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CMU Library CMU Library การปรับปรุงด้านกายภาพ
สู่ห้องสมุดยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงด้านกายภาพ
สู่ห้องสมุดยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำ นวยการสำ นักหอสมุด

 “สำ นักหอสมุด มช.” เป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาและ 
การวิจัยให้กับชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ท้ังการเรียนรู้ ณ อาคารห้องสมุด และการเรียนรู้ในรูปแบบของ 
ห้องสมดุดจิิทลั แมว้า่ในปจัจบุนัหอ้งสมดุตอ้งเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทางด้านเทคโนโลยท่ีีทำาใหก้ารผลิตสารสนเทศ
และการเผยแพร่เปล่ียนรปูแบบเปน็ดจิทิลัทีส่ะดวกในการเขา้ถงึ และสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการ

 สำานักหอสมุดโดยการสนับสนุนจากท่าน
อธิการบด ี (ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต) และทีม
บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้เริ่มดำาเนินการ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดทั้งสองอาคารที่ได้ก่อสร้าง
มาตั้งแต่ปี 2522 (อายุ 42 ปี) และปี 2544 (อายุ 20 
ปี) และเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 เพื่อ
ให้เป็น “ห้องสมุดยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยมีการปรับปรุงตั้งแต่ปี 
2560 เปน็ตน้มา ทัง้บรเิวณลานดา้นหนา้ ชัน้ใตด้นิ และ
ชั้น 1 - 4 ของอาคารห้องสมุด เพื่อปรับพื้นที่บริการ
ทั้งหมดให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และมีครุภัณฑ์ที่เข้ากับรูปแบบการให้บริการในยุคปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับการ
เรยีนรูแ้ละความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ซ่ึงการออกแบบปรบัปรงุอาคารหอ้งสมดุในคร้ังนี ้สำานกัหอสมดุไดมุ้ง่เนน้ทีจ่ะตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ รวมถึงการเน้นนำาเสนอความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านบริการ การใช้สอย ความสวยงาม การสร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสำานักหอสมุด โดยกำาหนดแนวคิดใน
การออกแบบไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (2) ความยืดหยุ่น (Flexibility) (3) การปรับเปลี่ยน 
(Adaptability) (4) อัตลักษณ์ใหม่ ภาพลักษณ์ใหม่ (Identity/Re-imaged) และ (5) การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (Nature 
connectedness) โดยมีการปรับโฉมใหม่โดยรวม ดังนี้ 

เรียนรู้เปลี่ยนไป รวมถึงยังมีอีกหลายปัจจัย 
ทีท่ำาให้การใชพ้ืน้ทีห่อ้งสมดุมจีำานวนลดลงก็ตาม 
แต่การจัดบริการ ณ อาคารห้องสมุด ก็ยังมี
ความสำาคญัอยู ่เพราะห้องสมดุไมไ่ด้ออกแบบไว ้ 
เพื่อเป็นแหล่งเก็บหนังสือและการรู้หนังสือ
เทา่นัน้ แต่ควรเปน็พืน้ทีท่ีม่สีสีนัทีเ่หมาะสำาหรบั
การครุ่นคดิและการแลกเปลีย่นความคดิในการ
สรา้งสรรคง์านใหแ้กผู่ม้าใชบ้รกิาร รวมทัง้เปน็
พืน้ทีส่ำาหรบับคุลากรของหอ้งสมดุได้สร้างสรรค์
เนื้อหาและจัดบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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 ชั้น 1 : Active co-working and reading zone ประกอบด้วย พื้นที่หลัก 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า  
ส่วนกลาง และส่วนด้านหลัง โดยส่วนหน้าประกอบด้วย ลานกิจกรรม บันได ลานนั่งพักผ่อนเอนกประสงค์ โถงต้อนรับหลัก 
และพื้นที่จัดนิทรรศการ กิจกรรมเอนกประสงค์ และพักคอย (main lobby hall) สำาหรับส่วนกลางและส่วนด้านหลังนั้น 
เป็นพื้นที่ทำางานและนั่งอ่าน (co-working and reading space) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นรายการทรัพยากร ห้อง
ฝึกอบรมการรู้สารสนเทศ พื้นที่บริการ หนังสืออ้างอิงปีพิมพ์ 20 ปีย้อนหลัง หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน  true Lab @ CMU  
และพื้นที่ปฏิบัติงาน

