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	 เมือ่วนัที	่16	มกราคม	2565	ทีผ่่านมา	ซ่ึงตรงกับ	“วนัครแูหง่ชาต”ิ  

ทำาให้ผมได้ระลึกถึงเมื่อครั้งอดีต	 เพราะหลังจากสำาเร็จการศึกษา

ขั้นสูงจากต่างประเทศมาแล้ว	 ผมได้เข้าทำางานเป็นครูแพทย์ที่คณะ

แพทยศาสตร	์มช.	และในชว่งระยะเวลาหนึง่ของชีวติ	กไ็ดม้โีอกาสเขา้เรยีน	 

“วิชาครูแพทย์ (แพทยศาสตร์ศึกษา)”	จึงได้เข้าใจตนเองในฐานะ	

“ครู”	 คนหนึ่ง	 และยังทำาให้ผมได้เข้าใจอีกว่า	 “ครูคนหนึ่ง”	 นั้น	 

จะสามารถช่วยเกื้อหนุนนักเรียนแพทย์ให้สำาเร็จการศึกษาออกไป

ประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างไร	 ดังนั้น	 ลูกศิษย์ทุกคนจึงถือเสมือน

รางวัลแห่งความเป็นครู

ชว่ยพฒันาเศรษฐกจิใหย้ัง่ยนื	หนนุชวูฒันธรรมไทยและความเปน็ไทย	

จรรโลงสงัคมใหเ้กดิสนัตสิขุ	และปกปอ้งสิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิ

	 แมว่้าในวัยเดก็	ผมเองจะได้

เข้าเรยีนหนงัสือ	เมือ่มีอายทุีเ่ลยเกณฑ์

กำาหนดไปแล้ว	และยงัถกูทางราชการ

ปรบัอีกดว้ย	เพราะทำาผดิพระราชบญัญตัิ

ประถมศกึษาทีก่ำาหนดไว	้แตต่อ่มา	เมือ่ 

ผมไดร้บัโอกาสใหเ้ข้าเรยีนหนงัสอืแลว้	 

จึงพบว่าการได้เรียนหนังสือคือ 
สิ่งท่ีตนเองปรารถนาอย่างยิ่ง	 มีความสุขกับการเรียน	 แต่ก็เกือบจะ 

ไมไ่ดไ้ปเรยีน	เพราะความยากจน	ซึง่กนั็บว่าเปน็บญุเหลอืเกินทีค่ณุพอ่ 

คุณแม่ท่านสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ	 เพื่อที่จะส่งเสียให้ผม 

ได้เล่าเรียนจนสำาเร็จการศึกษา	 ซ่ึงในระหว่างทางก็ได้รับความ

รักและความปรารถนาดีจาก	 “คุณครูที่รัก”	 หลายท่านที่คอย 

ให้กำาลังใจ	 ให้คำาแนะนำาแก่ครอบครัวและแก่ผม	 ทำาให้ผมได้รับรู้ 

ว่าพระคุณของพ่อแม่และพระคุณของครูบาอาจารย์นั้นยิ่งใหญ่

มากเพียงใด	 จึงเข้าใจและได้ตั้งปณิธานไว้กับตนเองเสมอมาว่า	 

“หากวนัใดมโีอกาสและมีความสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืการศึกษาไทยได ้ 

กย็นิดทีีจ่ะอทิุศตน เพือ่พฒันาการศึกษาไทย”	เนือ่งจากการศกึษา

นัน้เปน็สิง่สำาคญัและมคีณุประโยชน์อย่างมากสำาหรบัทกุชวีติ	การศกึษา

ไมเ่พยีงสามารถชว่ยยกฐานะของมนุษยใ์ห้สงูข้ึนได้เท่าน้ัน	แตย่งัสามารถ 

อันงดงามของโลกใบนี้ได้	 

ซึ่งจากโอกาสที่ได้รับและ 

ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา	 

คำาวา่	“คณุครทูีร่กั”	ในมมุมอง 

ของผม	(หรือ	“อาจารยที์รั่ก”  

ในบริบทของมหาวิทยาลัย)	

