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2 เล่าสู่กันฟัง

	 คุณลักษณะของบัณฑิต	มช.	ที่พึงประสงค์	นอกจาก
จะมีความรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งแล้ว	 การมี
ทักษะทางสังคมหรือที่เรียกว่า	 Soft	 skill	 ก็มีความจำาเป็น
อย่างย่ิงเช่นกัน	 เม่ือมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี	
พ.ศ.	 2507	 นั้น	 การเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ	 วิธีการที่จะ
สร้างทักษะทางสังคมให้แก่นักศึกษาได้ถูกกำาหนดผ่านกลไก 
ทีเ่รยีกวา่	“วทิยาลยั”	ซึง่ไดบ้ญัญตัใิหม้ฐีานะเปน็สว่นราชการ
ในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ตามมาตรา	7(2)	แหง่พระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่พ.ศ.	2507	ซึง่ไดม้ปีระกาศสำานกันายก
รัฐมนตรี	เรื่อง	การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ลงวันที่	20	กุมภาพันธ์	2507	กำาหนดให้มี	“วิทยาลัยที่หนึ่ง” 
เปน็สว่นราชการของมหาวทิยาลัยเชียงใหม	่จดุประสงคก์ารใหมี้
วทิยาลยันี	้เพือ่ควบคมุดแูลชว่ยเหลือนกัศกึษาในการดำารงชวีติ
ในมหาวิทยาลัย	สรา้งความสามคัคกีลมเกลยีวในหมูน่กัศกึษา 
โดยไม่แยกวา่เปน็คณะใด	สง่เสรมิพฒันาการดา้นสงัคม	วฒันธรรม	
จิตใจ	และร่างกาย	 รวมทั้งช่วยเหลือแนะนำานักศึกษาในด้าน
วชิาการตามทีน่กัศกึษาอาจตอ้งการ	โดยมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัวทิยาลยัของมหาวิทยาลยั	Oxford	หรอืมหาวทิยาลยั	Cambridge	
ของประเทศองักฤษ	ซ่ึงในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครรูดี้นกั	แนวคดิของวทิยาลยัมวีา่	นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่กุคนจะตอ้งเรยีน	 
2	หลักสตูร	คอื	หลักสตูรปรญิญาของมหาวทิยาลัยทีน่กัศกึษาสมคัรเรียนคณะใดคณะหนึง่	คณบดรีบัผดิชอบ	เนน้ทางดา้นวิชาการ		
อีกหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาลัยเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการดำารงชีวิตทั่วไป	 มีอธิการวิทยาลัยรับผิดชอบ	 เน้นการที่ทำาให้
นกัศกึษามคีวามรอบรูก้วา้งขวาง	อบรมบม่นสิยัใหน้กัศกึษาเปน็คนด	ีในวทิยาลยัมนีกัศกึษาจากทกุคณะ	ทกุสาขาวชิา	กนิ	นอน	พกั	 
อยู่ด้วยกัน	ทำาให้ได้เรียนรู้จากกันและกัน	พึ่งพาอาศัยกัน	และเป็นเพื่อนกันตลอดไป	ม.ล.ปิ่น	มาลากุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	ประธานคณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาลัยไว้	ดังนี้

“...ระบบวิทยาลัยวางไว้นั้น     เตรียมป้องกันปัญหาน่าอดสู    ด้วยแนะแนวแล้วค่อยคอยอุ้มชู  เหมือนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน

วิทยาลัยนั้นใช่ว่าหอพัก         รับสมัครนิสิตกิจเสมียน          แต่เป็นที่มีอุดมคติเพียร           สร้างผู้ถือบังเหียนในการงาน

ต้องสร้างวิทยาลัยให้เป็นหลัก  ให้นิสิตติดรักยิ่งกว่าบ้าน        ให้เป็นที่รวมจิตและผลิตงาน     ใช่อาคารสงเคราะห์เพราะบ้านไกล

การกินนอนแน่ละจะต้องมี      แต่ข้อที่สำาคัญอันยิ่งใหญ่        คือก่อร่างสร้างตนทุกคนไป       ให้เพื่อนนับถือได้เป็นอย่างดี

จะทำาได้เมื่อครูอยู่ใกล้ชิด        ช่วยนิสิตตักเตือนเหมือนกับพี่  ใช่ตั้งเวรเกณฑ์ครูอยู่สามปี        ใครเคราะห์ดีก็ปลอดรอดถูกเกณฑ์

คิดจะปักหลักตั้งไว้ดังนี้          จึงต้องมีวิธีต่างต่างเช่น          กำาหนดวิทยาลัยจะให้เป็น        สำานักใหญ่ใครเห็นว่าสำาคัญ

ให้บรรดาครูบาและอาจารย์    สังกัดทำาการงานอยู่ที่นั่น        แม้แต่อธิการบดีที่สำาคัญ          ก็ไม่ยอมผ่อนผันให้ปลีกตัว