 ชั้นใต้ดินและบริเวณโดยรอบอาคาร : Outdoor mixed activities zone ส่วนภายในอาคาร 
เป็นส่วนบริการหนังสือปีพิมพ์เกิน 10 ปี หนังสือมีการใช้งาน 5 ปีย้อนหลัง และพื้นที่ปฏิบัติงาน ส่วนบริเวณโดยรอบอาคาร
โดยเฉพาะสว่นหนา้และดา้นขา้งอาคาร เปน็สว่นพืน้ทีน่ัง่อา่นกึง่ภายนอก พืน้ทีเ่อนกประสงค ์ลานไมร้องรบัการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย และระเบียงลานบันไดเอนกประสงค์  
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 ชั้นท่ี 2 : Semi 
active co-working and 
reading zone ประกอบด้วย  
พื้นที่ทำางานและน่ังอ่าน 
พื้นที่ศึกษาวิจัย พื้นที่สำาหรับ
การศึกษาค้นคว้ากลุ่มและ
เด่ียว (Group study and 
individual study rooms) 
พื้นที่บริการหนังสือเกี่ยวกับ
พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพติร วารสารวชิาการภาษาไทย 
ฉบบัปจัจบุนัและฉบบัเยบ็เลม่ 
นิตยสาร นวนิยาย หนังสือ
เยาวชน และพื้นที่ปฏิบัติงาน

 ชั้นที่ 3 : Semi- 
passive reading and 
learning zone ประกอบดว้ย  
พืน้ท่ีบรกิารหนงัสอืภาษาไทย 
ปีพิมพ์ใหม่ 10 ปีย้อนหลัง 
หนงัสือภาษาต่างประเทศปีพิมพ์ 
10 ปยีอ้นหลงั คอลเลกชนัพเิศษ 
ระเบยีงพักผอ่นเอนกประสงค ์
พื้นที่จัดกิจกรรมและเรียนรู้
หลากหลาย และพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
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 ชั้นที่ 4 : Passive reading and learning zone, IT and new media zone ประกอบด้วยส่วน
บริการสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัสดุหายาก พื้นที่นั่งอ่านแบบกลุ่มและ
เดี่ยว พื้นที่บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ITSC Corner และพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี ้สำานกัหอสมดุไดใ้ห้ความสำาคญักบั  
“การพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม” 
เพือ่ตอบสนองโครงการ CMU Smart City-Clean 
Energy ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
ความผาสุกของสังคม จึงได้พัฒนาองค์กรให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยในปี 2563 
ได้ดำาเนินการตามเกณฑ์ของมาตรฐานห้องสมุด 
สีเขียว (Green Library) ของสมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งสำานัก 
หอสมุดได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุด
สีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 และในปี 2564 สำานักหอสมุดได้สมัครขอ
เข้ารับการประเมินเป็นสำานักงานสีเขียว (Green 
Office) ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือดำาเนินการดา้นสำานกังาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำานักหอสมุดที่ส่ง
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ สำานกัหอสมดุ 
ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการตรวจประเมนิเพือ่รบัรอง
เป็นสำานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้ม และไดเ้ข้ารบัการตรวจประเมนิเมือ่วนัที ่ 
31 สงิหาคม 2564 ท่ีผา่นมา ในรปูแบบ onsite และ 
online ซึง่ผลการตรวจประเมิน สำานกัหอสมดุไดร้บั 
การรับรองสำานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง) 

 จากความมุง่มัน่ของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัและความทุม่เทของบุคลากรสำานกัหอสมุดทกุคนทีไ่ด้ “รว่มดว้ยชว่ยกัน”  
ในการทำางานร่วมกัน จนทำาให้โครงการปรับปรุงด้านกายภาพสู่ห้องสมุดยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุ 
ผลสำาเร็จได้ในที่สุดและเป็นไปตามที่คาดหวัง ส่วนความคาดหวังต่อไป คือ การมีจำานวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั่วไปมาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มาใช้บริการ ณ อาคารห้องสมุด และใช้บริการในรูปแบบของห้องสมุดดิจิทัล 
ซึ่งไม่ว่าท่านจะมาใช้บริการรูปแบบไหน บุคลากรของสำานักหอสมุดทุกคน พร้อมให้บริการทุกท่านเสมอ ด้วย “จิตบริการ 
ทำางานเป็นทีม” เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้แก่ชุมชน มช. และสังคม
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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย” 
ใหด้ำารงตำาแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั ตัง้แตว่นัที ่12 กนัยายน 2564

 1. มหาวิทยาลัยควรทำาหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการชี้นำาสังคม
และเผยแพร่องค์ความรู้ออกไปสู่ชุมชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ
  (1) การทำาให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ดึงดูดผู้ที่มี 
ศกัยภาพสงู (City of Talent) โดยใชวิ้ธีการสร้างแรงจงูใจใหผู้ท้ีม่ศีกัยภาพสงู 
เหล่านัน้เขา้มาทำางานให้กับมหาวทิยาลัย ส่วนราชการ และกลุม่อตุสาหกรรม
ในพื้นที่
  (2) การช่วยพัฒนาให้เกิดระเบียงทางด้านนวัตกรรม 
(Innovation Corridor) โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ
และประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ชว่ยเสริมศกัยภาพระหวา่งภูมภิาคและประเทศ 
ให้เพิ่มสูงขึ้นในทุกมิติ
  (3) การสรา้งแรงจงูใจใหแ้กน่กัวจิยัและภาคส่วนต่าง ๆ   
ในการพัฒนาต่อยอดเรื่องสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 
ทางด้านล้านนา (Social Humanity and Art in lanna : SHA lanna)  
เพ่ือเสรมิสรา้งเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกจิแบบสร้างสรรค ์ซึง่จะทำาใหเ้กดิ 
ความเจริญรุ่งเรืองและสามารถดำารงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 2. การพิจารณากรอบการจัดอันดับอื่น ๆ มาช่วยเสริมการจัด 
อนัดบัของ Times Higher Education (THE) และ Sustainable Development  
Goals (SDGs) เพื่อให้ครอบคลุมการดำาเนินงานและตอบโจทย์วิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่กำาหนดไว้ อาทิ การจัดอันดับของ Association for 
Advancement of Sustainability in Higher Education : AASHE ของ
สหรัฐอเมริกาที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดอันดับท่ีครอบคลุมหลาย
ด้าน โดยไม่ได้เป็นการมุ่งเน้นเพียงการทำาบทความวิจัยและการอ้างอิงผล
งานทางวิชาการเท่านั้น 
 3. มหาวิทยาลัยควรจะนิยามความหมายและหลักคิดของแต่ละ 
กลยทุธใ์หม้คีวามชดัเจน (Guiding principles) เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัมีิความเขา้ใจทีเ่ปน็ไป 
ในทศิทางเดียวกันและสามารถนำาไปสู่การปฏบิตัไิด ้รวมทัง้ควรมกีารทำางาน 
ในลักษณะเชิงรุกและให้มีวิธีการดำาเนินงานที่แตกต่างจากเดิมเพิ่มขึ้น 
 4. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ Transformation  ควบคู่ไปกับ
การทำาประโยชน์ใหแ้ก่สังคม จึงจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากร 
จากเดิมที่เคยมีแนวคิดวา่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งศูนย์รวมความรูท้ีเ่ปน็เลิศ
และทำาหนา้ทีถ่่ายทอดความรู้ใหแ้กต่วับุคคล และทำาหนา้ทีช่ีน้ำาสงัคมเทา่นัน้ 
ควรเปลี่ยนไปสู่การเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม และทำางาน
รว่มกนัเพือ่พฒันาบา้นเมืองใหมี้ความเจรญิกา้วหน้า โดยเปลีย่นแพลตฟอรม์
ในการทำาหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (Operating platform) ซึ่งสามารถนำา 
การทำาหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันมาเป็นต้นแบบได้ 
 5. มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำาคัญในประเด็นเรื่องทักษะ 
ความเป็นพลเมืองโลกของบัณฑิต (Global citizenship) ให้มากยิ่งขึ้น 
โดยกำาหนดนิยามและมีการลงมือปฏิบัติในการเสริมสร้างทักษะความเป็น
พลเมืองโลกของบัณฑิตอย่างจริงจังและสามารถประเมินผลได้
 6. ในระยะอีก 5 ปีข้างหน้าเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างคนต่าง
ช่วงอายุ จะเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญอย่างมาก นอกจากจะเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาแล้ว อาจเกิดความขัดแย้งระหว่าง
อาจารย์กับอาจารย์ด้วยกัน เนื่องจากเกิดความแตกต่างทางด้านความคิด 
มหาวทิยาลยัจะตอ้งมกีารเตรยีมการรองรบัปญัหาดงักลา่วทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
   
