


- พุทธสุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย -

สภามหาวิทยาลั ยเชียงใหม่

อตฺฺตฺานํํ
ทมยนฺํติฺ ปณฺฺฑิิตฺา 

บััณฑิิตทัั้�งหลาย
ย่อมฝึึกตน



แม้้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ยัังขยัายัวงกว้างออกไป และ

ส่งผลกระทบติ่อการดำาเนินงานของม้หาวิทยัาลัยัในหลาก

หลายัม้ิติิก็ติาม้ แติ่ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ก็สาม้ารถปรับติัว

ให้ทันกับสถานการณ์์ได้อยั่างรวดเร็ว จนสาม้ารถก้าวผ่าน

ปัญหาและผลกระทบต่ิาง ๆ ที�เกิดข้�นได้เป็นอยั่างดี แต่ิอยั่างไร

ก็ติาม้ ด้วยัข้อจำากัดทางด้านทรัพยัากรของม้หาวิทยัาลัยั

ที�ได้รับลดลง ในระยัะต่ิอไปการบริหารม้หาวิทยัาลัยัอาจ

ต้ิองเล้อกดำาเนินการที� ม่่้งเป้าหม้ายัม้ากยัิ� ง ข้�นดังต่ิอไปนี�

(1) การม่่้งเน้นการดำาเนินการที�เป็นพันธกิจหลักของม้หาวิทยัาลัยั 

(Core Mission) (2) ปรับองค์กรให้เป็นองค์กรที�มี้ประสิทธิภาพ 

มี้ความ้กระฉัับกระเฉัง และคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิิบัติิ

งาน (Lean Organization) (3) เน้นความ้ประหยััด ซึ่้�ง

ต้ิองทำาให้บ่คลากรในม้หาวิทยัาลัยัเกิดความ้ติระหนัก และ

มี้ม้าติรการติ่าง ๆ ในการดำาเนินการให้เกิดความ้ประหยััดใน

การใช้ื้ทรัพยัากรของม้หาวิทยัาลัยัอย่ัางมี้ประสิทธิภาพ และ 

(4) การหาทางเพิ�ม้รายัได้ที�นอกเหน้อจากรายัได้เดิม้ที�เคยั

ได้รับ หร้อหารายัได้เพิ�ม้จากแหล่งใหม่้ที�เกิดข้�นในช่ื้วง COVID-19

สำาหรับในปี 2565 นี� ม้หาวิทยัาลัยัจำาเป็นต้ิองม้ีการ 

“Digital Transformation” โดยัการขับเคล้�อนม้หาวิทยัาลัยั

เชีื้ยังใหม่้ให้เป็น Total Digital University อย่ัางแท้จริง 

เพ้�อนำาดิจิทัลเข้าม้าใช้ื้ในการบริหารจัดการ การเรียันการสอน 

การวิจัยั การบริการวิชื้าการ และการพัฒนางานด้านอ้�น ๆ ให้มี้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลม้ากยัิ�งข้�น โดยัการทำาให้ดิจิทัล

แทรกซ้ึ่ม้อยั่่ในท่กพันธกิจของม้หาวิทยัาลัยั แต่ิการจะดำาเนิน

การเร้�องนี�ให้บรรล่ผลสำาเร็จได้นั�น ผ้่บริหารม้หาวิทยัาลัยั/

ส่วนงานท่กระดับจะต้ิองเข้าม้ามี้ส่วนร่วม้ในการขับเคล้�อน

องค์กรของตินให้เป็น Fully Digitalized Organization อยั่าง

เป็นระบบและอยั่างพร้อม้เพรียังกัน โดยัเราจะต้ิองสร้างความ้

ติระหนักร่วม้กนัว่า หากม้หาวทิยัาลัยั/ส่วนงานยังัคงไม้ย่ัอม้ปรบั

เปลี�ยัน หร้อยัังมี้การเปลี�ยันแปลงช้ื้า หร้อยังัคงใช้ื้ระบบ Manual 

อยั่่เช่ื้นเดิม้ แต่ิแนวโน้ม้ของนักศ้ึกษา บ่คลากร และประชื้ากร

ในร่่นต่ิอไป กำาลังก้าวไปเป็น Digital Citizen ทั�งหม้ดแล้ว

ม้หาวิทยัาลัยัของเราก็จะไม่้สาม้ารถก้าวทันกับการเปลี�ยันแปลง

สารจาก...
นํายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั�งนี�ได้และอาจเหนี�ยัวรั�งการพัฒนาให้ล้าหลังกว่าม้หาวิทยัาลัยั

อ้�นได ้ดังนั�น ผ้่บริหารม้หาวทิยัาลัยั/ส่วนงานร่น่นี� จ้งเปน็ร่น่ที�ต้ิอง

รับผิดชื้อบติ่อการเปลี�ยันแปลงและติ้องไม้่โอนอ่อนผ่อนปรน 

เพราะเป็นการทำาเพ้�ออนาคติที�รั�งรอไม่้ได้อีกแล้ว ผม้จ้งขอความ้

ร่วม้แรงร่วม้ใจผ้่บริหารม้หาวิทยัาลัยั/ส่วนงานจะต้ิองแสดง

ให้เห็นว่าเรามี้ความ้ม่่้งมั้�นและจริงจังในเร้�องนี� โดยัให้ถ้อเป็น

นโยับายัจากสภาม้หาวิทยัาลัยัว่า มหาวิิทยาลััยจะต้้องปรัับ

เปล่ั�ยนอย่างม่เป้าหมายแลัะม่กรัอบเวิลัาท่�ชััดเจนท่�จะทำาให้

มหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ของเรัาเปน็ Total Digital University 

ได้เป็นผลัสำำาเร็ัจ ซ้ึ่�งสภาม้หาวิทยัาลัยัพร้อม้ให้การสนับสน่น

เร้�องนี�อย่ัางเต็ิม้ที�

ผม้ในนาม้ของสภาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม้่ต้ิองขอขอบค่ณ์

และขอให้กำาลังใจผ้่บริหารม้หาวิทยัาลัยั/ส่วนงาน และบ่คลากร

ท่กท่านที�ได้ “ร่ัวิมด้วิย ช่ัวิยกัน” พัฒนางานด้านต่ิาง ๆ อยั่าง

เต็ิม้ความ้ร้่ความ้สาม้ารถของตินจนสาม้ารถทำาให้ ม้ชื้. ของ

เราก้าวเป็นม้หาวิทยัาลัยัอันดับต้ิน ๆ ของประเทศึและมี้การ

พัฒนาที�ยัั�งยั้นอยั่างไม่้หยั่ดนิ�ง จนเป็นที�ยัอม้รับของสังคม้โดยั

รวม้ ผม้จ้งมี้ความ้คาดหวังว่า ด้วยัวัฒนธรรม้องค์กรของ ม้ชื้. จะ

เป็นแรงผลักดันให้สาม้ารถก้าวข้าม้ปัญหาและอ่ปสรรคต่ิาง ๆ  ได้

ไม่้ว่าจะมี้ความ้ร่นแรงม้ากน้อยัเพียังใดก็ติาม้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวทิั้ยาลัยเชียงใหม่
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ปณิธาน

วิสัยทั้ัศน์

วัฒนธรรมองค์์กร

ค์่านิยม

ยุทั้ธศาสตร์ของมหาวิทั้ยาลัย

บัทั้สรุปผู้้�บัริหาร

ค์ณะกรรมการสภามหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

โค์รงสร�างค์ณะกรรมการสภามหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

อำานาจหน�าทั้ี�ของสภามหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

การประชุมสภามหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

การบัริหารงานของสำานักงานสภามหาวิทั้ยาลัย

ผู้ลการดำำาเนินงานตามอำานาจหน�าทั้ี�ทั้ี�กำาหนดำไว�ในพระราชบััญญัติ
มหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

ผู้ลการดำำาเนินงานในดำ�านการกำากับัด้ำแล และหน�าทีั้�อ่�นทีั้�กำาหนดำไว�ใน
ระเบีัยบัและข�อบัังคั์บัทีั้�เกี�ยวข�อง

ภาค์ผู้นวกสภามหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564

01

01

01

01

02

03

07

10

11

12

14

15

43

66



ANNUAL REPORT 2022 | Univers i ty Counci l , Chiang Mai Univers i ty
IV 1

รายงานผลด ำา เน ินงานปี 2565 |  สภามหาว ิทยาล ัย เชียงใหม่

• มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ
• มุ่งเนันประสิทธิภาพของงาน
• เน้นความคล่องตัว
• องค์กรแห่งการเรียนรู้

การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การยึดหลักธรรม รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
การเชิดชูรับใช้สังคม • ยึดหลักธรรมาภิบาล

• เชิดชูคุณธรรม
• พัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ/

จิตบริการ

• ทำางานเป็นทีม

• สร้างความรักความผูกพัน
องค์กร

• มุ่งเน้นท้องถิ่นและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

Excellence Morality UnityCommunity 
Engagement

ปณิฺธานํ

วิสัยทัศนํ์

ค่านํิยม

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ เป็นม้หาวิทยัาลัยัแห่งแรกในส่วนภ่มิ้ภาค จัดตัิ�งข้�นติาม้นโยับายัของรัฐ และเจตินารม้ณ์์ของ

ประชื้าชื้นในภาคเหน้อ ให้เป็นศ่ึนย์ักลางทางวิชื้าการและวิชื้าชีื้พชัื้�นส่ง เพ้�ออำานวยัประโยัชื้น์แก่ท้องถิ�นและประเทศึชื้าติิ

โดยัส่วนรวม้

ม้หาวิทยัาลัยัแห่งนี�เป็นแหล่งสะสม้ ค้นคว้า วิจัยั และถ่ายัทอดความ้ร้่ ติาม้หลักแห่งเสรีภาพทางวิชื้าการ โดยัยั้ดมั้�น

ในสัจธรรม้และค่ณ์ธรรม้ เพ้�อความ้เป็นเลิศึทางวิชื้าการ การประยั่กต์ิ เผยัแพร่ และการทำาน่บำาร่งศิึลปวัฒนธรรม้

บัณ์ฑิิติแห่งม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้พ้งฝัักใฝ่ัในการฝึักฝันติน เป็นผ้่ร้่จริง คิดเป็น ปฏิิบัติิได้ สาม้ารถครองติน ครองคน 

ครองงาน ด้วยัม้โนธรรม้และจิติสำาน้กต่ิอสังคม้

มหาวิิทยาลััยชัั้�นนำาท่�รับผิิดชั้อบต่่อสังคมแลัะการพััฒนาท่�ยั�งยืน
(A Leading University Committed to Social Responsibility and Sustainable Development)

CHIANG MAI UNIVERSITY

E C UM

VISION

ร่วมด้วย ช่วยกัน
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ยุทธศาสตฺร์ของมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

TQA/EdPEx 350 (TQC) THE UIR Top 100มหาวิทยาลัยชั้นํนํํา
ที่รับผิดชอบตฺ่อสังคมและการพัฒนําที่ยั่งยืนํ

ยุทธศาสตฺร์
เชิงรุก

ยุทธศาสตฺร์
ตฺามพันํธกิจ

ยุทธศาสตฺร์
การบริหาร

จัดการ

นํวัตฺกรรมด้านํ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานํ

SDG 7,11,13

บริหารจัดการเชิงบูรณฺาการ
SDG 17

ทั้ี�มา : ข�อม้ลจากกองแผู้นงาน มหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

ผลิตฺบณัฺฑิิตฺที่มีคุณฺภาพ
และมีทักษะการเป็นํ

พลเมืองโลก
SDG 4

วิจัยเพื่อความเปน็ํเลิศ
และนํวัตฺกรรม

SDG 1,2,3,4,7,9,
11,13,17

ล้านํนําสร้างสรรค์
SDG 3,4,11

นํวัตฺกรรมด้านํอาหาร
และสุขภาพและการดูแล

ผู้สูงอายุ  SDG 2,3

บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชนํ์แก่สังคม

SDG 1,11

2
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ผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำาปี 2564

ผลการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551 มีประเด็นสาระสำาคัญ ประกอบด้วย

บทสรุป
ผู้บริหาร

ในปี 2564 สภาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้มี้การประช่ื้ม้ทั�งหม้ด 14 ครั�ง มี้ระเบียับวาระการประช่ื้ม้ทั�งสิ�น 485 เร้�อง 

จำาแนกเป็นระเบียับวาระแจ้งให้ที�ประช่ื้ม้ทราบ 99 เร้�อง ระเบียับวาระนโยับายั 17 เร้�อง ระเบียับวาระการแต่ิงตัิ�งผ้่บริหาร

หร้อคณ์ะกรรม้การติาม้ที�กฎหม้ายัหร้อระเบียับข้อบังคับกำาหนด 35 เร้�อง ระเบียับวาระการเสนอเพ้�อพิจารณ์า 123 เร้�อง 

และระเบียับวาระเสนอเพ้�อทักท้วง 211 เร้�อง ในบรรดาวาระเหล่านี�อาจจำาแนกผลการดำาเนินงานออกเป็น 2 ประเภท ค้อ

1.2 การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
รวม้ทั�งหม้ด 34 ฉับับ โดยัออกเป็นข้อบังคับ ระเบียับ จำานวน 

15 ฉับับ (รวม้ทั�งปรับปร่งข้อบังคับและระเบียับเดิม้ โดยัยักเลิก

ฉับับเดิม้ทั�งฉับับ) และออกเป็นข้อบังคับ ระเบียับ และประกาศึที�

เป็นฉับับแก้ไขเพิ�ม้เติิม้ จำานวน 19 ฉับับ ซ้ึ่�งมี้ข้อบังคับที�สำาคัญ อาทิ 

(1) ข้อบังคับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัศึาสติราจารยัป์ฏิิบัติิ 

ศึาสติราจารยั์การสอนในม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ พ.ศึ. 2564

(2) ข้อบังคับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัการบริหารงานและ

การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศึ. 2564

(3) ข้อบังคับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัการใช้ื้ลายัม้้อช้ื้�อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศึ. 2564

(4) ข้อบังคับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัการสอบของนักศึก้ษา 

พ.ศึ. 2564

1

1.1 การกำาหนดนโยบายและอนมัุติแผนพฒันา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเร่่องท่ีสำาคัญ ได้แก่ 

(1) แผนพัฒนาการศ้ึกษาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ 

ระยัะที� 13 (พ.ศึ. 2566 - 2570) 

(2) แผนบริหารความ้เสี�ยังของม้หาวิทยัาลัยั

เชีื้ยังใหม่้ ประจำาปีงบประม้าณ์ พ.ศึ. 2564 - 2565

(3) การประเมิ้นตินเองและการจัดกล่่ม้สถาบัน

อ่ดม้ศ้ึกษาเชิื้งยั่ทธศึาสติร์ และแผนพัฒนาความ้

เป็นเลิศึและแผนพัฒนากำาลังคนระดับส่งของ

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้

(4) การให้ข้อเสนอแนะต่ิอยั่ทธศึาสติร์และ

แผนการบริหารงานในวาระการดำารงติำาแหน่ง 4 ปี 

ของหัวหน้าส่วนงานที�ได้รับแต่ิงตัิ�งใหม่้ จำานวน 

15 ส่วนงาน
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1.3 อนุมัติการเปิดสอนและการปิดหลักสูตร
การศึกษา  

โดยัอน่มั้ติิให้เปิดสอนหลักส่ติรใหม่้ขั�นติอนที� 

2 จำานวน 11 หลักส่ติร การอน่มั้ติิหลักส่ติรสอง

ปริญญา จำานวน 12 หลักส่ติร การปรับปร่งหลักส่ติร 

จำานวน 142 หลักส่ติร การเปลี�ยันแปลงอาจารย์ั

ประจำาหลักส่ติร จำานวน 210 หลักส่ติร และการ

ปิดหลักส่ติร จำานวน 6 หลักส่ติร

1.5 การจัดตั�ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั�งการแบ่ง หร่อปรับปรุงหน่วยงานใน
ส่วนงาน

โดยัได้มี้การจัดตัิ�งวิทยัาลัยัการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติเป็นส่วนงาน

วิชื้าการภายัในของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ การโอนย้ัายัศ่ึนยั์

นวัติกรรม้การสอนและการเรียันร้่จากสำานักบริการเทคโนโลยีั

สารสนเทศึไปเป็นหน่วยังานในสังกัดสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั การ

ปรับเปลี�ยันช้ื้�องานและหน่วยังานในส่วนงานวิชื้าการและส่วนงาน

อ้�น จำานวน 1 ศ่ึนยั์ 3 งาน การจัดตัิ�ง “สำานักงานสนับสน่นการ

วิจัยั” ให้เป็นหน่วยังานในสังกัดสถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์ส่ขภาพ 

การเปลี�ยันช้ื้�อ “กองกลาง” เป็น “กองบริหารงานกลาง” สังกัด

สำานักงานม้หาวิทยัาลัยั การเปลี�ยันช้ื้�อ “งานบริหารธ่รการทั�วไป” 

เป็น “งานบริหารกิจการสภาม้หาวิทยัาลัยั” สังกัดสำานักงานสภา

ม้หาวิทยัาลัยั และการยับ่เลิก “งานบริหารงานกลาง” ในสังกัดกอง

แผนงาน สำานักงานม้หาวิทยัาลัยั โดยัให้โอนภารกิจและบ่คลากร

ไปอยั่่ในการปกครองด่แลของกองบริหารงานกลาง

1.6 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยัได้อน่มั้ติิงบประม้าณ์รายัรับของม้หาวิทยัาลัยั รวม้ทั�งสิ�น 

18,524,264,037 บาท จำาแนกเป็นงบประม้าณ์แผ่นดิน จำานวน 

5,788,099,300 บาท เป็นงบประม้าณ์เงินรายัได้ม้หาวิทยัาลัยั 

จำานวน 12,736,164,737 บาท และอน่ม้ัติิงบประม้าณ์รายัจ่ายั 

รวม้ทั�งสิ�น 18,127,998,200 บาท จำาแนกเป็นงบประม้าณ์แผ่นดิน 

จำานวน 5,788,099,300 บาท เป็นงบประม้าณ์เงินรายัได้

ม้หาวิทยัาลัยั จำานวน 12,339,898,900 บาท

1.4 อนุมัติการสำาเร็จการศึกษา 
โดยัมี้ผ้่สำาเร็จการศ้ึกษารวม้ทั�งสิ�น 6,890 คน 

เป็นผ้่สำาเร็จการศ้ึกษาระดับประกาศึนียับัติร 

จำานวน 127 คน ระดับปริญญาติรี จำานวน 

5,562 คน ระดับประกาศึนียับัติรบัณ์ฑิิติ จำานวน 

50 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 807 คน ระดับ

ประกาศึนยีับัติรบณั์ฑิิติชัื้�นส่ง จำานวน 147 คน และ

ระดับปริญญาเอก จำานวน 197 คน รวม้ทั�งอน่มั้ติิ

การให้ปริญญากิติติิม้ศัึกดิ� จำานวน 6 คน

6,890

5,562

807

197
147

127

50

สำาเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ประกาศนียบััตร
บััณฑิิตชั�นส้ง

ประกาศนียบััตร
บััณฑิิต

ปริญญาโทั้ ประกาศนียบััตร
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1.7 แต่งตั�งผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร 
และคณะกรรมการตามท่ีกำาหนดในข้อบังคับ 

โดยัมี้การแต่ิงตัิ�งบ่คคลให้ดำารงติำาแหน่งรอง

อธิการบดี จำานวน 1 คน ดำารงติำาแหน่งคณ์บดี 

จำานวน 7 คน ดำารงติำาแหน่งผ้่อำานวยัการสถาบัน 

จำานวน 1 คน และดำารงติำาแหน่งผ้่อำานวยัการส่วน

งานวิชื้าการภายัใน จำานวน 3 คน รับทราบการแต่ิง

ตัิ�งบ่คคลให้ดำารงติำาแหน่งหัวหน้าภาควิชื้า จำานวน 

27 คน รวม้ทั�งได้แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม้การต่ิาง ๆ และ

การม้อบอำานาจในการบริหารงานบ่คคล จำานวน 

159 เร้�อง

1.8 แต่งตั�งผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 
โดยัมี้การแต่ิงตัิ�งคณ์าจารย์ัให้ดำารงติำาแหน่งทางวิชื้าการ จำาแนก

เป็นผ้่ช่ื้วยัศึาสติราจารยั์ จำานวน 85 คน ผ้่ช่ื้วยัศึาสติราจารยั์พิเศึษ 

จำานวน 1 คน ผ้่ช่ื้วยัศึาสติราจารยัพิ์เศึษ (โดยัผ้่บงัคับบัญชื้า) จำานวน 

1 คน รองศึาสติราจารยั์ จำานวน 69 คน รองศึาสติราจารยั์พิเศึษ 

จำานวน 1 คน ศึาสติราจารย์ั จำานวน 11 คน ศึาสติราจารย์ั (โดยั

ผ้่บังคับบัญชื้า) จำานวน 6 คน ศึาสติราจารยั์ (เชีื้�ยัวชื้าญพิเศึษ) 

จำานวน 1 คน ศึาสติราจารย์ัให้ได้รับเงินเด้อนขั�นส่ง จำานวน 1 คน 

ศึาสติราจารยั์เกียัรติิค่ณ์ จำานวน 4 คน ศึาสติราจารยั์อาคันต่ิกะ 

จำานวน 1 คน และรับทราบการเทียับติำาแหน่งวิชื้าการ จำานวน 8 คน 

และแต่ิงตัิ�งนักวิจัยัให้ดำารงติำาแหน่งส่งข้�น 2 คน โดยัเป็นนักวิจัยั

ชื้ำานาญการพิเศึษ จำานวน 1 คน และนักวิจัยัเชีื้�ยัวชื้าญ จำานวน 1 คน

ผลการดำาเนินงานในด้านการกำากับดูแล 
และหน้าที่อ่่นที่กำาหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.1 การให้ความ้เห็นชื้อบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอ

รายังานการประเม้ินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 

จำานวนทั�งสิ�น 22 ส่วนงาน โดยัเป็นการประเมิ้นผลครั�งที� 1 

เม้้�อดำารงติำาแหน่งครบ 1 ปี 6 เด้อน จำานวน 12 ส่วนงาน 

และครั�งที� 2 เม้้�อดำารงติำาแหน่งครบ 3 ปี จำานวน 10 ส่วนงาน 

2.2 รับทราบรายังานผลการดำาเนินงานและรายังานการ

เงินกองท่นสวัสดิการพนักงานม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประจำา

ปีงบประม้าณ์ 2563

2.3 อน่ม้ัติิก่อหนี�ผ่กพันรายัจ่ายัข้าม้ปีงบประม้าณ์ 

จำานวน 6 ครั�ง เป็นเงิน 459,889,800 บาท

2.4 รับทราบบัญชีื้อัติราค่าธรรม้เนียัม้การศ้ึกษาสำาหรับ

หลักส่ติรระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษาแนบท้ายัระเบียับม้หาวิทยัาลัยั

เชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัค่าธรรม้เนียัม้การศ้ึกษาระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษา

แบบเหม้าจ่ายั พ.ศึ. 2556 จำานวน 13 หลักส่ติร 

2.5 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอรายังานสถานภาพ

ทางการเงิน การหาผลประโยัชื้น์ และผลการดำาเนินงานของ

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประจำาปีงบประม้าณ์ 2563 และ

ไติรม้าสที� 1 ปีงบประม้าณ์ 2564

2.6 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอรายังานการเงิน

ของส่วนงานวิชื้าการภายัในและหน่วยังานของส่วนงาน

วิชื้าการของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประจำาปี 2563

2.7 รับทราบรายังานผลการดำาเนินงานของสภาวิชื้าการ 

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ รอบ 6 เด้อน จำานวน 2 ครั�ง ค้อ รอบ

ที�หน้�ง เด้อนต่ิลาคม้ 2563 - มี้นาคม้ 2564 และรอบที�สอง 

เด้อนเม้ษายัน - กันยัายัน 2564

2.8 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอรายังานผลการ

ดำาเนินงานของคณ์ะกรรม้การติรวจสอบและบริหารความ้

เสี�ยังประจำาปี 2563  

2.9 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอรายังานกิจการ

ม้หาวิทยัาลัยัที�ดี ประจำาปี 2563 ของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ 

(Good University Report 2020 Chiang Mai University) 

2.10 รับทราบบัญชีื้เบี�ยัประช่ื้ม้สำาหรับคณ์ะกรรม้การ

ช่ื้ดต่ิาง ๆ แนบท้ายัระเบียับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยั

เบี�ยัประช่ื้ม้กรรม้การ พ.ศึ. 2559 โดยัเป็นคณ์ะกรรม้การใน

ระดับม้หาวิทยัาลัยั จำานวน 15 ช่ื้ด และคณ์ะกรรม้การใน

ระดับส่วนงาน จำานวน 2 ช่ื้ด 

2.11 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะติ่อรายังานผลการ

ดำาเนินงานการติรวจสอบ (เด้อนม้กราคม้ - เม้ษายัน 2564 

และเด้อนพฤษภาคม้ - สิงหาคม้ 2564) 

2.12 รับทราบรายังานผลการบริหารจัดการกองท่น

พัฒนาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ระยัะเวลาตัิ�งแต่ิวันที� 1 ต่ิลาคม้ 

2562 ถ้งวันที� 30 กันยัายัน 2564

2
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คณฺะกรรมการสภา
มหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณฺวุฒิ

ศ. (เกียรตฺิคุณฺ) นํพ.อาวุธ ศรีศุกรี   
อุปนายกสภามหาวทิั้ยาลัยเชียงใหม่

ศาสตฺราภิชานํไกรฤทธิ์ บุณฺยเกียรตฺิ

ศ. (เกียรตฺิคณฺุ) ดร.ปิยะวัตฺิ บุญ-หลง

นํางวิวรรณฺ ธาราหิรัญโชตฺิ

ศ. (กิตฺติฺคุณฺ) ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณฺโณฺ

ดร.วิรไท สันํตฺิประภพ

รศ. ดร.ณฺอคณฺุ สิทธิพงศ์

ศ. นํพ.วิจารณฺ์  พานํิช

รศ. นํพ.สรนํิตฺ ศิลธรรม

ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่
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ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒนํ์

รศ. ดร.วรากรณฺ์ สามโกเศศ

ดร.กติฺิพงค์ พร้อมวงค์

รศ.บุญรักษา สุนํทรธรรม

ผศ. ดร.นํิพนํธ์ ตฺุวานํนํท์

ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรตฺิ์ เสถียรไทย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตฺําแหนํ่ง

