส่าํคญัในภูมภิาคอืน่ ๆ ตามลาํดับตอไป

   5) เน่ืองจากการใหบริการทางดานการแพทยในอนาคต จะมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหการใหบริการและการถายทอดองคความรูมีความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงงายขึ้น 
ดงันัน้ การกาํหนดตวัชีว้ดัดานการใหบรกิารของคณะ กค็วรตองมกีารเปลีย่นแปลงตามไปดวย เชน พจิารณาจากการใหบรกิาร
ประชาชนท่ีครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน ประสิทธิผลการลดความแออัดภายในโรงพยาบาล เปนตน รวมถึงคณะอาจจะตองมีการ
คาดการณไปขางหนาวาในอนาคตทางดานการแพทยจะมกีารเปล่ียนแปลงอะไรบาง เพือ่จะไดเตรยีมความพรอมและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นได
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   6) การสนับสนุนนโยบายดานความม่ันคงทางอาหารของประเทศ โดยคณะอาจตองเพิ่ม
ความรวมมือกับคณะเกษตรศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการโครงการ
ที่เกี่ยวกับอาหาร เชน อาหารที่มีความปลอดภัย อาหารที่ดีตอสุขภาพ และอาหารที่ชวยตอตานไวรัสได เปนตน หากนํา
อาหารเหลานี้มาใหผูปวยรับประทานในโรงพยาบาล ก็จะเกิดประโยชนตอสุขภาพผูปวยโดยรวมเพิ่มมากขึ้นดวย

   7) จากผลสําเร็จของการเปดสอนหลักสูตร Diploma in Clinical Epidemiology หลักสูตร 
Diploma in Clinical Statistics หลักสูตรอบรม Basic to Advanced Sample Size for Clinician Research และ
หลักสูตรอบรม Basic in Clinical Statistics ที่มีนักศึกษาเรียนในหลักสูตรดังกลาวตั้งแตป 2561 – ปจจุบัน จํานวนมาก
ถึง 435 คน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญของคณะและการไดรับความเชื่อมั่นจากผูเรียนเปนอยางดี คณะจึงควร
ใหความสําคัญหลักสูตรหลังปริญญาในลักษณะดังกลาวเพิ่มมากขึ้น เพราะเปนหลักสูตรที่ไดรับความสนใจและมีโอกาส
ในการเสริมสรางรายไดเพิ่มใหกับคณะไดอีกทางหนึ่ง

   8) การสงเสริมและสนับสนุนคณาจารยที่มีความสนใจทํางาน Societal Engagement 
ใหจดัทําผลงานในลักษณะตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของหรอืมีความสนใจเพิม่มากข้ึน โดยเฉพาะผลงานวิชาการท่ีรับใชสงัคม เน่ืองจาก
ผลงานดังกลาวสามารถนํามาใชขอตําแหนงทางวิชาการได

   9) ควรจัดทําแผนแมบท (Master plan) เรื่องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดลอม 
อาคารสถานที ่และสภาพแวดลอมและความเปนอยูของบคุลากร โดยเฉพาะเรือ่งบานพกัของบุคลากร เพือ่สรางขวญักาํลังใจ
ใหกับบุคลากรภายในคณะ

  2.2.2.6 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
(รองศาสตราจารย ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก 
(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี) โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) ความมุงม่ันในการพฒันาคณะใหกาวไปสูความสําเร็จ โดยการบริหารงานตามเกณฑคณุภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) จนทําใหคณะผานการประเมิน EdPEx200 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
ที่ผานมาเปนที่เรียบรอยแลว

   2) ความสามารถในการบริหารงานและการนาํองคกร โดยสามารถบรหิารงานไดตามเปาหมาย
ที่วางไวเปนสวนใหญ รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากคณาจารยและผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการภายในคณะเปนอยางดี 
ซึ่งจะเห็นไดจากผลการประเมินทั้ง 2 รอบ ผูประเมินทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีและมีคะแนนที่ดีขึ้น

   3) การไดรบัความชืน่ชมและการยอมรับจากบคุลากรภายในคณะ โดยเฉพาะบทบาทการเปน
ผูนําในการพัฒนาองคกรดานตาง ๆ จึงเปนโอกาสท่ีดีที่คณบดีและทีมงานจะใชความเชื่อมั่นและใชศักยภาพของบุคลากร
ทั้งหมดในการผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตาง ๆ ของคณะ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันตอไป

   4) ความสามารถในการแสวงหาความรวมมือจากศิษยเกาและองคกรภายนอก ดังจะเห็น
ไดชัดเจนจากการจัดงานครบรอบ 55 ปของคณะ ที่ผานพนไปดวยดีและชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับคณะ
เปนอยางมาก รวมถึงความสามารถในการระดมทุนมาชวยพัฒนาคณะไดเปนจํานวนมากดวย

   5) การเปนผูนําองคกรท่ีมีจริยธรรม บริหารงานดวยความโปรงใส และเปนท่ียอมรับของ
บุคลากรภายในคณะ

   6) การใหความสําคัญและการพยายามมุงเนนการสรางนวัตกรรมดานสมุนไพร สุขภาพ 
และผูสูงอายุ โดยคณะไดจัดทําโครงการเมืองสมุนไพรภาคเหนือรวมกับหอการคาจังหวัดเชียงใหม ในการดําเนินโครงการ
สรางมาตรฐานวัตถดุบิและสารสกดัสมุนไพร สงผลใหคณะไดรบังบประมาณสนบัสนุนโครงการนี ้จาํนวน 27,980,100 บาท
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   7) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยใชปญหาเปนฐานและบูรณาการ
รวมกับชุมชน เพื่อสรางความตระหนักรูในการใชยาอยางถูกวิธี

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การพัฒนาคณะใหมีบทบาทและมีความโดดเดนในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ

ใหมากยิ่งขึ้น ทั้งทางดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อใหคณะเปนผูนําและเปนที่พึ่งของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะในสถานการณไมปกติที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเชนปจจุบัน

   2) จะมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผลิตภัณฑออกสูตลาดหรือใหคณะมีบทบาทที่โดดเดน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติได คณะอาจตองเนนสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการสราง
ความรวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) และหนวยบริหารและจัดการทุน
ดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) เปนตน รวมถึงคณะอาจรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีแนวคิดในการทําธุรกิจเขามาเรียน เพ่ือเขามาชวยสนับสนุนการนํานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑของคณะออกสูตลาดได 
ซึ่งนาจะชวยยกระดับคณะขึ้นไดในอนาคต

   3) การสงเสรมิและสนบัสนนุใหคณาจารยมตีาํแหนงทางวชิาการทีเ่พ่ิมข้ึน เนือ่งจากในปจจุบนั
คณะมีสัดสวนของอาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 32 คน จากอาจารยทั้งหมด 87 คน หรือคิดเปน รอยละ 
36.78 และยังไมมีตําแหนงศาสตราจารยเลย

   4) การเพิ่มการสื่อสารภายในองคกรระหวางคณบดีหรือทีมผู บริหารคณะกับบุคลากร
มากย่ิงข้ึน เพ่ือใหบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและมีความเขาใจทิศทางการพัฒนาองคกรท่ีตรงกัน ซึ่งจะชวย
ใหคณะมีการพัฒนาองคกรรวมกันไดดียิ่งขึ้น

   5) จากประสบการณการบริหารงานของคณบดีทีผ่านมานาจะมคีวามเขมแข็งและมีประสบการณ
ดานการบริหารงานเพ่ิมมากขึน้ จงึควรนาํประสบการณดงักลาวและขอมูลจากการประเมินน้ีไปพัฒนาคณะสูความเปนเลิศตอไป

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลยัควรจะสรางระบบท่ีสนับสนุนการใชเคร่ืองมือท่ีมรีาคาสงูท่ีมอียูตามสวนงาน

ตาง ๆ  รวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก มีคาใชจายท่ีไมสูงมากนัก และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
งานวิจัยของคณะและของมหาวิทยาลัยโดยรวม

   2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในงานหลัก
ดานตาง ๆ  เปนภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย โดยใหเปนแผนฯ ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหแผนพัฒนาระบบ IT ของคณะ
มีความสอดคลองและไมทับซอนกับแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย
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  2.2.2.7 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
(ศาสตราจารย ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี) ในชวงการบริหารงานต้ังแตวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 
2563 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก 
(ซึ่งการประเมินผลคร้ังที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก) โดยมีประเด็น
ที่นาชื่นชม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การเปดสอนหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทปจจุบัน และสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดดี เชน การบูรณาการรวมกับคณะ/วิทยาลัยในการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิทยาการขอมลู (Data Science) รวมทัง้การผลกัดันการเปดสอนหลกัสตูรนานาชาตใินระดับปริญญาตรี การปรับปรุง
หลักสูตรท่ีมุงเนนสหกิจศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมุงเนนประสิทธิผลการเรียนรูเปนสําคัญ 
(Outcome-based Education, OBE) โดยทกุหลกัสตูรจะบรรจวุชิาเกีย่วกับสถติพิืน้ฐานทีจ่าํเปนในการทาํงาน วชิาเกีย่วกบั
การเขียนโปรแกรมที่ทันสมัย และวิชาอื่น ๆ ที่เพิ่มทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