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (27 มีนาคม 2564 – 26 มีนาคม 2568) 
ของคณบดีคณะนิติศาสตร์
 ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำาเสนอ
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาและ
รับทราบแผนฯ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ ดังนี้
 1. โลกหลังยุคโควิดควรมุ่งเน้นกฎหมายกับสังคมเป็นสำาคัญ 
เนือ่งจากเปน็ปจัจยัทีม่ผีลกระทบทัง้ในเร่ืองการเรยีนการสอนทัง้แบบ Online, 
Offline และแบบผสมผสาน (Combination) รวมถึงมีกฎระเบียบที่เป็น
อปุสรรคต่อการพฒันาประเทศค่อนขา้งมาก จะทำาอยา่งไรให้กฎหมายมีความ
ทันสมัยและก้าวทันกับสังคมยุค 4.0 ได้ จึงเสนอให้คณะวิเคราะห์ถึงระบบ
นิเวศทางกฎหมายทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาว่ากฎหมาย 

แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

แตง่ตัง้ “ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฐั วรยศ” 
ให้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี 
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

แต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

แตง่ตัง้ “รองศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ ์ธีรอำาพน”  
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 27 
กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี  
ได้นำาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ต่อสภามหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแผนฯ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่สำาคัญ ดังนี้ 