ศ.คลินํิก นํพ.นํิเวศนํ์ นํันํทจิตฺ  
อธิการบัดำีมหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร.อลงกรณฺ์ คตฺูระกูล  
ประธานสภาพนักงาน

นํางนํฤมล พูลเพียร 
นายกสมาค์มนักศึกษาเก่ามหาวทิั้ยาลัยเชียงใหม่

นํางวณีฺา ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

8
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณฺาจารย์ประจํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตฺําแหนํ่งรองอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนํักงานํมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณฺาจารย์ประจํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหนํ้าส่วนํงานํ

ศ. ดร.สุเทพ สวนํใตฺ้

ศ. ดร. นํพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฺฑิิตฺมงคล  
รองอธิการบัดำี

นํายธรรมนํูญ นํ่วมอนํงค์

รศ. ดร.เทพินํทร์ พัชรานํุรักษ์    ศ. ดร.สาคร พรประเสริฐ

รศ. ดร.ธเนํศ ศรีวิชัยลําพันํธ์ผศ. นํพ.ธนํินํนํิตฺย์ ลีรพันํธ์

ANNUAL REPORT 2022 | Univers i ty Counci l , Chiang Mai Univers i ty
9



ANNUAL REPORT 2022 | Univers i ty Counci l , Chiang Mai Univers i ty
10 1 1

รายงานผลด ำา เน ินงานปี 2565 |  สภามหาว ิทยาล ัย เชียงใหม่

วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี

วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี

วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี

วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้้�ทั้รงค์ุณวุฒิ (15 ทั้่าน)
• ให�เล่อก 1 ทั้่าน เป็น

อปุนายกสภามหาวทิั้ยาลยั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำาแหน่ง

• อธิการบัดำี 
• ประธานกรรมการส่งเสริม

มหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่ 
• ประธานสภาพนักงาน  
• นายกสมาค์มนักศึกษาเก่า

มหาวิทั้ยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำารงตำาแหน่ง

รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มิใช่คณาจารย์ประจำา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำา

โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติาม้พระราชื้บัญญัติิม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ พ.ศึ. 2551 ได้กำาหนดจำานวนและอำานาจหน้าที�ของกรรม้การสภา

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ในม้าติรา 21 และม้าติรา 25 ให้สภาม้หาวิทยัาลัยั ประกอบด้วยั 

10
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โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มี้อำานาจและหน้าที�กำากับด่แลกิจการทั�วไปของม้หาวิทยัาลัยัติาม้พระราชื้บัญญัติิม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ พ.ศึ. 2551 

โดยัเฉัพาะมี้อำานาจและหน้าที� ดังนี� (ม้าติรา 25) 

กำาหนดนโยับายัและอน่มั้ติิแผนพัฒนาของม้หาวิทยัาลัยั

เกี�ยัวกับการดำาเนินการติาม้วัติถ่ประสงค์

ออกข้อบังคับว่าด้วยัการบริหารงานบ่คคล ข้อบังคับ

ว่าด้วยัสิทธิและสวัสดิการพนักงานม้หาวิทยัาลัยั และ

ข้อบังคับว่าด้วยัการบริหารการเงินและทรัพย์ัสินของ

ม้หาวิทยัาลัยั

ออกข้อบังคับ ระเบียับ และประกาศึอ้�น ๆ ที�เกี�ยัวกับ

การบริหารงานของม้หาวิทยัาลัยั และอาจม้อบหม้ายั

ให้ส่วนงานใดในม้หาวิทยัาลัยัเป็นผ้่ออกข้อบังคับและ

ระเบียับสำาหรับส่วนงานนั�นเป็นเร้�อง ๆ ไปก็ได้

อน่มั้ติิการเปิดสอนและหลักส่ติรการศ้ึกษาให้สอดคล้อง

กับม้าติรฐานที�กำาหนดในกฎหม้ายัว่าด้วยัการศ้ึกษา

แห่งชื้าติิ รวม้ทั�งการยั่บ รวม้ เปลี�ยันแปลง และยักเลิก

หลักส่ติร

อน่ม้ัติิการรับเข้าสม้ทบ การจัดการศ้ึกษาร่วม้ หร้อการ

ยักเลิกการสม้ทบการจัดการศึ้กษาร่วม้ของสถาบันการ

ศ้ึกษาชัื้�นส่ง และสถาบันวิจัยัอ้�น

อน่มั้ติิการให้ปริญญา ประกาศึนียับัติรบัณ์ฑิิติชัื้�นส่ง  

ประกาศึนยีับัติรบณั์ฑิิติ อน่ปริญญา และประกาศึนยีับัติร  

รวม้ทั�งอน่มั้ติิการให้ปริญญากิติติิม้ศัึกดิ�

อน่มั้ติิการจัดตัิ�ง การรวม้ และการยั่บเลิกส่วนงานของ

ม้หาวิทยัาลัยั รวม้ทั�งการแบ่งหร้อปรับปร่งหน่วยังาน

ในส่วนงานดังกล่าว

อน่มั้ติิการจัดตัิ�งองค์กรที�เป็นนิติิบ่คคล เพ้�อประโยัชื้น์

ในการดำาเนินการติาม้วัติถ่ประสงค์ของม้หาวิทยัาลัยั 

ติลอดจนกำาหนดนโยับายัองค์กรดังกล่าว

อน่มั้ติิการตัิ�งงบประม้าณ์รายัรับ และอน่มั้ติิงบประม้าณ์

รายัจ่ายัของม้หาวิทยัาลัยั

พิจารณ์าดำาเนินการเพ้�อทรงพระกร่ณ์าโปรดเกล้าฯ  

แต่ิงตัิ�งและพิจารณ์าถอดถอนนายักสภาม้หาวิทยัาลัยั  

กรรม้การสภาม้หาวิทยัาลัยัผ้่ทรงค่ณ์ว่ฒิ อธิการบดี  

ศึาสติราจารยั์ และศึาสติราจารย์ัพิเศึษ

แต่ิง ตัิ� งและถอดถอน ศึาสติราจารยั์ เ กียัร ติิ ค่ณ์ 

รองศึาสติราจารยั์ รองศึาสติราจารยั์พิเศึษ ผ้่ช่ื้วยั

ศึาสติราจารยั์ ผ้่ช่ื้วยัศึาสติราจารยั์พิเศึษ ติำาแหน่งทาง

วิชื้าการที�เรียักช้ื้�ออยั่างอ้�น รองอธิการบดี และหัวหน้า

ส่วนงานของม้หาวิทยัาลัยัติาม้ม้าติรา 40

แต่ิงตัิ�งและถอดถอนประธานกรรม้การและกรรม้การ

ส่งเสริม้ม้หาวิทยัาลัยั

รับรองรายังานกิจการประจำาปีของม้หาวิทยัาลัยั และ

เสนอรายังานนั�นต่ิอรัฐม้นติรี

ติิดติาม้และประเมิ้นผลการดำาเนินงานของม้หาวิทยัาลัยั

แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม้การ คณ์ะอน่กรรม้การ หร้อบ่คคลใด

บ่คคลหน้�งเพ้�อกระทำาการใด ๆ  อันอย่่ัในอำานาจหน้าที�ของ

สภาม้หาวิทยัาลัยั รวม้ทั�งม้อบอำานาจให้คณ์ะกรรม้การ 

คณ์ะอน่กรรม้การหร้อบ่คคลดังกล่าวทำาการแทน แล้ว

รายังานให้สภาม้หาวิทยัาลัยัทราบ

ปฏิิบัติิหน้าที�อ้�นเกี�ยัวกับกิจการของม้หาวิทยัาลัยัที�

มิ้ได้ระบ่ให้เป็นหน้าที�ของผ้่ใดโดยัเฉัพาะ
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การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประช่ื้ม้สภาม้หาวิทยัาลัยั มี้การประช่ื้ม้ จำานวน 14 ครั�ง ตัิ�งแต่ิเด้อนม้กราคม้ – ธันวาคม้ 2564 มี้จำานวนกรรม้การ

สภาม้หาวิทยัาลัยัเข้าร่วม้การประช่ื้ม้เฉัลี�ยัติลอดทั�งปี 2564 ร้อยัละ 97.86 โดยักำาหนดการประช่ื้ม้ท่กวันเสาร์ที� 3 ของท่กเด้อน 

มี้จำานวนระเบียับวาระการประช่ื้ม้สภาม้หาวิทยัาลัยัทั�งสิ�น 485 เร้�อง ดังแสดงในแผนภาพสร่ประเบียับวาระการประช่ื้ม้

สภาม้หาวิทยัาลัยั ดังนี� 

ครั�งท่� แจ้งท่�ประชัุ้มทราบ นโยบาย แต่่งต่ั�ง
ผิู้บริหาร/กรรมการ

พัิจารณา ทักท้วิง รวิม

ครั้งที่ 1 6 1 1 12 11 31

ครั้งที่ 2 10 2 4 13 22 51

ครั้งที่ 3 9 0 7 9 17 42

ครั้งที่ 4 6 2 5 6 22 41

ครั้งที่ 5 9 0 3 12 14 38

ครั้งที่ 6 10 2 2 5 1 20

ครั้งที่ 7 4 1 2 11 17 35

ครั้งที่ 8 7 2 1 14 15 39

ครั้งที่ 9 7 4 5 11 19 46

ครั้งที่ 10 7 0 1 7 23 38

ครั้งที่ 11 5 1 1 7 15 29

ครั้งที่ 12 10 2 2 4 16 34

ครั้งที่ 13 7 0 1 11 19 38

ครั้งที่ 14 2 0 0 1 0 3

รวิม 99 17 35 123 211 485
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• ผลการปฏิิบัติิติาม้ม้ติิที�ประช่ื้ม้สภาม้หาวิทยัาลัยั

ครั�งที�ผ่านม้า

• ให้ความ้เห็นชื้อบการจัดการเรียันการสอนโดยัใช้ื้

อาจารยัพ์เิศึษสอนม้ากกว่าร้อยัละ 50 ของกระบวน

วิชื้าระดับปริญญาติรี

• อน่มั้ติิก่อหนี�ผ่กพันรายัจ่ายัข้าม้ปีงบประม้าณ์

• แต่ิงตัิ�งศึาสติราจารยัอ์าคันต่ิกะ

• แต่ิงตัิ�งหัวหน้าภาควิชื้าในคณ์ะต่ิาง ๆ 

• บัญชีื้อัติราค่าธรรม้เนียัม้แนบท้ายัระเบียับ ม้ชื้. 

ว่าด้วยัค่าธรรม้เนียัม้การศ้ึกษาระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษา

แบบเหม้าจ่ายั พ.ศึ. 2556 เพิ�ม้เติิม้

• การดำาเนินการทางวินัยักับพนักงานม้หาวิทยัาลัยั

กรณี์วินัยัไม่้ร้ายัแรง

• อน่มั้ติิร่างข้อบังคับ ระเบียับ ประกาศึ

• อน่มั้ติิการปรับปร่งการแบ่งหน่วยังานภายัใน

ส่วนงาน และการแบ่งงานในหน่วยังาน 

• อน่มั้ติิโครงร่างหลักส่ติรใหม่้ ขั�นติอนที� 1 

• ให้ความ้เห็นชื้อบรายังานการประเมิ้นผลการ

บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน

• อน่มั้ติิงบประม้าณ์รายัรับ-รายัจ่ายั ประจำาปี 

งบประม้าณ์ 2565

• อน่มั้ติิแต่ิงตัิ�งบ่คคลให้ดำารงติำาแหน่งวิชื้าการ

• ให้ความ้เห็นชื้อบแผนบริหารความ้เสี�ยัง ประจำาปี 

2564 - 2565

• แผนพัฒนาการศ้ึกษา ม้ชื้. ระยัะที� 13

• แผนปฏิิบัติิงานของหัวหน้าส่วนงาน

• อน่มั้ติิหลักส่ติรใหม่้ ขั�นติอนที� 2

• อน่มั้ติิการปรับปร่งหลักส่ติร

• แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม้การอำานวยัการประจำาส่วนงาน/

ส่วนงานวิชื้าการภายัใน

• อน่มั้ติิให้นักศ้ึกษาสำาเร็จการศ้ึกษา

• แต่ิงตัิ�งรองอธิการบดี คณ์บดี และผ้่อำานวยัการ

• แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม้การสรรหาอธิการบดี

• แต่ิงตัิ�งกรรม้การสภาม้หาวิทยัาลัยั กรรม้การสภา

วิชื้าการ กรรม้การพิจารณ์าปริญญากิติติิม้ศัึกดิ� 

และกรรม้การอ่ทธรณ์์และร้องท่กข์

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องเสนํอเพื่อพิจารณฺา

เรื่องนํโยบาย

เรื่องทักท้วง 

เรื่องแตฺ่งตฺั้งผู้บริหาร/กรรมการ 

เรื่องนํโยบาย เรื่องทักท้วง เรื่องแตฺ่งตฺั้งผู้บริหาร/
กรรมการ 

เรื่องเสนํอ
เพื่อพิจารณฺา 

99 เรื่อง 17 เรื่อง 123 เรื่อง 211 เรื่อง35 เรื่อง
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การบริหารงานํของ
สํานัํกงานํสภามหาวิทยาลัย

14
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ผลการดําเนํินํงานํ
ต่ามอำานาจหน้าท่�ท่�กำาหนดไว้ิในพัระราชั้บัญญัต่ิ
มหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่ พั.ศ. 25511
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การกำาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 นํโยบายและแผนํระดับมหาวิทยาลัย

   1) แผินพััฒนาการศึกษามหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่ ระยะท่� 13 (พั.ศ. 2566 - 2570) 
    ที�ประชื้่ม้ม้ีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี�

1. ม้หาวิทยัาลัยัยัังขาดตัิวชีื้�วัดการบรรล่เป้าหม้ายั (Key result) ที�มี้ความ้ชัื้ดเจน

2. ม้หาวิทยัาลัยัควรแสดงบทบาทในการชีื้�นำาช่ื้ม้ชื้นและสังคม้ในพ้�นที�ให้ม้ากยัิ�งข้�น โดยัเผยัแพร่องค์ความ้ร้่ภายัใน

ม้หาวทิยัาลัยัออกไปส่ช่่ื้ม้ชื้นใน 3 มิ้ติิ ได้แก ่(1) ทำาใหเ้ม้้องเชีื้ยังใหม้เ่ปน็เม้้องที�ด้งด่ดผ้่ที�มี้ศัึกยัภาพส่ง (City of talent) 

(2) พัฒนาทำาให้เกิดระเบียังทางด้านนวัติกรรม้ (Innovation corridor) โดยัเช้ื้�อม้โยังกล่่ม้จังหวัดในภาคเหน้อและ

ประเทศึเพ้�อนบา้น และ (3) สรา้งแรงจ่งใจใหแ้ก่นักวิจัยัและในหลายัภาคสว่นในการพฒันาติอ่ยัอดในเร้�องสงัคม้ศึาสติร์ 

ม้น่ษยัศึาสติร์ และศิึลปศึาสติร์ทางด้านล้านนา (Social Humanity and Art in lanna : SHA lanna) 

3. ปรับปร่งโครงสร้างทางด้านกฎระเบียับ เพ้�อไม่้ให้เป็นอ่ปสรรคในการดำาเนินงานของส่วนงาน 

4. ให้สภาม้หาวิทยัาลัยัเข้าม้ามี้บทบาทและส่วนร่วม้ม้ากยัิ�งข้�นในลักษณ์ะใดได้บ้าง

5. ให้มี้แผนการพัฒนานักศ้ึกษาและการเรียันร้่ ติลอดจนทักษะชีื้วิติและ Soft skills ในด้านต่ิาง ๆ  รวม้ถ้งการเติรียัม้การ

รองรับปัญหาความ้ขัดแยั้งกันทางด้านความ้คิดระหว่างบ่คคลที�มี้ช่ื้วงอายั่ที�ต่ิางกัน

6. กำาหนดวิธีการที�จะนำากลยั่ทธ์ที�กำาหนดไว้ไปปฏิิบัติิจริงและเกิดผลอยั่างที�คาดหวังไว้ 

7. กำาหนดหลักคิดที�มี้ความ้ชัื้ดเจนในการ Transform ค้อ การเปลี�ยันวิธีคิดของบ่คลากรให้ทำางานร่วม้กันเพ้�อการพัฒนา

8. เสริม้สร้างทักษะความ้เป็นพลเม้้องโลกของบัณ์ฑิิติอยั่างจริงจังและสาม้ารถประเมิ้นผลได้

   2)  แผินบริหารควิามเส่�ยงของมหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564 – 2565
    ที�ประชื้่ม้ม้ีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี�

1. ให้เพิ�ม้ประเด็นเร้�องความ้เห็นต่ิางของคนระหว่างร่่นเป็นประเด็นความ้เสี�ยังทางด้านยัท่ธศึาสติร์ โดยัให้มี้การวิจัยัเพ้�อ

ศ้ึกษาปัญหาเร้�องความ้เห็นต่ิางของคนระหว่างร่่น โดยัอาจจัดทำาเป็นโครงการ ใช้ื้ช้ื้�อว่า “Inter-generational accord” 

ที�มี้วัติถ่ประสงค์หลักเพ้�อเสริม้สร้างความ้เข้าใจถ้งความ้เห็นต่ิางของคนระหว่างร่่นต่ิาง ๆ  

2. ประเด็นความ้เสี�ยังเร้�องบ่คลากรของม้หาวิทยัาลัยัไม่้สาม้ารถปรับตัิวได้ทันต่ิอการเปลี�ยันแปลงนั�น ควรเล้อกแก้ไขใน

เร้�องที�สำาคัญและจำาเป็นก่อน พร้อม้กับเรียันร้่ไปด้วยัหร้อใช้ื้กลไกของ Sandbox ก็จะทำาให้มี้ความ้คล่องตัิวและทำาให้

ม้หาวิทยัาลัยัสาม้ารถปรับตัิวติาม้สถานการณ์์ได้อยั่างทันท่วงที

3. ประเด็นความ้เสี�ยังในเร้�องภาพลักษณ์์ของม้หาวิทยัาลัยั ในกรณี์ที�มี้การร้องเรียันจากทั�งนักศ้ึกษาและอาจารยั ์ควรให้

ผ้่ที�เสนอเร้�องร้องเรียันม้าพ่ดค่ยัทำาความ้เข้าใจร่วม้กันระหว่างค่่กรณี์  และให้มี้การจัดตัิ�งโฆษกของม้หาวิทยัาลัยัข้�น เพ้�อ

ทำาหน้าที�ในการชีื้�แจงข้อเท็จจริงต่ิาง ๆ ที�เกิดข้�นภายัในม้หาวิทยัาลัยั 

4. การจัดทำาแผนการบริหารความ้เสี�ยังของม้หาวิทยัาลัยั ควรมี้การดำาเนินงานที�สอดคล้องกับเร้�องต่ิอไปนี� ประกอบด้วยั 

(1) พัฒนาบ่คลากร โดยัปัจจัยัสำาคัญที�ส่ดในการพัฒนาบ่คลากรค้อ การเปลี�ยันทัศึนคติิ (Mindset) (2) ความ้ยั้ดหยั่่น

และความ้คล่องตัิว (3) ต้ิองใช้ื้ทรัพยัากรที�มี้อยั่่อยั่างจำากัดร่วม้กันให้เกิดประสิทธิภาพส่งส่ด (4) การแสวงหารายัได้

ของม้หาวิทยัาลัยัเพิ�ม้เติิม้  โดยัมี้คณ์ะกรรม้การผ้่ทรงค่ณ์ว่ฒิซ้ึ่�งมี้ความ้เชีื้�ยัวชื้าญทางด้านการเงิน และ (5) การแก้ไข

ปัญหาในเร้�องการละเมิ้ดจริยัธรรม้ เพ้�อไม่้ให้เกิดการกระทำาซึ่ำ�า ๆ 
16
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1.1.2  นํโยบายและแผนํระดับส่วนํงานํ

   3)  การประเมินต่นเองแลัะการจัดกลัุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชั้ิงยุทธศาสต่ร์ 
        แลัะแผินพััฒนาควิามเป็นเลัิศแลัะแผินพััฒนากำาลัังคนระดับสูงของมหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่
    ที�ประชื้่ม้ม้ีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี�

1. ให้ขับเคล้�อนแผนปฏิิร่ปม้หาวทิยัาลัยัติาม้ที�เสนอ โดยัเฉัพาะการนำาม้หาวทิยัาลัยัส่่กล่่ม้ที� 1 การวจัิยัระดบัแนวหนา้

ของโลก (Global and Frontier Research)

2. สนับสน่นให้ม้หาวิทยัาลัยัสร้างความ้ร่วม้ม้้อในระดับสากล 

3. เห็นด้วยัอยัา่งยัิ�งที�ม้หาวิทยัาลัยัให้ความ้สำาคัญกับการจัดลำาดับ QS Ranking เป็นหลัก ส่วนการจัดอันดับของสำานัก

อ้�นเป็นเร้�องรอง โดยัให้ม้หาวิทยัาลัยัส้�อสารลงไปยัังส่วนงานต่ิาง ๆ ให้มี้ความ้เข้าใจที�ติรงกันด้วยั

4. ปฏิิร่ประบบการบริหารภายัในม้หาวิทยัาลัยั โดยัเฉัพาะอยั่างยัิ�งในเร้�องการบริหารจัดการเงินและกฎระเบียับ

ภายัในม้หาวิทยัาลัยั 

5. ปรับองค์กรให้มี้การทำางานในร่ปแบบบ่รณ์าการม้ากยัิ�งข้�น โดยัอาจพิจารณ์าดำาเนินการล่วงหน้าในร่ปแบบ 

Sandbox model หร้อ Speed boat model 

สภาม้หาวิทยัาลัยัให้ข้อเสนอแนะต่ิอยั่ทธศึาสติร์และแผนการบริหารงานในวาระการ

ดำารงติำาแหน่ง 4 ปีของหัวหน้าส่วนงานที�ได้รับแต่ิงตัิ�งใหม่้ และที�ได้นำาเสนอสภาม้หาวิทยัาลัยั 

จำานวน 15 ส่วนงาน ดังนี�
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Sciences and 
Technology

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะเกษตฺรศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 1 ตุลาค์ม 2563 
ถึงวันทั้ี� 30 กันยายน 2567)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
         ค์ณบัดีำค์ณะเกษตรศาสตร์

Smart Agriculture for Better Life
การเกษตรทั้ี�มีการใช�เทั้ค์โนโลยีและนวัตกรรม

ในระบับัการผู้ลิตทั้ี�มีมาตรฐาน ปลอดำภัย
เป็นมิตรกบััสิ�งแวดำล�อม และสร�างม้ลค์่าเพิ�ม 

เพ่�อค์ุณภาพชีวิตทั้ี�ดำี

วิสัยทัศนํ์

1. ควรทำางานอยัา่งใกล้ชิื้ดกับม้หาวิทยัาลัยัในการใช้ื้พ้�นที�เพ้�อทำาโครงการติา่ง ๆ  ในพ้�นที�บริเวณ์แม่้เหียัะ เพ้�อป้องกันปัญหา

ที�อาจเกิดจากการใช้ื้พ้�นที�ผิดวัติถ่ประสงค์ที�ได้กำาหนดไว้

2. ให้ความ้สำาคัญกับแนวทางการพัฒนาการเกษติรอัจฉัริยัะ (Smart Farming) หากจะนำาระบบเกษติรอัจฉัริยัะไปส่่

เกษติรกรในระดับฐานราก คณ์ะต้ิองทำางานร่วม้กับคณ์ะบริหารธ่รกิจและคณ์ะเศึรษฐศึาสติร์ ในการหาแนวทางหร้อ

ร่ปแบบทางธ่รกิจที�เหม้าะสม้ และนำาระบบเกษติรอัจฉัริยัะไปประยั่กต์ิเข้ากับบริบทของเกษติรกรไทยัให้ได้ 

3. พัฒนาเกษติรกรใหเ้ป็น Smart Farmer ควบค่่กับการใช้ื้ระบบเกษติรอจัฉัริยัะ โดยับ่รณ์าการร่วม้กับหน่วยังานภายันอก

ในการดำาเนินงานระยัะยัาว 

4. ร่วม้ม้้อกับศิึษยั์เก่าและภาคเอกชื้น ในการต่ิอยัอดผลงานวิจัยัไปส่่การใช้ื้งานจริงร่วม้กันต่ิอไป

5. สร้างความ้ร้่ความ้เข้าใจทางด้านการเงิน (Financial Literacy) 

6. สร้างความ้ร่วม้ม้้อกับภาคเอกชื้นหร้อหน่วยังานที�สาม้ารถทำา Secured Traceability ได้ ซ้ึ่�งจะชื้่วยัเพิ�ม้ม่้ลค่าให้แก่

ผลผลิติทางการเกษติรได้ม้ากข้�น 

7. พัฒนาบัณ์ฑิิติของคณ์ะให้มี้ทักษะในการเป็นผ้่นำาการเปลี�ยันแปลง (Change Agent) 

8. พิจารณ์าเล้อกพันธมิ้ติรที�จะทำาความ้ร่วม้ม้้อด้วยัอยั่างรอบคอบ 

9. เปิดสอนหลักส่ติรระดับปริญญาติรีหร้ออน่ปริญญาสาขาร่กขกร (Urban Arborist) ซ้ึ่�งเป็นสาขาอาชีื้พที�มี้

ความ้โดดเด่นและเป็นที�ต้ิองการม้าก 

1
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ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะวิทยาศาสตฺร์

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะวิศวกรรมศาสตฺร์

(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 28 มีนาค์ม 2564 
ถึงวันทั้ี� 27 มีนาค์ม 2568)

(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 24 ธันวาค์ม 2563 
ถึงวันทั้ี� 23 ธันวาค์ม 2567)

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเร่องศรี
          ค์ณบัดำีค์ณะวทิั้ยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
    ค์ณบัดีำค์ณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เติรียัม้ความ้พร้อม้และให้ความ้สำาคัญเกี�ยัวกับวิทยัาศึาสติร์พ้�นฐาน ซ้ึ่�งจะเป็น Platform สำาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยัี

และนวัติกรรม้ต่ิอไป

2. แผนฯ ของคณ์ะที�ม่่้งส่่ Frontier Research และการสร้างความ้ร่วม้ม้้อในระดับชื้าติิและระดับนานาชื้าติิ ควรต้ิองมี้การ