จะตอ้งเปน็ครทูีมี่คณุลกัษณะ	 

ดังนี้

 1. มีจิตแห่งโพธิสัตว์ เนื่องจากครู	 คือ	 ผู้นำาทาง 

จิตวญิญาณ	เปน็ผูส้ร้างโลก	สร้างพลเมอืงโลก	สร้างคนสวนโลก	 

และสร้างนักอาชีพหลากหลายให้กับนักเรียน	 โดยครู 

ทำาหน้าที่เปิดประตูให้นักเรียนของคุณครูออกจากคอก 

แห่งความโง่เขลาความหลง	 แล้วนำาจิตวิญญาณของนักเรียน 

ที่รักให้เดินถูกทาง	 จนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้รับ 

สำาหรับลูกศิษย์ทุกคน	ครูจึงเป็นผู้ทำาให้ลูกศิษย์ได้พบแสงสว่าง 

และในสมัยโบราณ	 ใครเป็นครูบาอาจารย์	ท่านจะปวารณาว่า	 

“จะเป็นครูเอาบุญ” แสดงว่าใจท่านเปรียบดั่งจิตแห่ง 

โพธิสัตว์	อันประกอบด้วย	(1)	สุทธิ	:	ท่านมีใจบริสุทธิ์	มีเจตนา 

บริสุทธิ์	 (2)	ปัญญา	:	ท่านใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและใช้ปัญญา 

ในทางสร้างสรรค์	(3)	เมตตา	:	ท่านมีใจเมตตา	พร้อมที่จะมอบ 

ความรักให้แก่ลูกศิษย์ในทุกสถานการณ์	 และ	 (4)	 ขันติ	 :	 

ท่านอดทนได้	รอได้	จนกระทั่งลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ

 2. มพีรหมวหิารธรรม เพราะครเูปน็ผูเ้ปดิประตูแห่ง

จิตวิญญาณ	มหาชนจึงยกย่องครูว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพ	

เป็นที่ตระหนักแก่ใจของลูกศิษย์และแก่ใจคนทั่วไป	 เมื่อครู 

มใีจดจุโพธสิตัวแ์ลว้	ครยูงัเปน็พรหมอกีดว้ย	โดยครตูอ้งยดึหลักการ
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คุณครูที่รัก...คุณครูที่รัก...

บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครูบุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู
โดย ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ความสมัพนัธก์บัพรหมวหิารธรรม	4	ประการ	อนัประกอบดว้ย		 

(1)	เมตตา	:	ครูคิดแต่เพียงว่าจะมอบความรักและความสุข 

ใหแ้กล่กูศษิยท์กุคน	ความรกัของครมูน้ีำาหนกัไมน่อ้ยไปกวา่

ความรกัของผูใ้ด	(2)	กรณุา	:	ครจูะพยายามทำาทกุวถิทีาง	เพือ่

ปกปอ้งและปอ้งกนัมใิหล้กูศษิยต์อ้งประสบความทกุขย์ากใด	ๆ 	 

แตห่ากลกูศษิยป์ระสบกบัทกุข	์โศก	โรค	ภยั	ครกูพ็รอ้มทีจ่ะ 

ของครูก็คือการได้เห็นความสำาเร็จของลูกศิษย์	และ	(4)	อุเบกขา	:	 

หากลูกศิษย์ประพฤติผิดประพฤติชั่ว	 ครูจักกำาหนดใจที่เป็นกลาง 

ไม่มีอคติใด	 ๆ	 เพ่ือครูจะได้แก้ไขความผิดความชั่วตามกฎเกณฑ ์

กฎหมาย	เพื่อให้ลูกศิษย์ได้สำานึกผิดและแก้ไขตนเอง	

	 ด้วยวิธีเช่นนี้	 ลูกศิษย์จึงจะมีโอกาสแก้ไขและ 

พฒันาตนเองได้	และหากเขาทำาได	้นีแ่หละคอื	“สัมฤทธผิลของ 

อุเบกขาธรรม”	 และการท่ีครูเฝ้ามองลูกศิษย์เติบโต	 

โดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนใด	 ๆ	 เลย	 ครูจึงเปรียบเสมือน	

“พรหม”