   2) การเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม 
(Science and Innovation for Industry) ที่ผูเรียนจะไดรับทุนการศึกษาสวนหนึ่งจากภาคอุตสาหกรรมที่รวมโครงการ 
โดยมีการเรียนการสอนแบบโมดูลและทําวิทยานิพนธ ณ สถานประกอบการนั้น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเขาไปเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ทําใหไดรับมุมมองท่ีแปลกใหมและแตกตางไปจากเดิม รวมทั้งไดแนวคิดเชิงกลยุทธที่จะ
กอใหเกิดประโยชนตอทั้งภาคอุตสาหกรรมและผูเรียนดวย

   3) การไดลงนามขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคการมหาชน) และสถาบันวจิยั
ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อสรางคอมพิวเตอรควอนตัมสภาพนํายวดยิ่ง (Superconducting Quantum 
Computer) และระบบซอฟตแวร ซึ่งเปนการเปดประตูสูวิทยาการและเทคโนโลยีใหม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสูยุคสมัยของเทคโนโลยีควอนตัมที่จะทําใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเช่ือมโยงหลอมรวมองคความรูดานฟสิกส 
วิศวกรรมศาสตร เขากับวิทยาศาสตรอีกหลากหลายสาขา โดยคณะเปนแกนหลักในการดําเนินการ ซึ่งถือเปนกาวสําคัญ
ที่จะทําใหคณะไดมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัยสาขาน้ีในระดับประเทศ และเปนโอกาสที่ดีในการผลักดันและพัฒนา
ตอยอดใหคณะไดรับหนาที่เปนแกนหลักในระดับประเทศในอนาคตตอไป

   4) การดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนยวิจัยวิทยาการขอมูล (Data Science) และโครงการ
จัดต้ังศูนยวิจัยควอนตัม (Quantum) เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและใหเทาทัน
กับบริบทการวิจัยของโลก โดยการมุงเนนดานการคํานวณควอนตัม (Quantum Computing) ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัย
เชียงใหมมีความโดดเดนในสองเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

   5) การเปนผูบริหารท่ีมีความมุงมั่นในการทํางาน มีอุดมการณ ไมยอทอ และเปนที่ชื่นชม
ของผูรวมงานจนเปนท่ียอมรับ โดยไดรบัความคิดเหน็จากแบบสอบถามท้ังจากกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสวนงาน 
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ กลุมคณาจารย และกลุมผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการของคณะอยูในระดับดีมาก

   6) การไดรบัความเชือ่มัน่และการยอมรับจากกลุมบคุลากรทีม่คีวามใกลชดิกบัการบรหิารงาน
ของคณบดีมากที่สุด ทั้งจากกลุมคณาจารยและกลุมผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการของคณะ วา “เปนผูนําที่มีการบริหารงาน
ดวยความโปรงใส ยตุธิรรม มธีรรมาภบิาล และยอมรบัการตรวจสอบ” โดยไดรบัความคดิเหน็จากแบบสอบถามท้ังสองกลุม
อยูในระดับดีมาก จึงเปนสิ่งสะทอนถึงความซื่อสัตยสุจริตของคณบดีไดเปนอยางดี

   7) การไดรับความชื่นชมสูงที่สุดในประเด็นที่ “คณบดีที่ไดสรางผลงานในการบริหารใหเปน
ที่ภาคภูมิใจแกผูรวมงาน” โดยไดรับความคิดเห็นจากแบบสอบถามในประเด็นนี้สูงกวาประเด็นอื่น ๆ โดยอยูที่ระดับดีมาก 
ทัง้จากกลุมคณาจารยและกลุมผูปฏบิตังิานสายปฏบิตักิาร ซึง่นบัวาเปนปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนไดนอยมากในการบรหิารงาน
ของหัวหนาสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จึงเปนเรื่องที่นายินดีสําหรับคณบดีและทีมผูบริหารของคณะทุกทาน
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   8) ความมุงม่ันและความพยายามของคณบด ีรวมท้ังทีมผูบริหารของคณะในการนาํขอเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ รอบ 1 ป 6 เดือนแรกไปดําเนินการ จนทําให
มีผลงานและโครงการตาง ๆ เปนที่ประจักษอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมขึ้น

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การสรางจดุเดนของคณะใหมคีวามชดัเจนและมคีวามโดดเดนเพิม่มากข้ึน รวมท้ังการผลักดัน

คณะใหเปนเสาหลักทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือและในระดับประเทศตอไปอยางตอเนื่อง
และอยางเปนรูปธรรม

   2) การนาํผลงานวจิยัของคณะไปขยายผลสูการใชงานจริงในเชิงพาณชิยเพ่ิมมากข้ึน โดยการ
บรูณาการรวมกบัคณะอืน่ ๆ ทีต่องการความรูเฉพาะทางดานวทิยาศาสตร รวมถงึการทํางานรวมกบัภาคอตุสาหกรรมตาง ๆ 
เพื่อใหผลงานวิจัยเปนแหลงสรางรายไดใหกับคณะอยางยั่งยืนตอไป

   3) การเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติภายในคณะในทกุมติเิพิม่ขึน้และอยางตอเนือ่ง 
เพื่อรองรับและเปนโครงสรางพื้นฐานในการที่จะขับเคลื่อนคณะใหกาวสูระดับสากลตามความคาดหวังตอไป

   4) การสงเสริมและสนบัสนนุดานการขอตาํแหนงวิชาการของคณาจารยเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก
คณะมีอาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึงรอยละ 94 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด รวมทั้งมีผลงานวิจัย
เปนจํานวนมาก แตตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารยโดยรวม ยังอยูเพียงรอยละ 21.50 เทานั้น 
ซึ่งยังตํ่ากวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว (รศ. และ ศ. = รอยละ 30)

   5) ควรสนบัสนุนใหคณะมีการดําเนินการทีต่อบสนองตอเปาหมายเพ่ือการพฒันาอยางยัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพิ่มมากขึ้น โดยการนําหรือใชผลงานวิจัยที่มีอยูของคณะเปนฐานในการ
ดําเนินงานเปาหมายดานตาง ๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยยกอันดับของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและชวยผลักดัน
วิทยาศาสตรใหมีบทบาทสําคัญในการสรางประโยชนใหแกประเทศชาติตอไป

   6) การสนับสนุนใหคณะดําเนินการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพิ่มมากขึ้น โดยการเปดสอนหลักสูตรที่มีอยูเดิมในลักษณะ Reskill, Upskill และ New Skill ซึ่งเปนการมุงเนน
ใหความรูทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือใชประโยชนในการดําเนินงานดานตาง ๆ และใชเปนพ้ืนฐานความรูใหแกคณะอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ

   7) การสงเสริมใหคณะมีลักษณะการทํางานในรูปแบบ Triple Track โดยมุงเนนการใหความ
สําคัญใน 3 ดาน ไดแก (1) ดานความเปนเลิศทางวิชาการและงานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งเปนดานที่คณะสามารถดําเนินการ
ไดเปนอยางดี โดยอาจตอยอดพัฒนาใหเกิดเปนความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรเชิงลึก (Deep Science) เพื่อรองรับ
ความตองการในดานดังกลาวของประเทศตอไป (2) ดานการตอยอดความรูและความเช่ียวชาญทางดานวิทยาศาสตร 
โดยนําไปใชใหเกิดประโยชนจนทําใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) เนื่องจากทั้งสองดาน
ถือเปนองคความรูสําคัญในระดับประเทศ และ (3) ดานการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขาถึงและชวยเหลือในระดับ
ชุมชน โดยดําเนินการในรูปแบบ Triple Helix และมุงเนนการสรางเครือขายรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน

   8) การเสริมสรางความเขาใจและแรงจูงใจใหกลุ มคณาจารยที่ทํางานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อปรับเปล่ียนมุมมองและวิธีคิด คณาจารยควรปรับเปล่ียนเปนการมองแบบ Outside In และมุงเนนใหมีการทํางาน
รวมกับภายนอกมากยิ่งขึ้น อาทิ คณะอาจกําหนดนโยบายหรือออกไปสรางความรวมมือกับชุมชนในระยะยาว ประมาณ 
3 – 5 ป เพื่อจะไดดําเนินงานวิจัยอยางตอเน่ือง จนสามารถแกไขปญหาใหกับชุมชนน้ัน ๆ ไดอยางถูกตองและย่ังยืน 
ทําใหเกิดผลกระทบ (Impact) ในวงกวางไดมากกวา และจะเกิดประโยชนตอสังคมไดอยางแทจริง