กำาหนดผลผลิติและผลลัพธ์ที�ชัื้ดเจน เพ้�อติอบสนองวิสัยัทัศึน์ของม้หาวิทยัาลัยัต่ิอไป

3. พัฒนาทักษะ Soft skills สำาหรับบัณ์ฑิิติที�จะเติิบโติเป็นผ้่นำาองค์กรในอนาคติ ควรให้ความ้สำาคัญในการสอนทักษะเหล่านี�

ในเชิื้งปฏิิบัติิให้แก่นักศ้ึกษา โดยัอาจร่วม้ม้้อกับคณ์ะอ้�น ๆ และกำาหนดให้เป็นหม้วดวิชื้าศ้ึกษาทั�วไปหร้อวิชื้าเล้อกเสรี  

4. ประสานงานกับสถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์และเทคโนโลยัี เพ้�อบ่รณ์าการงานวิจัยัประยั่กต์ิขั�นส่ง โดยัการสร้างความ้

เช้ื้�อม้โยังและความ้ร่วม้ม้้อร่วม้กับคณ์ะต่ิาง ๆ เข้ากับสังคม้ภายันอกต่ิอไป 

5. สร้างกล่่ม้วิจัยั (Cluster) ทางด้านวิทยัาศึาสติร์และเทคโนโลยัีให้เป็นร่ปธรรม้ โดยัการสร้างความ้ร่วม้ม้้อกับคณ์ะต่ิาง ๆ

1. ให้ความ้สำาคัญในเร้�องของ Digital Technology ซ้ึ่�งเป็นสิ�งที�จะช่ื้วยัสร้างทักษะสำาคัญให้แก่บัณ์ฑิิติ สำาหรับรองรับ

การเปลี�ยันแปลงและความ้ต้ิองการของอาชีื้พในอนาคติต่ิอไป

2. สร้างต้ินแบบทางเทคโนโลยัี (Technology Readiness Levels : TRL ระดับ 4 - 7) และการถ่ายัทอดเทคโนโลยัีไปส่่

ภาคอ่ติสาหกรรม้ 

3. สร้างทักษะทางสังคม้ (Soft skills) ควบค่่กับทักษะทางวิชื้าการให้แก่นักศ้ึกษาอยั่างต่ิอเน้�อง

4. ให้ความ้สำาคัญเร้�องค่ณ์ภาพของบัณ์ฑิิติเพิ�ม้ม้ากข้�น รวม้ทั�งการหาแนวทางที�จะช่ื้วยัให้นักศ้ึกษาสาม้ารถสำาเร็จการศ้ึกษา

ติาม้ระยัะเวลาของหลักส่ติรในจำานวนที�เพิ�ม้ส่งข้�นด้วยั

2

3

คณะวิิทยาศาสต่ร์มุ่งสู่ควิามเป็นนานาชั้าต่ิ
ด้านการผิลัิต่บัณฑิต่ การวิิจัยในระดับสากลั 

เพัื�อการพััฒนาท่�ยั�งยืน

วิสัยทัศนํ์

ยึดมั�นในควิามเป็นเลัิศทางวิิศวิกรรม
(Foster Engineering Excellence)

วิสัยทัศนํ์
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5. ผลักดันให้เกิดการทำางานขนาดใหญ่ร่วม้กันภายัในคณ์ะและด้งความ้สาม้ารถของบ่คลากรที�มี้อยั่่ออกม้าใช้ื้ให้ม้ากข้�น 

6. ขยัายัความ้ร่วม้ม้้อกับคณ์ะต่ิาง ๆ ให้ม้ากยัิ�งข้�น รวม้ถ้งการบริหารความ้หลากหลายัที�เกิดข้�น

7. สำานักงานคณ์ะกรรม้การส่งเสริม้การลงท่น (BOI) ได้มี้การจัดสรรท่นส่วนหน้�ง เพ้�อสนับสน่นม้หาวิทยัาลัยัในการพัฒนา

หลักส่ติรฝึักอบรม้ เพ้�อยักระดับทักษะเดิม้ของบ่คลากรในติลาดแรงงานให้ดีข้�น คณ์บดีอาจจะต้ิองนำาประเด็นดังกล่าว

หาร้อในที�ประช่ื้ม้สภาคณ์บดีคณ์ะวิศึวกรรม้ศึาสติร์แห่งประเทศึไทยั เพ้�อหาแนวทางร่วม้กันในการติอบโจทยั์ความ้

ต้ิองการลักษณ์ะเดียัวกันในอนาคติต่ิอไป

8. ให้ความ้สำาคัญต่ิอประเด็นปัญหานักศ้ึกษาเป็นโรคซ้ึ่ม้เศึร้า รวม้ถ้งการหาแนวทางในการรับม้้อกับนักศ้ึกษาที�

ประสบภาวะของโรคซ้ึ่ม้เศึร้าให้ได้อยัา่งรวดเร็ว

9. ด้งจ่ดแข็งของศึิษยั์เก่าม้าช่ื้วยัสนับสน่นงานของคณ์ะอยั่างต่ิอเน้�อง ซ้ึ่�งจะช่ื้วยัทำาให้การดำาเนินงานของคณ์ะสาม้ารถ

ไปส่่เป้าหม้ายัได้รวดเร็วยัิ�งข้�น

10. คณ์ะวิศึวกรรม้ศึาสติร์อาจจะนำาตัิวอย่ัางการพัฒนาไปส่่การเป็น International School of Engineering ของประเทศึจีน 

ม้าพัฒนาให้เป็นแนวทางที�เหม้าะสม้กับบริบทของคณ์ะต่ิอไป
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1. สร้างความ้ท้าทายัให้แติกต่ิางจากภารกิจประจำาที�ทำาอยั่่เป็นสิ�งที�ควรดำาเนินการ 

2. ให้ความ้สำาคัญเร้�องความ้ก้าวหน้าของบ่คลากร เน้�องจากบ่คลากรของคณ์ะมี้ศัึกยัภาพส่ง จ้งสาม้ารถที�จะพัฒนาให้

ก้าวหน้าได้อีกหลากหลายัด้าน 

3. พิจารณ์าเป้าหม้ายัการดำาเนินงานที�กระชัื้บและชัื้ดเจน ซ้ึ่�งมี้โอกาสที�จะประสบความ้สำาเร็จได้ง่ายั เพ้�อสร้าง

ความ้โดดเด่นของคณ์ะให้เพิ�ม้ม้ากข้�น 

4. เติรียัม้แผนกลยัท่ธ์ในการจัดหางบประม้าณ์จากแหล่งอ้�นไว้ด้วยั 

5. พัฒนาอ่ปกรณ์์และข้อม่้ลต่ิาง ๆ ให้เกิดการบ่รณ์าการกันม้ากข้�นผ่านระบบ Internet of Things เพ้�อก้าวไปส่่การเป็น

ศ่ึนยั์กลางทางการแพทยั์ (Medical Hub) ได้อยั่างมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็วข้�น

6. ให้ความ้สำาคัญเร้�อง Advanced learning platform ทั�งในส่วนของบัณ์ฑิิติที�สำาเร็จการศ้ึกษาไปแล้ว และแพทย์ัประจำาบ้าน 

7. ประชื้าสัม้พันธ์เพ้�อสร้างแรงจ่งใจให้ผ้่ที�มี้ความ้สนใจที�เป็นชื้าวต่ิางชื้าติิเข้าม้าศ้ึกษาต่ิอหลักส่ติรนานาชื้าติิเพิ�ม้ม้ากข้�น 

8. วางแผนการดำาเนินงานด้านเงินงบประม้าณ์ของคณ์ะอย่ัางเหม้าะสม้ โดยัการจัดทำาแผนงบประม้าณ์การเงิน (Financial 

plan) ในระยัะ 4 ปี เพ้�อรองรับงบประม้าณ์แผ่นดินและรายัรับจากเงินบริจาคที�ลดลงด้วยั โดยัคณ์บดีและทีม้บริหาร

สาม้ารถนำาเร้�องนี�ไปปร้กษาหาร้อคณ์ะกรรม้การอำานวยัการประจำาคณ์ะ เพ้�อหาแนวทางในการช่ื้วยัเหล้อคณ์ะ

ในเร้�องนี�ร่วม้กัน

HEALTH 
SCIENCES

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะแพทยศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 30 มกราค์ม 2564 
ถึงวันทั้ี� 29 มกราค์ม 2568)

ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
               ค์ณบัดีำค์ณะแพทั้ยศาสตร์

โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพ่่อการยกระดับ
สุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งย่น

(A Trustworthy Medical School Improving 
Sustainable Human Well-Being)

วิสัยทัศนํ์

1
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1. นำาประเด็นแนวโน้ม้การเปลี�ยันแปลงใหญ่ของโลก (Global Megatrend) ในด้านต่ิาง ๆ เข้าม้าประกอบในการทำา

แผนการดำาเนินงานด้วยั 

2. นำานวัติกรรม้และเทคโนโลยีัม้าประยั่กต์ิใช้ื้กับการเรียันการสอนและการให้บริการ

3. เสริม้สร้างทักษะด้านอารม้ณ์์และสังคม้ (Soft skills) เพ้�อให้บัณ์ฑิิติของคณ์ะที�สำาเร็จการศ้ึกษาเป็นพยัาบาลที�มี้

ความ้พร้อม้ที�จะรับม้้อต่ิอสถานการณ์์ต่ิาง ๆ ได้ดียัิ�งข้�น

4. ด้านการพยัาบาลเด็กและการพยัาบาลผ้่ส่งอายั่ ควรมี้งานวิจัยัและการสร้างนวัติกรรม้ที�ต้ิองเป็นไปในทิศึทางเดียัวกัน 

5. จัดให้มี้หลักส่ติรระยัะสั�นสำาหรับการเสริม้สร้างทักษะให้แก่บ่คลากรที�เกษียัณ์อายั่งานไปแล้ว 

6. ส่งเสริม้ความ้เป็นนานาชื้าติิของคณ์ะให้มี้ความ้โดดเด่นม้ากยัิ�งข้�น โดยัการช่ื้วยัสนับสน่นและยักระดับวิชื้าชีื้พการพยัาบาล

ในประเทศึเพ้�อนบ้าน 

7. การได้นำาเกณ์ฑ์ิค่ณ์ภาพการศ้ึกษาเพ้�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศึ (EdPEx) และเกณ์ฑ์ิรางวัลค่ณ์ภาพแห่งชื้าติิ (TQA) 

ม้าเป็นหน้�งในแนวทางสำาหรับการบริหารและพัฒนาคณ์ะไปส่่ความ้เป็นเลิศึม้าอย่ัางต่ิอเน้�องและควรทำาให้เป็นแบบอย่ัาง

กับองค์กรต่ิาง ๆ ต่ิอไป

8. จัดให้มี้หลักส่ติรประกาศึนียับัติรเพ้�อติอบสนองความ้ติ้องการของพยัาบาลวิชื้าชีื้พ ซ้ึ่�งมี้ความ้สนใจในด้านการบริการ

ให้สาม้ารถม้าทบทวนหร้อศ้ึกษาเพิ�ม้เติิม้ได้

9. นำาเทคโนโลยัีดิจิทัลทางด้านการพยัาบาลม้าประยั่กต์ิใช้ื้กับกระบวนการต่ิาง ๆ ของคณ์ะอย่ัางจริงจัง 

10. เสริม้สร้างทักษะด้านภาษาให้แก่นักศ้ึกษาของคณ์ะ เพ้�อให้คณ์ะสาม้ารถแข่งขันในติลาดโลกหร้อติลาดที�มี้กล่่ม้ล่กค้า

เป็นชื้าวต่ิางชื้าติิได้ม้ากข้�น

11. เปิดหลักส่ติรระยัะสั�นในการด่แลคนไข้เด็ก เพ้�อสนับสน่นการสร้างพยัาบาลที�มี้ความ้สาม้ารถเฉัพาะทาง และเพ้�อลดปัญหา

การขาดแคลนบ่คลากรด้านการพยัาบาล

12. จัดให้มี้การม้อบรางวัลแก่ผ้่ปฏิิบัติิงานด้านการพยัาบาลในพ้�นที�ภาคเหน้อ เพ้�อเป็นการเชิื้ดช่ื้และสร้างขวัญกำาลังใจ

แก่ผ้่ประกอบวิชื้าชีื้พการพยัาบาล 

13. เผยัแพร่ความ้ร้่และสร้างความ้เข้าใจด้านส่ขภาพแก่ประชื้าชื้นผ่านทางช่ื้องทางส้�อสังคม้ออนไลน์ (Social Media) ต่ิาง ๆ 

เพิ�ม้ม้ากข้�น

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะพยาบาลศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 27 ตุลาค์ม 2563 
ถึงวันทั้ี� 26 ตุลาค์ม 2567)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  
                                   ค์ณบัดีำค์ณะพยาบัาลศาสตร์

2

คณะพัยาบาลัศาสต่ร์ มหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่ 
เป็นสถาบันชั้ั�นนำาระดับสากลั
ด้านการศึกษาแลัะการวิิจัย

วิสัยทัศนํ์
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ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะเภสัชศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 1 ตุลาค์ม 2563 
ถึงวันทั้ี� 30 กันยายน 2567)

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุพัฒน์  จิรานุสรณ์กุล  
                                                 ค์ณบัดำีค์ณะเภสัชศาสตร์

3

เภสัชศาสตร์ชั�นนำา
สรรค์สร้างนวัตกรรม สังคมยั่งย่น

วิสัยทัศนํ์

1. สนับสน่นและส่งเสริม้การสร้าง Special entrepreneurship ทางด้านเภสัชื้ศึาสติร์ เพ้�อเป็นตัิวกลางในการประสาน

งานที�เกี�ยัวข้องกับการให้ข้อม่้ลด้านส่ขภาพในช่ื้วงชีื้วิติวิถีใหม่้ (New normal)  

2. เน้นการให้ความ้สำาคัญเร้�องการจดสิทธิบัติรยัา ติำารับยัา และการจดทะเบียันยัาท้องถิ�น 

3. ควรมี้บทบาทในด้านการสร้างความ้ร่วม้ม้้อกับช่ื้ม้ชื้น (Community engagement) ให้ม้ากข้�นอยั่างเป็นร่ปธรรม้ 

4. นำาวิธีคิดเชิื้งระบบ (System Approach) เข้าม้าใช้ื้ร่วม้กับการบริหารงาน 

5. ให้ความ้ร้่เป็นฐานข้อม่้ล เพ้�อชื้่วยัปกป้องผ้่บริโภคเกี�ยัวกับเร้�องยัา รวม้ไปถ้งเร้�องการจดสิทธิบัติรยัา และการพัฒนา 

Application เร้�องการใช้ื้ยัาข้�น

6. เน้นด้านการส้�อสารอยั่างต่ิอเน้�องและม้ากข้�นเกี�ยัวกับผลงานวิจัยัที�ดี ซ้ึ่�งมี้จำานวนค่อนข้างม้าก เพ้�อให้ประชื้าคม้

ในวงกว้างได้รับทราบถ้งเร้�องที�คณ์ะประสบความ้สำาเร็จ 

7. ให้ความ้สำาคัญเร้�องความ้ร่วม้ม้้อด้านสหสรรพศึาสติร์ (Multidisciplinary Cooperation) เพ้�อให้สาม้ารถรับม้้อกับ

แนวโน้ม้ใหญ่ของโลก เร้�องอาหารและส่ขภาพ และสังคม้ผ้่ส่งอายั่ 

8. พัฒนาให้เป็นศ่ึนยั์กลางในเร้�องทรัพยั์สินทางปัญญาเกี�ยัวกับเร้�องยัา 

9. ควรจะเป็นต้ินแบบของร้านยัาที�มี้การบริการผ่าน Telehealth หร้อ Telepharmacy เพ้�อให้เกิดการประสานงานและ

อำานวยัความ้สะดวกให้กับผ้่ใช้ื้เพิ�ม้ม้ากข้�นด้วยั  โดยัทำาเร้�องนี�ในระดับม้หาวิทยัาลัยั

10. ดำาเนินการพัฒนาอาจารยั์ในคณ์ะและคัดสรรอาจารยั์ร่่นใหม้่ ๆ ที�มี้ความ้ร้่ความ้สาม้ารถเข้าม้าทำางานร่วม้กัน 

เพ้�อสร้างองค์ความ้ร้่ด้านยัาในบางเร้�องที�ปัจจ่บันยัังพ้�งพาความ้ร้่จากต่ิางประเทศึ
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1. เช้ื้�อม้โยังการดำาเนนิงานของคณ์ะกบัแนวคดิในเร้�องของส่ขภาพหน้�งเดยีัว (One health) เพราะสง่ผลกระทบทั�งพ้ชื้ สัติว์ 

และสิ�งแวดล้อม้ทั�งหม้ด

2. นำาเทคโนโลยัีการส้�อสารร่ปแบบต่ิาง ๆ ม้าใช้ื้ในการบริการด้านส่ขภาพ (Telehealth) ให้ม้ากยัิ�งข้�น 

3. เปิดหลักส่ติรอบรม้ระยัะสั�นให้กับผ้่ที�มี้ความ้สนใจเกี�ยัวกับการด่แลผ้่ส่งอาย่ั ซ้ึ่�งอาจไม่้จำาเป็นต้ิองสำาเร็จการศ้ึกษา

ในทางวิทยัาศึาสติร์ม้าก่อนให้สาม้ารถเข้าม้าศ้ึกษาต่ิอได้ 

4. ทำาใหค้ณ์ะเปน็หน่วยังานหลกัของภาคเหน้อที�ช่ื้วยัส่งเสรมิ้ประชื้าชื้นใหมี้้ความ้ร้่เบ้�องต้ินในการด่แลส่ขภาพของตินเองได้ 

5. นำาภ่มิ้ปัญญาท้องถิ�นม้าเช้ื้�อม้โยังกับด้านสาธารณ์ส่ขม้ากยัิ�งข้�น 

6. จัดทำาหลักส่ติรการบริหารโรงพยัาบาลขนาดเล็กที�อยั่่ในท้องถิ�นร่วม้กับการนำาเทคโนโลยัีสมั้ยัใหม้่ม้าใช้ื้ในการให้

บริการด้านส่ขภาพในร่ปแบบของแอปพลิเคชัื้นต่ิาง ๆ โดยัเป็นการทำางานร่วม้กันระหว่างคณ์ะสาธารณ์ส่ขศึาสติร์กับ

คณ์ะอ้�น ๆ ในม้หาวิทยัาลัยั 

7. ทำาวิจัยัเร้�องการด่แลส่ขภาพช่ื้ม้ชื้นและแบ่งประเภทระบบส่ขภาพช่ื้ม้ชื้น รวม้ถ้งการพัฒนาค่ณ์ภาพชื้ีวิติในระดับเม้้อง

กล่่ม้ที�อยั่่ในพ้�นที�ที�ยัังไม่้ได้รับการพัฒนาหร้ออยั่่อำาเภอรอบนอกได้ด้วยั จะเป็นสิ�งที�ดีและเป็นประโยัชื้น์อยัา่งม้าก

8. การจัดหานักศ้ึกษาต่ิางชื้าติิเพ้�อม้าศ้ึกษาต่ิอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของคณ์ะนั�น ควรติ้องประสานความ้

ร่วม้ม้้อกับกรม้ความ้ร่วม้ม้้อระหว่างประเทศึ กระทรวงการต่ิางประเทศึ (TICA) เพ้�อให้ท่นการศ้ึกษาแก่นักศ้ึกษาของ

ประเทศึที�มี้ความ้สัม้พันธ์อันดีกับประเทศึไทยัม้าศ้ึกษาต่ิอที�คณ์ะ 

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะสาธารณฺสุขศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 27 มิถุนายน 2564 
ถึงวันทั้ี� 26 มิถุนายน 2568)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 
         ค์ณบัดำีค์ณะสาธารณสุขศาสตร์

4

การเป็นสถาบันชั�นนำา
ด้านการสาธารณสุข

ในระดับภูมิภาค

วิสัยทัศนํ์
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ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํของ
ผู้อํานํวยการสถาบนัํวิจัยวิทยาศาสตฺร์สุขภาพ
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 27 มิถุนายน 2564 
ถึงวันทั้ี� 26 มิถุนายน 2568)

ศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
         ผู้้�อำานวยการสถาบัันวิจัยวทิั้ยาศาสตร์สุขภาพ

5 

เป็นสถาบันชั้ั�นนำา สร้างสรรค์งานวิิจัยแลัะ
นวิัต่กรรมด้านวิิทยาศาสต่ร์สุขภาพั

วิสัยทัศนํ์

1. กำาหนดแผนการสร้างผ้่บริหารร่่นต่ิอไป (Succession plan) อยั่างจริงจัง เพ้�อให้การบริหารงานและการดำาเนินงาน

ของสถาบันมี้ความ้ต่ิอเน้�อง โดยัมี้ความ้เช้ื้�อมั้�นในความ้สาม้ารถของผ้่อำานวยัการฯ ในการดำาเนินการเร้�องนี�จนประสบผล 

สำาเร็จได้ 

2. ควรร่วม้ม้้อกับคณ์ะสาธารณ์ส่ขศึาสติร์ เพ้�อจัดทำาโครงการสำารวจหม้่่บ้านหร้อช่ื้ม้ชื้นเล็ก ๆ ในอำาเภอแม้่ริม้ อำาเภอ

แม่้แติง จังหวัดเชีื้ยังใหม่้ ที�ประชื้ากรมี้ภาวะโรคความ้ดันโลหิติส่งและโรคเบาหวาน โดยัเข้าไปมี้บทบาทในการสร้างการ

เปลี�ยันแปลงพฤติิกรรม้ในการด่แลส่ขภาพ และติิดติาม้ผลการดำาเนินงานในระยัะ 1 – 4 ปีหลังจากที�มี้การเปลี�ยันแปลงว่า

มี้แนวโน้ม้ผ้่ป่วยัทั�งสองโรคลดลงม้ากน้อยัเพียังใด เพราะการรักษาโรคไม่้ติิดต่ิอเร้�อรัง ควรเริ�ม้ต้ินจากการวิจัยัถ้งสาเหต่ิ

ของการเกิดโรค เพ้�อปรับเปลี�ยันพฤติิกรรม้ ซ้ึ่�งจะเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที�ติรงประเด็นแทนการให้การรักษาภายั

หลังจากที�มี้ภาวะของโรคดังกล่าวแล้ว
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1. ให้ความ้สำาคัญเร้�องกฎหม้ายัแรงงานเพิ�ม้ม้ากข้�น 

2. พิจารณ์าว่าสิ�งใดเป็นปัจจัยัที�มี้ผลกระทบกับการจัดการเรียันการสอนและส่งผลต่ิอสังคม้บ้าง แล้วนำาประเด็นนั�นข้�นม้าทำาให้

เกิดการรับร้่ ซ้ึ่�งจะนำาไปส่่การทำางานในลักษณ์ะสหวิทยัาการที�คณ์ะได้กำาหนดไว้ 

3. กฎหม้ายัทางสังคม้เป็นกฎหม้ายัที�คณ์ะควรม่่้งเน้นและให้ความ้สำาคัญในโลกหลังยั่ค COVID-19 อยั่างยัิ�ง เน้�องจากเป็น

ปัจจัยัที�มี้ผลกระทบหลายัด้าน และมี้กฎหม้ายัที�เป็นอ่ปสรรคค่อนข้างม้าก จ้งจำาเป็นต้ิองทำาให้กฎหม้ายัทันสมั้ยัและ

ก้าวทันสังคม้ยั่ค 4.0 ให้ได้

4. เพิ�ม้กฎหม้ายัที�เกี�ยัวข้องกับการด่แลผ้่ส่งอาย่ัให้ม้ากยิั�งข้�น รวม้ถ้งการเร่งแก้ไขปัญหากฎหม้ายัที�สร้างความ้เหล้�อม้ลำ�าด้วยั

5. พิจารณ์าถ้งผลกระทบของการเปดิการคา้เสรต่ีิอเกษติรกร และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยัอ่ม้ (SMEs) ต่ิาง ๆ  ที�มี้อยั่่

เป็นจำานวนม้าก 

6. คณ์ะควรวิเคราะห์ระบบนิเวศึทางกฎหม้ายัทั�งในเชิื้งเศึรษฐกิจและสังคม้ โดยัพิจารณ์าว่ากฎหม้ายัเป็นอ่ปสรรคต่ิอการ

พัฒนาการทางสงัคม้หร้อไม้อ่ยัา่งไร หร้อกฎหม้ายัไม่้เป็นอ่ปสรรคแติส่รา้งภาระใหกั้บสงัคม้โดยัไม่้จำาเปน็ หร้อกฎหม้ายั

เอ้�ออำานวยัต่ิอการพัฒนาการทางสังคม้หร้อไม่้ 

7. จัดการเรียันการสอนและการบริการวิชื้าการ  โดยัให้นักศ้ึกษาได้มี้โอกาสใช้ื้ชีื้วิติอย่่ักับชื้าวบ้านในช่ื้ม้ชื้น เพ้�อได้เรียันร้่

ถ้งปัญหาต่ิาง ๆ ที�เกิดข้�นในชีื้วิติจริงของชื้าวบ้านและได้เรียันร้่จากประสบการณ์์จริง 

8. เพิ�ม้ทักษะด้านเทคโนโลยัีสารสนเทศึและด้านภาษาต่ิางประเทศึให้กับนักศ้ึกษา 

Social 
SCIENCES and 
Humanities

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะนํิติฺศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 27 มีนาค์ม 2564 
ถึงวันทั้ี� 26 มีนาค์ม 2568)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
                ค์ณบัดำีค์ณะนิติศาสตร์

สถาบันการศึกษากฎหมายที่เท่าทัน
ความเป็นไปของภูมิภาคและสากล

โดยสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษา
กฎหมายกับสังคม Law and Society

วิสัยทัศนํ์

1
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9. การให้ความ้สำาคัญเกี�ยัวกับการประเม้ินผลกระทบของการออกกฎหม้ายั และติ้องดำาเนินการเร้�องนี�อยั่างจริงจัง 

เพ้�อให้บัณ์ฑิิติของคณ์ะเข้าใจเทคนิคนี� และสาม้ารถใช้ื้เป็นเคร้�องม้้อในการนำาไปเช้ื้�อม้โยังกับศึาสติร์อ้�น ๆ ได้ 

10. การใช้ื้ Digital Tools เป็นสิ�งสำาคัญอยั่างยัิ�ง เพราะสิ�งเหล่านี�จะช่ื้วยัให้ทำางานได้รวดเร็วยัิ�งข้�น นอกเหน้อจากการ