รอบโต๊ะ
สภา

	 มตกิารประชมุสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่ครัง้ที	่9/2564	
เมื่อวันเสาร์ที่	25	กันยายน	2564	ที่ผ่านมา	สำานักงานสภา
มหาวทิยาลยัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต	์www.council.cmu.ac.th	 
หวัข้อ	:	กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/สรปุมตกิารประชมุสภามหาวิทยาลัย	
ซึง่ผูส้นใจสามารถเขา้ไปศกึษาเพิม่เตมิได	้สว่นเนือ้หาในฉบับน้ี...	 
จะขอนำามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น
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เปน็อปุสรรคตอ่การพัฒนาการทางสงัคมหรอืไมอ่ยา่งไร หรอืกฎหมายไมเ่ปน็
อุปสรรคแต่สร้างภาระให้กับสังคมโดยไม่จำาเป็น หรือกฎหมายเอื้ออำานวย
ต่อการพัฒนาการทางสังคมหรือไม่ เพื่อเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงใน 7  
ประเด็นนี้ ได้แก่ 1) ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)  
2) ระบบนิเวศสำาหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 3) ระบบนิเวศ
ดา้นความม่ันคงทางอาหารและสาธารณสขุ (Food and Health Security) 
4) ระบบนิเวศเพื่อลดความเหล่ือมล้ำา โดยเฉพาะกฎหมายที่ทำาให้ขยาย 
ช่องว่างของความเหล่ือมล้ำานั้นมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจและ 
การเงินต่าง ๆ 5) ระบบนิเวศทางกฎหมายที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค
ทางการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจชุมชน 6) ระบบนิเวศทางกฎหมาย 
ที่ส่งเสริมการเสวนาหาทางออกของสังคม (Deliberative Dialogue) และ 
7) ระบบนิเวศทางกฎหมายสำาหรับการปฏิรูปการศึกษา
 2. ควรปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์แบบดั้งเดิม โดยลดการเรียน
การสอนในรายวิชากฎหมายต่าง ๆ ลง แล้วเปิดวิชาเลือกนอกคณะให้มาก
ยิ่งขึ้น หรือลดรายวิชากฎหมายลง แล้วเพิ่มวิชาเลือกนอกคณะให้เป็นวิชา
เอกได้ หรือเปิดเป็นหลักสูตรสองปริญญา ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะไมอ่นญุาตใหเ้รยีนปรญิญาตรทีางกฎหมาย ถา้ไมส่ำาเรจ็การศกึษาปรญิญา
ตรีสาขาอื่นมาก่อน เพราะกฎหมายนั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจโลกและ 
สังคมมากพอสมควร หากคณะนิติศาสตร์ มช. สามารถดำาเนินการเปิด
หลักสูตร 2 ปริญญาได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะเป็นหลักสูตรแรก
ของประเทศไทย 
 3. ควรมุ่งเน้นกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับภูมิภาค หรือ
กฎหมายของประเทศเพือ่นบา้นเปน็สำาคญั เชน่ เรือ่งความสมัพนัธล์ุม่แมน้่ำาโขง  
ทรพัยากร และชาตพินัธุ ์เปน็ตน้ ซึง่จะมโีอกาสในการติดตอ่ธุรกจิหรอืลงทนุ
ร่วมกันในอนาคต มากกว่าที่จะมุ่งเน้นกฎหมายสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 
หรอืประชาธปิไตยทีท่กุมหาวิทยาลยัตา่งกเ็ปดิสอน ซึง่ไม่เกดิความแตกตา่ง
และไม่น่าสนใจ
 4. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) 
ไดม้มีตใิหเ้พิม่ตำาแหนง่ทางวชิาการอีก 5 ดา้น จากตำาแหนง่ทางวชิาการเดมิ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 2) ด้านการสอน  
3) ด้านนวัตกรรม 4) ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และ 5) ด้านศาสนา ซึ่งตำาแหน่ง
ทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนั้น ไม่จำาเป็นต้องใช้ตำาราวิจัย  
แต่ยังคงได้รับการแต่งต้ังเป็น ผศ. รศ. และ ศ. รวมทั้งได้รับเงินประจำา
ตำาแหน่งเช่นเดียวกับแบบเดิม ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ
ในลักษณะนี้ จะเข้ามาช่วยส่งเสริมวิชานิติศาสตร์กับสังคม ตามที่คณบดี
ได้กำาหนดเป้าหมายไว้
 5. คุณสมบัติพื้นฐานของนิติศาสตรบัณฑิตที่จะทำาให้ประชาชน 
เกิดความไว้วางใจ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (honesty) และการยึดมั่นในหน้าที่
ของตน (Duty) ซึง่เป็นคณุธรรมทีส่ำาคญัทีส่ดุ หากคณะสามารถสรา้งนักศึกษา
และบัณฑิตที่มีความซ่ือสัตย์และความยึดมั่นในหน้าที่ของตนได้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและจะทำาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจอย่างมาก
 6. ควรเพิ่มสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา  
เนื่องจากในอนาคตอันใกล้จะมีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน ธุรกรรมข้ามชาติ และการติดต่อสื่อสาร 
กับชาวต่างชาติ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้มีความสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับบัณฑิต 
นิติศาสตร์
 7. คณะมีการเปรียบกับคู่เทียบได้อย่างชัดเจนในแต่ละเรื่อง  
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทำาให้มองเห็นทิศทางท่ีชัดเจน ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ดีสำาหรับการนำาเสนอแผนของทุกคณะ

แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2568) 
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำาเสนอ
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
รับทราบแผนฯ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ ดังนี้