 3. ครดู ีคือจะต้องเปน็ครโูดยอาชีพท่ีเป็นนักสอน 

ตามตารางสอน	และเป็นครูโดยจติวญิญาณท่ีเปน็ครทูีร่กัของทุกคน	

โดยคณุลักษณะของครดูจีะประกอบดว้ย	(1)	เปน็ครทูีม่อุีดมการณ	์

โดยมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นครูที่ดีของลูกศิษย์	 (2)	 เป็นครูที่รัก

บรรเทาทุกข์โศกและเยียวยา

ความเสียหายจากโรคภัยให้แก่ 

ลกูศษิยเ์สมอ	(3)	มทุติา	:	ครไูด้แต่

หวงัและชว่ยเหลอืทกุวิถทีางทีจ่ะ 

ทำาใหล้กูศษิยเ์บกิบาน	มอีปุนสิยัที่

ดีงามในชวีติของเขา	เพือ่เขาจกัได ้

ประสบความสำาเร็จ	ซึง่รางวัลชวีติ 

สิง่ใดหา้มทำา	และสิง่ใดควรทำา/สิง่ใดไมค่วรทำา	โดยครตูอ้งสอนใหน้กัเรยีนมคีวามกลา้หาญ

ทางคณุธรรมดว้ย	คอืการยนืหยดัในความชอบ-ความด	ีและพรอ้มปฏิเสธความผิด- 

ความชัว่ได	้ครจึูงเปรยีบเสมอืนเปน็ผู้ลา้งพษิรา้ยทางสงัคม	โดยครเูปน็แบบอย่าง 

ในการประพฤติตนอยู่ในความดีงาม

 6. ครูผู้สลายอวิชชา	 โดยครูต้องทำาหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้	 คือ	 

ตอ้งทำาใหน้กัเรยีนรูเ้รือ่งราว	รูเ้หตผุล	รูผ้ดิชอบชัว่ด	ีและเกดิปัญญาเชือ่มโยง	 

ครูจึงมีหน้าที่สลายอวิชชาของนักเรียน	 เพื่อให้ลูกศิษย์รู้เรื่อง	 รู้เหตุผล	 

รู้ถูกผิด	และเกิดปัญญาในการดำาเนินชีวิต

 7. ครคูอืผู้สอน	คอื	(1)	ครสูอนหนงัสอื	โดยสอนใหน้กัเรยีนเรียนรูวิ้ชา	 

(2)	ครสูอนคน	โดยสอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัรบัผดิชอบตอ่ตนเองและผูอ้ืน่	และ	

(3)	ครูสอนใจ	โดยสอนให้นักเรียนรักตนเองและรักผู้อื่น

 8. ครมีูหนา้ทีแ่ก้ไขปญัหาใหล้กูศษิย ์เมือ่ลกูศษิยม์ปีญัหา	ครูตอ้ง	 

“หยดุ-ฟัง-ด-ูเดนิ”	คอื	(1)	หยดุ	:	ไมว่า่ครจูะพบปญัหาใด	ๆ 	ของลกูศษิย	์ 

ครตูอ้งมจิีตสงบมัน่คง	พรอ้มทีจ่ะลงมอืแกไ้ขรว่มกบัลกูศิษย์	(2)	ฟงั	:	ครคูวรฟงั 

ลูกศษิยด์ว้ยความตัง้ใจ	เข้าใจ	และเหน็ใจ	(3)	ด	ู:	เมือ่ฟังแล้ว	ครูตอ้งพนิจิพเิคราะห ์