พัฒนาคลังข้อม่้ลดิจิทัล (Digital Archive) ที�สาม้ารถนำาไปใช้ื้ประโยัชื้น์ได้ค่อนข้างม้าก เช่ื้น Text Mining, Machine 

Learning เป็นต้ิน 

11. ม่่้งเน้นกฎหม้ายัระหว่างประเทศึที�เกี�ยัวกับภ่มิ้ภาค หร้อกฎหม้ายัของประเทศึเพ้�อนบ้านเป็นสำาคัญ 

12. สร้างนักศ้ึกษาและบัณ์ฑิิติที�มี้ความ้ซ้ึ่�อสัติย์ัและความ้ย้ัดมั้�นในหน้าที�ของติน จะทำาให้ประชื้าชื้นเกิดความ้ไว้วางใจอย่ัางม้าก

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะบริหารธุรกิจ
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 1 ธันวาค์ม 2563 
ถึงวันทั้ี� 30 พฤศจิกายน 2567)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
               ค์ณบัดีำค์ณะบัริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ
 (AccBA CMU:

The Business School of Pride) 

วิสัยทัศนํ์

2

1. ม่่้งเน้นด้านสหวิทยัาการ และการเป็นผ้่ร่วม้สร้างองค์ความ้ร้่ต่ิอไป 

2. ม่่้งเน้นการบริหารงานที�มี้ความ้ยั้ดหยั่่น คล่องตัิว และรวดเร็วในการปรับตัิวให้ทันต่ิอการเปลี�ยันแปลงที�จะเกิดข้�น 

โดยัคณ์ะควรวิเคราะห์ความ้เปลี�ยันแปลงของโลกในท่กระยัะเวลา 3 เด้อน 

3. ใช้ื้ Speed boat Model เข้าม้าเป็นส่วนหน้�งในการดำาเนินยั่ทธศึาสติร์เชิื้งร่ก 

4. ให้คณ์บดีและทีม้บริหารม้องภาพในอนาคติของระยัะเวลาการดำารงติำาแหน่ง 4 ปีข้างหน้า โดยัการกำาหนดเร้�องที�ต้ิองการ

ให้เกิดการเปลี�ยันแปลงภายัในคณ์ะ ประม้าณ์ 2 - 3 เร้�อง ซ้ึ่�งจะทำาให้การขับเคล้�อนยัท่ธศึาสติร์และการจัดสรรทรัพยัากร

ทั�งจากภายัในและภายันอกมี้ประสิทธิภาพเพิ�ม้ม้ากข้�น 

5. ควรผลักดันด้านอ่ปสงค์หร้อความ้ต้ิองการให้เป็นส่วนหน้�งของการกำาหนดแผนปฏิิบัติิงานและยั่ทธศึาสติร์ของคณ์ะ 

6. ม่่้งเน้นการสร้างความ้แติกต่ิางของคณ์ะบริหารธ่รกิจ ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ให้ต่ิางจากคณ์ะบริหารธ่รกิจของ

ม้หาวิทยัาลัยัอ้�น ๆ ในระดับภ่มิ้ภาคและระดับประเทศึอยั่างชัื้ดเจน 

7. ควรเริ�ม้ทำาการวิเคราะห์และคาดการณ์์การเปลี�ยันแปลงในอนาคติ (Foresight) ทันที เพ้�อจะได้เห็นตัิวบ่งชีื้�ของการ

เปลี�ยันแปลงที�เกิดข้�นในด้านต่ิาง ๆ ให้ทันต่ิอเหต่ิการณ์์ 

8. ม่่้งเนน้บทบาทในการสรา้งความ้รว่ม้ม้้อกับภาคธ่รกิจ โดยัเริ�ม้จากระดบัภ่มิ้ภาคในการสง่เสรมิ้และสนบัสน่นผ้่ประกอบ

การรายัใหม่้ รวม้ถ้งการให้คำาปร้กษาทางด้านธ่รกิจในภาวะเศึรษฐกิจที�ซึ่บเซึ่าแก่ผ้่ประกอบการ

9. ม่่้งเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศ้ึกษา เพ้�อให้กลายัเป็นจ่ดแข็งของคณ์ะ ก็จะเป็นโอกาสที�ดีของผ้่ที�สำาเร็จการ

ศ้ึกษาในการประกอบอาชีื้พและสร้างช้ื้�อเสียังให้แก่คณ์ะในอนาคติ 

10. บ่รณ์าการร่วม้กับคณ์ะอ้�นเพ้�อพัฒนาหลักส่ติรใหม่้ 

11. ปล่กฝัังค่ณ์ธรรม้และจิติสำาน้กต่ิอสังคม้ให้แก่นักศ้ึกษา
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ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะรัฐศาสตฺร์และรัฐประศาสนํศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 23 มกราค์ม 2564 
ถึงวันทั้ี� 22 มกราค์ม 2568)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
       ค์ณบัดำีค์ณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นพลเม่องโลก*
Where We Create Global Citizen

*พลเม่องโลก: คนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศและระดับโลกบนความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและความเป็นธรรมเพ่่อทุกคน

วิสัยทัศนํ์

3

1. นำาเร้�องของการสร้างผ้่นำาที�ดีม้าบรรจ่ไว้ในภารกิจหร้อยั่ทธศึาสติร์ของคณ์ะด้วยั

2. แผนปฏิิบัติิงานหร้อยั่ทธศึาสติร์ควรจะสะท้อนถ้ง (1) การเปลี�ยันแปลงทางภ่ม้ิสถาปัติยั์ของย่ัทธศึาสติร์และเศึรษฐกิจ

การเม้้องของโลก (2) เทคโนโลยีัที�มี้ความ้เปลี�ยันแปลงไป (3) การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และ (4) การเรียันร้่แบบสหสรรพศึาสติร์หร้อสหวิทยัาการ โดยัคณ์ะควรที�จะต้ิองนำาประเด็นการเปลี�ยันแปลง

ที�หลากหลายัม้าเป็นส่วนหน้�งของการบริหารและพัฒนาหลักส่ติร 

3. นำาเทคโนโลยัีด้าน Big Data ม้าร่วม้กับโจทยั์วิจัยัท้องถิ�น น่าจะสาม้ารถติอบโจทยั์เชิื้งนโยับายัได้ 

4. กำาหนดแนวทางที�ชัื้ดเจนในการพัฒนาบัณ์ฑิิติของคณ์ะว่าต้ิองการให้มี้บ่คลิกแบบใด 

5. ยัท่ธศึาสติร์ของคณ์ะควรให้ความ้สำาคัญกับ “ท้องถิ�น” และ “ประชื้าชื้น” ให้ม้ากข้�น

6. สร้างความ้เปน็พลเม้้องโลกและความ้เปน็ผ้่นำาให้แก่บัณ์ฑิิติไปพร้อม้ ๆ  กัน และควรมี้การเสรมิ้สร้างให้บัณ์ฑิิติมี้ค่ณ์ธรรม้

และจริยัธรรม้ด้วยั

7. ปรับและม้แีผนรองรบัการเปลี�ยันแปลงทางดา้นเทคโนโลยัดิีจิทัลและเทคโนโลยัอ้ี�น ๆ  รวม้ไปถ้งการเปลี�ยันแปลงดา้นอ้�นที�

อาจจะเกิดข้�นในอนาคติอันใกล้ 

8. เติรียัม้บัณ์ฑิิติของคณ์ะและอาจารยั์ผ้่สอนให้มี้ความ้ค้่นเคยักับการทำางานในร่ปแบบสหวิทยัาการหร้อสหสาขา 

โดยัจะต้ิองมี้การทำางานร่วม้กับอีกหลายัสาขาวิชื้าและหลากหลายัศึาสติร์

9. ศ้ึกษาวิจัยัในหัวข้อที�เกี�ยัวกับการบริหารจัดการที�ดิน และการจัดเก็บภาษีที�ดินในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้วยั

10. ปล่กฝัังให้บัณ์ฑิิติของคณ์ะเป็นผ้่ที�มี้ความ้รักต่ิอประชื้าชื้น บ้านเม้้อง และเป็นผ้่ที�ไม่้ท่จริติหร้อคดโกง 

11. ให้ความ้สนใจศึก้ษาวชิื้ารัฐศึาสติรแ์ละรฐัประศึาสนศึาสติรข์องประเทศึจนีเพิ�ม้เติิม้ นอกเหน้อจากการศึก้ษาเฉัพาะทฤษฎี

ของทางโลกติะวันติก 

12. ม่่้งเน้นการวิจัยัที�เกี�ยัวข้องกับประเทศึไทยัให้ม้ากข้�น โดยัเฉัพาะอยั่างยัิ�งในพ้�นที�ของภาคเหน้อ จนสาม้ารถสร้าง

ผ้่เชีื้�ยัวชื้าญในแต่ิละด้านของภาคเหน้อให้ได้
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ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะเศรษฐศาสตฺร์ 
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 26 มีนาค์ม 2564 
ถึงวันทั้ี� 25 มีนาค์ม 2568)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
            ค์ณบัดำีค์ณะเศรษฐศาสตร์ 

สถาบันชั�นนำา ที่สร้างองค์ความรู้
เพ่่อการมีส่วนร่วม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งย่น

4

1. ส่งเสริม้การทำางานด้านวิชื้าการเพ้�อสนับสน่นนโยับายัสาธารณ์ะ 

2. จัดการเรียันการสอนในลักษณ์ะที�เป็นหลักส่ติรระยัะสั�น และการดำาเนินการแบบบ่รณ์าการข้าม้ศึาสติร์ร่วม้กับภาควิชื้า

หร้อคณ์ะอ้�น ๆ 

3. ม่่้งเน้นการให้ความ้สำาคัญในด้านการพัฒนาเศึรษฐกิจและการพัฒนาสังคม้ควบค่่กันไปด้วยั เพ้�อที�จะหาแนวทางในการ

ประสานให้สังคม้ไทยั ซ้ึ่�งมี้ความ้หลากหลายัสาม้ารถอยั่่ร่วม้กันได้ 

4. ริเริ�ม้การบ่รณ์าการรว่ม้กนัระหวา่งคณ์ะเศึรษฐศึาสติรกั์บคณ์ะนติิิศึาสติร ์เพ้�อติอบสนองติอ่แนวความ้คดิในการวเิคราะห์

กฎหม้ายัด้วยัวิธีทางเศึรษฐศึาสติร์ (Economic Analysis of Law) ซ้ึ่�งจะเกิดประโยัชื้น์และสาม้ารถสร้างจ่ดเด่นให้แก่

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ได้

5. วิเคราะห์การเรียันการสอนร่วม้กับคณ์ะอ้�นที�เกี�ยัวข้องติาม้ศึาสติร์ต่ิาง ๆ ด้วยั เพ้�อให้มี้องค์ความ้ร้่ที�ล้กพอและกว้างข้�น

6. คณ์ะเศึรษฐศึาสติร์มี้ความ้เหม้าะสม้ในการจะเปน็ผ้่นำาการสรา้งร่ปแบบการประเม้นิผลงาน ผลลพัธ์ และผลกระทบของ

งานวิจัยั (Impact Assessment)  จ้งขอให้คณ์ะศ้ึกษาในเร้�องนี� เพ้�อที�จะรองรับการเข้าส่่ติำาแหน่งทางวิชื้าการร่ปแบบ

ใหม่้ในอนาคติต่ิอไป

7. ให้มี้ความ้ชัื้ดเจนในด้านการจัดกิจกรรม้ภายัในคณ์ะ โดยัคำาน้งถ้งผลลัพธ์ที�ได้รับเป็นสิ�งสำาคัญ  

8. ลดทอนจำานวนตัิวชีื้�วัดลง อาจจะทำาให้การทำางานง่ายัม้ากยัิ�งข้�น และทราบผลลัพธ์ที�ต้ิองการได้อยั่างชัื้ดเจน 

9. สร้างทักษะการบริหารจัดการข้อม่้ล โดยัเฉัพาะข้อม่้ลที�มี้ความ้หลากหลายัม้าก (Data Analytics) หร้อการใช้ื้ปัญญา

ประดิษฐ์  ซ้ึ่�งเป็นทักษะที�สำาคัญสำาหรับการเรียันการสอนและการประกอบวิชื้าชีื้พเศึรษฐศึาสติร์ในอนาคติต่ิอไป

10. การมี้ความ้พร้อม้ในการจัดการเรียันการสอนแบบบ่รณ์าการข้าม้ศึาสติร์ โดยัการสร้างเคร้อข่ายัการทำางานร่วม้กับ

คณ์ะวิทยัาศึาสติร์และคณ์ะวิศึวกรรม้ศึาสติร์เป็นสิ�งที�น่าสนใจอยั่างยัิ�ง  

11. ให้ความ้สำาคัญกับท้องถิ�น โดยัเป็นคณ์ะที�ติอบสนอง ชีื้�นำา และเต้ิอนสติิ โดยัต้ิองเป็นที�พ้�งทางเศึรษฐกิจและ

ธ่รกิจให้แก่ภ่มิ้ภาคในภาคเหน้อ 

12. สร้างความ้สัม้พันธ์กับช่ื้ม้ชื้นเพิ�ม้ม้ากข้�น โดยัการศ้ึกษาเร้�องเศึรษฐกิจท้องถิ�นหร้อเศึรษฐกิจช่ื้ม้ชื้นเพิ�ม้

13. ขับเคล้�อนแผนที�เกี�ยัวกับความ้ยัั�งยั้น ซ้ึ่�งปัจจ่บันนี�มี้ 3 แนวความ้คิดที�นำาม้าเช้ื้�อม้โยังกัน ค้อ (1) แนวคิดเร้�องเศึรษฐกิจ

พอเพียังเพ้�อความ้ยัั�งยั้น (2) เป้าหม้ายัการพัฒนาที�ยัั�งยั้นของสหประชื้าชื้าติิ และ (3) แนวคิดเกี�ยัวกับการพัฒนาของ

องค์กรอยั่างยัั�งยั้น หร้อ ESG 

วิสัยทัศนํ์
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ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของคณฺบดีคณฺะสังคมศาสตฺร์
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 29 สิงหาค์ม 2563 
ถึงวันทั้ี� 28 สิงหาค์ม 2567)

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์  
                                    ค์ณบัดีำค์ณะสังค์มศาสตร์

5

1. คณ์ะควรต้ิองศ้ึกษาถ้งแนวโน้ม้ใหญ่ของโลก (Global Megatrends) ในหลายั ๆ  ด้านที�เปลี�ยันแปลงไปเม้้�อเกิดการระบาด

ของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ึ่�งอาจจะเป็นโจทย์ัในการพัฒนาและการวางย่ัทธศึาสติร์ของคณ์ะต่ิอไป 

2. ควรต้ิองทำางานร่วม้กับคณ์ะหร้อส่วนงานอ้�น ๆ ในการหาแนวทางที�จะทำาให้ประชื้าชื้นท่กคนสาม้ารถอย่่ัร่วม้กันใน

ยั่ค 4.0 ได้อยั่างมี้ความ้ส่ข 

3. จัดหาท่นการศ้ึกษาแก่นักศ้ึกษา เพ้�อให้มี้โอกาสเข้าไปทำางานร่วม้กับหน่วยังานภายันอกหร้อช่ื้ม้ชื้นเพิ�ม้ข้�น

4. ศ้ึกษาวิจัยัในประเด็นของความ้เหล้�อม้ลำ�าที�มี้จำานวนเพิ�ม้ม้ากข้�น เน้�องจากผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 

5. ให้สอดแทรกความ้ร้่และสร้างทักษะในการแก้ปัญหาทางสังคม้ที�มี้ความ้หลากหลายัและซัึ่บซ้ึ่อนม้ากข้�น รวม้ถ้ง 

การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยัีดิจิทัลให้แก่นักศ้ึกษา 

6. ทำา Foresight เกี�ยัวกับบทบาทของสังคม้ศึาสติร์ในด้านต่ิาง ๆ ทั�งในระดับประเทศึหร้อระดับโลก

7. นำานักวิชื้าการเข้าไปมี้ส่วนร่วม้และช่ื้วยัสนับสน่นในการพัฒนาหม่่้บ้านเป้าหม้ายัไปส่่ร่ปแบบของหม่่้บ้านที�ช่ื้ม้ชื้นต้ิองการ

ให้เป็น เพ้�อเป็นต้ินแบบที�สาม้ารถให้ช่ื้ม้ชื้นหร้อหน่วยังานอ้�นม้าศ้ึกษาและนำาไปประยั่กต์ิใช้ื้ต่ิอไปได้

วิชาการเข้มแข็ง
พัฒนาสังคมอย่างยั่งย่น 

วิสัยทัศนํ์
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1. จัดโครงการสนับสน่นทักษะด้าน Data Analytics ในแผนยั่ทธศึาสติร์ให้กับนักศ้ึกษาในระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษาเพิ�ม้ข้�น

2. ดำาเนินการในลักษณ์ะที�เป็นเชิื้งร่กม้ากข้�น โดยัอาจเริ�ม้กับคณ์ะหร้อส่วนงานต่ิาง ๆ ภายัในม้หาวิทยัาลัยั เพ้�อให้เกิดการ

สร้างประโยัชื้น์ทางวิชื้าการต่ิอม้หาวิทยัาลัยัม้ากยัิ�งข้�น

3. สร้างนวัติกรรม้ทางด้านบัณ์ฑิิติศ้ึกษา เพ้�อติอบโจทยัร่์ปแบบการเรียันการสอนในลักษณ์ะการเรียันการสอนผ่านสภาพ

แวดล้อม้การเรียันร้่เสม้้อน (Virtual Study) 

4. การนำาแนวทางของ Sandbox ม้าประยัก่ต์ิใช้ื้เป็นประเด็นที�น่าสนใจ เน้�องจากในอนาคติจะเกิดการเปลี�ยันแปลงในการ

จัดการศ้ึกษาอย่ัางฉัับพลัน (Disruption) ข้�นอีกม้าก โดยัเฉัพาะอย่ัางยัิ�งในระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษา ในการจัดการศ้ึกษาจะมี้การ

เปลี�ยันแปลงที�เร็ว การจัดการศ้ึกษาจ้งต้ิองมี้ลักษณ์ะที�มี้ความ้ย้ัดหย่่ันม้ากข้�น เน้�องจากความ้ร้่และทักษะหลายั ๆ อย่ัาง

จะต้ิองมี้การเรียันร้่ (Learn) เลิกยั้ดติิดหร้อลบสิ�งที�เคยัเรียันร้่ม้า และมี้การเรียันร้่ในม่้ม้ม้องใหม่้ ๆ (Relearn) อยั่่เสม้อ

5. พิจารณ์าหานวัติกรรม้เพ้�อผลิติและพัฒนากำาลังคนให้ติอบโจทยั์ความ้ต้ิองการของประเทศึ เพ้�อยักเว้นกฎเกณ์ฑ์ิที�เป็น

ข้อจำากัดต่ิาง ๆ เสนอต่ิอกระทรวงการอ่ดม้ศ้ึกษา วิทยัาศึาสติร์ วิจัยัและนวัติกรรม้

6. ตัิ�งเป้าหม้ายัในการสร้างนวัติกรรม้ทางด้านบัณ์ฑิิติศ้ึกษา โดยัที�เป็นหน้�งในติัววัดผลการดำาเนินงาน จะชื้่วยัให้บัณ์ฑิิติ

วิทยัาลัยัสาม้ารถเป็นผ้่นำาในการจัดการศ้ึกษาในแนวทางใหม่้ ๆ ผ่านกลไกของ Sandbox 

7. เปิดสอนหลักส่ติรเกี�ยัวกับการบริหารจัดการม้หาวิทยัาลัยัอยัา่งมี้ประสิทธิภาพ และหลักส่ติรในการประเมิ้นการประกัน

ค่ณ์ภาพการศ้ึกษา 

8. วางแผนในการจัดหาท่นและด้งด่ดนักวิจัยัหลังปริญญาเอกม้าร่วม้ทำางานกับม้หาวิทยัาลัยัจำานวนม้ากข้�น 

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํของ
คณฺบดีบัณฺฑิิตฺวิทยาลัย 
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 28 มีนาค์ม 2564 
ถึงวันทั้ี� 27 มีนาค์ม 2568)

   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
                 ค์ณบัดำีบััณฑิิตวิทั้ยาลัย

1

สว่นงานอ่ืน ๆ 

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการจัดการบัณฑิตศึกษา

ในระดับสากล

วิสัยทัศนํ์
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1. พัฒนาระบบการประกันค่ณ์ภาพของหลักส่ติรในระบบการเรียันร้่ติลอดชื้ีวิติให้มี้ม้าติรฐาน และจะติ้องม้ีบ่คคลที�สาม้

เข้าม้ามี้ส่วนร่วม้ในการรับรองด้วยั

2. กระทรวงการอ่ดม้ศ้ึกษา วิทยัาศึาสติร์ วิจัยัและนวัติกรรม้ ได้สร้าง Platform ในลักษณ์ะของการสร้างหลักส่ติรร่วม้ 

(Co-Creation) ระหว่างม้หาวิทยัาลัยักับภาคอ่ติสาหกรรม้หร้อภาคธ่รกิจข้�น ซ้ึ่�งหากวิทยัาลัยัสาม้ารถเข้าร่วม้ Platform 

ดังกล่าวได้ ก็น่าจะเป็นอีกช่ื้องทางหน้�งในการขยัายัความ้ร่วม้ม้้อไปยัังหน่วยังานต่ิาง ๆ ได้ม้ากข้�นต่ิอไป

3. หลักส่ติรด้านการบ่รณ์าการของบัณ์ฑิิติวิทยัาลัยั หากสาม้ารถนำาแนวความ้คิดในเร้�องของธนาคารหน่วยักิติ (Credit 

Bank) ม้าสนับสน่นหลักส่ติรได้  ก็จะช่ื้วยัให้นักศ้ึกษาสาม้ารถออกแบบหลักส่ติรได้ติรงติาม้ความ้ต้ิองการม้ากข้�น 

4. จัดตัิ�งคลินิกให้คำาปร้กษาทางด้านการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติ เพ้�อให้ผ้่ที�สนใจเข้าม้าศ้ึกษาสาม้ารถปร้กษา สอบถาม้ และ

ให้คำาแนะนำาแนวทางที�เหม้าะสม้กับความ้ต้ิองการของผ้่เรียัน

5. เพิ�ม้หร้อเสริม้ทักษะที�จำาเป็นในการปฏิิบัติิงานให้แก่บ่คลากรของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม้่ โดยัผ่านระบบการศึ้กษา

ติลอดชีื้วิติ 

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อยุทธศาสตฺร์แผนํการบริหารงานํ
ของผู้อํานํวยการวิทยาลัยการศึกษาตฺลอดชีวิตฺ
(ระยะเวลาการบัริหารงานตั�งแต่วันทั้ี� 24 เมษายน 2564 
ถึงวันทั้ี� 23 เมษายน 2568)

   รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
            ผู้้�อำานวยการวิทั้ยาลัยการศึกษาตลอดำชีวิต

2

องค์กรชั�นนำาที่ขับเคล่่อนนวัตกรรม
การศึกษาแบบองค์รวม

เพ่่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งย่นในสังคม

วิสัยทัศนํ์
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การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับ ระเบ่ยบ ประกาศท่�ออกใหม่ หรือปรับปรุงฉบับเดิมทั�งฉบับ

การแก้ไขเพัิ�มเต่ิมข้อบังคับ ระเบ่ยบ ประกาศ 

เร่ือง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

หมายเหตุ : รายละเอียดำอย้่ในภาค์ผู้นวก

1. การบัริหารงานบัุค์ค์ล 1 - - 1

2. การตรวจสอบั 1 - - 1

3. นักศึกษา 1 1 - 2

4. การบัริหารงานทั้ั�วไป  4 - - 4

5. การบัริหารวิชาการ 1 - - 1

6. ค์่าธรรมเนียมการศึกษา - 3 - 3

7. การแบั่งหน่วยงานในส่วนงานและการแบั่งงาน - - 3 3

รวม 8 4 3 15

เร่ือง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม

หมายเหตุ : รายละเอียดำอย้่ในภาค์ผู้นวก

1. การบัริหารงานบัุค์ค์ล 1 - - 1

2. การสรรหาผู้้�บัริหาร 2 - - 2

3. การบัริหารวิชาการ 5 - 1 6

4. การเงินและค์่าธรรมเนียมการศึกษา - 2 - 2

5. นักศึกษา - 1 - 1

6. การจัดำตั�งส่วนงาน การแบ่ังหน่วยงานในส่วนงาน - - 7 7

รวม 8 3 8 19
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อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา

1.3.1 อนุมติั่ให้เปิดสอนหลัักสูต่รใหม่ ขั�นต่อนท่� 2 จำานวิน 11 หลัักสูต่ร 
แลัะอนุมตั่ิหลัักสตู่รสองปริญญา จำานวิน 12 หลัักสูต่ร

หลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ขั�นตอนที่ 2 จำานวน 11 หลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตฺรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระดับ

ระดับ

ระดับ

1. วิทยัาศึาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิทยัาศึาสติร์และเทคโนโลยัี
การอาหาร (หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

2. วิทยัาศึาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าสัติวศึาสติร์

3. ศิึลปศึาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าม้น่ษยัศึาสติร์และความ้ยัั�งยั้น  
(หลักส่ติรนานาชื้าติิ) 

คณ์ะอ่ติสาหกรรม้เกษติร

คณ์ะเกษติรศึาสติร์

คณ์ะม้น่ษยัศึาสติร์

4. วิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการวิจัยัวิทยัาศึาสติร์
ส่ขภาพ (หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

5. วิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิทยัาศึาสติร์และ
เทคโนโลยัี ควอนตัิม้ (หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

6. ศ้ึกษาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการบริหารการศ้ึกษา

สถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์
ส่ขภาพ

คณ์ะวิทยัาศึาสติร์

คณ์ะศ้ึกษาศึาสติร์

คณ์ะศ้ึกษาศึาสติร์

สถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์
ส่ขภาพ

คณ์ะสังคม้ศึาสติร์

คณ์ะวิศึวกรรม้ศึาสติร์

คณ์ะวิทยัาศึาสติร์

7. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการบริหารการศ้ึกษา

8. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการวิจัยัวิทยัาศึาสติร์ส่ขภาพ 
(หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

9. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวชิื้าภ่มิ้ศึาสติร ์(หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

10. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิทยัาการข้อม่้ล

11. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิทยัาศึาสติร์และเทคโนโลยัี
ควอนตัิม้ (หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