 1. ทักษะทางด้าน Data Analytics จะมีความสำาคัญมาก 
ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัยจึงควร
ต้องมีการจัดทำาโครงการสนับสนุนทักษะด้าน Data Analytics ที่นักศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษาสามารถเขา้มาเลอืกศกึษาในศาสตรท์ีต่นเองกำาลงัศกึษา
อยูไ่ด้ ซึง่จะชว่ยใหผ้ลงานวจิยัของนกัศกึษามคีวามหลากหลายและแปลกใหม่
มากขึ้น เนื่องจากมีการใช้วิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างไปจากเดิม
 2. วิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือน (Virtual 
Study) มากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงจำาเป็นจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมทาง 
ด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ 
ดงักล่าว โดยอาจจะมกีารเชญิผู้เช่ียวชาญมาบรรยายถึงวธิกีารจดัการเรียนการสอน 
ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมได้ต่อไป
 3. การนำาแนวทางของ Sandbox มาประยุกต์ใช้ เพ่ือรองรับ 
การจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ถือเป็น
เรือ่งทีน่า่สนใจ เนือ่งจากการจดัการศกึษาในอนาคต จะตอ้งมคีวามยดืหยุน่ 
มากขึน้ เพราะความรูแ้ละทกัษะหลาย ๆ  อยา่งนัน้ จะตอ้งมกีารเรยีนรู ้(Learn) 
การเลิกยึดติดหรือลบสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มา และการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ ๆ  
(Relearn) อยู่เสมอ
 4. กระทรวง อว. ได้มีการจัดตั้งกลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา 
(Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนากำาลังคนให้ตอบโจทย์
ความตอ้งการของประเทศ โดยเปดิโอกาสใหค้ณะหรือมหาวทิยาลยัสามารถ
ทีจ่ะสง่โครงการเขา้รว่ม เพือ่ยกเวน้กฎเกณฑท์ีเ่ปน็ขอ้จำากดัตา่ง ๆ  ซึง่ปจัจบุนั 
ยังมีมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมกลไกดังกล่าวเพียง 1 - 2 โครงการเท่าน้ัน  
หากบัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการที่เหมาะสมก็สามารถผลักดันผ่านกลไกนี้
ได้อีกช่องทางหนึ่ง
 5. ตวัวดัผลการดำาเนนิงานทีบ่ณัฑติวทิยาลยัควรตัง้ไว ้คอื เปา้หมาย 
ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิต
วิทยาลัยสามารถเป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาในแนวทางใหม่ ๆ ผ่าน
กลไกของ Sandbox อาทิ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการ  
(Entrepreneurship Education) ทีม่กีารเรยีนในรปูแบบของการฝกึปฏบิตั ิ
โดยใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึการเปน็ผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัจะทำาหนา้ทีส่นบัสนนุ
ในเร่ืองต่าง ๆ และอาจารย์ผู้สอนก็จะปรับบทบาทไปเป็นพ่ีเลี้ยงหรือผู้ให้ 
คำาปรึกษา ซึ่งการวัดผลจะไม่วัดจากการประสบความสำาเร็จ แต่จะวัดจาก
ผลการเรียนรู้ (Learning Curve) ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ เนื่องจากการสร้าง
ผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ประสบความสำาเร็จทุกครั้ง แต่เมื่อนักศึกษาสำาเร็จ 
การศึกษาออกไป เขาจะมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการติดตัวไปด้วย
 6. การที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับสากลและ 
ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นได้นั้น นักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doc)  
จะเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีการวางแผนในการ
จดัหาทุนและการดงึดดูนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอกมารว่มทำางานกบัมหาวทิยาลยั
จำานวนมากขึ้น โดยร่วมมือกับสำานักงานบริหารงานวิจัยและใช้ประโยชน์ 
จากบนัทกึข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ทีม่หาวทิยาลยัไดจ้ดัทำากับมหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ ไว้ให้มากที่สุด

อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
 รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ได้นำาเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายรับ จำานวน 18,230,470,100 บาท และอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
จำานวน 18,026,473,000 บาท 

อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์
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	 ศ.ดร.นพ.พงษร์กัษ	์	ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบด	ีไดน้ำาเสนอ 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระยะที่	13	(พ.ศ.	2566	–	 
2570)	ต่อสภามหาวิทยาลัย

	 รศ.ดร.อภชิาต	โสภาแดง	คณบดบีณัฑติวทิยาลยั	 
พร้อมทมีผูบ้รหิารบัณฑติวิทยาลัย	ไดน้ำาเสนอแผนปฏิบตังิาน 
ระยะ	4	ปี	 	 (28	มีนาคม	2564	 -	27	 มีนาคม	2568)		 
ต่อสภามหาวิทยาลัย

	 ผศ.ดร.นัทมน	คงเจริญ	คณบดีคณะนิติศาสตร์	พร้อมทีม 
ผู้บริหารคณะ	 ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ	4	ปี	 (27	มีนาคม	 
2564	-	26	มีนาคม	2568)	ต่อสภามหาวิทยาลัย

 รศ.ดร.ชรินทร์	
เตชะพันธุ์	 รองอธิการบดี	 
ไดน้ำาเสนองบประมาณรายรบั
และงบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	
2565	ตอ่สภามหาวทิยาลยั

	 รศ.ดร.เลิศรัก	ศรีกิจการ	ผู้อำานวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	ได้นำาเสนอระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยสุขภาพหนึ่งเดียว	
“ผ่อดีดี”	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีโลก	The	Trinity	Challenge	ต่อสภามหาวิทยาลัย
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