ดดูว้ยเหตผุลและคิดหาทางออก	และ	(4)	เดนิ	:	เมือ่ตกลงใจร่วมกนัแลว้ใน

การหาทางออกของปญัหาใหล้กูศษิยแ์ลว้	ครูตอ้งรว่มเดนิทางไปกบัลกูศษิย	์ 

จนกว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคได้สำาเร็จ

 9. ครกัูบเมล็ดพนัธุ์ใหม ่เนือ่งจากลกูศษิยข์องครมูอียู่มากมายและ

หลากหลายในแตล่ะรุน่	ท้ังรุน่ท่ีผา่นมาและรุน่ท่ีรออยูข่า้งหนา้อกีหลายรุน่	 

ดงันัน้	ลกูศษิยแ์ตล่ะคนจึงเปรยีบเสมอืนเมลด็พนัธุใ์หมท่ีค่รตูอ้งเขา้ใจและ 

ทำาหนา้ทีต่อ่ไปนี	้(1)	เม่ือเมลด็พนัธุต์กลงสู่ดนิ	ครตู้องเอาใจใสร่ดน้ำาพรวนดนิ	 

ตน้กล้ากจ็ะเตบิใหญ	่และผลิดอกออกผลได	้(2)	หัวใจของครูจะตอ้งจดจอ่ 

อยูก่บัเมลด็พนัธุท์กุเม็ด	(3)	ครตูอ้งเขา้ใจวา่	“ไมม่นีกัเรยีนคนไหนทีส่อน 

ไม่ได้ มีแต่ครูที่ยังเอาใจใส่เขาไม่เพียงพอ” และ	(4)	ครูจึงต้องใช้ความ

รกั	ความอดทน	สัง่สอนอบรมนกัเรยีน	ซึง่จะทอดทิง้นกัเรยีนไปง่าย	ๆ 	ไมไ่ด้ 

 10. ครคูอืผูย้ิง่ใหญ ่เพราะครไูมเ่คยเรยีกรอ้ง	จงึนบัเปน็มหากศุล	 

เพราะครไูมเ่หน็แกตั่ว	ครจูงึมคีวามสขุ	ซึง่เคยมคีรทูา่นหนึง่พูดกับลูกศษิย์ 

ของครูว่า	 “ต่อให้คนทั้งโลกไม่รักเธอ ครูก็ยังรักเธอแน่นอน”	 นี่คือ 

หัวอกของครูที่มีจิตแห่งโพธิสัตว์	 ดังคำากล่าวที่ว่าพ่อแม่คือผู้บังเกิดเกล้า 

และเป็นผู้ให้ชีวิต	 แต่ครู 

คือ	 ผู้ทำาให้ชีวิตเติบใหญ่ 

อยา่งสมบรูณแ์ละประสบ

ความสำาเร็จ	ดังนั้น	ครูจึง 

เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์ 

เสมอ
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นักเรียนด้วยจิตแห่งโพธิสัตว์	 (3)	

เป็นครูท่ีจดจ่ออยู่กับการสั่งสอน 

วชิา	อบรมจติใจลกูศษิยต์ลอดเวลา	 

ทั้งในและนอกตารางเรียน	 และ	 

(4)	เปน็ครทูีใ่หล้กูศษิยโ์ดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทนใด	ๆ	

 4. ครคูอืตน้แบบของลกูศษิย์ โดยครจูะตอ้งเปน็ครู

ที่รักและเคารพตนเอง	 ต้องใส่ใจตนเองก่อน	 จึงจะสามารถรักผู้อื่น	 

รักลกูศษิย	์และสามารถใสใ่จนกัเรยีนได	้รวมทัง้จะสามารถประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบแก่ลูกศิษย์ได้	 ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย	

มารยาท	บุคลิก	ความมีคุณธรรม	ฯลฯ	นักเรียนจะมองครูเป็นแบบ

อย่าง	ดงัน้ัน	ครจูะเปน็ผูย้ิง่ใหญ่ในดวงใจของนกัเรยีนตวันอ้ย	ๆ 	เสมอ

 5. ครูคือผู้กล้าหาญทางคุณธรรม	โดยครูจะต้อง 

คลีค่ลายความมดืบอดทางคณุธรรมของนกัเรยีนท่ีเกเรได	้โดยครตูอ้งสามารถ 

สอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะความผิดชอบชั่วดีว่า	 สิ่งใดต้องทำา/ 

	 จงึขอฝากเปน็ขอ้คิดใหก้บั	“คณุครทูีร่กั”	หรือ	“อาจารยท์ีร่กั”  

ทุกท่าน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำาหน้าที่

ของความเป็นครูได้อย่างครบถ้วนต่อไป

ที่มา : หนังสือคุณครูที่รัก บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู 

ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย 
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รอบโต๊ะสภารอบโต๊ะสภา
 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 1/2565  
เมือ่วันเสาร์ท่ี 22 มกราคม 2565 ท่ีผา่นมา สำานกังานสภามหาวทิยาลยั
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.ac.th หัวข้อ : 
กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้...  
จะขอนำามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

    โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์
   รศ.ศิริจิต สุทธจิตต์
	 	 	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์	
	 	 	 ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
	 	 	 ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	26	ธันวาคม		2560

    แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
   Prof. Dr.Hong Joo Kim
   Department of Physics, Kyungpook 
	 	 	 National	University	ประเทศเกาหลีใต	้
	 	 	 ให้ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์อาคันตกุะ 
	 	 	 (Visiting	Professor)
	 	 	 ในสาขาวิชารังสีเทคนิค	
	 	 	 คณะเทคนิคการแพทย์
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564	
	 	 	 ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2566

    แตง่ตัง้บคุคลใหด้ำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์คลินกิ จำานวน 2 ราย 
   ผศ. ดร.ทพญ.สุมนา จิตติเดชารักษ์ 
	 	 	 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์	
	 	 	 ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
	 	 	 ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	22	มกราคม	2565

   รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
	 	 	 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์	
	 	 	 ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
	 	 	 ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	22	มกราคม	2565

    แตง่ต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูด้ำารงตำาแหนง่รองอธกิารบด ี 
แทนตำาแหน่งที่ว่าง 
	 	 	 แต่งตั้งรองอธิการบดี	
   (รศ. ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์) 
	 	 	 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
	 	 	 ผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	
	 	 	 ต้ังแต่วันที	่23	มกราคม	2565	เปน็ต้นไป 

    แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
	 	 	 แตง่ตัง้	“ผศ. ดร. ทพ.นฤมนสั คอวนชิ” 
		 	 	 ให้ดำารงตำาแหน่งคณบดี
	 	 	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
	 	 	 ตัง้แตว่นัที	่26	มนีาคม	2565	อกีวาระหนึง่ 

    รบัทราบผลการดำาเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
 1.	มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งคณะทำางานเฉพาะขึ้น	เพื่อทำา
หนา้ทีค่าดการณ์ในอนาคต	(Foresight)	ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย
เพือ่วเิคราะหแ์ละคาดการณฉ์ากทศันใ์นหลายรปูแบบ	ซึง่จะมสีว่น
ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแง่มุมต่าง	ๆ	ได้	
 2.	เป็นที่น่าสังเกตว่ายังไม่พบความเสี่ยงในประเด็นด้าน
การจัดการศึกษา	ซึ่งตลอดระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัย
ประสบปญัหาจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	จนทำาให้ประสบภาวะที่เรียกว่า	Learning	lost	หรือ
ภาวะท่ีทำาให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่	 ซึ่งภาวะ 
ดงักลา่วนอกจากสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อนาคตของนกัศึกษาแล้ว	 
ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
อีกด้วย
 3.	 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาภายหลังจาก 
การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งปรบัตวั 
อย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเรียนการสอน	ซึ่งพบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	เช่น	การไม่สนใจ
เนื้อหาในขณะท่ีอาจารย์กำาลังสอน	 การทุจริตในการสอบที่จัดขึ้น 
ในรปูแบบออนไลน	์เปน็ตน้	ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติ
ของนักศึกษาในยุคใหม่
 4.	 ควรเร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ทางด้านจิตใจ	 เพราะกรมสุขภาพจิตพบว่า	 ระดับความเครียด 
ในกลุม่นกัเรยีนและนกัศกึษาเพิม่สงูขึน้เปน็อยา่งมากภายหลงัจาก
การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ซึ่งอาจนำาไปสู่ปัญหาที่รุนแรง
ขึ้นได้	เช่น	การฆ่าตัวตาย	เป็นต้น
 5.	 ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะสมรรถนะที่จำาเป็น 
ตอ่การบรรลยุทุธศาสตร์ให้แกบุ่คลากรอยา่งเร่งดว่นและเปน็รปูธรรม	 
ทั้งสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
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 6.	ควรปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านความไม่มั่นคง
ทางอารมณ์	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณ	 และค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา	เพื่อลดทอนการที่มหาวิทยาลัยถูกกล่าวหา 
ในทางลบลงในโลกโซเชียลมีเดีย	 ซึ่งทำาให้เกิดความเสียหายต่อ 
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและลดทอนความน่าเชื่อถือลง
 ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานคณะกรรมการกำากับการ
บริหารความเสี่ยง	ชี้แจงว่า	ในประเด็นเรื่องความเห็นต่างระหว่าง
ชว่งวยัและความไมเ่ขา้ใจซึง่กนัและกัน	เป็นความเสีย่งสำาคญัทีต่อ้ง
เพิ่มเข้ามา	 โดยอาศัยงานวิจัยของรองอธิการบดี	 (รศ. นพ.อำานาจ 
อยูส่ขุ)	และคณะทำางานทีไ่ดด้ำาเนนิการศึกษาอยูร่ว่มดว้ย	เพือ่สรา้ง
ความชัดเจนทั้งในมิติของการบริหารความเสี่ยงและเช่ือมโยงไปสู่
แผนของมหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	 การจัดตั้งคณะทำางานเพื่อคาดการณ์
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	มหาวิทยาลัยได้มีคณะทำางานที่ดูแล
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว
 