34
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1.3.2 อนุมตั่ิปรับปรุงหลัักสูต่ร จำานวิน 142 หลัักสูต่ร การเปลั่�ยนแปลัง
อาจารย์ประจำาหลัักสูต่ร จำานวิน 210 หลัักสูต่ร แลัะการปิดหลัักสูต่ร จำานวิน 
6 หลัักสตู่ร โดยจำาแนกต่ามระดับของหลัักสูต่ร ดังน่� 

อนุมัติหลักสูตรสองปริญญา จำานวน 12 หลักสูตร ได้แก่

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
จำานวน 142 หลักสูตฺร ได้แก่

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระดับ

ระดับ

1. วิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าเศึรษฐศึาสติร์เกษติร  
(ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัสงขลานครินทร์) 

2. วิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าธ่รกิจเกษติร  
(ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัสงขลานครินทร์)

3. หลักส่ติรวิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าสัติวศึาสติร์ 
(ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัเกษติรศึาสติร์) 

4. หลักส่ติรวิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าสัติวศึาสติร์ 
(ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัสงขลานครินทร์ วิทยัาเขติหาดใหญ่)

5. หลักส่ติรวิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าพ้ชื้สวน 
(ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัขอนแก่น)

6. หลักส่ติรวิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าส่งเสริม้
การเกษติรและพัฒนาชื้นบท  
(ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัสงขลานครินทร์)

คณ์ะเกษติรศึาสติร์

คณ์ะแพทยัศึาสติร์
ร่วม้กับ Graduate 
School of Medical 
Sciences, Kumamoto 
University, Japan

ปริญญาเอก ปริญญาโท

จำานวนหลักสูตร

ปริญญาตฺรี

14 37 91
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7. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิทยัาศึาสติร์การแพทยั์คลินิก  
(หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

8. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้ากายัวิภาคศึาสติร์  
(หลักส่ติรนานาชื้าติิ)

9. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าชีื้วเคมี้ (หลักส่ติรนานาชื้าติิ) 

10. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าจ่ลชีื้ววิทยัา 

11. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าเภสัชื้วิทยัา 
(หลักส่ติรนานาชื้าติิ) 

12. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าสรีรวิทยัา  
(หลักส่ติรนานาชื้าติิ)
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อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร
จำานวน 210 หลักสูตฺร ได้แก่

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 
จำานวน 6 หลักสูตฺร ได้แก่

ปริญญาเอก ปริญญาโทประกาศนํียบัตฺร
บัณฺฑิิตฺชัน้ํสูง

ประกาศนํียบัตฺร
บณัฺฑิิตฺ

จำานวนหลักสูตร

ปริญญาตฺรี

64 2 196 47

ปริญญาตฺรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระดับ

ระดับ

ระดับ

1. ศิึลปศึาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าภาษาเยัอรมั้น คณ์ะม้น่ษยัศึาสติร์

คณ์ะวิทยัาศึาสติร์

คณ์ะวิทยัาศึาสติร์

คณ์ะเกษติรศึาสติร์

คณ์ะม้น่ษยัศึาสติร์

คณ์ะสังคม้ศึาสติร์

2. วิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการสอนชีื้ววิทยัา  
หลักส่ติรปรับปร่ง พ.ศึ. 2561

3. วิทยัาศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิทยัาการ 
หลังการเก็บเกี�ยัว

4. ศิึลปศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการจัดการ 
อ่ติสาหกรรม้การท่องเที�ยัว

5. ศิึลปศึาสติรม้หาบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าสติรีศ้ึกษาและเพศึภาวะ
ศ้ึกษา (หลักส่ติรนานาชื้าติิ/หลักส่ติรปรับปร่ง พ.ศึ. 2560)

6. ปรัชื้ญาด่ษฎีบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าฟิิสิกส์  
(หลักส่ติรฉับับปี พ.ศึ. 2554)

36
รายงานผลด ำา เน ินงานปี 2565 |  สภามหาว ิทยาล ัย เชียงใหม่



ANNUAL REPORT 2022 | Univers i ty Counci l , Chiang Mai Univers i ty
36 37

รายงานผลด ำา เน ินงานปี 2565 |  สภามหาว ิทยาล ัย เชียงใหม่

1.4

1.6

1.5

1.7

อนุมัติการสำาเร็จการศึกษา

การแต่งตั�งรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าภาควิชา  
จำานวน 39 คน

การแต่งตั�งกรรมการต่าง ๆ 
และการมอบอำานาจในการบริหารงานบุคคล รวม 159 เร่่อง

อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จำานวน 6 คน

ได้อนุมตั่ิผู้ิสำาเร็จการศึกษา จํานํวนํ 6,890 คนํ 
จำาแนกต่ามระดับการศึกษา ดังน่� 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตฺรี

ประกาศนํียบัตฺร
บัณฺฑิิตฺชั้นํสูง

ประกาศนํียบัตฺร
บณัฺฑิิตฺ

ประกาศนํียบัตฺร

รองอธิการบดี คณฺบดี ผู้อํานํวยการสถาบันํ ผู้อํานํวยการ
ส่วนํงานํวิชาการ

ภายในํ

หัวหนํ้าภาควิชา 
(มอบอํานําจ)
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1.8 การแต่งตั�งตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 198 คน  

โดยมีตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี�

คณฺะ/ส่วนํงานํ ผู้ช่วย
ศาสตฺราจารย์

รอง
ศาสตฺราจารย์ ศาสตฺราจารย์ รวม

ค์ณะเกษตรศาสตร์ 3 2 1 6

ค์ณะเทั้ค์นิค์การแพทั้ย์ 3 2 1 6

ค์ณะเภสัชศาสตร์ 4 3 2 9

ค์ณะเศรษฐศาสตร์ 2 2 - 4

ค์ณะแพทั้ยศาสตร์ 23 18 2 43

ค์ณะทัั้นตแพทั้ยศาสตร์  5 1 1 7

ค์ณะนิติศาสตร์ 1 3 - 4

ค์ณะบัริหารธุรกิจ 3 - - 3

ค์ณะพยาบัาลศาสตร์ 2 3 - 5

ค์ณะมนุษยศาสตร์  7 - - 7

ค์ณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 1 - 3

ค์ณะวิจิตรศิลป์ 1 - - 1

ค์ณะวิทั้ยาศาสตร์ 11 18 2 31

ค์ณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 6 2 14

ค์ณะศึกษาศาสตร์ 4 2 - 6

ค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 2 - 3

ค์ณะสังค์มศาสตร์ 1 - - 1

ค์ณะสัตวแพทั้ยศาสตร์ 1 2 - 3

ค์ณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 - - 1

ค์ณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 3 - 4

วิทั้ยาลัยศิลปะ ส่�อ และเทั้ค์โนโลยี 2 1 - 3

สถาบัันนโยบัายสาธารณะ 1 - - 1

รวม 85 69 11 165

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จำานวน 165 คน
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2

11

12

6

7

8

9

4

10

5

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำานวน 1 คน 

นักวิจัยชำานาญการพิเศษ จำานวน 1 คน 

นักวิจัยเช่ียวชาญ จำานวน 1 คน 

ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) จำานวน 1 คน 

ศาสตราจารย์ได้รับเงินเด่อนขั�นสูง จำานวน 1 คน 

ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จำานวน 1 คน 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำานวน 4 คน

รองศาสตราจารย์ (โดยผู้บังคับบัญชา)
จำานวน 8 คน ได้แก่

เทียบตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 8 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์ (โดยผู้บังคับบัญชา) 
จำานวน 6 คน

รองศาสตราจารย์พิเศษ จำานวน 1 คน

ได้แก่ คณ์ะแพทยัศึาสติร์ (สังกัดกล่่ม้งานอายั่รกรรม้ 

โรงพยัาบาลเชีื้ยังรายัประชื้าน่เคราะห์)

ได้แก่ สถาบันวิจัยัสังคม้

ได้แก่ สถาบันวิจัยัสังคม้

ได้แก่ คณ์ะแพทยัศึาสติร์

ได้แก่ คณ์ะแพทยัศึาสติร์

ได้แก่ คณ์ะสถาปัติยักรรม้ศึาสติร์

ได้แก่ คณ์ะแพทยัศึาสติร์ (สังกัดโรงพยัาบาลลำาปาง)

คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน

คณะวิทยาศาสตร์
5 คน

คณะเภสัชศาสตร์  
1 คน

คณะเทคนิคการแพทย์  
1 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2 คน

คณะวิทยาศาสตร์ 4 คน

คณะแพทยศาสตร์์ 1 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์
1 คน

คณะมนุษยศาสตร์ 2 คน

3 คน

คณ์ะวิศึวกรรม้ศึาสติร์  ผศึ. 3 คน

คณ์ะอ่ติสาหกรรม้เกษติร ผศึ. 1 คน

คณ์ะสถาปัติยักรรม้ศึาสติร์ ผศึ. 1 คน

คณ์ะวิจิติรศิึลป์  ผศึ. 1 คน

คณ์ะสถาปัติยักรรม้ศึาสติร์ รศึ. 1 คน

คณ์ะแพทยัศึาสติร์  รศึ. 1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน
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1.9 การจัดตั�ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั�งการแบ่ง หร่อปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว

• อน่มั้ติิให้จัดตัิ�งวิทยัาลัยัการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติ เป็นส่วนงานวิชื้าการภายัในของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้  
ติาม้ที�เสนอ

• อน่มั้ติิให้โอนยัา้ยัศ่ึนย์ันวตัิกรรม้การสอนและการเรียันร้่ ซ้ึ่�งเปน็หนว่ยังานในสงักดัสำานักบรกิารเทคโนโลยัี
สารสนเทศึ ไปเป็นหน่วยังานในสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั 

1. อน่มั้ติิปรับเปลี�ยันช้ื้�องานและหน่วยังานในส่วนงานวิชื้าการและส่วนงานอ้�น มี้รายัละเอียัดดังนี�

(1) ปรับช้ื้�องานในสำานักงานคณ์ะ คณ์ะเกษติรศึาสติร์ จากเดิม้ “งานนโยับายัและแผน และประกัน
ค่ณ์ภาพการศ้ึกษา” เป็น “งานยุทธศาสำต้ร์ัแลัะแผน”

(2) ปรบัช้ื้�อหนว่ยังานในสงักดัวทิยัาลัยัศิึลปะ ส้�อ และเทคโนโลยั ีจากเดมิ้ “ศ่ึนยัน์วตัิกรรม้และการจดัการ
ความ้ร้่” เป็น “ศูนย์นวัิต้กรัรัมแลัะการัจัดการัเทคโนโลัย่ดิจิทัลั”

(3) ปรับช้ื้�องานในสำานักงานสำานัก สำานักบริการเทคโนโลยัีสารสนเทศึ จากเดิม้ “งานบริการและประกัน
ค่ณ์ภาพ” เป็น “งานนโยบาย การัเงินแลัะปรัะกันคุณภาพ”

• อน่มั้ติิให้จัดตัิ�ง “สำำานักงานสำนับสำนุนการัวิิจัย” เป็นหน่วยังานในสังกัดสถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์ส่ขภาพ

• อน่มั้ติิให้เปลี�ยันช้ื้�อ “กองกลาง” เป็น “กองบริัหารังานกลัาง” ในสังกัดสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั

• อน่มั้ติิให้เปลี�ยันช้ื้�อ “งานบริหารธ่รการทั�วไป” เป็น “งานบริัหารักิจการัสำภามหาวิิทยาลััย” ในสังกัด
สำานักงานสภาม้หาวิทยัาลัยั 

• อน่มั้ติิให้ยั่บเลิก “งานบริหารงานกลาง” ในสังกัดกองแผนงาน สำานักงานม้หาวิทยัาลัยั และให้
โอนบรรดาภารกิจและบ่คลากรในสังกัดงานบริหารงานกลางในสังกัดกองแผนงาน ไปอย่่ัในความ้ปกครอง
ด่แลของกองบริหารงานกลาง สำานักงานม้หาวิทยัาลัยั

• อน่มั้ติิให้เปลี�ยันช้ื้�อ “งานนโยับายัและแผน และประกันค่ณ์ภาพการศ้ึกษา” เป็น “งานยุทธศาสำต้ร์ัแลัะ
พัฒนาองค์กรั” ในสังกัดสำานักงานคณ์ะ คณ์ะม้น่ษยัศึาสติร์

40
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1.10 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่าย มหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่
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ล้านบาท
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20,000.00
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0.00

6,213.69

10,819.80

17,033.49

5,992.22

14,307.52

20,299.74

5,525.27

14,802.67

20,327.94

5,467.10

13,569.25

19,036.35

2561 2562 2563 2564

เงินรายได้ 6,213.69 5,992.22 5,525.27 5,467.10

เงินแผ่นดิน 10,819.80 14,307.52 14,802.67 13,569.25

รวมทั�งสิ�น 17,033.49 20,299.74 20,327.94 19,036.35

งบประมาณรายจ่าย มหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่ (ต่่อ)
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ผลการดําเนํินํงานํ
ในด้านการกำากับดูแลั แลัะหน้าท่�อื�นท่�กำาหนด
ไวิ้ในระเบ่ยบแลัะข้อบังคับท่�เก่�ยวิข้อง2
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 สิงหาคม้ 2561 ถ้งวันที� 26 ก่ม้ภาพันธ์ 2563 ระดับดี

1. ความ้สำาเร็จของการดำาเนินงานของยั่ทธศึาสติร์ที� 4 บริการวิชื้าการที�เกิดประโยัชื้น์แก่สังคม้ ซ้ึ่�งในปีงบประม้าณ์ 

2562 มี้การดำาเนินงานสำาเร็จท่กตัิวชีื้�วัด 

2. การจัดโครงการฝึักอบรม้หลักส่ติรระยัะสั�นสำาหรับนักศ้ึกษานานาชื้าติิ 

3. ความ้สาม้ารถในการแสวงหาความ้ร่วม้ม้้อจากภายันอก 

1. ประสานงานในฐานะค่่ความ้ร่วม้ม้้อกับส่วนงานที�ม้ีองค์ความ้ร้่ และการนำาองค์ความ้ร้่ของม้หาวิทยัาลัยัถ่ายัทอด

ไปส่่ภายันอก 

2. เสริม้สร้างภาวะความ้เป็นผ้่นำาและการเข้าถ้งบ่คลากรให้ม้ากข้�น 

1. ม้หาวิทยัาลัยัอาจพิจารณ์าแนวทางการปรับเปลี�ยันร่ปแบบการบริหารจัดการสำานักฯ 2 แนวทาง ดังนี� 

1) ปรับการบริหารงานออกเป็น 2 แบบติาม้ที�สำานักฯ เสนอ ค้อ (1) ม้อบหม้ายัให้สำานักฯ รับผิดชื้อบเป็นหน่วยังานกลาง

ของม้หาวิทยัาลัยั เพ้�อเป็นฐานการดำาเนินงานในภารกิจการบริการวิชื้าการแก่ช่ื้ม้ชื้นของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ติาม้

วัติถ่ประสงค์ที�จัดตัิ�งสำานักฯ ตัิ�งแต่ิเริ�ม้แรก หร้อ (2) คงการบริหารงานร่ปแบบเดิม้ควบค่่ไปกับการบริหารจัดการในเชิื้งธ่รกิจ

เต็ิม้ร่ปแบบ โดยัออกระเบียับเฉัพาะให้รองรับการดำาเนินงานด้านการบริการในส่วนของกรีนนิม้ม้านท์ ซีึ่เอ็ม้ย่ั เรสซิึ่เดนซ์ึ่ 

และด้านการพัฒนาธ่รกิจ เพ้�อให้เกิดความ้คล่องตัิว ส่วนด้านการบริการวิชื้าการยัังคงใช้ื้การบริหารงานในร่ปแบบเดิม้ 

2) ปรับโครงสร้างและพันธกิจของสำานักฯ ใหม่้ หร้ออาจต้ิองพิจารณ์าถ้งความ้จำาเป็นที�จะต้ิองมี้ส่วนงานนี�ต่ิอไปหร้อไม่้ 

2. ควรต้ิองมี้ระบบการบริหารจัดการทรัพยัากรบ่คคลที�มี้ประสิทธิภาพ รองรับการเปลี�ยันแปลงในย่ัค Disruptive มี้ระบบ

การคัดเล้อกคนเข้าทำางานเพ้�อให้ได้คนที�มี้ความ้สาม้ารถในการปรับตัิว และมี้กลไกในการบริหารจัดการคนที�มี้อย่่ั

2.1
สภาม้หาวิทยัาลัยัได้แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรม้การประเมิ้นผลการปฏิิบัติิงานของหัวหน้าส่วนงาน โดยั

ประเมิ้นครั�งที� 1 เม้้�อดำารงติำาแหน่งครบ 1 ปี 6 เด้อน และประเมิ้นครั�งที� 2 เม้้�อดำารงติำาแหน่งครบ 3 ปี

การประเมินํผลการบริหารงานํของหัวหน้ําส่วนํงานํ

2.1
2.1.1 ประเมินผลการบริหารงานเม่่อดำารงตำาแหน่ง

ครบ 1 ปี 6 เด่อน จำานวน 9 ราย ประกอบด้วย

1
ผู้อํานํวยการสํานํักบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
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ผู้อํานํวยการสํานํักบริการเทคโนํโลยีสารสนํเทศ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 สิงหาคม้ 2561 ถ้งวันที� 26 ก่ม้ภาพันธ์ 2563  ระดับดี – ดีม้าก 

1. การเป็นหน้�งในการจัดตัิ�งกล่่ม้บ่รณ์าการวิชื้าการทางด้านวิทยัาการข้อม่้ล (Data Science Consortium) 

2. การปรับปร่งกระบวนการทำางานและการให้บริการของสำานักฯ จนได้รับการรับรองม้าติรฐานสากลด้านความ้ปลอดภัยั

สารสนเทศึ (ISO/IEC 27001:2013) และได้รับการรับรองม้าติรฐานด้านกระบวนการพัฒนาซึ่อฟิต์ิแวร์ (ISO/IEC 29110)

3. การดำาเนินงานของศ่ึนยัน์วัติกรรม้การสอนและการเรียันร้่ (Teaching and Learning Innovation  Center : TLIC) 

4. การดำาเนินงานด้านต่ิาง ๆ เพ้�อสนับสน่นให้ม้หาวิทยัาลัยัสาม้ารถพัฒนาไปส่่การเป็นม้หาวิทยัาลัยัดิจิทัล (Digital 

University) 

5. ได้นำาความ้ร้่และความ้เชีื้�ยัวชื้าญด้านเทคโนโลยีัม้าช่ื้วยัแก้ไขปัญหาและสนับสน่นการดำาเนินงานของม้หาวิทยัาลัยั

และส่วนงานในด้านต่ิาง ๆ ได้อยัา่งมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. บ่รณ์าการทำางานร่วม้กับส่วนงานหร้อหน่วยังานเจ้าของข้อม่้ล เพ้�อปรับปร่งฐานข้อม่้ลด้านต่ิาง ๆ ที�มี้อยั่่ในระบบ

สารสนเทศึของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ (CMU-MIS) ให้มี้ความ้ทันสมั้ยั 

2. ช่ื้วยัเหล้อการดำาเนินงานของส่วนงานหร้อหน่วยังานในม้หาวิทยัาลัยัที�ยัังไม่้เชีื้�ยัวชื้าญหร้อติิดปัญหาในการใช้ื้

เทคโนโลยัีต่ิาง ๆ 

3. พิจารณ์าทบทวนภารกิจหร้อปรับโครงสร้างการบริหารงานในบางเร้�องใหม่้ เพ้�อให้การดำาเนินงานของสำานักฯ 

มี้ทิศึทางและเป้าหม้ายัที�ชัื้ดเจน โดยัเฉัพาะ “ภารกิจประจำาที�ติอบสนองการพัฒนาด้านเทคโนโลยัีดิจิทัลของ

ม้หาวิทยัาลัยั” กับ “ภารกิจการให้บริการวิชื้าการเพ้�อแสวงหารายัได้ให้กับองค์กร” 

4. ปรับแผนการปฏิิบัติิงาน (Action Plan) ในการม่่้งส่่การใช้ื้ Big Data ร่วม้กันของส่วนงานภายัในม้หาวิทยัาลัยั 

5. ใช้ื้ความ้เชีื้�ยัวชื้าญของสำานักฯ ในการสร้างหลักส่ติรระยัะสั�นสำาหรับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยัี 

6. ขยัายักล่่ม้เป้าหม้ายัในการบริการวิชื้าการและให้ความ้ชื้่วยัเหล้อทางด้านเทคโนโลยัีสารสนเทศึไปยัังภายันอก

ม้หาวิทยัาลัยั 

1. ภารกิจของสำานักบริการเทคโนโลยีัในการ “ติอบสนองการพัฒนาด้านเทคโนโลยีัดิจิทัลของม้หาวิทยัาลัยั” และ “การให้

บริการวิชื้าการเพ้�อแสวงหารายัได้ให้กับองค์กร” ม้หาวิทยัาลัยัควรเข้าไปช่ื้วยักำาหนดทิศึทางหร้อจัดลำาดับความ้สำาคัญ 

เพ้�อให้มี้การแยักภารกิจทั�งสองออกจากกันอย่ัางชัื้ดเจน 

2. ม้หาวิทยัาลัยัควรต้ิองพิจารณ์าถ้งแนวทางหร้อวิธีการแก้ไขปัญหาเงินเด้อนของพนักงานม้หาวิทยัาลัยัในบางสายังานที�

ไม่้สาม้ารถแข่งขันกับภาคเอกชื้นได้และให้เกิดเป็นร่ปธรรม้ม้ากข้�น 

2
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

ตัิ�งแต่ิวันที� 25 กันยัายัน 2561 ถ้งวันที� 24 มี้นาคม้ 2563 ระดับดี

1. การสนับสน่นการดำาเนินงานติาม้ยั่ทธศึาสติร์เชิื้งร่กด้านล้านนาสร้างสรรค์ของม้หาวิทยัาลัยั 

2. ความ้พยัายัาม้ในการเสริม้สร้างการมี้ส่วนร่วม้และการส้�อสารภายัในองค์กรอยั่างต่ิอเน้�อง 

3. การสนับสน่นบ่คลากรให้มี้โอกาสในการแลกเปลี�ยันองค์ความ้ร้่กับสถาบันการศ้ึกษาทั�งในประเทศึและต่ิางประเทศึ

เพิ�ม้ม้ากข้�น 

1. การส้�อสารภายัในคณ์ะม้ากข้�นทั�งแบบเป็นทางการและไม่้เป็นทางการ โดยัการรับฟัิงเสียังจากบ่คลากรท่กฝ่ัายั 

2. ทบทวนตัิวชีื้�วดั โดยัอาจตัิ�งเปา้หม้ายัและม่่้งเนน้ตัิวชีื้�วดัที�ม้คีวาม้สอดคล้องกับยัท่ธศึาสติรด์า้นวจิยัั และด้านลา้นนา

สร้างสรรค์เพิ�ม้ม้ากข้�น รวม้ถ้งการส่งเสริม้งานบริการวิชื้าการแก่ช่ื้ม้ชื้นด้วยั

3. ให้ความ้สำาคัญกับการพัฒนานักศ้ึกษาม้ากข้�น 

4. ให้คณ์บดแีละทมี้งานบรหิารเปน็ผ้่นำาและรว่ม้ลงม้้ออยัา่งจรงิจังในการขับเคล้�อนและผลกัดันคณ์ะใหผ่้านการประเม้นิ

ติาม้เกณ์ฑ์ิค่ณ์ภาพการศ้ึกษาเพ้�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศึระดับคะแนน EdPEx200 

ม้หาวิทยัาลัยัอาจจะให้คำาแนะนำาแก่คณ์บดีเกี�ยัวกับเทคนิคหร้อเคร้�องม้้อในการบริหารจัดการ รวม้ถ้งการสนับสน่น

ด้านกำาลังใจ

3
คณฺบดีคณฺะวิจติฺรศิลป์  
รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์  หวานจริง
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 สิงหาคม้ 2561 ถ้ง 26 ก่ม้ภาพันธ์ 2563 ระดับดี

1. การพัฒนาหลักส่ติรระดับปริญญาติรีติาม้แนวคิด Outcome-Based Education (OBE) จำานวน 5 หลักส่ติร 

เพ้�อเป็นหลักส่ติรนำาร่อง และอยั่่ระหว่างดำาเนินการปรับปร่งหลักส่ติรอ้�น ๆ 

2. การพัฒนาระบบประกันค่ณ์ภาพการศ้ึกษาภายัในระดับหลักส่ติร CMU-QA Curriculum 

1. ปรับปร่งการทำางานให้มี้ลักษณ์ะเชิื้งร่กเพิ�ม้ม้ากข้�นและแติกต่ิางจากงานประจำาเดิม้ที�เคยัทำาอยั่่ 

2. ทำาการวิเคราะห์หลักส่ติรเพ้�อเสนอขอปิดหลักส่ติรที�ไม่้ทันสมั้ยั เพ้�อลดการใช้ื้ทรัพยัากรของแต่ิละคณ์ะในการจัดการศ้ึกษา 

3. เข้าไปมี้บทบาทในการจัดทำาแผนพัฒนาการศ้ึกษาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ระยัะที� 13 (พ.ศึ. 2566 - 2570) รวม้

ถ้งการเข้าไปเป็นส่วนงานหน้�งในการสนับสน่นการดำาเนินงานที�ติอบสนองต่ิอเป้าหม้ายั เพ้�อการพัฒนาอยั่างยัั�งยั้น 

(Sustainable Development Goals ; SDGs) 

4. พัฒนาทักษะและขีดความ้สาม้ารถ (Reskill และ Upskill) ของบ่คลากรในสำานักฯ ด้านการใช้ื้งานระบบเทคโนโลยัี 

4
ผู้อํานํวยการสํานํักพัฒนําคุณฺภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 20 กรกฎาคม้ 2562 ถ้งวันที� 19 ม้กราคม้ 2564 ระดับดี

1. การปรับตัิวที�รวดเร็วและทันต่ิอสถานการณ์์ในโลกยั่คปัจจ่บัน 

2. ความ้สาม้ารถในการบ่รณ์าการศึาสติร์ร่วม้กับคณ์ะต่ิาง ๆ  เพ้�อให้หลักส่ติรทันกับโลกที�เปลี�ยันแปลงไปและติรงติาม้