   9) คณะควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ไปพิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม โดยไมใหสงผลกระทบตอผลงานเดิมท่ีทางคณะไดดําเนินการไวกอนหนาน้ี เน่ืองจากคณะทําไวได
ดีอยูแลว
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    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยควรตองมีการศึกษาและหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการมีหนวยงาน

กลางที่รับผิดชอบดานการรับสมัครและการดูแลนักศึกษาตางชาติ รวมถึงการตอวีซา (VISA) และการสรางบรรยากาศของ
การเปนนานาชาตอิยางแทจรงิ เพือ่ใหเกดิการบรูณาการทาํงานรวมกนัอยางเปนระบบ โดยมหีนวยงานกลางท่ีเปรยีบเสมอืน 
One stop service ทําหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนักศึกษาตางชาติทั้งหมด รวมถึงอาจารยชาวตางชาติ ซึ่งอาจจะชวย
ใหการขับเคล่ือนความเปนนานาชาติของสวนงานตาง ๆ  และของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในภาพรวม เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

   ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยสามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทางดานการทูตหรือ
การตางประเทศมาชวยเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองน้ีใหได กจ็ะชวยใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและสามารถ
แกไขปญหาเหลานี้ไดเร็วยิ่งขึ้น

   ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดขอความชวยเหลือจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
อยางสม่ําเสมอ และกองวิเทศสัมพนัธไดมกีารใหบรกิารแบบจุดเดียวโดยการนาํนกัศกึษาตางชาตเิขามาดูแลเร่ืองการตอวซีา 
ซึ่งสามารถแกปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง ทั้งน้ี กองวิเทศสัมพันธจะดําเนินการเพิ่มเติมในสวนท่ียังพบปญหาอยูตอไป

  2.2.2.8 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐ วรยศ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก (ซึ่งการ
ประเมนิผลคร้ังที ่1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มผีลการบรหิารงานในภาพรวมอยูทีร่ะดบัด)ี โดยมปีระเดน็ทีน่าชืน่ชม ขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) การเปนหนึง่ในกลุมผูนาํในการรเิร่ิมการทาํงานรวมกันระหวางสวนงานและการบูรณาการ

ขามสวนงาน ไมวาจะเปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หรือดานการเรียนการสอน ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ ความรวมมือ 
และบูรณาการในหลักสูตร Data Science ซึ่งปจจุบันไดถูกตอยอดไปสูหลักสูตรการสรางแพทยนักวิทยาการขอมูล
รวมกับคณะแพทยศาสตร

   2) การสรางเครอืขายและความรวมมือทีเ่ขมแข็งกบันกัศกึษาเกาใหมสีวนรวมในการพฒันาคณะ 
ไมวาจะเปนการถายทอดประสบการณจากรุนพี่ไปสูนักศึกษารุนนอง การระดมทุนทรัพยเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมกายภาพ
ภายในคณะจนสามารถขยายพื้นท่ีสําหรับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษาเพิ่มจากเดิมได รวมถึง
การสรางความเขาใจกับสโมสรนักศึกษาอยางเขาถึง สงผลใหการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่เคยมีปญหา ไดรับการแกไข
ดวยความราบรื่นและไดรับความรวมมือเปนอยางดี

   3) คณบดีเปนคนที่มีความคิดเชิงตรรกะหรือมีเหตุมีผล จึงมีสวนรวมสําคัญในการทําใหคณะ
บรรลผุลสําเรจ็ตามเปาหมายท่ีตัง้ไว และทาํใหคณะมคีวามรกัความสามคัคจีนถึงปจจุบนั รวมถงึยงัสามารถสรางความรวมมอื
และความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

   4) เปนท่ียอมรับจากบุคลากรของคณะท้ังคณาจารยและผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการในเร่ือง
ของความมุงมั่นทุมเทในการทํางานและการมีภาวะผูนําสูง สงผลใหผลการบริหารงานของคณะประสบความสําเร็จ
ในหลาย ๆ ดานและไดรับการประเมินในระดับที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

   5) การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีที่ไดใหไว
ในการประเมินผลการบริหารงานในชวง 1 ป 6 เดือนแรก ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในชวงที่ผานมา ซึ่งจะเห็น
ไดวาในการประเมินรอบปจจุบัน คณบดีไดรับคะแนนผลประเมินจากแบบสอบถามการบริหารงานในภาพรวมอยูใน
เกณฑที่ดีขึ้น
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การทํางานบูรณาการรวมกบัสวนงานตาง ๆ  จากทุกกลุมสาขาวชิาเพ่ิมมากข้ึน ทัง้ทางดาน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการรับใชสังคม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อชวยขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการทํางานเปนทีมและการใชทรัพยากรภายในคณะรวมกันดวย เพื่อสรางผลงานที่นําไปใชไดจริง
และมีผลกระทบตอสังคมสูง

   2) คณะอาจตองนําจุดแข็งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตอยอดไปสูการสรางงานวิจัย
หรือการหาทนุในการทาํงานวจิยัในรูปแบบของสหสาขาวิชาหรืองานวจิยัในลักษณะของการบูรณาการรวมกับสวนงานหรอื
หนวยงานอื่น รวมถึงการใหบริการวิชาการในรูปแบบใหม เพื่อเปนการเพิ่มรายรับของคณะอีกชองทางหนึ่ง

   3) ควรใชขอไดเปรยีบของคณะท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทางนาํไปสนบัสนนุยุทธศาสตรชาติ
ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและจุดเดนของคณะ เชน วิศวกรรมหุนยนตอุตสาหกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย 
และวิศวกรรมอุตสาหกรรมการบิน เปนตน เพื่อเปนศูนยซอมบํารุงเครื่องบินและฝกอบรม

   4) การเพ่ิมความรูทางดานการบริหารจดัการองคกรใหแกกลุมคณาจารยของคณะผานการให 
บริการวิชาการ เนื่องจากคณะมีศักยภาพท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการสูงของประเทศและ
มีความหลากหลาย ซึ่งนอกเหนือจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะใหแกคณาจารยของคณะแลว ยังจะเปนชองทาง
ในการเพ่ิมรายรับแกคณะอีกชองทางหน่ึง รวมถึงใหมีการอบรมหรือเรียนหลักสูตรระยะส้ันทางการบริหารเพ่ิมเติม เชน 
Mini MBA เปนตน เพื่อใหคณาจารยมีความรูทางดานการเงิน บัญชี บุคคล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
องคกรดวย

   5) การเตรยีมความพรอมทางดานบุคลากร งบประมาณสนบัสนุน และปจจยัพืน้ฐานทีเ่กีย่วของ 
ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกหลักสูตรท่ีคณะมีความเช่ียวชาญอยูแลว นอกจากน้ันอาจตองสํารวจถึงความตองการ
บุคลากรทางวิศวกรรมในดานตาง ๆ ทั้งในชวงเวลาปจจุบันและในอนาคต นํามาจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนการสอน
ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรปกติ ซึ่งนอกจากจะชวยตอบสนองความตองการทางดานบุคลากรแลว ยังจะเปนการ
สรางความโดดเดนใหม ๆ ใหแกคณะอีกดวย

   6) การเสริมสรางความเปนนานาชาติภายในคณะเพิ่มมากข้ึน โดยการพัฒนาดานตาง ๆ 
ใหเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติตอไป

   7) การจัดทําแผนการเปลี่ยนผาน (Handover Plan) ในการสงตอองคความรู แผนการ
ดําเนินงาน และสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของคณะไปยังผูบริหารรุนถัดไป เพื่อใหการดําเนินงานของคณะ
สามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และกาวสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง

   8) การสํารวจจํานวนและความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ อยางเปนระบบ 
เพ่ือจัดทําเปนแผนการบํารุงรักษาและการจัดหาอุปกรณทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณในดานการเรียนการสอน 
เพ่ือไมใหกระทบตอคุณภาพและประสทิธิภาพในการเรยีนของนกัศึกษา รวมถึงเพ่ือใชเปนขอมูลในการนาํเสนอมหาวทิยาลัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องนี้ตอไปดวย