  ใหค้วามเหน็ชอบการเปดิสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และ Deakin University คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ ดังนี้
 1.	ควรมีการบรูณาการรว่มกนัระหวา่ง	2	สาขาวชิา	เพราะจะ 
ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านอาหาร
และโภชนาการศาสตร์	 และควรเพิ่มเติมเนื้อหาของหลักสูตร 
ในเร่ืองแนวคดิการพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยนื	:	Environment	Social	
Governance	(ESG)	ซึง่ปจัจบุนักำาลงัไดร้บัการยอมรบัอยา่งแพร่หลาย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาใน 
หลกัสตูรนีม้สีว่นชว่ยในการพฒันากลุม่อตุสาหกรรมเปา้หมายใหม่ 
หรือ	New	S-curve	ต่อไป	
 2.	ควรเพิม่เติมเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะดา้นการบรหิาร
จัดการ	(Managerial	Skill)		เช่น	ภาวะความเป็นผู้นำา	การสื่อสาร
ภายในองค์กร	 การบริหารงานบุคคล	 การบริหารจัดการทางด้าน
การเงิน	และการบริหารองค์กร	 เป็นต้น	 เพราะเป็นสิ่งสำาคัญที่จะ
ช่วยผลักดันให้บัณฑิตไทยสามารถดำารงตำาแหน่งผู้บริหารทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้	 เนื่องจากพบว่าบัณฑิตไทย
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการดังกล่าว
 3.	 ควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต	เนือ่งจากบณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรนี้ 
เปน็ทีต่อ้งการอย่างมากในตลาดอตุสาหกรรมอาหารทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ	 โดยบัณฑิตเหล่านี้มักจะถูกบริษัทใหญ่ใน 
ต่างประเทศหรือบรรษัทข้ามชาติรับเข้าทำางานทั้งหมด	 ส่งผล 
ให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศได้
 4. เนื่องจากมหาวิทยาลัย	Deakin	เป็นมหาวิทยาลัยใหม่
ในรัฐวคิตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	ซึง่รฐับาลออสเตรเลยีจะใหก้าร
สนบัสนนุทางดา้นการเงนิเพิม่มากขึน้แกม่หาวทิยาลยัของรฐัทีมี่ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ	ประกอบกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร	คณะอตุสาหกรรม
เกษตร	 ได้รับการรองรับมาตรฐาน	 The	 Institute	 of	 Food	 
Technologists	 :	 IFT	 จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นองค์กร 
ที่เป็นสากล	 จึงทำาให้มหาวิทยาลัย	 Deakin	 เกิดความมั่นใจว่า
หลักสูตรดังกล่าวมีมาตรฐานเทียบเคียงกับของตนเอง	 จึงทำา 
ความตกลงที่จะพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาร่วมกัน	อย่างไรก็ตาม	
ควรมีการทำาข้อตกลงในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย	 เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา 
ในภายหลังได้

    อนมุตักิารยกเลกิการเปน็สถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
จำานวน 3 แหง่ และใหด้ำาเนนิการประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป ได้แก่
 1.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครลำาปาง
 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พะเยา	
 3.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
    