ความ้ต้ิองการของผ้่ประกอบการได้เป็นอยั่างดี

3. การใหค้วาม้สำาคัญในการนำาข้อเสนอแนะของกรรม้การสภาม้หาวทิยัาลัยัไปพฒันาและปรบัปร่งการบรหิารงานของ

วิทยัาลัยัในด้านต่ิาง ๆ อยั่างเห็นเป็นร่ปธรรม้ 

4. ผลงานวิจัยัหร้อบทความ้ทางวิชื้าการของวิทยัาลัยัมี้ค่ณ์ภาพเป็นที�ยัอม้รับเพิ�ม้ข้�น 

1. พัฒนาหลักส่ติรร่วม้กับผ้่ประกอบการในพ้�นที�อยั่างจริงจัง เพ้�อให้สอดรับหร้อเป็นประโยัชื้น์ต่ิอช่ื้ม้ชื้นอยั่างแท้จริง  

โดยัเฉัพาะช่ื้วงหลังการระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. หากลยั่ทธ์ วิธีการ หร้อช่ื้องทางที�จะทำาให้มี้ผ้่ที�สนใจเข้าศ้ึกษาต่ิอม้ากยัิ�งข้�น 

3. ใช้ื้ศัึกยัภาพความ้ร่วม้ม้้อ (MOU) ร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัและหน่วยังานต่ิาง ๆ ทั�งภายัในและภายันอกประเทศึ

ให้มี้จำานวนเพิ�ม้ม้ากข้�น เพ้�อเสริม้สร้างความ้เข้ม้แข็งและพัฒนางานทางด้านวิจัยัและด้านวิชื้าการให้กับคณ์าจารยั์

ของวิทยัาลัยัให้โดดเด่นเพิ�ม้ข้�น

4. สร้างร่ปแบบของธ่รกิจ (Business Model) ที�มี้ความ้แปลกใหม่้และแติกต่ิางจากเดิม้เพิ�ม้ม้ากข้�น 

5. สภาม้หาวิทยัาลัยั และม้หาวิทยัาลัยัควรม้ีการกำาหนดค่ณ์ค่าที�จะส่งม้อบ (Value proposition) ของวิทยัาลัยั 

ให้มี้ความ้ชัื้ดเจนม้ากยัิ�งข้�น 

5
คณฺบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเต่อย
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 ต่ิลาคม้ 2561 ถ้งวันที� 26 เม้ษายัน 2563 ระดับดี-ดีม้าก 

1. เป็นผ้่นำาที�มี้ศัึกยัภาพและความ้สาม้ารถในการแสวงหาความ้ร่วม้ม้้อจากภายันอก 

2. ความ้สาม้ารถในการวางวิสัยัทัศึน์หร้อบทบาททางวิชื้าการของวิทยัาลัยั จนเป็นที�ยัอม้รับจากบ่คคลภายันอก 

3. การจัดการศ้ึกษาหลักส่ติรนานาชื้าติิด้านนวัติกรรม้ดิจิทัล โดยัเฉัพาะการดำาเนินงานหลักส่ติรปริญญาติรี 

สาขานวัติกรรม้ดิจิทัล และหลักส่ติรสองปริญญาร่วม้กับม้หาวิทยัาลัยัอ้�น ๆ ในต่ิางประเทศึ 

4. คณ์บดีสาม้ารถปรับตัิวและติอบสนองต่ิอนโยับายัภายันอกม้หาวิทยัาลัยัได้อยัา่งรวดเร็ว 

5. การดำาเนินงานของวิทยัาลัยัในด้านความ้เป็นนานาชื้าติิประสบความ้สำาเร็จค่อนข้างส่ง 

1. คณ์บดี ทีม้บริหาร และบ่คลากรฝ่ัายัสนับสน่นของวิทยัาลัยั ควรมี้การส้�อสารภายัในองค์กรเพิ�ม้ข้�น เพ้�อให้ทราบถ้ง

ทิศึทางของวิทยัาลัยัในอนาคติและการพัฒนาองค์กรร่วม้กันต่ิอไป

2. เติรียัม้สร้างผ้่ส้บทอดติำาแหน่งที�มี้ความ้ร้่ความ้สาม้ารถ และมี้ศัึกยัภาพในการเป็นผ้่บริหารระดับส่งของวิทยัาลัยั 

(Succession Plan) 

3. สร้างโครงการบัณ์ฑิิติพันธ์่ใหม่้ของวิทยัาลัยัให้มี้เป้าหม้ายัที�ชัื้ดเจนในการที�จะสร้างคนที�มี้สม้รรถนะส่งสำาหรับ

อ่ติสาหกรรม้ New Growth Engine ติาม้นโยับายั Thailand 4.0 

4. สร้างผลงานด้านนวัติกรรม้ที�มี้ความ้โดดเด่นและเป็นร่ปธรรม้เพิ�ม้ม้ากข้�น 

6
คณฺบดีวิทยาลัยนํานําชาตฺินํวัตฺกรรมดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

ม้หาวทิยัาลัยัควรม้กีารเผยัแพร่ ประชื้าสมั้พันธ์ และสร้างความ้เข้าใจประกาศึ เร้�อง หลักเกณ์ฑ์ิและวธีิการคดัเล้อกบ่คคล

เพ้�อบรรจ่เป็นพนักงานม้หาวิทยัาลัยัประจำาแบบติาม้ประสิทธิภาพ (Active Recruitment) พ.ศึ. 2563 ให้กับส่วนงาน

ต่ิาง ๆ ทราบอยั่างทั�วถ้งม้ากข้�น



50
รายงานผลด ำา เน ินงานปี 2565 |  สภามหาว ิทยาล ัย เชียงใหม่

ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 1 กันยัายัน 2561 ถ้งวันที� 29 ก่ม้ภาพันธ์ 2563 ระดับดี

1. การพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปในลักษณ์ะของ One Stop Service รวม้ถ้งการปรับระบบการให้บริการ โดยันำา

ระบบสารสนเทศึม้าประยั่กต์ิใช้ื้และพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ม้ากข้�น 

2. การติอบสนองต่ิอปัญหาต่ิาง ๆ ได้อยัา่งรวดเร็วและสาม้ารถปรับตัิวรับกับเหต่ิการณ์์ต่ิาง ๆ ได้อยั่างทันท่วงที 

3. การสนับสน่นข้อม่้ลสารสนเทศึเชิื้งยั่ทธศึาสติร์ให้แก่ม้หาวิทยัาลัยั เพ้�อใช้ื้ประกอบการติัดสินใจ โดยัการเช้ื้�อม้โยัง

เข้ากับระบบ Business Intelligence ของม้หาวิทยัาลัยั รวม้ถ้งการเปิดเผยัข้อม่้ลและการเช้ื้�อม้โยังข้อม่้ลร่วม้กับ

ส่วนงานต่ิาง ๆ ที�ม้ากข้�น

1. พลิกโฉัม้ (Transform) สำานักให้เป็นสำานักทะเบียันและประม้วลผลสมั้ยัใหม่้ที�มี้ลักษณ์ะเป็นดิจิทัลม้ากข้�น 

2. ทำางานในลักษณ์ะเชิื้งร่ก (Proactive) หร้อลักษณ์ะเต้ิอนล่วงหน้า (Early warning) ม้ากกว่าที�จะเป็นเพียังองค์กร

กลางที�ทำาหน้าที�เก็บรวบรวม้ข้อม่้ลสถิติิและข้อม่้ลทะเบียันเพียังเท่านั�น 

3. เร่งพัฒนาระบบการแจ้งเต้ิอนอาจารย์ัที�ปร้กษาเกี�ยัวกับเร้�องที�นักศ้ึกษาจะพ้นสภาพ (Retire) ให้แล้วเสร็จเร็วยัิ�งข้�น 

ซ้ึ่�งจะเป็นประโยัชื้น์ต่ิอนักศ้ึกษาเป็นอยั่างม้าก 

4. ศ้ึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อม่้ลว่า ข้อผิดพลาดในเร้�องงานทะเบียันการศ้ึกษา เกิดข้�นจากเร้�องอะไรบ้าง 

เพ้�อจะไม่้ให้ข้อผิดพลาดรายัการนั�น ๆ เกิดข้�นอีก

5. หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปร่งระบบการให้บริการของสำานักให้มี้ความ้เสถียัรและสาม้ารถรองรับ

การเข้าใช้ื้งานพร้อม้กันเป็นจำานวนม้ากได้

6. ให้มี้การวัดหร้อการเทียับเคียัง (Benchmark) กับสำานักทะเบียันและประม้วลผลหร้อหน่วยังานที�มี้ลักษณ์ะงานที�

ใกล้เคียังกันของม้หาวิทยัาลัยัอ้�น ๆ 

7
ผู้อํานํวยการสํานัํกทะเบียนํและประมวลผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 22 ต่ิลาคม้ 2562 ถ้งวันที� 21 เม้ษายัน 2564  ระดับดี

1. การได้นำาเทคโนโลยีัดิจิทัลม้าใช้ื้ประโยัชื้น์ในการบริหารจัดการได้เป็นอยั่างดี 

2. สาม้ารถหลอม้รวม้ความ้เป็นนำ�าหน้�งใจเดียัวกันของบ่คลากรได้ค่อนข้างดี 

3. การได้รับความ้ไว้วางใจทั�งจากกล่่ม้คณ์าจารย์ัและกล่่ม้ผ้่ปฏิิบัติิงานสายัปฏิิบัติิการให้สม้ควรปฏิิบัติิหน้าที�ต่ิอไป

จนครบวาระอยั่่ในระดับดีม้าก 

1. แสวงหาความ้ร่วม้ม้้อจากแหล่งท่นวิจัยัภายันอกเพิ�ม้ม้ากข้�น 

2. ให้ความ้สำาคัญในการบ่รณ์าการการทำางานข้าม้ศึาสติร์ร่วม้กับคณ์ะต่ิาง ๆ เพิ�ม้ม้ากข้�น 

3. ให้คณ์บดีและทีม้งานเร่งดำาเนินงานเชิื้งร่กอย่ัางเร่งด่วน เร้�องการปรับปร่งหลักส่ติรของคณ์ะที�ยังัไม่้มี้ความ้ครอบคล่ม้

กับความ้ต้ิองการของติลาดแรงงาน 

4. หลังจากช่ื้วง 1 ปี 6 เด้อนต่ิอจากนี� ให้ดำาเนินการปรับยั่ทธศึาสติร์ให้เป็นการดำาเนินการในเชิื้งร่กม้ากยัิ�งข้�น โดยัใช้ื้

โอกาสเชิื้งกลยัท่ธ์ที�คณ์ะม้แีละความ้แติกติา่งจากค่เ่ทียับม้าเปน็ติวัผลักดนั และหาแนวทางการวางกลยัท่ธ์ที�เหม้าะสม้ 

5. เร่งผลักดันการสร้างระบบพี�เลี�ยังและการสร้างกลไกการเข้าส่่ติำาแหน่งทางวิชื้าการที�รวดเร็ว 

8
คณฺบดีคณฺะมนํุษยศาสตฺร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
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ระดับดี-ดีม้าก 

ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 24 ธันวาคม้ 2562 ถ้ง 23 มิ้ถ่นายัน 2564 

1. ความ้สาม้ารถในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่ิาง ๆ ได้เป็นอยั่างดี 

2. การพัฒนาโรงเรียันสาธิติม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ตัิ�งแต่ิระดับอน่บาล ระดับประถม้ศ้ึกษา และระดับมั้ธยัม้ศ้ึกษาให้

เป็นแหล่งเรียันร้่ในการผลิติและพัฒนาคร่ได้อยั่างมี้ค่ณ์ภาพ 

3. การได้สร้างเคร้อข่ายัทางการศ้ึกษากับหน่วยังานต่ิาง ๆ เพ้�อเสริม้สร้างความ้เข้ม้แข็งให้กับโรงเรียันในพ้�นที�จังหวัด

เชีื้ยังใหม่้ 

4. การได้เริ�ม้จัดทำาหลักส่ติรการศ้ึกษาระยัะสั�นที�ติอบโจทยั์คนท่กช่ื้วงวัยัร่วม้กับวิทยัาลัยัการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติ ม้ชื้. 

5. การพยัายัาม้สานสัม้พันธ์กับนักศ้ึกษาเก่าของคณ์ะเป็นอยั่างดี 

1. ทำาวิจัยัเพิ�ม้เติิม้จากโครงการคร่รัก(ษ์)ถิ�น โดยัการถอดบทเรียันและเก็บข้อม่้ลจากโครงการดังกล่าวอยั่างจริงจัง 

2. วางติำาแหน่งของคณ์ะศ้ึกษาศึาสติร์ ม้ชื้. ให้แติกต่ิางจากสถาบันผลิติคร่แห่งอ้�นในภาคเหน้อ 

3. พัฒนาคณ์ะให้เป็นผ้่นำาในการจัดการเรียันการสอนแบบออนไลน์อยั่างมี้ค่ณ์ภาพ 

4. Reskill และ Upskill ให้กับอาจารยั์และบ่คลากรให้มี้ความ้ร้่ความ้สาม้ารถและทักษะด้านต่ิาง ๆ อยั่างติ่อเน้�อง 

โดยัเฉัพาะด้านเทคโนโลยัีดิจิทัลสำาหรับการทำางานและการเรียันการสอน 

5. เปิดโอกาสให้คณ์าจารยั์และบ่คลากรของคณ์ะม้ีส่วนร่วม้ในการดำาเนินงานและการบริหารงานม้ากยัิ�งข้�น และ

การสร้างผ้่บริหารองค์กรร่่นใหม่้ (Succession plan) ให้เข้าม้าช่ื้วยัพัฒนาคณ์ะ 

9
คณฺบดีคณฺะศึกษาศาสตฺร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํ

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 ธันวาคม้ 2561 ถ้งวันที� 26 มิ้ถ่นายัน 2563 ระดับดีม้าก

1. เป็นผ้่ที�มี้ความ้โดดเด่นด้านวิชื้าการและงานวิจัยั จนเป็นที�ยัอม้รับต่ิอหน่วยังานภายันอกทั�งในระดับชื้าติิและ

ระดับนานาชื้าติิ 

2. การพัฒนา Application และ Platform เพ้�อใช้ื้ประโยัชื้น์ในการรองรับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั�งระดับจังหวัดและระดับประเทศึจำานวนม้าก

3. การบริการวิชื้าการแก่ช่ื้ม้ชื้นที�ติอบสนองความ้ต้ิองการและเกิดประโยัชื้น์แก่ช่ื้ม้ชื้นอย่ัางแท้จริง

4. มี้ความ้สาม้ารถในการบริหารจัดการบ่คลากรได้อยั่างเหม้าะสม้ ตัิ�งแต่ิกระบวนการสรรหาบ่คลากร การม้อบหม้ายั

ภาระงาน การสร้างแรงจ่งใจ/ขวัญกำาลังใจ และการประเมิ้นผลการปฏิิบัติิงาน

5. การกำาหนดทิศึทางการเปิดสอนหลักส่ติรของคณ์ะ โดยัเล้อกที�จะสร้างเอกลักษณ์์และความ้แติกต่ิาง โดยัเน้นการ

เปิดสอนเฉัพาะหลักส่ติรระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษา (Graduate School) ติลอดจนการพัฒนาหลักส่ติรฝึักอบรม้ระยัะสั�น

ทั�งภาษาไทยัและภาษาอังกฤษ

1. เสริม้สร้างความ้ร่วม้ม้้อในการทำาวิจัยัและการบ่รณ์าการด้านการจัดการเรียันการสอนกับคณ์ะอ้�น ๆ ที�เกี�ยัวข้อง

2. พัฒนางานวิจัยัจากประเด็นปัญหาของช่ื้ม้ชื้นหร้อพ้�นที� 

3. กำาหนดวิสัยัทัศึน์ของคณ์ะให้มี้ความ้ท้าทายัม้ากยัิ�งข้�น 

4. ประชื้าสัม้พันธ์เชิื้งร่ก เพ้�อเชิื้ญชื้วนให้ผ้่ที�มี้ประสบการณ์์สนใจเข้าม้าศ้ึกษาต่ิอในระดับปริญญาเอกม้ากยัิ�งข้�น

1. จัดหาอาคารสถานที�สำาหรับเป็นที�ตัิ�งของคณ์ะให้มี้ความ้เหม้าะสม้ม้ากยิั�งข้�น

2. สนับสน่นอัติรากำาลังให้มี้ความ้เหม้าะสม้ม้ากยิั�งข้�นให้กับคณ์ะ

2.1.2 ประเมินผลการบริหารงานเม่่อดำารงตำาแหน่ง
ครบ 3 ปี จำานวน 8 ราย ประกอบด้วย

1
คณฺบดีคณฺะสาธารณฺสุขศาสตฺร์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 ธันวาคม้ 2561 ถ้ง 26 มิ้ถ่นายัน 2563  

1. เป็นหน่วยัวิจัยัทางคลินิกเพียังแห่งเดียัวของประเทศึไทยัและเป็นเพียังประเทศึเดียัวในทวีปเอเชีื้ยัที�ได้รับการ

คัดเล้อกให้เป็นหน่วยัวิจัยัทางคลินิก (Clinical trials Unit, CTU) 

2. การที�สถาบันได้ให้การสนับสน่นด้านการเรียันการสอนในระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษา โดยัให้นักวิจัยัของสถาบันเป็นอาจารยั์

ร่วม้สอนและเป็นอาจารยั์ที�ปร้กษาวิทยัานิพนธ์ให้แก่คณ์ะต่ิาง ๆ 

3. ความ้สาม้ารถของสถาบันในการปรับตัิวและการเติรียัม้ความ้พร้อม้เพ้�อรับม้้อกับสถานการณ์์การระบาดของ

โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อยั่างทันท่วงที 

4. ผ้่อำานวยัการเป็นนักวิจัยัที�มี้ค่ณ์ภาพและมี้จิติสาธารณ์ะ มี้ความ้ม่่้งมั้�นตัิ�งใจและความ้เสียัสละในการทำางาน

1. สร้างผลงานวิจัยัที�สอดคล้องและติอบสนองติ่อความ้ติ้องการของประเทศึ เพ้�อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที�ส่ง

ในการช่ื้วยัแก้ไขปัญหาสังคม้ทางด้านส่ขภาพ ด้านเศึรษฐกิจ และด้านสิ�งแวดล้อม้ 

2. ม่่้งเน้นการทำาวิจัยัโรคไม่้ติิดต่ิอเร้�อรัง (Non-communicable Disease: NCDs) อย่ัางลงรายัละเอียัดเจาะล้กให้ม้าก

ข้�นกว่าเดิม้ เพ้�อแก้ปัญหาส่ขภาพของประชื้าชื้นในประเทศึได้อย่ัางมี้ค่ณ์ภาพและบรรล่ผลสำาเร็จต่ิอไป 

3. ผลักดันให้สถาบันให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความ้ร้่และเผยัแพร่ให้แก่ประชื้าชื้นในด้านการด่แลผ้่ส่งอายั่ในเชิื้งปฏิิบัติิ 

4. สนับสน่นให้สถาบันดำาเนินการที�ติอบสนองต่ิอเป้าหม้ายั เพ้�อการพัฒนาอย่ัางยัั�งยัน้ (Sustainable Development 

Goals ; SDGs) ติาม้นโยับายัของม้หาวิทยัาลัยัในด้านต่ิาง ๆ โดยัการด้งศัึกยัภาพและความ้เชีื้�ยัวชื้าญของนักวิจัยั 

รวม้ถ้งผลงานวิจัยัที�มี้ของสถาบันเพ้�อให้เกิดประโยัชื้น์แก่ภายันอกอย่ัางกว้างขวางเพิ�ม้ข้�น

2
ผู้อํานํวยการสถาบนัํวิจัยวิทยาศาสตฺร์สุขภาพ 
ศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ผลการบริหารงานํ

ระดับดีม้าก



ANNUAL REPORT 2022 | Univers i ty Counci l , Chiang Mai Univers i ty
55

ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 28 กันยัายัน 2561 ถ้งวันที� 27 มี้นาคม้ 2563  

1. การนำาระบบเทคโนโลยีัสารสนเทศึม้าประยั่กต์ิใช้ื้ในกระบวนการทำางานของบัณ์ฑิิติวิทยัาลัยัในด้านต่ิาง ๆ 

แบบออนไลน์ 

2. บทบาทของบัณ์ฑิิติวิทยัาลัยัในการเป็นผ้่บริหารจัดสรรท่นการศ้ึกษา 

3. การสร้างความ้ร่วม้ม้้อกับคณ์ะต่ิาง ๆ ภายัในม้หาวิทยัาลัยัและม้หาวิทยัาลัยัอ้�น 

1. กำาหนดยั่ทธศึาสติร์หร้อกลยั่ทธ์ในแผนการปฏิิบัติิงาน โดยัเฉัพาะกลยั่ทธ์ในด้านการเพิ�ม้จำานวนนักศึ้กษาในระดับ

บัณ์ฑิิติศ้ึกษาให้มี้จำานวนที�เพิ�ม้ข้�น 

2. นำาเกณ์ฑ์ิค่ณ์ภาพการศึ้กษาเพ้�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศึ (EdPEx) ม้าประยั่กต์ิใช้ื้เป็นเคร้�องม้้อหน้�งในการพัฒนา

กระบวนการทำางานและการให้บริการของบัณ์ฑิิติวิทยัาลัยัด้านต่ิาง ๆ 

3. ช่ื้วยัเสริม้สร้างเคร้อข่ายัความ้ร่วม้ม้้อกับสถาบันวิจัยัและแหล่งท่นวิจัยัให้กับส่วนงานต่ิาง ๆ เพิ�ม้ม้ากข้�น

3
คณฺบดีบัณฺฑิิตฺวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

ควรจะม้กีารทบทวนหร้อปรับบทบาทของบณั์ฑิิติวิทยัาลัยัเสียัใหม้ ่เพ้�อให้สาม้ารถขบัเคล้�อนบณั์ฑิิติศ้ึกษาในเชิื้งร่ก

ที�พร้อม้ต่ิอการเปลี�ยันแปลงของโลกอนาคติ ซ้ึ่�งอาจจะกำาหนดบทบาทของบัณ์ฑิิติวิทยัาลัยัได้ 3 แบบ ดังนี�

1. บทบาทในฐานะองค์กรกำากับด่แลม้าติรฐานการศ้ึกษาระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษา (Regulator) 

2. บทบาทในฐานะเป็นผ้่ริเริ�ม้ (Initiator) และเอ้�ออำานวยัความ้สะดวก (Facilitator) ให้เกิดความ้คล่องตัิวในการ

จัดการศ้ึกษา 

3. บทบาทในฐานะเป็นผ้่ดำาเนินการเรียันการสอน (Operator) ในลักษณ์ะที�คล้ายักับคณ์ะ 

ทั�งนี� การกำาหนดบทบาทหน้าที�ของบัณ์ฑิิติวิทยัาลัยัให้มี้บทบาทในฐานะใดฐานะหน้�ง หร้อจะกำาหนดให้มี้บทบาท

แบบผสม้ผสานใน 3 บทบาทดังกล่าวข้างต้ิน เป็นเร้�องที�ม้หาวิทยัาลัยัควรจะต้ิองกำาหนดให้มี้ความ้ชัื้ดเจน 

ผลการบริหารงานํ

ระดับดี
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํทีน่ํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 25 กันยัายัน 2562 ถ้ง 24 มี้นาคม้ 2564

1. ความ้สาม้ารถในการผลักดันให้อาจารยั์มี้ผลงานตีิพิม้พ์ในฐานข้อม่้ล SCOPUS/ISI เป็นไปติาม้เป้าหม้ายั  

2. การม่่้งเน้นและส่งเสริม้ให้มี้โครงการบริการวิชื้าการแก่ช่ื้ม้ชื้นที�ติอบสนองและเกิดประโยัชื้น์แก่ช่ื้ม้ชื้น จนได้รับการ

ยัอม้รับจากกล่่ม้คณ์าจารยั์ประจำาและผ้่ปฏิิบัติิงานสายัปฏิิบัติิการ 

3. คณ์ะได้ดำาเนินงานติาม้ข้อเสนอแนะของคณ์ะกรรม้การประเมิ้นฯ โดยัเฉัพาะอยัา่งยัิ�ง โครงการม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้

อาหารปลอดภัยั (Food Safety CMU) และโครงการช่ื้วยัเหล้อช้ื้างบ้านในช่ื้วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ

โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนมี้ผลงานเป็นที�ประจักษ์

1. พัฒนาหลักส่ติรของคณ์ะให้มี้ความ้ทันสมั้ยัและสอดคล้องกับบริบทปัจจ่บันที�เป็นสัติวแพทยั์ที�เน้นด้านเทคโนโลยัี

เพิ�ม้ม้ากข้�น 

2. เสริม้สร้างความ้ร่วม้ม้้อและบ่รณ์าการข้าม้ศึาสติร์ในการจัดทำาหลักส่ติรร่วม้กับคณ์ะต่ิาง ๆ 

3. ต่ิอยัอดความ้สำาเร็จจากการดำาเนินงานของคณ์ะที�ผ่านม้า โดยัผลักดันให้ดำาเนินการอยั่างต่ิอเน้�องและจัดทำาเป็น

โครงการระยัะยัาว 

4. หาแนวทางหร้อการมี้แผนแสวงหารายัได้ให้กับคณ์ะอยั่างยัั�งยั้นและเป็นร่ปธรรม้ 

4
คณฺบดีคณฺะสัตฺวแพทยศาสตฺร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.ขวัญชาย เคร่อสุคนธ์

ผลการบริหารงานํ

ระดับดี
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 26 กันยัายัน 2562 ถ้ง 25 มี้นาคม้ 2564 

1. ความ้สาม้ารถในการบริหารจัดการภายัในคณ์ะ จนสาม้ารถผลักดันคณ์ะให้ผ่านการประเม้ินติาม้เกณ์ฑ์ิค่ณ์ภาพ

การศ้ึกษาเพ้�อการดำาเนินการเป็นที�เลิศึในระดับ EdPEx200 ได้

2. ความ้สาม้ารถในการปรับตัิวและปรับแผนงานด้านต่ิาง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค

ติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อยั่างทันเวลา 

3. การวางแผนเพ้�อหารายัได้ให้กับคณ์ะในระยัะยัาวได้อย่ัางเป็นร่ปธรรม้ 

4. การพัฒนาการจัดการเรียันการสอนและกิจกรรม้แบบสหวิชื้าชีื้พ (Interprofessional Education : IPE) สำาหรับ

นักศ้ึกษาทันติแพทยั์ชัื้�นปีที� 6

5. การส่งเสริม้และสนับสน่นการดำาเนินงานด้านวิจัยัของคณ์ะอยัา่งต่ิอเน้�อง 

6. การคงรกัษาความ้โดดเดน่ดา้นการใหบ้รกิารวชิื้าการของคณ์ะไดอ้ยัา่งติอ่เน้�อง ทันกบัสถานการณ์์ และแบบม้ส่ีวนรว่ม้ 

1. บ่รณ์าการทำางานดา้นการเรียันการสอนและดา้นการวจัิยัร่วม้กับสว่นงานติา่ง ๆ  เพ้�อใหบั้ณ์ฑิิติมี้ความ้ร้่ที�หลากหลายั

และมี้การพัฒนางานวิจัยัและสร้างนวัติกรรม้ไปส่่การใช้ื้งานจริงได้ 

2. แสวงหาเคร้อข่ายัความ้ร่วม้ม้้อกับภายัในประเทศึและภายันอกประเทศึเพิ�ม้ม้ากข้�น 

3. หาแนวทางในการส้�อสารภายัในองค์กรเพิ�ม้ม้ากข้�น 

4. เพิ�ม้ทักษะใหม่้ ๆ  ให้ผ้่ช่ื้วยัทันติแพทย์ัและทันติแพทยั์ ที�สำาเร็จการศ้ึกษาหร้อออกไปทำางานเป็นระยัะเวลานานให้มี้

โอกาสได้ Reskill และ Upskill ผ่านการอบรม้หร้อหลักส่ติรระยัะสั�น

5. พัฒนาคณ์ะให้เป็นศ่ึนยั์กลางทางการแพทยั ์(Medical Hub) ด้านการให้บริการทางทันติกรรม้ในจังหวัดเชีื้ยังใหม่้

และภาคเหน้อ 

5
คณฺบดีคณฺะทันํตฺแพทยศาสตฺร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.นฤมนัส คอวนิช

ผลการบริหารงานํ

ระดับดีม้าก
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํทีน่ํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 28 พฤศึจิกายัน 2562 ถ้งวันที� 27 พฤษภาคม้ 2564

1. ความ้ร่วม้ม้้อระหว่างสถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์และเทคโนโลยัี และศ่ึนยั์ความ้เป็นเลิศึด้านฟิิสิกส์ ในการคิดค้น

นวัติกรรม้เทคโนโลยักีารชื้กันำาให้เกิดการกลายัพันธ์่ด้วยัลำาไอออนพลังงานติำ�า จนไดรั้บการจดทะเบียันรับรองพนัธ์่พ้ชื้ 

2. จากรายังานการประเม้ินผลกระทบเชิื้งเศึรษฐศึาสติร์ที�เกิดข้�นจากโครงการบริการวิชื้าการ โดยัทีม้วิจัยัคณ์ะ

เศึรษฐศึาสติร์ ม้ชื้. ในเร้�องนวัติกรรม้เทคโนโลยัีการชัื้กนำาให้เกิดการกลายัพันธ์่ด้วยัลำาไอออนพลังงานติำ�าสาม้ารถ

ส่งผลกระทบต่ิอสังคม้ได้ค่อนข้างม้าก 

3. การบ่รณ์าการงานวิจัยัร่วม้กับช่ื้ม้ชื้น ภาคเอกชื้น หน่วยังานระดับชื้าติิและนานาชื้าติิ โดยัมี้การพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยัร่วม้กับคณ์าจารยั์/นักวิจัยัทั�งภายัในและภายันอกม้หาวิทยัาลัยัอยั่างสม้ำ�าเสม้อ 

4. การดำาเนินงานโครงการนำาร่องการจัดตัิ�งหน่วยัพัฒนาธ่รกิจ (Business Development Unit : BDU) 

1. ทำาการวิจัยัที�ม่่้งเน้นประเด็นปัญหาสำาคัญของภาคเหน้อ เช่ื้น ปัญหาฝ่่ันควัน (PM 2.5) ปัญหานำ�าท่วม้ และปัญหา

ฝันแล้ง เป็นต้ิน

2. เป็นองค์กรกลางในการแสวงหาแหล่งท่นให้กับส่วนงานหร้อการสร้างเคร้อข่ายัความ้ร่วม้ม้้อกับทีม้นักวิจัยัของ

ส่วนงานภายัในม้หาวิทยัาลัยัและหน่วยังานภายันอกประเทศึ 

3. เสริม้สร้างความ้ร่วม้ม้้อหร้อการเช้ื้�อม้โยังการทำางานระหว่างสถาบันกับอ่ทยัานวิทยัาศึาสติร์ภาคเหน้อ (STeP) 

เพิ�ม้ม้ากข้�น เพ้�อร่วม้กันผลักดันให้ผลงานวิจัยัและนวัติกรรม้ของสถาบันออกไปใช้ื้ประโยัชื้น์ในเชิื้งสังคม้และ

เชิื้งพาณิ์ชื้ยั์ม้ากยัิ�งข้�น 

4. ให้ความ้ติระหนักและความ้ระมั้ดระวังในการใช้ื้จ่ายังบประม้าณ์ในการดำาเนินงานของสถาบันเพิ�ม้ม้ากข้�น 

5. พัฒนาทักษะของบ่คลากรท่กระดับให้ทันต่ิอการเปลี�ยันแปลง เพ้�อจะได้สร้างผลงานวิจัยัที�มี้ Impact ส่งและ

มี้ความ้สอดคล้องกับความ้ต้ิองการของประเทศึ 

6. สร้างกลไกการส้�อสารระหว่างผ้่บริหารและบ่คลากรของสถาบันทั�งแบบเป็นทางการและไม่้เป็นทางการ 

7. เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ้แติกแยักทางความ้คิดของบ่คลากร 

6
ผู้อํานํวยการสถาบนัํวิจัยวิทยาศาสตฺร์และเทคโนํโลยี  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

1. เพ้�อความ้ชื้ัดเจนในเร้�องที�ว่า “นักวิจัยัของสถาบันควรปฏิิบัติิงานเพ้�อทำาผลงานวิจัยัอยั่่ที�สถาบันของตินเอง หร้อ

ควรให้ไปทำางานติาม้ศ่ึนยั์วิจัยัของส่วนงานต่ิาง ๆ ติาม้เดิม้ได้ต่ิอไป” อาจจะต้ิองขอคำาแนะนำา ข้อเสนอแนะ หร้อ

ม้ติิของที�ประช่ื้ม้สภาม้หาวิทยัาลัยั เพ้�อกำาหนดเป็นนโยับายัหร้อทิศึทางการดำาเนินงานให้กับม้หาวิทยัาลัยัและ

สถาบันดำาเนินการต่ิอไป

2. ม้หาวิทยัาลัยัอาจจะติอ้งมี้หลักส่ติรการเติรยีัม้คนเข้าส่่ติำาแหนง่การบรหิารงาน (Succession Plan) อยัา่งเป็นระบบ 

เพ้�อสร้างผ้่บริหารร่่นใหม่้ให้มี้ศัึกยัภาพและความ้พร้อม้ในการบริหารงานองค์กรให้ครอบคล่ม้ท่กระดับ 

ผลการบริหารงานํ

ระดับพอใช้ื้-ดี
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 ก่ม้ภาพันธ์ 2563 ถ้งวันที� 26 สิงหาคม้ 2564

1. การพยัายัาม้เสริม้สร้างภาพลักษณ์์ด้านการให้บริการของสำานักบริการวิชื้าการให้มี้ความ้โดดเด่นและน่าเช้ื้�อถ้อ 

2. การมี้ส่วนร่วม้ในการให้บริการวิชื้าการแก่หน่วยังานต่ิาง ๆ  ทั�งกับภาครัฐและภาคเอกชื้น

3. แม้้จะมี้ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำานักก็ยััง

สาม้ารถดำาเนินงานติาม้ภารกิจของสำานักให้เป็นไปติาม้เป้าหม้ายัที�ตัิ�งไว้เป็นส่วนใหญ่ และยัังสาม้ารถสร้างรายัได้

เพ้�อนำาส่งให้แก่ม้หาวิทยัาลัยัได้อยั่างต่ิอเน้�อง 

1. ม่่้งมั้�นในการนำาเกณ์ฑ์ิค่ณ์ภาพการศ้ึกษาเพ้�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศึ (EdPEx) ม้าใช้ื้เป็นเคร้�องม้้อในการบริหารงาน

สำานักอยั่างแท้จริง เพ้�อให้เป็นไปติาม้นโยับายัของม้หาวิทยัาลัยัและความ้คาดหวังของสำานักที�จะได้รับการรับรอง

ในระดับ EdPEx200 ต่ิอไป

2. ปรับบทบาทของสำานักให้มี้ความ้โดดเด่นและเป็นที�ยัอม้รับในฐานะเป็นองค์กรกลางของม้หาวิทยัาลัยั ที�เน้นการ

บริหารจัดการ การประสานงาน และการติลาดให้กับส่วนงาน/หน่วยังานต่ิาง ๆ 

3. สร้างเคร้อข่ายักับนักวิชื้าการของส่วนงานติ่าง ๆ เพ้�อพัฒนาหลักส่ติรการอบรม้/สัม้ม้นาให้สอดคล้องกับความ้

ต้ิองการของผ้่รับบริการร่วม้กันอยัา่งเป็นระบบและเป็นร่ปธรรม้ 

4. เช้ื้�อม้โยังการให้บริการวิชื้าการของสำานักกับระดับม้หาวิทยัาลัยั โดยัเฉัพาะกับรองอธิการบดีที�รับผิดชื้อบ

ด้านบริการวิชื้าการเพ้�อรับใช้ื้สังคม้ 

5. สร้างความ้ร่วม้ม้้อกับรองอธิการบดีที�รับผิดชื้อบงานด้านบ่คคล เพ้�อร่วม้ปรับบทบาทหน้าที�ของสำานักในด้านอ้�น ๆ 

เพิ�ม้เติิม้ 

6. ยักระดับการบริการวิชื้าการของสำานักให้เป็นการบริการวิชื้าการที�มี้ผลกระทบส่ง  

7. ปรับกลยัท่ธ์เพ้�อพัฒนาผลิติภัณ์ฑ์ิใหม่้ ๆ  ที�มี้ความ้เหม้าะสม้และสร้างความ้โดดเด่นให้เป็นที�น่าสนใจแก่ผ้่ที�เข้าม้าใช้ื้

บริการภายัในสำานักเพิ�ม้ม้ากข้�น

7 
ผู้อํานํวยการสํานํักบริการวิชาการ 
รองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

1. หากม้หาวิทยัาลัยัจะให้สำานักก้าวไปเป็นหน่วยังานกลางด้านการบริการวิชื้าการติาม้วัติถ่ประสงค์เริ�ม้แรกของการ

จัดตัิ�งสำานักม้หาวิทยัาลัยัอาจต้ิองส่งเสริม้ สนับสน่น และสร้างแรงจ่งใจให้ส่วนงานในม้หาวิทยัาลัยัม้าใช้ื้บริการและ

ร่วม้ม้้อกับสำานักเพิ�ม้ม้ากข้�น 

2. ม้หาวิทยัาลัยัควรเพิ�ม้บทบาทในการชื้่วยัส่งเสริม้นโยับายัเชิื้งร่กด้านการติลาดและการประชื้าสัม้พันธ์ร่วม้กับ

สำานักเพิ�ม้ม้ากข้�น  

ผลการบริหารงานํ

ระดับดี
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 ก่ม้ภาพันธ์ 2563 ถ้งวันที� 26 สิงหาคม้ 2564

1. การเปิดใจรับฟัิงความ้เห็น โดยัการนำาข้อเสนอแนะไปปรับปร่งและพัฒนาองค์กร 

2. การพยัายัาม้นำาข้อเสนอแนะของคณ์ะกรรม้การประเมิ้นฯ ในรอบ 1 ปี 6 เด้อนไปดำาเนินการ แม้้หลายัประเด็นยััง

ไม่้เห็นผลลพัธ์ (Outcome) ที�ชัื้ดเจนม้ากนัก แต่ิก็เป็นจ่ดเริ�ม้ต้ินที�ดีในการจะดำาเนินการใหเ้ห็นผลอยัา่งเป็นร่ปธรรม้

1. นำากรอบแนวคิดของเกณ์ฑ์ิค่ณ์ภาพการศ้ึกษาเพ้�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศึม้าใช้ื้ในการบ่รณ์าการการทำางานและ

บริหารจัดการท่กเร้�อง เพ้�อม่่้งส่่ผลลัพธ์ที�ดีข้�นอยั่างยัั�งยั้น

2. ม่่้งเน้นการดำาเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ที�เด่นชัื้ดเพิ�ม้ม้ากข้�น 

3. ส้�อสารและสร้างความ้เข้าใจในด้านวิชื้าการระหว่างสำานักกับม้หาวิทยัาลัยัร่วม้กันเพิ�ม้ม้ากข้�น 

4. ปรับบทบาท (Refocus) ให้สอดคล้องกับภาระงานของสำานักในปัจจ่บัน โดยัเฉัพาะการทำาหน้าที�เป็นเลขาน่การ

ของสภาวิชื้าการ 

5. เพิ�ม้บทบาทสำานักให้เป็นส่วนงานกลางของม้หาวิทยัาลัยัในการบ่รณ์าการทำางานร่วม้กัน เพ้�อพัฒนาและปรับปร่ง

ระบบสารสนเทศึด้านหลักส่ติร ทั�งในระดับปริญญาติรีและระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษาให้เป็น Single Database 

6. ดำาเนินการแบบเชิื้งร่กในการส่งเสริม้สนับสน่นให้มี้การพัฒนาหลักส่ติรใหม่้ ๆ แบบบ่รณ์าการ เพ้�อการผลิติบัณ์ฑิิติ

ติาม้ความ้ต้ิองการของประเทศึ สังคม้ และติลาดแรงงาน 

7. ปฏิิบัติิงานติาม้บทบาทในการเป็นผ้่อำานวยัความ้สะดวก (Facilitator) ให้แก่คณ์ะ วิทยัาลัยั และส่วนงานที�มี้การ

จัดการเรียันการสอน 

8. เสริม้สร้างการมี้ส่วนร่วม้ของสำานักเกี�ยัวกับสหกิจศ้ึกษาเพิ�ม้ม้ากข้�น 

9. ทำาหน้าที�ในการประเมิ้นหลักส่ติร ว่าหลักส่ติรใดที�ล้าสมั้ยัและหลักส่ติรใดที�ควรปิด 

10. เสริม้สร้างความ้ร่วม้ม้้อกับวิทยัาลัยัการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติ (LE) 

11. กำาหนดตัิวชีื้�วัดผลลัพธ์การดำาเนินการให้มี้ความ้ท้าทายัและสะท้อนถ้ง Outcome ในการส่งเสริม้สนับสน่นการ

พัฒนาหลักส่ติรที�ได้ม้าติรฐานและการจัดการศ้ึกษาที�มี้ค่ณ์ภาพ

8
ผู้อํานํวยการสํานํักพัฒนําคณฺุภาพการศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

ข้อเสนํอแนํะตฺ่อมหาวิทยาลัย

1. ผ้่อำานวยัการสำานักที�จะเข้าม้ารับผิดชื้อบองค์กรในระยัะต่ิอไป ควรจะเป็นผ้่นำาที�มี้วิสัยัทัศึน์และม่้ม้ม้องต่ิอภาพรวม้

ในการพัฒนาการศ้ึกษาที�กว้างไกล ควรเป็นผ้่นำาที�มี้ความ้คิดแบบ Outcome Oriented อย่ัางแท้จริง และควร

ทำางานในเชิื้งร่ก โดยัต้ิองมี้ความ้เข้าใจด้านยัท่ธศึาสติร ์ผลลัพธ ์และสาม้ารถติอบสนองติอ่บทบาทได ้ควรเป็นผ้่นำาที�

สาม้ารถประสานงานและบ่รณ์าการทำางานร่วม้กับส่วนงานต่ิาง ๆ  ได้เป็นอยั่างดี รวม้ถ้งการทำางานร่วม้กับผ้่บริหาร

ม้หาวิทยัาลัยัด้วยั และควรเป็นผ้่นำาที�สาม้ารถพัฒนาสำานักให้เป็นเลขาน่การบริหารของสภาวิชื้าการได้อยัา่งแท้จริง

หร้อเป็น Executive Secretary 

2. ม้หาวิทยัาลัยัควรสนับสน่นให้สำานักม้ีการพัฒนาหลักส่ติรใหม้่ ๆ แบบบ่รณ์าการหลายัศึาสติร์ร่วม้กันระหว่าง

คณ์ะและภาควิชื้า 

ผลการบริหารงานํ

ระดับดี
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํรอบ 1 ปี 6 เดือนํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 1 พฤศึจิกายัน 2561 ถ้งวันที� 30 เม้ษายัน 2563 ระดับดี

1. ผ้่อำานวยัการสาม้ารถสร้างแรงจ่งใจให้บ่คลากรเกิดความ้ภ่ม้ิใจในสถาบัน และร่วม้กันปรับติัวเพ้�อให้สถาบัน

สาม้ารถดำาเนินงานต่ิอไปได้ 

2. ผ้่อำานวยัการเป็นผ้่ที�มี้ความ้ม่่้งมั้�นและมี้ภาวะผ้่นำา สาม้ารถนำาองค์กรให้อยั่่รอดได้ในภาวะวิกฤติ

1. บ่รณ์าการการทำางานร่วม้กับส่วนงานทั�งภายัในและภายันอกม้หาวิทยัาลัยัให้ม้ากข้�น 

2. ทบทวนพันธกจิหลกั ตัิวชีื้�วัดใหชั้ื้ดเจน และจดัทำาแผนบรหิารความ้เสี�ยัง รวม้ถ้งจัดทำากลยั่ทธ์เชิื้งร่กในการรบัม้้อต่ิอ

การเปลี�ยันแปลงที�รวดเร็วจากสถานการณ์์ภายันอก

3. เพิ�ม้บทบาททางด้านภาษาให้แก่บ่คลากรและนักศ้ึกษาของม้หาวิทยัาลัยั ซ้ึ่�งเป็นพันธกิจหลักของสถาบัน

4. ปรับเปลี�ยันร่ปแบบการจัดอบรม้และการทดสอบทางภาษาให้อยั่่ในร่ปแบบออนไลน์ให้ม้ากข้�น

2.1 การประเมินํผลการบริหารงานํของผู้อํานํวยการสถาบันํ/ศูนํย์
ของส่วนํงานํวิชาการภายในํ2.2

1
ผู้อํานํวยการสถาบนัํภาษา 
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํรอบ 1 ปี 6 เดือนํ 

ประเด็นํทีน่ํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 21 มี้นาคม้ 2562 ถ้งวันที� 20 กันยัายัน 2563 ระดับดี

1. ผ้่อำานวยัการเป็นผ้่มี้ความ้ม่่้งมั้�นในการทำางาน มี้ความ้เป็นผ้่นำา มี้วิสัยัทัศึน์ และมี้ความ้ร้่ความ้สาม้ารถในด้านพลังงาน

สิ�งแวดล้อม้ และนวัติกรรม้ 

2. มี้วิสัยัทัศึน์ เป้าหม้ายั และนโยับายัสอดคล้องกับพันธกิจและยัท่ธศึาสติร์ของม้หาวิทยัาลัยั 

3. มี้การนำาองค์ความ้ร้่ของสถาบันม้าช่ื้วยัแก้ไขปัญหาในส่วนงานของม้หาวิทยัาลัยั เช่ื้น การอบโอโซึ่นและฆ่าเช้ื้�อ 

การล้างทำาความ้สะอาดเคร้�องปรับอากาศึ การเก็บรักษาแอลกอฮอล์ เป็นต้ิน

4. เป็นสถานที�ศ้ึกษาด่งานด้านพลังงานทดแทนให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชื้นอยั่างต่ิอเน้�อง 

1. บ่รณ์าการการทำางานร่วม้กับส่วนงานทั�งภายัในและภายันอกม้หาวิทยัาลัยัให้ม้ากข้�น 

2. ให้ความ้สำาคัญกับการบริหารงานบ่คคลและการติิดต่ิอส้�อสารภายัในสถาบันให้มี้ประสิทธิภาพม้ากข้�น

3. ควรม่่้งหารายัได้จากงานวิจัยัเชิื้งพาณิ์ชื้ยั์ให้เป็นไปติาม้เป้าหม้ายัหร้อเกินค่าเป้าหม้ายัที�กำาหนด

2 
ผู้อํานํวยการสถาบนัํวิจัยและพัฒนําพลังงานํนํครพิงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
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ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํรอบ 1 ปี 6 เดือนํ 

ประเด็นํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 28 กันยัายัน 2562 ถ้งวันที� 27 มี้นาคม้ 2564  

1. เป็นผ้่มี้ความ้ม่่้งมั้�นในการปฏิิบัติิงานให้เกิดประโยัชื้น์แก่ช่ื้ม้ชื้นและท้องถิ�น

2. เป็นผ้่มี้ความ้สาม้ารถในการบริหารเกี�ยัวกับการป้องกันและช่ื้วยัแก้ปัญหาสาธารณ์ส่ข โดยัเฉัพาะด้านที�เกี�ยัวข้องกับ

โรคติิดต่ิอจากสัติว์ส่่คนได้ดีม้าก (One Health) 

3. เป็นผ้่มี้ธรรม้าภิบาลและรับฟัิงความ้คิดเห็นของผ้่ปฏิิบัติิแล้วนำาไปดำาเนินการต่ิอ

1. ทบทวนการบรรล่เป้าหม้ายั การบริหารเชิื้งร่ก และปรับแผนงานของศ่ึนยั์ฯ ให้ทันต่ิอสถานการณ์์ในปัจจ่บัน

2. ทบทวนแผนธ่รกิจเพ้�อแสวงหารายัได้จากสิ�งอ้�น ๆ เพิ�ม้เติิม้ เพ้�อให้ศ่ึนยั์มี้ความ้ยัั�งยั้น

3. แสวงหาเคร้อข่ายัความ้ร่วม้ม้้อจากหน่วยังานทั�งภายัในและภายันอกม้หาวิทยัาลัยัให้ม้ากข้�น

4. ให้มี้พ้�นที�นำาร่องในการใช้ื้ฟีิเจอร์ของผ่อดีดีทั�งระบบ เพ้�อเป็นต้ินแบบในการพัฒนาการดำาเนินงานในแต่ิละภ่มิ้ภาค

3
ผู้อํานํวยการศูนํย์เฝ้าระวังสุขภาพหนํึ่งเดียว 
รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.เลิศรัก ศรีกิจการ

ระดับดีม้าก
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ระยะเวลาการบริหารงานํ

ระยะเวลาการบริหารงานํ ผลการบริหารงานํรอบ 1 ปี 6 เดือนํ 

ประเดน็ํทีน่ํ่าชื่นํชม

ประเดน็ํที่นํ่าชื่นํชม

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ข้อเสนํอแนํะเพื่อการพัฒนํา

ตัิ�งแต่ิวันที� 27 มี้นาคม้ 2562 ถ้งวันที� 26 กันยัายัน 2563  

ตัิ�งแต่ิวันที� 1 กรกฎาคม้ 2562 ถ้งวันที� 31 ธันวาคม้ 2563

1. เป็นผ้่มี้ธรรม้าภิบาล รับฟัิงความ้คิดเห็นและเป็นที�ยัอม้รับของบ่คลากรในสังกัดส่วนงาน 

2. เป็นผ้่มี้ความ้สาม้ารถในการแสวงหาแหล่งท่นวิจัยัจากภายันอกม้หาวิทยัาลัยัได้อยัา่งต่ิอเน้�อง

3. ผลงานของสถาบันส่วนใหญ่มี้ผลการดำาเนินงานที�ส่งกว่าค่าเป้าหม้ายั 

1. เป็นผ้่มี้วิสัยัทัศึน์กว้างไกล มี้ธรรม้าภิบาล รับฟัิงความ้คิดเห็น และเป็นที�ยัอม้รับของบ่คลากรในสังกัดส่วนงาน 

2. เป็นผ้่มี้ความ้ม่่้งมั้�นในการทำางานส่ง โดยัสาม้ารถบริหารสถาบันให้มี้ความ้เป็นนานาชื้าติิและสนับสน่นนโยับายั

สาธารณ์ะของท้องถิ�น 

1. นำาผลงานและนวัติกรรม้ที�เกิดข้�นขยัายัผลเข้าส่่เชิื้งพาณิ์ชื้ยั์และให้เป็นที�ประจักษ์

2. ดำาเนินการบันท้กลงบัญชีื้ด้านการเงินติาม้ที�กฎระเบียับและข้อบังคับของม้หาวิทยัาลัยักำาหนด

1. สร้างกิจกรรม้ร่วม้กับเคร้อข่ายัในการสร้างการเรียันร้่มิ้ติินโยับายัสาธารณ์ะ 

2. มี้ส่วนร่วม้ในการพัฒนานักศ้ึกษาด้านนโยับายัสาธารณ์ะกับส่วนงานต่ิาง ๆ ในม้หาวิทยัาลัยั

3. นำาข้อเสนอแนะจากรายังานการติรวจสอบไปดำาเนินการ

4. ดำาเนินการจัดแบ่งปันและจัดการองค์ความ้ร้่ (Knowledge Management : KM) ร่วม้กับส่วนงานที�มี้ลักษณ์ะ

เดียัวกัน เพ้�อการพัฒนาร่วม้กัน

4

5

ผู้อํานํวยการสถาบนัํวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ผู้อํานํวยการสถาบันํนํโยบายสาธารณฺะ  

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำาพน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ

ระดับดีม้าก

ผลการบริหารงานํ

ระดับดีม้าก
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1. รับทราบรายังานผลการดำาเนินงานและรายังานการเงินกองท่นสวัสดิการพนักงานม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประจำา

ปีงบประม้าณ์ 2563  

2. อน่มั้ติิก่อหนี�ผ่กพันรายัจ่ายัข้าม้ปีงบประม้าณ์ จำานวน 6 ครั�ง เป็นเงิน 459,889,800 บาท

3. รับทราบบัญชื้ีอัติราค่าธรรม้เนียัม้การศึ้กษาสำาหรับหลักส่ติรระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษาแนบท้ายัระเบียับม้หาวิทยัาลัยั

เชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัค่าธรรม้เนียัม้การศ้ึกษาระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษาแบบเหม้าจ่ายั พ.ศึ. 2556 จำานวน 13 หลักส่ติร 

4. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะติ่อรายังานสถานภาพทางการเงิน การหาผลประโยัชื้น์ และผลการดำาเนินงานของ

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประจำาปีงบประม้าณ์ 2563 และไติรม้าสที� 1 ปีงบประม้าณ์ 2564

5. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอรายังานการเงินของส่วนงานวิชื้าการภายัในและหน่วยังานของส่วนงานวิชื้าการของ

ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประจำาปี 2563

6. รับทราบรายังานผลการดำาเนินงานของสภาวิชื้าการ ม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ รอบ 6 เด้อน จำานวน 2 ครั�ง ค้อ 

รอบที�หน้�ง เด้อนต่ิลาคม้ 2563 - มี้นาคม้ 2564 และรอบที�สอง เด้อนเม้ษายัน - กันยัายัน 2564

7. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะติ่อรายังานผลการดำาเนินงานของคณ์ะกรรม้การติรวจสอบและบริหารความ้เสี�ยัง

ประจำาปี 2563  

8. รับทราบและใหข้้อเสนอแนะติอ่รายังานกิจการม้หาวทิยัาลัยัที�ดี ประจำาปี 2563 ของม้หาวทิยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ (Good 

University Report 2020 Chiang Mai University) 

9. รับทราบบัญชีื้เบี�ยัประช่ื้ม้สำาหรับคณ์ะกรรม้การช่ื้ดต่ิาง ๆ แนบท้ายัระเบียับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยั

เบี�ยัประช่ื้ม้กรรม้การ พ.ศึ. 2559 โดยัเป็นคณ์ะกรรม้การในระดับม้หาวิทยัาลัยั จำานวน 15 ช่ื้ด และคณ์ะกรรม้การ

ในระดับส่วนงาน จำานวน 2 ช่ื้ด 

10. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่ิอรายังานผลการดำาเนินงานการติรวจสอบ (เด้อนม้กราคม้ - เม้ษายัน 2564 และ

เด้อนพฤษภาคม้ - สิงหาคม้ 2564)

11. รับทราบรายังานผลการบริหารจัดการกองท่นพัฒนาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ระยัะเวลาตัิ�งแต่ิวันที� 1 ต่ิลาคม้ 2562 

ถ้งวันที� 30 กันยัายัน 2564

2.1 การกํากับดูแลในํเร่ืองอ่ืนํ ๆ 

2.3
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ภาคผนํวก
สภามหาวิิทยาลััยเชั้่ยงใหม่

ปี 2564
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ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมตฺิอนํุมตัฺิ ในํปี 2564

ข้อบังคับที่ออกใหม่และ
ข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่
โดยยกเลิกข้อบังคับเดิม 
จํานํวนํ 8 ฉบับ 
ประกอบัดำ�วย...