   9) การเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพที่จําเปนใหแกนักศึกษา โดยการสอดแทรกทักษะตาง ๆ 
ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในยุคปจจุบัน เชน Critical Thinking, Design Thinking และทักษะภาษาอังกฤษ 
เปนตน เพื่อใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะมีความไดเปรียบและสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต
ในยุคปจจุบันไดมากขึ้น นอกจากนี้คณะควรมีกระบวนการในการเสริมสรางทักษะทางดานอารมณและสังคม (Soft Skills) 
การชวยเหลือเพ่ือนและแบงปนในการเรียนรู และการสงเสริมดานคณุธรรมจรยิธรรมใหแกนกัศึกษาเพิม่ข้ึน เพ่ือใหนกัศึกษา
มีภูมิคุมกัน ไมเครียดกับการเรียน และมีความละอายแกใจในการกระทําผิดตอวิชาชีพ โดยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนและการเปนแบบอยางที่ดีใหเห็น
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   10) การมุงเนนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) มาประยุกตใชกับการเรียนการสอนของคณะ โดยลดการเรียนภาคทฤษฎีและเนนภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
เพ่ือสรางนักปฏิบัติวิชาชีพทางวิศวกรรมใหกับสังคม รวมทั้งเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูและทักษะการปฏิบัติ
ที่ไดจากการเลาเรียนมาประยุกตใชในสถานการณทํางานจริง ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
มากย่ิงข้ึน นอกจากนั้นยังเปนการชวยสรางโอกาสไดงานของนักศึกษาและเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางคณะ
กับสถานประกอบการไดอีกดวย

   11) การยกระดับเปาหมายและตวัช้ีวดัท่ีมคีวามสําคัญ เชน รอยละของผูสอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามแผน เปนตน ใหมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สูงมากขึ้น

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหานักศึกษาเปนโรคซึมเศรามากข้ึน 

หรอือาจทาํเปนนโยบายเรงดวนทีม่หาวทิยาลยัและสวนงานจะตองรวมมอืกนัแกไขปญหาอยางเปนระบบ เพือ่สรางภมูคิุมกนั
และสรางทางออกท่ีดใีหกบันักศึกษาทีเ่ปนโรคซึมเศราหรอืท่ีกาํลังจะเปน โดยอาจมทีมีแพทยมาชวยกันวางระบบเรือ่งน้ีดวย

   2) การสรรหาคณบดีคนตอไป อาจนําประเด็นปญหาและอุปสรรคจากการบริหารงาน
ทีผ่านมา นาํมาเปนสวนหน่ึงท่ีใหคณบดีหาแนวทางในการปรับปรุงหรือแกไขตอไป รวมถึงควรเปนบุคคลท่ีไดรบัการยอมรบั
ของภาควิชา เพ่ือคงความสามคัคีโดยรวมของคณะไว และควรใหความสาํคัญเรือ่ง (1) การใชเครอืขายนกัศึกษาเกาของคณะ
ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับการทํางาน (WIL) เพ่ิมมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดมี Soft Skills ที่หลากหลาย 
(2) การเนนแสวงหาแหลงทุนวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได โดยการทําเปนโครงการรวมกันเพื่อใหได
ผลงานดี ๆ ที่โดดเดนและสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได (3) การมุงเนนวิศวกรรมเฉพาะทางท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เชน วิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรมทางราง วิศวกรรมอุตสาหกรรมการบิน และวิทยาการขอมูล เปนตน โดยบูรณาการ
ความรวมมือกับศาสตรสาขาอื่น ๆ และ (4) การสราง Succession plan อยางเปนระบบ เพ่ือสรางผูบริหารรุนตอไป
ใหสามารถสืบสานงานและความสําเร็จของคณะได
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  2.2.2.9 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก 
(ซึ่งการประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมาก) โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
   1) ความสามารถในการบรหิารงานและการนาํองคกร โดยเฉพาะการใชทรัพยากรทีม่อียูอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม และความสามารถบริหารงานไดตามเปาหมายท่ีวางไวเปนสวนใหญ
   2) การดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารยและคุณภาพของการเรียนการสอน

ใหเขาสูความเปนสากล ซึ่งคณะไดวางกลยุทธที่สําคัญไวหลายวิธีการ เชน การเพิ่มพูนทักษะใหแกอาจารยโดยการสงเสริม
และสรางแรงจูงใจใหคณาจารยและนักวิจัยมีโอกาสไปแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ การใหอาจารยตางชาติ
มสีวนรวมในการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนมธัยมทีม่กีารเรียนการสอนแบบนานาชาติ และการเปดกระบวนวิชา
ที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) เปนตน

   3) การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต โดยคณะไดจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
แบบ Outcome Based Education (OBE) เพิ่มขึ้น และไดเปดกระบวนวิชาใหม ๆ ทางดาน Digital Economy, 
ICT Economics & Telecom Policy และ Selected Topic in Start-up สําหรับบัณฑิตที่จบไปแลวใหมีการ Re-skill 
และ Up-skill โดยเปดเปนหลักสูตรระยะสัน้ภายใต CMU-SMILE นอกจากน้ีคณะยังไดใชงบประมาณจาํนวนมากเพือ่ลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐานดานการศึกษา เชน หองเรียนที่จะพัฒนาเปน Smart Classroom หอง Computer Lab ที่ทันสมัย
และเพียงพอกับนักศึกษา ทุกหองจะติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ และศูนยวิจัยตาง ๆ จะมี Software ที่ทันสมัยถูกตอง
ตามกฎหมายท่ีใชในการวิเคราะหเชงิปรมิาณทางเศรษฐศาสตร รวมถงึขอมลูทางเศรษฐกิจทีส่าํคญั เพือ่ใชประกอบการเรยีน
การสอนและวิจัย และอาจารยทุกคนจะไดรับการจัดสรร Computer แบบ Notebook เพื่อใชเปนประโยชนสําหรับ
การเรียนการสอนแบบใหม

   4) การสรางความรวมมือกับนักศึกษาเกาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง โดยการเชิญ
นักศึกษาเกาที่ประสบความสําเร็จมาบรรยายและถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษาปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อสราง
แรงบันดาลใจและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมโครงการดานจิตอาสา 
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของนักศึกษา เชน การบริการดานชุมชน บานพักคนชรา เปนตน

   5) การสรางขวัญกําลังใจและสรางความผูกพันตอองคกรใหบุคลากรทุกฝายอยางตอเน่ือง 
เชน มีนโยบายท่ีจะพัฒนาและยกระดับพนักงานช่ัวคราวท่ีมปีระสิทธิภาพใหเปนพนักงานประจําทุกคน รวมถึงการประเมิน
เล่ือนข้ันเงินเดือนไดใชวิธีเกณฑ TOR รวมกับตัวช้ีวัดสวนบุคคล หรือ KPI สวนบุคคล (Econ Scorecard) ทําให
ปญหาการรองเรียนลดลง ซึ่ง KPI สวนบุคคลน้ีจะมีการทบทวนและปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
อยางตอเนื่อง

   6) การมีมาตรการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการรับนักศึกษาใหม การปรับปรุงหลักสูตร 
และการเพิ่มกระบวนวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง
การมีกลยุทธการรับนักศึกษาตางชาติมากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกลาวสงผลใหคณะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
   1) การผลักดันคณะใหผานการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ

ที่เปนเลิศในระดับ EdPEx300 ตอไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะอยางเปนระบบ รวมทั้งเพ่ือกาวเปนคณะ
แบบอยางของการทํางานที่เขมแข็งและประสบความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตอไป

   2) การจะบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนทั้ง 3 เรื่องที่คณะกําหนดไว ไดแก (1) มีจํานวนบทความ
ตออาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus และ Citations ตออาจารยและนักวิจัยในฐานขอมูล 
Scopus เปนอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียภายในป พ.ศ. 2575 (2) มีจํานวนเงินทุนดานการศึกษาและวิจัยจากตางประเทศ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกปและบรรลุเปาหมายจํานวน 10 ลานบาทในป พ.ศ. 2575 และ (3) มีองคกรของภาครัฐ/
เอกชนที่บุคลากรของคณะมีบทบาทหรือเปนที่ปรึกษาในระดับชาติหรือระดับสากลจํานวน 10 องคกรภายในป พ.ศ. 2575 
ซึ่งเปาหมายเหลานี้จะบรรลุผลสําเร็จได คณะจะตองมีการจัดทํา Roadmap ในการขับเคลื่อนแผนอยางเปนขั้นตอน 
โดยตองมกีลยทุธทีช่ดัเจนและสามารถนาํสูการปฏิบตัไิด เพ่ือการนําพาคณะใหกาวไปสูความเปนเลศิทางดานเศรษฐศาสตร
ไดอยางมีทิศทาง โดยอาจจะมีการแบงเปนชวงระยะเวลาในการพัฒนาและเตรียมความพรอมในการทํางานเปนแบบ
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เปนตน

   3) คณะควรสรางจุดแข็งหรือจุดเดนที่คณะมีความเชี่ยวชาญ เพื่อจะไดกําหนดกรอบในการ
ทาํงานเร่ืองนัน้ ๆ  ใหมคีวามโดดเดนและเปนทีร่บัรูของสงัคมเพ่ิมมากข้ึน เพราะปจจบุนัยงัเหน็ภาพไมชดัเทาทีค่วร เนือ่งจาก
สิ่งนี้จะชวยสรางชื่อเสียงใหกับคณะและชวยดึงดูดใหนักศึกษาตัดสินใจเขามาเรียนเพิ่มขึ้น

   4) คณะควรเสริมสรางบทบาทการตอบสนองสังคม การชี้นําสังคม และการเตือนสติสังคม
ทางดานเศรษฐกิจใหกับประชาชนผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหคณะมีความโดดเดนเรื่องนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตบัณฑิต
ใหเปนนักวิชาการเศรษฐศาสตรที่สามารถเปนผูชี้นําสังคมในสถานการณที่หลากหลายมิติดังเชนปจจุบันนี้ใหไดอยางเปน
รูปธรรมดวย

   5) ควรมีแผนการสรางผูบริหารรุนตอไป (Succession plan) ทั้งในสวนของตัวบุคคล
และของทีมบริหารท่ีจะเปน Successor อยางเปนรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้น เพื่อใหมี Successor ที่มีศักยภาพในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและสามารถขึ้นมาทํางานเปนทีมรวมกันได เพื่อเปนการเตรียมความพรอมผูบริหารรุนตอไปในการเขามา
สานตอการพัฒนางานดานตาง ๆ ของคณะในอนาคตใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

   6) การเปดรับนักศึกษาใหมและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในภาพรวมของคณะ อาจจะตอง
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาทั้งหมดท่ีสอดคลองกับเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เคยกาํหนดไว เพือ่ไมใหกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหคณาจารยของคณะมเีวลาในการพัฒนา
ตนเองในดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

   7) การเปดหลักสูตรสองปริญญารวมกับคณะและสถาบันอื่นท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศหลายหลักสูตร หากมีการเปดสอนหลักสูตรรวมกับคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น ก็จะชวย
สรางความเขมแข็งทางวิชาการและความกาวหนาทางดานการศึกษาใหกับคณะเปนอยางมาก

   8) การเรียนการสอนของคณะควรเนนการคิดวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล (Data analytics) 
ในดานตาง ๆ  เพิม่มากขึน้ เพือ่ใหทนักบัโลกยคุใหมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว เชน การวิเคราะหขอมลูทีอ่ยูในลักษณะ 
Big data เพื่อชวยในการวิเคราะหธุรกิจตามวัตถุประสงคที่ตองการ และการวิเคราะหเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ไดอยางรวดเร็วทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป และงายตอการตัดสินใจที่จะดําเนินการตอไปอยางไร เปนตน รวมถึง
คณะควรจะเปนฐานขอมูลดาน Digital economy ของภูมิภาคหรือของประเทศ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปสรางประโยชน
ในการพัฒนา เชน การแกไขปญหาความยากจน และการแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าทางดานเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ
และชุมชนตอไป เปนตน
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   9) ควรมกีารฝกอบรมหรือการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษใหกบันักศึกษาชาวตางชาตแิละ
นกัศกึษาไทยท่ีมคีวามสนใจ เพือ่ใหเกดิการสือ่สารทีต่รงกันและเกดิประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนเพิม่มากขึน้ เนือ่งจาก
นกัศกึษาแลกเปล่ียนทีเ่ขามาศึกษาภายในคณะสวนใหญเปนนกัศกึษาจากประเทศจีนซึง่ยงัมปีญหาดานการสือ่สารภาษาอังกฤษ

   10) การพัฒนาอุปกรณทางเทคโนโลยีที่ใชเปนสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพและระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนในกระบวนวิชาตาง ๆ 
ซึ่งเรื่องนี้ไดรับเสียงสะทอนกลับจากความเห็นของกลุมนักศึกษาเปนจํานวนมาก

   11) ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีในรอบ 
1 ป 6 เดือน และรอบ 3 ป พบวามีจํานวนคณาจารยประจําภายในคณะตอบกลับมาในจํานวนคอนขางนอย คณบดีอาจตอง
ทบทวนถึงการสรางความผูกพันองคกรรวมกันกับคณาจารย หรืออาจจะตองเพิ่มการส่ือสารภายในองคกรเพิ่มมากข้ึน 
ซึ่งนาจะเปนผลดีตอการบริหารงานรวมกันอยางมีประสิทธิผลสูงสุด

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
   1) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการจัดกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่สอนเปนภาษา

อังกฤษใหมีความหลากหลายและเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยการขอความรวมมือ
ใหสวนงานที่เกี่ยวของเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนภาษาอังกฤษตอไป

   2) การตอ VISA ของคณาจารยและนักศึกษาตางชาตยิงัมีความลาชาอยู มหาวิทยาลัยควรหา
แนวทางในการอํานวยความสะดวก โดยการประสานงานและบูรณาการรวมกับสํานักงานการตรวจคนเขาเมือง (ตม.) 
เพิ่มมากขึ้น

   3) ขอใหชวยสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) ของคณะ 
เพื่อความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

  2.2.2.10 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร 
(รองศาสตราจารย ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
ซึง่เปนการประเมนิครัง้ที ่2 เมือ่ดาํรงตาํแหนงครบ 3 ป มผีลการบรหิารงานในภาพรวมอยูทีร่ะดับดมีาก (ซึง่การประเมนิผล
คร้ังท่ี 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีมากเชนเดียวกัน) โดยมีประเด็นท่ีนาช่ืนชม 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
    1) การจัดต้ังศูนยอินเดียศึกษา เพ่ือเปนหนวยงานในการสรางและพัฒนาองคความรู

เกี่ยวกับอินเดียศึกษาในมิติตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียที่มากขึ้น
    2) ความโดดเดนดานวิชาการและงานวิจัยของคณะ ซึ่งจะเห็นไดจากการบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตรเชิงพันธกิจท่ี 2 : วิจัยท่ีเปนเลิศ รวมถึงการท่ีคณะไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมากในแตละป

    3) ไดรับการยอมรับจากบุคลากรของคณะท้ังคณาจารยและผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ
ในเรื่องความมุงมั่นในการทํางานและการบริหารงานที่โปรงใส

    4) ความสามารถในการบริหารงานบนความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทีเ่ปนท้ังปญหาอปุสรรคและ
ความทาทายของผูบริหารในการพัฒนาองคกร ซึ่งการบริหารงานที่ผานมา คณบดีสามารถทําเร่ืองน้ีไดดีมาก จนทําให
บรรยากาศการทํางานและภาพลักษณของคณะดีขึ้นอยางตอเนื่อง

    5) การนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบ 1 ป 6 เดือน ในประเด็น
เกี่ยวกับนักศึกษาไปพิจารณาดําเนินการตอโดยการสํารวจความตองการที่แทจริง เพื่อแกไขปญหาไดตรงประเด็น
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
    1) ในชวงปงบประมาณ 2563 – 2567 คณะจะมีบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการจํานวน 

32 คน ซึง่ถอืเปนสดัสวนท่ีคอนขางมากหากเทยีบกับจาํนวนบุคลากรของคณะทัง้หมด คณะจงึจาํเปนตองพิจารณาหาแนวทาง
หรือมาตรการในการเตรียมความพรอมดานบุคคล เชน การสรางบุคลากรรุนใหมที่เปน Young Staff ขึ้นมาทดแทน 
การลดปญหาชองวางระหวางวัย และการสรางกระบวนการในการถายทอดความรูและความเชี่ยวชาญจากบุคลากร
ที่จะเกษียณอายุราชการไปสูบุคลากรรุนใหม ดวยการสราง Community of Learning และ Community of Practice 
เปนตน รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นดวย เพื่อใหการดําเนินงาน
ของคณะเปนไปอยางตอเนื่องและไมสงผลทําใหภาระงานของบุคลากรสูงจนเกินไป

    2) หากคณะตองการที่จะบรรลุผลสําเร็จตามแนวทางของ CMU-EdPEx เพิ่มขึ้น คณะควร
กําหนดวิสัยทัศนใหมีความชัดเจนมากกวาเดิม รวมทั้งควรปรับปรุงเปาหมายการบริหารงานใหมีความชัดเจน ทาทาย 
และสามารถตอบโจทยทิศทางที่คณะตองการมุงเปาใหมากขึ้น

    3) คณะมงีานวจิยัและความรวมมือกบัมหาวิทยาลยัในตางประเทศ (MOU) เปนจาํนวนมาก 
จึงตองเนนการบริหารจัดการโดยมีรองคณบดีชวยสนับสนุนงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะมีนักศึกษาตางชาติ
ทีก่าํลงัศกึษาอยูจาํนวนทีส่งู คณะจึงควรสนับสนุนกจิกรรมท่ีเกีย่วของกับนกัศกึษาตางชาตแิละกิจกรรมในการพฒันาทักษะ
ดานภาษาใหแกนักศึกษาและบุคลากรของคณะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหมากขึ้น

    4) การสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียนในยุคปจจุบัน 
เพือ่นาํมาจัดทาํเปนรปูแบบและแนวทางสําหรบัปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอนของคณะใหมคีวามทันสมยัและตรงตาม
ความตองการของผูเรียน เชน การจัดทําหลักสูตรในลักษณะ non-degree การเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะเก่ียวกับ 
21st Century Skills ที่จําเปนใหแกนักศึกษาและบุคลากรของคณะ เพื่อสรางความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต เปนตน

    5) การตอยอดทางดานอนิเดยีศกึษาใหครอบคลมุท้ังดานสงัคม ภาษา วฒันธรรม เทคโนโลยี
และเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะขยายไปสูการจัดตั้งกลุมเพ่ือศึกษา วิจัย และสรางองคความรูเกี่ยวกับประเทศจีนตอนใตและ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป ทั้งนี้ ในสวนของพมาศึกษา คณะทําไดดีมาก แตคณะตองสราง
ผูนํารุนใหมมาสืบทอด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป

    6) การบูรณาการความรวมมือระหวางคณะตาง ๆ ในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในดานการวิจัย การเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเพิ่มมากขึ้น

    7) การวางแผนเพือ่พัฒนาศกัยภาพทางการบริหารใหแกบคุลากรรุนใหมใหสามารถสบืทอด
ภาระงานบริหารของคณะ เพื่อใหการบริหารงานคณะมีความตอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการสงเสริมใหบุคลากรที่เปน 
Young Staff ไดมีสวนรวมในการทํางานดานการบริหารงานในคณะมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความสนใจและเสริมสรางทักษะ
ที่จําเปนตอการบริหารงานองคกร ซึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงบริหารตอไปในอนาคต

    8) สงเสริมและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยอยางเปนรูปธรรม
มากขึ้น โดยอาจใชระบบพ่ีเล้ียงเพื่อชวยในการแนะแนวทางและใหคําปรึกษาแกผูที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้ง
อาจตองสรางแรงจูงใจใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากปจจุบันคณาจารยของคณะท่ียังไมมีตําแหนงทาง
วิชาการยังอยูในสัดสวนที่คอนขางสูงหรือคิดเปนรอยละ 44 ของอาจารยทั้งหมด

    9) คณะอาจตองนาํขอคดิเหน็ของนกัศกึษาทีไ่ดรบัจากแบบสอบถามมาพจิารณาและทบทวน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคณะใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลประเมินทั้งสองครั้ง
ที่ผานมา นักศึกษายังมีความพึงพอใจอยูเพียงระดับพอใชเทานั้น
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    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
    ผูบริหารมหาวิทยาลัยอาจเขาไปชวยดูแลและสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงทาง

ดานกายภาพ ภูมิสถาปตย หรือสาธารณูปโภคตาง ๆ ของคณะตามความเหมาะสม เนื่องจากเปนคณะที่มีขนาดเล็กและมี
รายไดนอย จึงไมมีศักยภาพเพียงพอในการพึ่งพาตนเองไดทั้งหมด โดยมี 3 เรื่องที่คณบดีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือ
และสนับสนุน ไดแก (1) การปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร (2) การปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร และ (3) ปญหาการเพิ่ม
ปริมาณคาไฟฟาและการเสื่อมสภาพของหมอแปลง

  2.2.2.11 ใหความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการบรหิารงานของคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค ศรีสุวรรณ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งเปนการประเมินคร้ังที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี (ซึ่งการ
ประเมินผลครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดีเชนเดียวกัน) โดยมีประเด็นที่นาชื่นชม 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
    1) การดําเนินงานท่ีมีเปาหมายชัดเจนและตอเนื่องของศูนยสถาปตยกรรมลานนา คุมเจา

บุรีรัตน มหาอินทร สงผลใหไดรับรางวัล Museum Thailand Awards ตอเนื่องเปนปที่ 3 ตั้งแตป พ.ศ. 2559 – 2562 
โดยในป พ.ศ. 2562 ศูนยสถาปตยกรรมลานนาไดรับถึง 2 รางวัล ไดแก (1) รางวัล Museum Thailand Awards 2019 
พิพิธภัณฑแหงการเรียนรูดานสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทดีเดนดานการเรียนรู และ (2) รางวัล Popular vote 
จากคะแนนความนิยมของประชาชนผูเขาใชบริการในเว็บไซตมิวเซียมไทยแลนด

    2) การผลักดันใหสามารถเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ไดเปนผลสําเร็จ โดยจะเริ่มเปดรับนักศึกษารุนแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 รวมทั้ง
การผลักดันการเปดสอนหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด โดยสภามหาวิทยาลัยไดเห็น
ชอบการเปดสอนหลักสูตรดังกลาวแลว (ขั้นตอนที่ 1)

    3) การดําเนินงานในดานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง จนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกในวงกวาง

    4) การจัดต้ังศูนยออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Universal 
Design Center – Chiang Mai University : UDC – CMU) โดยรวมมอืกบัศนูยเวชศาสตรผูสงูอาย ุเพือ่เปนศนูยใหความรู
และใหคาํแนะนาํในการออกแบบเพือ่ผูสงูอายแุละผูพกิาร รวมถงึการวจิยัและการสรางนวตักรรมสาํหรับอํานวยความสะดวก
ใหแกผูพิการและผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกดานนวัตกรรมอาหาร
และสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย

    5) การใชความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในดานงานออกแบบของคณะ รวมถึง
ความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการบริการวิชาการ ซึ่งสงผลกระทบในเชิงบวกใหแกชุมชนตาง ๆ ในจังหวัด
เชยีงใหม โดยเฉพาะคณะไดมกีารจัดอบรมหลกัสตูรระยะส้ันตาง ๆ  ทีส่าํคญั ไดแก หลกัสตูรการจดัการธรุกจิอสงัหารมิทรพัย 
โดยความรวมมือกันสมาคมอสังหาริมทรัพยเชียงใหม-ลําพูน ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และมีผูให
ความสนใจคอนขางมาก
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    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
    1) ควรมีหองปฏิบัติการและอุปกรณเครื่องมือในภาคปฏิบัติที่ทันสมัยและเพียงพอตอ

จํานวนของนักศึกษา เน่ืองจากปจจุบันอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชงานในดานสถาปตยกรรมมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมัย นักศึกษาจึงควรมีความรูความเขาใจในการใชอุปกรณเครื่องมือเหลานั้นมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แขงขันใหกับนักศึกษาของคณะ รวมท้ังคณะอาจตองพิจารณาขยายเวลาในการใชงานหองปฏิบัติการใหกับนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม

    2) คณะควรตองมีการสนับสนุนและมีการผลักดันบุคลากรสายวชิาการในการเขาสูตาํแหนง
ทางวชิาการ โดยเฉพาะตาํแหนงรองศาสตราจารย (รศ.) และศาสตราจารย (ศ.) เพิม่มากขึน้กวาเดมิ รวมทัง้อาจตองสนบัสนนุ
การทําวิจัยและการศึกษาตอของคณาจารยใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มสูงขึ้น

    3) ควรใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาตางชาติและการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ัง inbound และ outbound การเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาเปนการเฉพาะ โดยการจัดเปนหลักสูตรเพ่ือใชในการเรียนและการปฏิบัติงานดาน
สถาปตยกรรม (English for Architecture) เปนตน

    4) ควรมีการสํารวจความพรอมของอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ และระบบสาธารณูปโภค
ของคณะอยางเปนระบบ เพ่ือจัดทําเปนแผนการบํารุงรักษาและการจัดหาอุปกรณทดแทน รวมท้ังใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดตั้งคําของบประมาณประจําป ซึ่งจะชวยลดปญหาการจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินในการซอมแซมอุปกรณ
เรงดวนได

    5) ควรหาแนวทางในการทําใหศูนยออกแบบและใหคําปรึกษาสถาปตยกรรมของคณะ
สามารถรับงานออกแบบและงานบริการวิชาการดานการออกแบบจากหนวยงานภายนอกไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการหารายไดใหแกคณะ รวมทั้งอาจแสวงหารายไดโดยการปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา
เปนแบบเหมาจาย และการจัดกิจกรรมของศูนยสถาปตยกรรม คุมเจาบุรีรัตน มหาอินทร ใหมีความโดดเดนและนาสนใจ
เพิ่มขึ้น หากคณะจัดกิจกรรมดี ๆ อาจเปนแหลงสรางรายไดใหกับคณะอีกชองทางหนึ่ง

    6) ควรดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
อยางเต็มท่ี เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือหลักในการพฒันาคณะและใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยการวเิคราะห
ถงึจดุออนทีม่อียูและหาแนวทางในการดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขใหดขีึน้ เพือ่ใหบรรลเุปาหมายตามเกณฑเหลานัน้ ซึง่นาจะ
ชวยใหคณะไดรับการรับรองหรือสามารถกาวไปสูเกณฑ EdPEx ในระดับที่สูงขึ้นได

    ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตร เชน หลักสูตรการเปนผูบริหารระดับหัวหนาสวนงาน 

ระดับหัวหนาภาควิชา รองคณบดี ผูชวยคณบดี เปนตน เพื่อเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรในการเขาสูตําแหนงบริหาร
ทุกระดับ โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนที่มีคุณสมบัติพรอมเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ อาทิ เปนรองศาสตราจารย
หรือมีคณุวุฒปิริญญาเอกและมตีาํแหนงเปนผูชวยศาสตราจารยแลว และเนือ้หาหลกัสูตรควรครอบคลมุเรือ่งการบรหิารงาน
ดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน เชน ดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรบุคคล ดานงบประมาณ ดานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ ดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และการมีธรรมาภิบาลในการบริหาร เปนตน โดยการเชิญผูมีประสบการณจาก
ภายนอกมาเปนวิทยากรใหความรูและถายทอดประสบการณแกผูเรียน หากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได ก็จะทําให
มหาวิทยาลัย/สวนงานมีทรัพยากรบุคคลจํานวนมากที่มีความพรอมในการกาวข้ึนสูตําแหนงบริหารไดอยางมีคุณภาพ 
ทั้งนี้ หากบุคลากรทานใดไดผานการอบรมหลักสูตรนี้แลว ถาสมัครเขารับการสรรหาในตําแหนงบริหารใด ๆ ก็อาจไดรับ
การพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
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  2.2.2.12 ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 
2562 ซึ่งเปนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหนงครบ 3 ป มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก 
(ซึ่งการประเมินผลคร้ังท่ี 1 ในรอบ 1 ป 6 เดือน มีผลการบริหารงานในภาพรวมอยูที่ระดับดี – ดีมาก เชนเดียวกัน) 
โดยมีประเด็นที่นาชื่นชมและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

    ประเด็นที่นาชื่นชม
    1) การดาํเนนิงานบรรลเุปาหมายตามแผนการบริหารงานทุกตวัชีว้ดั รวมทัง้ประสบผลสาํเร็จ

ใหคณะผานการประเมิน EdPEx300 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในป 2562
    2) การสนับสนุนและสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยอยางตอเน่ือง 

ทําใหคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
    3) การเขารวมโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหม ซึ่งเปนโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย

การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถตอบโจทย
ความตองการของตลาดแรงงาน

    4) การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล ซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนจากการฝกฝนไปสูการสรางนวัตกรรมได 
องคกรภาคเอกชนนาจะพรอมสนับสนุนงบประมาณ หรือมหาวิทยาลัยอาจตองชวยหาแหลงทุนใหในบางกรณี

    ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
    1) คณบดีควรใหความสําคัญเร่ืองการรับฟงเสียงสะทอนจากบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อการทํางานรวมกัน การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และการเขาถึงบุคลากรทุกระดับชั้นใหมากยิ่งขึ้น
    2) คณะควรสาํรวจความตองการของนักศกึษาเก่ียวกบัเคร่ืองมอืและอุปกรณในภาคปฏบิตัิ 

เพือ่นาํมาวางแผนงานในการจดัหาเครือ่งมอืฯ ดงักลาว ซึง่หากเปนเครือ่งมอืทีม่มีลูคาการลงทุนสงู และมแีนวโนมท่ีจะลาสมยั 
ก็อาจตองปรับระบบการเรียนการสอนเปน Project-based learning ใหนักศึกษาไดฝกภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการ 
ซึ่งจะทําใหมีโอกาสไดใชเครื่องมือจริง รวมทั้งสถานประกอบการก็จะไดประโยชนรวมดวย

    3) ควรปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและทักษะตาง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิต
ใหไดตรงตามความตองการของตลาดและมีความพรอมในการทํางานเพิ่มมากขึ้น

    4) การบรูณาการหลกัสตูรรวมกบัคณะอืน่ เพือ่ใหนกัศกึษามีความรูทีห่ลากหลาย ทัง้ความรู
ดานการตลาด การบริหารตนทุน Supply Chain Management, Logistic และ Internet of Things รวมทั้งการพิจารณา
เปดหลักสูตรแบบ Competency based โดยจัดการเรียนการสอนแบบ module เพ่ือใหผูเรียนสามารถทํางานไดจริง
เมื่อจบหลักสูตร

    5) การบูรณาการการทํางานรวมกับคณะบริหารธุรกิจและคณะทางดานศิลปะ เพื่อสราง
งานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

    6) ควรมนีโยบายเชงิรกุในการรวมพฒันากลไกการสรางมาตรฐานของสนิคา โดยการรวมมอื
กับผูประกอบการในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเขาสูตลาด
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2.3 การกํากับดูแลในเรื่องอื่น ๆ
 2.3.1 รบัทราบและใหความเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั (กบม.) ในฐานะคณะกรรมการ

บรหิารงานบุคคล ทาํการแทนสภามหาวิทยาลัย ไดมมีตอินมุตัใินการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ ตามพระราชบัญญตัิ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ในกรณีดังนี้

  • แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน จํานวน 2 ราย
  • แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 3 ราย
  • แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จํานวน 3 ราย
 2.3.2 รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม และใหความเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 2.3.3 รับทราบรายงานการเงินของหนวยงานในสวนงานวิชาการ และรายงานการเงินของสวนงานวิชาการ

ภายใน ประจําปงบประมาณ 2562
 2.3.4 รับทราบรายงานสถานภาพทางการเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2562
 2.3.5 รับทราบรายงานผลประโยชนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 

2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
 2.3.6 รับทราบการอนุมัติผูกพันรายจายขามปงบประมาณ จํานวน 8 ครั้ง วงเงิน 334,179,984 บาท
 2.3.7 รับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง ประจําไตรมาสตาง ๆ ของปงบประมาณ 2563 (เฉพาะไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4)
 2.3.8 รับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม 
 2.3.9 รบัทราบรายงานประจาํปและรายงานการเงนิประจาํปงบประมาณ 2563 ของศนูยนวตักรรมเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว (ศูนยความเปนเลิศ) 
 2.3.10 รับทราบงานการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ 2562
 2.3.11 รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของสภาวชิาการในรอบครึง่ป และรอบ 1 ป ของปงบประมาณ 2563
 2.3.12 รับทราบมาตรการตอบสนองตอสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ภาคผนวก
สภามหาวิทยาลัยเชยงใหม

ป 2563



ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติ ในป 2563

1. ข�อบงัคบัท่ีออกใหม�และข�อบงัคบัทีป่รบัปรงุใหม�โดยยกเลกิข�อบงัคบัเดิม จาํนวน 10 ฉบับ ประกอบด�วย

1.1 ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน 2 ฉบับ
 1.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการแตงตั้งอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานใหดํารงตําแหนง

อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชํานาญการ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชํานาญการพิเศษ อาจารยผูสอนภาษา
อังกฤษพื้นฐานเชี่ยวชาญ และอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2563

  เหตุที่ออกขอบังคับ – โดยที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 
ขอ 9.3 ให ก.บ. มีอํานาจในการกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไดนอกเหนือจากตําแหนงคณาจารย
ประจําและตําแหนงนักวิจัย ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตรเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอนวิชาภาษา
องักฤษพืน้ฐาน และกาํหนดหลักเกณฑและวธิกีารในการเขาสูตาํแหนงในระดบัท่ีสงูข้ึนใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ทางวิชาการ จึงสมควรกําหนดใหมีขอบังคับนี้

 1.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําของอาจารยผูสอนภาษา
อังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2563

  เหตทุีอ่อกขอบังคับ – เพ่ือกาํหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันตํา่ และการกําหนดอตัราเงนิเดือน 
เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนประจําตําแหนงของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยมีสาระสําคัญ คือ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตองมีภาระงานทางวิชาการไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทํางานตอ
สัปดาหโดยมีภาระงานขั้นตํ่า ดังนี้

  1) ภาระงานสอน ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห
  2) งานศกึษาคนควาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน งานบริการวชิาการ และภาระงานอืน่ท่ีสอดคลองกบั

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 5 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห
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 ทั้งน้ี ภาระงานข้ันต่ํารวมตองไมนอยกวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยสามารถกําหนดใหนําเอาช่ัวโมงทํางาน
ของภาระงานขั้นตํ่าตาม 2) ไปเพิ่มในภาระงานขั้นตํ่าตาม 1) ไดตามความเหมาะสม โดยใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนงาน
โดยการเสนอแนะของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสํานักวิชา เปนผูพิจารณาอนุมัติในการจัดทําขอตกลงรวมกอนการ
ปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) เปนราย ๆ ไป

1.2 ขอบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
 1.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนชวยเหลือบรรเทาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563
  เหตุที่ออกขอบังคับ – ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขยายวงกวางมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดออกประกาศ เร่ือง มาตรการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 
ลงวันที ่12 มีนาคม 2563 โดยขอความรวมมือจากหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดใหพิจารณากําหนดมาตรการ
ใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงกําหนดแนวทางในการใหความ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งผลกระทบจากภัยพิบัติ
อืน่ ๆ  ทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยเฉพาะนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม จงึเสนอขอจัดตัง้กองทุนชวยเหลือบรรเทาแกนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยโดยการจัดทําเปนขอบังคับ

 1.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการปรับลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา และคาบํารุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

  เหตุที่ออกขอบังคับ – เพื่อบรรเทาภาระคาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษา และคาบํารุงหอพัก
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูปกครองที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่มหาวิทยาลัยยังสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานไดอยางมีคุณภาพ

1.3 ขอบังคับเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน จํานวน 1 ฉบับ
 1.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย และ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563
  เหตทุีอ่อกขอบังคับ – เพือ่ชวยคุมครองผูสรางผลงานทางวชิาการ อาจารย และนกัวจิยัของมหาวิทยาลยั 

เพื่อไมใหขัดแยงกับกฎหมายวาดวยเรื่องผลประโยชนทับซอนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.) และปรับปรุงใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
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1.4 ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป จํานวน 4 ฉบับ
 1.4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 28 มนีาคม 

2563
  เหตุที่ออกขอบังคับ – เพื่อใหการจัดประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันสามารถ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวกถึงแมวาผูเขารวมประชุมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกัน
 1.4.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วาดวยการประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 

2563
  เหตุที่ออกขอบังคับ – เพื่อปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการประชุมผานส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2563 ลงวันที ่28 มนีาคม 2563 ใหสอดคลองกบัพระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานส่ืออเิลก็ทรอนกิส 
พ.ศ. 2563 ซึ่งไดกําหนดแนวปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่สอดคลองกับบริบทการดําเนิน
งานของหนวยงานและองคกรตาง ๆ มากยิ่งขึ้น

 1.4.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 (ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2563)

  เหตุที่ออกขอบังคับ – เพื่อใหการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 1.4.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2564 (ได
รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2563)

  เหตุที่ออกขอบังคับ – มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีนโยบายปรับปรุงโครงสรางการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในใหมีความชัดเจน สอดคลองกับมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

1.5 ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ จํานวน 1 ฉบับ
 1.5.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2563
  เหตุที่ออกขอบังคับ – เน่ืองจากไดปรับปรุงเก่ียวกับจํานวนหนวยกิตของการเสนอขอรับปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทยใหสัมพันธกับโครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563
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2. ระเบยีบท่ีออกใหม�และระเบยีบทีป่รบัปรงุใหม�โดยยกเลกิระเบยีบเดิม จาํนวน 1 ฉบับ

2.1 ระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
 2.1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563
  เหตุที่ออกระเบียบ – เพื่อกําหนดโครงสรางและวิธีการบริหารจัดการหอพักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ทั้งหอพักที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและหอพักที่อยูในการดูแลของคณะตาง ๆ ใหเปนระบบเดียวกัน

3. ประกาศทีอ่อกใหม�และประกาศทีป่รบัปรงุใหม�โดยยกเลกิประกาศเดิม จาํนวน 3 ฉบับ

3.1 ประกาศเกี่ยวกับการแบงหนวยงานในสวนงาน และการแบงงาน
 3.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การกําหนดอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563
  เหตุที่ออกประกาศ – ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
 3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การแบงงานและกําหนดอํานาจหนาท่ีของงานในสํานักงาน

การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 (ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2563)
  เหตุที่ออกประกาศ – เพื่ออนุวัติตามความในขอ 17 ของรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย

การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2564 ที่กําหนดใหการแบงงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของงาน
ในสํานักงานการตรวจสอบภายในใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

3.2 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 3.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การกําหนดขนาดของสวนงาน จํานวนตําแหนงรองคณบดี 

รองผูอํานวยการ และผูชวยคณบดี พ.ศ. 2563
  เหตทุีอ่อกประกาศ – เพือ่กาํหนดจาํนวนรองหวัหนาสวนงานและหวัหนาสวนงานในบางสวนงานเพิม่ขึน้

ใหเหมาะสมกับภารกิจ

4. ข�อบงัคบัทีแ่ก�ไขเพิ่มเตมิ จาํนวน 6 ฉบบั

4.1 ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน 4 ฉบับ
 4.1.1 ขอบังคับมหาวทิยาลยัเชียงใหม วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวชิาการข้ันต่ําของคณาจารยประจาํสังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  เหตุที่แกไขเพิ่มเติม – เพื่อปรับภาระงานขั้นตํ่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสัดสวนภาระ

งานสอนและงานวิจัย โดยใหเปนไปตามความถนัดและบริบทของแตละสาขาวิชา
 4.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และถอดถอนผูดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

  เหตุที่แกไขเพ่ิมเติม – เพ่ือใหหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคล
ใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 และเพ่ือเปนการรองรบัการเพิม่รปูแบบ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีมีความหลากหลาย และเปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเปนคณาจารย
ประจําสามารถใชผลงานทางวิชาการตามความถนัดมาใชเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได
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 4.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือขอกําหนดตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

  เหตุที่แกไขเพิ่มเติม – เพื่อความเหมาะสมและมีความคลองตัวในการนําไปปฏิบัติ
 4.1.4 ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการเปลีย่นตาํแหนง และการตัดโอนตาํแหนงและอตัราเงนิเดอืน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  เหตุที่แกไขเพิ่มเติม – เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจใชขอบังคับนี้ขอใดขอหนึ่งไดในกรณีที่มีความ

จําเปน ซึ่งจะชวยทําใหมีความคลองตัว และมีความยืดหยุนในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

4.2 ขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูบริหาร จํานวน 1 ฉบับ
 4.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

4.3 ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน จํานวน 1 ฉบับ
 4.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
  เหตุที่แกไขเพ่ิมเติม – เพื่อใหสามารถจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายหนังสือโครงการตําราของ

คณะตาง ๆ จํานวนรอยละ 10 หลังหักคาใชจายใหกับมหาวิทยาลัย

5. ระเบยีบท่ีแก�ไขเพิ่มเตมิ จาํนวน 2 ฉบบั

5.1 ระเบียบเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
 5.1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจาย 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  เหตุทีแ่กไขเพิม่เติม – เพ่ือใหอธกิารบดมีอีาํนาจลดหรอืยกเวนคาธรรมเนียมการศกึษาสําหรับนกัศกึษา

ที่เขาศึกษาตามโครงการหรือขอตกลงความรวมมือ หรือกรณีที่มีเหตุพิเศษอื่น
 5.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  เหตทุีแ่กไขเพิม่เตมิ – เพือ่ใหการดําเนินการจัดการเรยีนการสอนในหลกัสูตร เฉพาะหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ คณะวศิวกรรมศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ

6. ประกาศท่ีแก�ไขเพิ่มเตมิ จาํนวน 4 ฉบบั

6.1 ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน 4 ฉบับ
 6.1.1 ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง อตัราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  เหตุที่แกไขเพ่ิมเติม – เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนประจําตําแหนง

ของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 6.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  เหตุที่แกไขเพ่ิมเติม – เพ่ือกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนประจําตําแหนงของ

รองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ และผูชวยคณบดีใหสอดคลองกับจํานวนตําแหนงท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ
ใหเพิ่มจํานวนใหเหมาะสมกับภารกิจ
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 6.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

  เหตทุีแ่กไขเพ่ิมเตมิ – เพ่ือกาํหนดบัญชเีงนิเดอืนของพนกังานสายวชิาการ (คณาจารยประจาํ) เปนบญัชี
เดียว โดยไมจําแนกอัตราขั้นตํ่าขั้นสูงของแตละชวงตําแหนงทางวิชาการ 

 6.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563

  เหตุที่แกไขเพิ่มเติม – กําหนดใหมีตําแหนง “ศาสตราจารยปฏิบัติ” ใชอักษรยอ “ศ.ปฏิบัติ” และ 
“ศาสตราจารยการสอน” ใชอักษรยอ “ศ.การสอน” เปนตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นในมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารยสามารถท่ีจะใชผลงานตามความถนัดเฉพาะดาน เชน ดานการเรียนการสอน (Teaching 
Professor) ดานความเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาชีพ (Clinical Professor, Services Professor) เพื่อเปนการขยายขอบเขต
ของตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นใหครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา และสอดคลองกับตําแหนงทางวิชาการที่ใชกัน
ทั่วโลก ทั้งนี้ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการจากการดํารงตําแหนง
ดังกลาว แตใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนไดจนถึงอัตราสูงสุดตามโครงสรางบัญชีเงินเดือน
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