 
     พจิารณาเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพือ่เปน็ประธานกรรมการ
และกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ แทนตำาแหน่งที่ครบวาระ ดังนี้
เลือก	 รศ. ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ ์	
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุ	ิ 
เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	 และให้ประธานกรรมการฯ	
ไปดำาเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมการ
อทุธรณแ์ละรอ้งทกุขใ์หค้รบถว้นตามที่
กำาหนดในข้อบังคับ	แล้วนำาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งต่อไป	

เลือก	 รศ. ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจำา	และ นายธรรมนูญ 
นว่มอนงค์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารยป์ระจำา	เปน็กรรมการอทุธรณ์
และร้องทุกข์	

    อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จำานวน 2 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรม
บูรณาการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรนานาชาติ)	วิทยาลัย
ศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี
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	 จากปรากฏเป็นข่าวเสมอมา	 ในเรื่องอื้อฉาวระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	 ที่มีครูหรืออาจารย์บางส่วน	 

ในสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 ได้ใช้อำานาจหน้าที่กระทำาการในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่ดี	 

ไมก่ระทำากนั...แมเ้พียงแตจ่ะคิดรา้ยหรอืหวงัผลประโยชนต์อ่ลกูศษิยข์องตน	รวมถงึการกระทำาผดิของผู้บรหิาร

และผู้ปฏบิัตงิานที่มตี่อผูเ้รยีนดว้ย	โดยเฉพาะการล่วงละเมดิหรอืการคกุคามทางเพศตอ่ผู้เรียนทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม	เช่น	การครอบงำาให้ผู้เรียนร่วมหลับนอนด้วยหรือการกระทำาทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง	เพื่อแลกกับ 

การได้เกรด/คะแนนที่ดีข้ึน	 การให้สอบผ่านในกระบวนวิชาที่ตนสอน	 การให้ผลงานวิจัยสอบผ่านตามเกณฑ ์

ที่กำาหนด	หรือการให้อามิสสินจ้างอื่น	ๆ	เป็นต้น

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองนี้เป็นอย่างยิ่ง	 จึงได้กำากับดูแลให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์	

และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและศีลธรรมที่ดีงาม	 

ไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย	จนถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงหรือสร้างผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของ

มหาวทิยาลยั	โดยมหาวทิยาลยัไดบ้ญัญตักิฎเกณฑแ์ละบทลงโทษทางวนิยัเกีย่วกบัการลว่งละเมดิทางเพศและ

การคุ้มครองผู้เรียนไว้ในข้อบังคับต่าง	ๆ	เพื่อเป็นการป้องปรามไว้ในหลายฉบับ	ได้แก่

 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

พ.ศ.	2554	ตามประมวลจรยิธรรมฯ	ขอ้	22	กำาหนดว่า “ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลัยพึงรกัษาความสมัพนัธ์

กับนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างกัลยาณมิตร การล่วงเกิน การคุกคาม หรือก่อความ

เดือดร้อนรำาคาญ เพื่อสนองความต้องการทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใช่

คู่สมรสของตน เป็นการกระทำาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	 พ.ศ.	 2553	 ที่เกี่ยวกับวินัยและ 

การรักษาวินัย	ข้อ	46	การกระทำาผิดวินัยกรณีต่อไปนี้	ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	โดย	(10)	กำาหนดว่า	

“ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน”

STOP

การล่วงละเมิดทางเพศ

และการคุ้มครองผู้เรียน
ในรั้วมหาวิทยาลัย

และการคุ้มครองผู้เรียน
ในรั้วมหาวิทยาลัย
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 3.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 การลงโทษ	 การแจ้ง 

คำาสัง่และการรายงานการดำาเนนิการทางวนิยัขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา	พ.ศ.	2551	ซึง่ผูป้ฏบิตังิาน 

ในมหาวิทยาลัยใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม	ข้อ	15.2	ผู้ใดกระทำาผิดวินัยในเรื่องต่อไปนี้	ให้สั่งลงโทษไล่ออกหรือ

ปลดออก	 โดย	 (4)	 กำาหนดว่า	 “กระทำาการล่วงละเมิดทางเพศกับนักศึกษาหรือนักเรียน หรือมีความ

สัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน”

	 นอกจากฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น	 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งท่ี	 1/2565	 เมื่อวันที่	

22	 มกราคม	 2565	 ที่ผ่านมา	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้มีข้อห่วงใยในเร่ืองนี้	 จึงได้แจ้งท่ีประชุมสภาฯ	 ทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เรียนและฐาน 

ความผิดการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศกับนักศึกษา	ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา	พ.ศ.	2562	

ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ทุกคนควรต้องรู้	โดยบัญญัติว่า

 “มาตรา 72 ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร 

อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต ครอบงำาให้ผู้เรียนกระทำาหรือ

ไม่กระทำาการใด

 มาตรา 78 นายกสภาสถาบนัอดุมศกึษา กรรมการสภาสถาบนัอดุมศกึษา ผูบ้รหิาร อาจารย ์ผูป้ฏบิตังิาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 ในกรณท่ีีการฝา่ฝนืมาตรา 72 เปน็การใชต้ำาแหนง่หนา้ทีค่รอบงำาใหผู้เ้รยีนกระทำาการในทางเพศ  

ผู้กระทำาต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง”

	 มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานรับทราบอย่างทั่วถึง	โดยเฉพาะผู้บริหาร	คณาจารย์	และ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	ว่ามิให้ใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต	ครอบงำาให้ผู้เรียนกระทำาหรือไม่กระทำาการใด	

ตามพระราชบญัญัตกิารอดุมศึกษา	พ.ศ.	2562	รวมทัง้ความผดิตามมาตรา	72	ดงักล่าว	ยงัเปน็ความผิดอาญา 

แผ่นดินอันมิอาจยอมความกันได ้

	 โดยสรปุแลว้	หากมบีคุลากรทา่นใด/ทกุตำาแหนง่หนา้ทีใ่นรัว้	มช.	มกีารกระทำาทีฝ่า่ฝนื	โดยการครอบงำา

ให้ผู้เรียนกระทำาการในทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ชัดได้	 จะได้รับโทษวินัยร้ายแรงเพียง	 2	 สถาน	 คือ	 

“ไล่ออก” กับ	“ปลดออก”	ตามข้อบังคับฯ	และม ี“ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 ปี โดยยอมความไม่ได้ หรือ 

ปรบัไมเ่กนิ 120,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั”	ตามพระราชบญัญตัฯิ	ทีก่ำาหนดไว	้ดงันัน้	จงึเปน็เรือ่งท่ีบุคลากร

ทุกท่านควรตระหนักรู้และควรยึดมั่นในความเป็นผู้บริหาร	คณาจารย์	 และผู้ปฏิบัติงานที่ดีในการครองตน 

ให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมที่ดีงามต่อไป

โดย นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน

หัวหน้าสำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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             ศ. ดร.ดเิรก ปทัมสริวิฒัน ์ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ได้นำาเสนอรายงานผลการตรวจสอบ  
(เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2564) พรอ้มทัง้ร่างกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ่สภามหาวทิยาลยั

 รศ.อุษณีย์ คำาประกอบ รองอธิการบดี  
พร้อมด้วย ผศ. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล และ  
อ. ดร.สิรภทัร แตสุ่วรรณ ผูแ้ทนหลักสูตร ได้นำาเสนอ
ขออนมุตัโิครงการหลกัสตูรสองปรญิญา หลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่กับ Deakin University 
ประเทศออสเตรเลีย

 ผศ. ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ ประธานกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อำานวยการสำานัก
หอสมุด ได้นำาเสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย

 รศ. ดร.ชรนิทร์ เตชะพนัธ์ุ ประธานกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อำานวยการศูนย์
นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้นำาเสนอรายงาน
ผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ดร.วริไท สนัตปิระภพ ประธานคณะกรรมการกำากบั
การบรหิารความเสีย่ง พรอ้มดว้ย ศ. ดร. นพ.พงษร์กัษ ์ 
ศรบัีณฑติมงคล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ไดน้ำาเสนอรายงานผลการดำาเนนิงาน 
ตามแผนบรหิารความเสีย่ง มช. ณ วนัสิน้ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย