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานํบุคคล 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

ข้อบังคับเกี่ยวกับระบบการตฺรวจสอบ 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

ข้อบังคับเกี่ยวกับนํักศึกษา 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

1.1

1.2

1.3

ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยศาสำต้รัาจารัย์ปฏิิบัติ้ 

ศาสำต้รัาจารัย์การัสำอนในมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – เพ้�อกำาหนดวิธีการและหลักเกณ์ฑิ์การพิจารณ์า

การเข้าส่่ติำาแหน่งศึาสติราจารย์ัปฏิิบัติิและศึาสติราจารย์ัการสอน ซ้ึ่�งเป็น

ติำาแหน่งทางวิชื้าการประเภทหน้�งของม้หาวิทยัาลัยั

ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัต้รัวิจสำอบภายในของ

มหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – ปรับปร่งโครงสรา้งการบรหิารความ้เสี�ยัง และการ

ควบค่ม้ภายัในให้มี้ความ้ชัื้ดเจน สอดคล้องกับม้าติรา 79 แห่งพระราชื้บัญญัติิ

วินัยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศึ. 2561 และม้าติรา 21 แห่งพระราชื้บัญญัติิ

การอ่ดม้ศ้ึกษา พ.ศึ. 2562 โดยัให้มี้สำานักงานการติรวจสอบภายัในเป็นหน่วยั

งานอิสระของม้หาวิทยัาลัยั ปฏิิบัติิงานติาม้ที�คณ์ะกรรม้การติรวจสอบม้อบ

หม้ายั เพ้�อให้บรรล่วัติถ่ประสงค์ของการติรวจสอบอยั่างมี้ประสิทธิภาพ โดยัมี้

การสนับสน่นงบประม้าณ์และทรัพยัากรอยั่างเพียังพอ

ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยวิินัยแลัะการัดำาเนินการั

ทางวิินัยนักศึกษา พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – ปรับปร่งข้อบังคับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ 

ว่าด้วยัวินัยัและการดำาเนินการทางวินัยันักศ้ึกษา พ.ศึ. 2553 ให้มี้ความ้

เหม้าะสม้ม้ากยัิ�งข้�นและสอดคล้องกับบริบทของการกระทำาที�ส่อไปในทางที�

จะเป็นความ้ผิดทางวินัยันักศึ้กษา และเพ้�อให้กระบวนการดำาเนินการด้าน

วินัยันักศ้ึกษาม้คีวาม้ชัื้ดเจนม้ากยัิ�งข้�น อันจะนำาไปส่่การบรรล่ติาม้ปณ์ธิานของ

ม้หาวิทยัาลัยัในการสร้างคนดี รักษาไว้ซ้ึ่�งช้ื้�อเสียังเกียัรติิค่ณ์ของม้หาวิทยัาลัยั 

ส่งเสริม้การสร้างความ้มี้วินัยั ความ้รัก ความ้สามั้คคี และการมี้ม้ารยัาทอันดี

ของนักศ้ึกษาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้

1
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานํทั่วไป 
จํานํวนํ 4 ฉบับ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานํวิชาการ 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

1.4

1.5

1.4.1 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการับริัหารังานแลัะการัให้บริัการัผ่านรัะบบดิจิทัลั พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – เพ้�อยักระดับการบริหารงานและการให้บริการของม้หาวิทยัาลัยัให้อยั่่ในระบบดิจิทัล 

อันจะนำาไปส่่การเป็นม้หาวิทยัาลัยัดิจิทัลที�มี้ระบบการทำางานและข้อม่้ลเช้ื้�อม้โยังกันระหว่างส่วนงานของม้หาวิทยัาลัยั

อยั่างมั้�นคงปลอดภัยั มี้ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยัและโปร่งใส รวม้ทั�งเพ้�อให้บ่คลากร นักศ้ึกษา ประชื้าชื้น และผ้่รับ

บริการทั�วไป ได้รับความ้สะดวกในการรับบริการและสาม้ารถติรวจสอบการดำาเนินงานของม้หาวิทยัาลัยัได้อยั่างทั�วถ้ง

1.4.2 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยปรัะมวิลัจริัยธรัรัมของนายกสำภามหาวิิทยาลััยแลัะกรัรัมการัสำภา

มหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – เพ้�อให้เป็นไปติาม้ความ้ในม้าติรา 20 แห่งพระราชื้บัญญัติิการอ่ดม้ศ้ึกษา พ.ศึ. 2562

1.4.3 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยควิามเสำมอภาคแลัะควิามเท่าเท่ยมทางเพศของผู้ปฏิิบัติ้งาน

ในมหาวิิทยาลััยแลัะนักศึกษา สัำงกัดมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – เพ้�อรองรับสิทธิของผ้่ปฏิิบัติิงานและนกัศ้ึกษาที�มี้อัติลักษณ์์ทางเพศึหร้อวิถีทางเพศึที�แติกต่ิาง

จากเพศึโดยักำาเนิด สาม้ารถแต่ิงกายัติาม้เพศึสภาพและอัติลักษณ์์ทางเพศึได้ และไม่้กำาหนดเง้�อนไขในลักษณ์ะที�เป็นการ

จำากัดสิทธิอันขัดหร้อแยั้งกับพระราชื้บัญญัติิความ้เท่าเทียัม้ระหว่างเพศึ พ.ศึ. 2558

1.4.4 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัใช้ัลัายมือชืั�ออิเล็ักทรัอนิกส์ำ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – เพ้�อให้มี้หลักเกณ์ฑ์ิและวิธีการเกี�ยัวกับการใช้ื้ลายัม้้อช้ื้�ออิเล็กทรอนิกส์ ซ้ึ่�งจะสอดคล้องกับ

การดำาเนินงานติาม้ข้อบังคับม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ว่าด้วยัการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศึ. 2564

ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัสำอบของนักศึกษา พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – ปรับปร่งแนวปฏิิบัติิในการสอบให้สอดคล้องกับบริบทการเรียันการสอนในปัจจ่บัน
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2.1.1 รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยค่าธรัรัมเน่ยมการัศึกษาสำำาหรัับนักศึกษาปริัญญาต้ร่ั หลัักสูำต้รับริัหารัธุรักิจ

บัณฑิิต้ สำาขาวิิชัาการัจัดการัธุรักิจบริัการั (หลัักสูำต้รัสำามภาษา) ภาคปกติ้ คณะบริัหารัธุรักิจ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – กำาหนดอัติราค่าธรรม้เนียัม้การศึ้กษาสำาหรับนักศ้ึกษาปริญญาติรี หลักส่ติรบริหารธ่รกิจ

บัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าการจัดการธ่รกิจบริการ (หลักส่ติรสาม้ภาษา) ภาคปกติิ คณ์ะบริหารธ่รกิจ

2.1.2 รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยค่าธรัรัมเน่ยมการัศึกษา วิิจัย แลัะการัใช้ับริัการัมหาวิิทยาลััย สำำาหรัับ

นักศึกษาสำมทบรัะดับบัณฑิิต้ศึกษา พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – เพ้�อให้มี้แนวปฏิิบัติิในการเรียักเก็บค่าธรรม้เนียัม้การศึ้กษาที�ชัื้ดเจนในการจัดการเรียัน

การสอนแก่นักศ้ึกษาสม้ทบในระดับบัณ์ฑิิติศ้ึกษาของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ซ้ึ่�งเป็นนักศ้ึกษาประเภทหน้�งที�ม้หาวิทยัาลัยั

รับใหล้งทะเบยีันเรียันกระบวนวชิื้าหร้อลงทะเบยีันเพ้�อใช้ื้บริการของม้หาวทิยัาลัยั หร้อทำาการวจัิยั โดยัไม่้มี้สิทธิ�รับปริญญา 

ประกาศึนียับัติร หร้อประกาศึนียับัติรบัณ์ฑิิติชัื้�นส่งจากม้หาวิทยัาลัยั 

2.1.3 รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยค่าธรัรัมเน่ยมการัศึกษาสำำาหรัับนักศึกษารัะดับปริัญญาต้ร่ั หลัักสูำต้รั

ศิลัปศาสำต้รับัณฑิิต้สำาขาวิิชัามนุษยศาสำต้ร์ัแลัะควิามยั�งยืน (หลัักสูำต้รันานาชัาติ้) คณะมนุษยศาสำต้ร์ั พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – กำาหนดอัติราค่าธรรม้เนียัม้การศึ้กษาสำาหรับนักศ้ึกษาระดับปริญญาติรี หลักส่ติร

ศิึลปศึาสติรบัณ์ฑิิติสาขาวิชื้าม้น่ษยัศึาสติร์และความ้ยัั�งยั้น (หลักส่ติรนานาชื้าติิ) คณ์ะม้น่ษยัศึาสติร์

ระเบียบท่ีออกใหม่และ
ระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่
โดยยกเลิกระเบียบเดิม 
จํานํวนํ 4 ฉบับ

ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนํียมการศึกษา 
จํานํวนํ 3 ฉบับ

ระเบียบเกี่ยวกับนํักศึกษา 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

2.1

2.2

รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยอัต้รัาค่าบำารุังหอพักนักศึกษามหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกระเบียบ – กำาหนดอัติราค่าบำาร่งหอพักนักศ้ึกษาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ ประเภทหอพักสำานักงาน

ม้หาวิทยัาลัยั ซ้ึ่�งประกอบด้วยั 

1) หอพักนักศ้ึกษาสังกัดสำานักงานหอพักนักศ้ึกษา  

2) หอพักนักศ้ึกษาสังกัดศ่ึนยั์การศ้ึกษาม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ 

3) หอพักร่วม้ท่น (หอพักในกำากับสวนดอก) ยักเว้นหอพักนักศ้ึกษาประเภทหอพักส่วนงาน

2
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ประกาศที่ออกใหม่และ
ประกาศท่ีปรับปรุงใหม่
โดยยกเลิกประกาศเดิม 
จํานํวนํ 3 ฉบับ

ประกาศเกี่ยวกับการแบ่งหนํ่วยงานํ
ในํส่วนํงานํ และการแบ่งงานํ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานํบุคคล 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร 
จํานํวนํ 2 ฉบับ

3.1

4.1

4.2

3.1.1 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัจัดตั้�งส่ำวินงานวิิชัาการั

ภายในของมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกประกาศ – จัดตัิ�งวิทยัาลัยัการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติ เป็นส่วนงาน

วิชื้าการภายัในของม้หาวิทยัาลัยัเชีื้ยังใหม่้ 

3.1.2 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง  การักำาหนดอำานาจแลัะหน้าท่�

ของสำำานักงานสำภามหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกประกาศ – เปลี�ยันช้ื้�องานบริหารธ่รการทั�วไป เป็นงานบริหาร

กิจการสภาม้หาวทิยัาลัยั และเพิ�ม้เติิม้หน้าที�ของสำานักงานสภาม้หาวทิยัาลัยัให้

ครอบคล่ม้ถ้งภารกิจที�ได้ปฏิิบัติิจริงในบริบทปัจจ่บัน

3.1.3 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม ่เรืั�อง  การัแบง่งานแลัะกำาหนดอำานาจ

แลัะหน้าท่�ของงานในสำำานักงานสำภามหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีออกประกาศ – เปลี�ยันช้ื้�องานบรหิารธ่รการทั�วไป สำานักงานสภา

ม้หาวิทยัาลัยัเป็นงานบริหารกิจการสภาม้หาวิทยัาลัยั และเพิ�ม้เติิม้หน้าที�ของ

งานให้ครอบคล่ม้ถ้งภารกิจที�ได้ปฏิิบัติิจริงในบริบทปัจจ่บัน

4.2.1 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัสำรัรัหาอธิการับด่ (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – แก้ไขเพิ�ม้เติิม้บทนิยัาม้ของหน่วยัเสนอช้ื้�อผ้่สม้ควรดำารงติำาแหน่งอธิการบดี เพิ�ม้เติิม้อำานาจ

หน้าที�ของคณ์ะกรรม้การสรรหาที�จะสาม้ารถกำาหนดหลักเกณ์ฑ์ิและวิธีการเพิ�ม้เติิม้ได้เท่าที�จำาเป็น แก้ไขเพิ�ม้เติิม้วิธีการ

เสนอช้ื้�อของหน่วยัเสนอช้ื้�อสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั โดยัให้ผ้่ปฏิิบัติิที�มี้สิทธิเสนอช้ื้�อในสังกัดสำานักงานการติรวจสอบภายัใน 

สาม้ารถใช้ื้สิทธิเสนอช้ื้�อรวม้กับหน่วยัเสนอช้ื้�อสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั  และเพิ�ม้วิธีการเสนอช้ื้�อผ้่สม้ควรดำารงติำาแหน่ง

อธิการบดีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

4.2.2 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัสำรัรัหาอธิการับด่ (ฉบับท่� 4) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – ยักเลิกข้อความ้ที�กำาหนดให้เป็นความ้ผิดทางวินัยั เพ้�อส่งเสริม้การมี้ส่วนร่วม้ในการเสนอช้ื้�อ

ผ้่สม้ควรดำารงติำาแหน่งอธิการบดี

3

ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการับริัหารังานในสำำานักงาน

มหาวิิทยาลััย (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – กำาหนดให้ศ่ึนย์ันวัติกรรม้การสอนและการเรียันร้่

ที�โอนย้ัายัม้าจัดตัิ�งเป็นหน่วยังานในสังกัดสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั มี้ผ้่อำานวยัการ

เป็นผ้่บังคับบัญชื้าและรับผิดชื้อบภารกิจและหร้องานของศ่ึนย์ั

4

ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเตฺิม 
จํานํวนํ 8 ฉบับ
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
จํานํวนํ 5 ฉบับ

4.3

4.3.1 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัศึกษารัะดับปริัญญาต้ร่ั (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เพ้�อให้เกิดความ้คล่องตัิวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับบริบทการจัดการศ้ึกษา

ในปัจจ่บันม้ากข้�น

4.3.2 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัขอรัับอนุปริัญญานิติ้ศาสำต้ร์ั พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เพ้�อกำาหนดหลักเกณ์ฑิ์และวิธีการให้นักศึ้กษาหลักส่ติรนิติิศึาสติรบัณ์ฑิิติสาม้ารถ

ขอสำาเร็จการศ้ึกษาระดับอน่ปริญญานิติิศึาสติร์ได้ และสาม้ารถสมั้ครเข้าอบรม้วิชื้าว่าความ้และสม้ัครสอบใบอน่ญาติให้

เป็นทนายัความ้ของสภาทนายัความ้ ในพระบรม้ราช่ื้ปถัม้ภ์ ก่อนการสำาเร็จการศ้ึกษาในระดับปริญญาติรี

4.3.3 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัศึกษาเพื�อปริัญญาแพทยศาสำต้รับัณฑิิต้ แลัะปริัญญาวิิทยาศาสำต้รับัณฑิิต้ 

สำาขาวิิทยาศาสำต้ร์ัการัแพทย์ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – ปรับปร่งวิธีการโอนและการเทียับโอนหน่วยักิติและผลการเรียันจากการศ้ึกษาใน

ระบบ เพิ�ม้เติิม้เง้�อนไขการวัดและประเมิ้นผลการศ้ึกษา และแก้ไขเพิ�ม้เติิม้เง้�อนไขการเสนอให้ได้รับปริญญา เพ้�อให้เกิด

ความ้คล่องตัิวในการบริหารจัดการ

4.3.4 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัศึกษาเพื�อปริัญญาเภสัำชัศาสำต้รับัณฑิิต้ แลัะปริัญญาวิิทยาศาสำต้รับัณฑิิต้ 

สำาขาวิิทยาศาสำต้ร์ัการัแพทย์ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – ปรับปร่งวิธีการโอนและการเทียับโอนหน่วยักิติและผลการเรียันจากการศ้ึกษาในระบบ 

ปรับปร่งวิธีการลงทะเบียันเรียัน เพ้�อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียันการสอนและแผนการศ้ึกษาของหลักส่ติรเภสัชื้ศึาสติรบัณ์ฑิิติ 

ซ้ึ่�งมี้การจัดระบบการศ้ึกษาในชัื้�นปีที� 6 เป็นระบบติลอดปีการศ้ึกษา แกไ้ขเพิ�ม้เติิม้เง้�อนไขการวดัและประเม้นิผลการศึก้ษา 

และแก้ไขเพิ�ม้เติิม้เง้�อนไขการเสนอให้ได้รับปริญญา

4.3.5 ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยการัศึกษาเพื�อปรัิญญาสำัต้วิแพทยศาสำต้รับัณฑิิต้ แลัะปรัิญญาวิิทยา

ศาสำต้รับัณฑิิต้ สำาขาวิิทยาศาสำต้ร์ัการัสัำต้วิแพทย์ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – ปรับปร่งวิธีการโอนและการเทยีับโอนหนว่ยักิติและผลการเรียันจากการศึก้ษาในระบบ และ

แก้ไขเพิ�ม้เติิม้เง้�อนไขการเสนอให้ได้รับปริญญา
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ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนํียมการศึกษา 
จํานํวนํ 2 ฉบับ

ระเบียบเกี่ยวกับนํักศึกษา จํานํวนํ 1 ฉบับ

5.1

5.2

5

ระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเตฺิม 
จํานํวนํ 3 ฉบับ 5.1.1 รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยค่าธรัรัมเน่ยมการัศึกษารัะดับ

ปริัญญาต้ร่ั (ฉบับท่� 4) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เพ้�อให้หลักส่ติร จำานวน 4 หลักส่ติร ซ้ึ่�งเดิม้

ไม่้อย่่ัภายัใต้ิระเบียับนี�สาม้ารถใช้ื้ระเบียับนี�ซ้ึ่�งเป็นระเบียับกลางได้ และเพ้�อให้

แนวทางการบรหิารคา่ธรรม้เนยีัม้การศึก้ษาระดบัปรญิญาติรี ภาคปกติิ เปน็ไป

ในแนวทางเดียัวกัน

5.2.1 รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยหลัักเกณฑ์ิแลัะวิิธ่การัพิจารัณาการัขาดแคลันทุนทรััพย์อย่างแท้จริังของ

นักศึกษามหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เพ้�อให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานในปัจจ่บันม้ากยัิ�งข้�น โดยัแก้ไขเพิ�ม้เติิม้ค่ณ์สม้บัติิของ

นักศ้ึกษาผ้่ขาดแคลนท่นทรัพยัที์�ประสงค์จะขอรับความ้ช่ื้วยัเหล้อ และการให้ความ้ช่ื้วยัเหล้อนักศ้ึกษาเกี�ยัวกับค่าใช้ื้จ่ายัอ้�น ๆ

5.1.2 รัะเบ่ยบมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ ว่ิาด้วิยค่าธรัรัมเน่ยมการัศึกษาสำำาหรัับผู้เร่ัยนในรัะบบการัศึกษาต้ลัอดช่ัวิิต้ 

(ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เพิ�ม้เติิม้ข้อกำาหนดเกี�ยัวกับการยักเว้นค่าบำาร่งม้หาวิทยัาลัยัสำาหรับหลักส่ติรอบรม้ระยัะสั�นใน

ระบบการศ้ึกษาติลอดชีื้วิติ ที�ไม่้มี้การเก็บค่าธรรม้เนียัม้การอบรม้ ไม่้มี้การเก็บสะสม้หน่วยักิติ และไม่้มี้การขอรับรองสม้รรถนะ
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ประกาศเกี่ยวกับการจัดตฺั้งส่วนํงานํ การ
แบ่งหนํ่วยงานํในํส่วนํงานํ จํานํวนํ 7 ฉบับ

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานํวิชาการ 
จํานํวนํ 1 ฉบับ

6.1

6.2

6

ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเตฺิม 
จํานํวนํ 8 ฉบับ 6.1.1 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม ่เรืั�อง การัแบง่แลัะกำาหนดอำานาจแลัะ

หน้าท่�หน่วิยงานในสำำานักงานมหาวิิทยาลััย (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – โอนบรรดากิจการของศ่ึนย์ันวัติกรรม้การสอนและ

การเรียันร้่ซ้ึ่�งอยั่่ในความ้ปกครองด่แลของสำานักบริการเทคโนโลยัีสารสนเทศึ 

ม้าจัดตัิ�งเป็นหน่วยังานในสังกัดสำานักงานม้หาวิทยัาลัยั

ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่เรืั�อง ครุัยปรัะจำาต้ำาแหน่ง ครุัยวิิทยฐานะ แลัะเข็มวิิทยฐานะของมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ 

(ฉบับท่� 5) พ.ศ. 2564

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – กำาหนดสีประจำาวิทยัาลัยัการศ้ึกษาและการจัดการทางทะเล เพ้�อใช้ื้เป็นสีแถบกำาม้ะหยัี�

ผ้าคล้องคอด้านนอกของคร่ยัวิทยัฐานะสำาหรับผ้่สำาเร็จการศ้ึกษาในวิทยัาลัยั โดยัขอกำาหนดสีประจำาวิทยัาลัยัเป็น 

“สีเขียัวนำ�าทะเล”

6.1.2 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัแบ่งงานในสำำานักงานส่ำวินงานวิิชัาการัแลัะสำำานักงานส่ำวินงานอื�น 

(ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เปลี�ยันช้ื้�องานในสำานักงานคณ์ะ คณ์ะเกษติรศึาสติร์ และเปลี�ยันช้ื้�องานในสำานักงาน

สำานักบริการเทคโนโลยัีสารสนเทศึ

6.1.3 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัแบ่งหน่วิยงานในส่ำวินงานวิิชัาการัแลัะส่ำวินงานอื�น (ฉบับท่� 9) พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เปลี�ยันช้ื้�อหน่วยังานในวิทยัาลัยัศิึลปะ ส้�อ และเทคโนโลยัี

6.1.4 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัแบ่งหน่วิยงานในส่ำวินงานวิิชัาการัแลัะส่ำวินงานอื�น (ฉบับท่� 10) พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เพ้�อจัดตัิ�งสำานักงานสนับสน่นการวิจัยัเป็นหน่วยังานในสังกัดสถาบันวิจัยัวิทยัาศึาสติร์ส่ขภาพ

6.1.5 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัแบ่งแลัะกำาหนดอำานาจแลัะหน้าท่�หน่วิยงานในสำำานักงานมหาวิิทยาลััย 

(ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เปลี�ยันช้ื้�อกองกลาง เป็นกองบริหารงานกลาง และเพิ�ม้เติิม้อำานาจและหน้าที�ของ 

กองบริหารงานกลางเกี�ยัวกับการด่แลรับผิดชื้อบงานด้านบริการกลาง

6.1.6 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัแบ่งงานในกอง ศูนย์ สำำานกังานในสัำงกัดสำำานกังานมหาวิิทยาลััย (ฉบับท่� 2) 

พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – ย่ับเลิกงานบริหารงานกลางในสังกัดกองแผนงาน และให้โอนบรรดากิจการและบ่คลากรของ

งานบริหารงานกลางไปอย่่ัในความ้ปกครองด่แลของกองบริหารงานกลาง และเพิ�ม้เติิม้อำานาจหน้าที�ให้อธิการบดีออกประกาศึ

กำาหนดกล่่ม้ภารกิจในหน่วยังานของสำานักงานม้หาวิทยัาลัยัที�มี้การแบ่งเป็นงานและกำาหนดเป็นก่ล่ม้ภารกิจไว้ด้วยั

6.1.7 ปรัะกาศมหาวิิทยาลััยเช่ัยงใหม่ เรืั�อง การัแบ่งงานในสำำานักงานส่ำวินงานวิิชัาการัแลัะสำำานักงานส่ำวินงานอื�น 

(ฉบับท่� 4) พ.ศ. 2564 

เหตฺุท่ีแก้ไขเพ่ิมเติฺม – เปลี�ยันช้ื้�องานนโยับายัและแผนและประกันค่ณ์ภาพการศ้ึกษา เป็นงานยั่ทธศึาสติร์และ

พัฒนาองค์กร ในสังกัดสำานักงาน คณ์ะม้น่ษยัศึาสติร์
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