แต่ว่าเมื่อตั้งแต่งตำาแหน่งใด     ก็ปล่อยตัวให้ไประยะชั่ว        ที่ดำารงตำาแหน่งแต่งตั้งตัว        เป็นกฎทั่วมหาวิทยาลัย

ทุกทุกคนเมื่อพ้นตำาแหน่งแล้ว  ก็ไม่ต้องคลาดแคล้วไปที่ไหน   คือให้กลับคืนวิทยาลัย             แบบประชาธิปไตย ม.ช.ม...”1

เก็บเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ :
“วิทยาลัยที่หนึ่ง”

เมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เก็บเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ :
“วิทยาลัยที่หนึ่ง”

เมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



3เล่าสู่กันฟัง

	 ในปกีารศกึษา	2507	มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหวิ้ทยาลยัท่ีหน่ึง2		เปน็หอพกันักศกึษาชาย	แตโ่ดยท่ีอาคารหอพกันักศกึษาหญงิ	 
ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	 มหาวิทยาลัยจึงจัดแบ่งหอพักนี้ให้เป็นหอพักนักศึกษาหญิงและหอพักนักศึกษาคนละส่วนกัน	 
ในวทิยาลยัมอีธกิารคนหนึง่เปน็ผูด้ำาเนนิการทัว่ไปของวทิยาลยั	ซึง่	ศาสตราจารย ์ดร. ม.ล.ตุย้ ชมุสาย ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ 
อธิการวิทยาลัยที่หนึ่งคนแรกและเป็นคนเดียว	เพราะเมื่อท่านลาออกจากตำาแหน่งก็ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดมาแทนอีกเลย	
 
	 นักศึกษาจะต้องสังกัดวิทยาลัยหน่ึงวิทยาลัยใดของมหาวิทยาลัย	 โดยไม่จำากัดว่านักศึกษานั้นจะเล่าเรียนศึกษา
วิชาการอยู่ในคณะใดและจะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 โดยเฉพาะสองปีแรกของการศึกษา 
ในมหาวทิยาลัย	สำาหรบันกัศกึษาทีวิ่ทยาลยัยงัไมส่ามารถจดัใหเ้ข้าพกัในหอพกัของวทิยาลยั	วทิยาลยัจะจัดให้พักในหอพกัเอกชน
ที่วิทยาลัยรับรอง	 ทั้งนี้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้กำาหนดเง่ือนไขของผู้จะเสนอให้สำาเร็จการศึกษาจะต้อง 
ลงทะเบียนและพักในหอพักของมหาวิทยาลัยจำานวนอย่างน้อย	 4	 ภาคการศึกษา	 ซึ่งปรากฏว่ามีนักศึกษาหลายคนที่เรียน 
ครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรแล้ว	 แต่ไม่ได้ลงทะเบียนและพักในหอพักของมหาวิทยาลัยถึง	 4	 ภาคการศึกษา3	 จึงจำาเป็นต้อง 
ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยให้ยกเว้นเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาในข้อนี้หลายครั้ง		ต่อมาจึงได้มีการยกเลิกเงื่อนไขนี้ไป

 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย	 ได้เล่าว่า	
“...ความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอย่างที่เป็น
อยู่ในปี	2507,	2508	มีมากมายเหลือเกิน	แทบจะเรียกว่า
ไม่ห่างกันเลย	 ไม่ว่าจะกลางวัน	 กลางคืน	 ดึกดื่น	 อธิการ
วิทยาลัยและอาจารย์ต้องมาดูแลความเรียบร้อย	 การอยู่ 
การกินของนักศึกษา	 เม่ือพ่อแม่ของนักศึกษาได้รู้ถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นักศึกษา	 เช่นนี้ก็สบายใจ	
พวกอาจารย์ทั้งหลายจึงมักได้รับการตอบแทนความรู้สึก
และน้ำาใจจากผู้ปกครองและนักศึกษาเองเป็นของกำานัล
เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ต่าง	ๆ	เสมอ.”4 

	 ในตึกวิทยาลัย	 ชั้นที่	 1	 เป็นสำานักงานวิทยาลัย	
บริการธุรการไปรษณีย์5	 มีห้องนั่งพักผ่อน	 ห้องอาหาร	 ห้องครัว	 ห้องพยาบาล	 ห้องเรียน	 ห้องเล่นกีฬา	 ดนตรี	 ห้องพัสดุ	 
ห้องคนงาน	 คนครัว	 ชั้น	 2	 เป็นที่พักนักศึกษาชาย	 ชั้น	 3	 เป็นที่พักนักศึกษาหญิง	 ชั้น	 2	 ชั้น	 3	 นี้	 มีห้องพัก	 ห้องซักรีดผ้า	 
หอ้งอา่นหนงัสอื	หอ้งพกัผอ่น	หอ้งน้ำา	ปแีรกนัน้นกัศกึษาชายหญงิพกัอาคารเดยีวกนัเนือ่งจากวทิยาลยัท่ีสอง	ซึง่เปน็วทิยาลยัหญงิ 
ยังสร้างไม่เสร็จ	 ทางข้ึนที่พักชายหญิงอยู่คนละทาง “..พ่อแม่ไม่รู้สึกรังเกียจที่นักศึกษาอยู่หอพักเดียวกันแต่คนละชั้น  
เมือ่เขาไดม้าเยีย่มได้เหน็ความเอาใจใส ่ความดูแลของเราทีมี่อยู ่เขากส็บายใจ ไม่หว่งลกูเขา..”6  รองศาสตราจารย ์ดร.คณติ 
เศรษฐเสถียร	 อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 นักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 รหัส	 07	 
เล่าว่า	“..เวลาสองทุ่มประตูหัวท้ายทางขึ้นชั้นสามของวิทยาลัยหนึ่งอันเป็นที่พักของนักศึกษาหญิงจะปิด นักศึกษาหญิง 
จะอยู่กันครบ ตอนกลางคืนถ้านักศึกษาหญิงอยากจะกินอะไรก็มักจะฝากนักศึกษาชายไปซื้อ แล้วจะใช้เชือกผูกกับตะกร้า
โยงลงมารับของฝากนั้น เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำาของเราอยู่”7 

	 ชวีตินกัศกึษาทีว่ทิยาลยั	มชีวีติทางสงัคม	มกีจิกรรม
เสริมวิชาการ	 ที่ห้องใต้ดินมีการออกกำาลังกายประกอบ
ดนตรตีามคำาแนะนำาของอาจารยช์าวตา่งประเทศท่ีมาชว่ย 
การเรียนการสอนในขณะนั้น	 จัดกลุ่มอภิปรายเล็ก	 ๆ	
จากการอา่นหนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ	จดับรรยายพเิศษ
เกี่ยวกับมารยาทในโต๊ะอาหาร	บางวันก็จัดไปทัศนศึกษา
ตามวัดและสถานที่น่าสนใจ	 รวมทั้งบางครั้งก็ไปเดินป่า
เก็บกล้วยไม้กัน	การกินด้วยกัน	เที่ยวด้วยกัน	พักอาคาร
เดียวกัน	 ทำาให้นักศึกษารู้จักรักษาเวลา	 รู้จักเพื่อน	 รู้จัก
อาจารย์	 เป็นการปรับตัวและเป็นช่วงท่ีมีค่าแก่ชีวิตที่ได้
รับจากมหาวิทยาลัย



 สิ่งที่นักศึกษาและอาจารย์ประทับใจอีกประการหนึ่ง	คือ	เมื่อวันที่	24	มกราคม	2508	อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ขณะทรงดำารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์	 และทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ราชกัญญา 
ขณะดำารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
อุบลรัตน์ราชกัญญา	 ได้เสด็จมาเปิดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ	 “ท้ังสี่พระองค์ได้เสด็จฯ	 
มาทอดพระเนตรและเยี่ยมชมวิทยาลัยที่หนึ่ ง 
ที่ห้องอาหาร	 ห้องพักนักศึกษาทั้งสองชั้น	 นักศึกษา 
ได้ช่วยกันเอากลีบดอกไม้มาจัดประดับตามบันได 
แทนลาดพระบาทอย่างสวยงาม	ทุกคนตื่นเต้นและซาบซึ้ง 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	 บรรยากาศเช่นนั้น	 
คนรุ่นหลังคงไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วท่ี	 “ในหลวง”  
เสด็จพระราชดำาเนินมาเยี่ยมถึงหอพักอย่างนั้น”8 

	 เน่ืองจากการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
ถกูโอนไปอยูใ่นความรบัผดิชอบของสภาการศึกษาแหง่ชาติ	 
สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 จึงเป็นเหตุให้แนวนโยบายเดิมของหลักสูตรวิทยาลัย	 (ซึ่งถูกเตรียมการโดยกระทรวงศึกษาธิการ) 
จึงไม่ต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าอยู่ในวิทยาลัยได้หมดทุกคนทุกปีการศึกษา	 เพราะขาดงบประมาณ 
ในการสร้างวิทยาลัยให้เพียงพอ	ประกอบกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีความไม่คล่องตัว	เพราะการมีวิทยาลัยซ้อนกับ 
คณะวิชาการตา่ง	ๆ 	เปน็ของใหม่ในวงราชการของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย9	วทิยาลยัจงึถกูยกเลกิไปในทีส่ดุโดยพระราชบญัญตัิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	251210.

1	ม.ล.ปิ่น	มาลากุล,	“นิทาน	ม.ซ.ม.”	ใน	ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ (ม.ป.พ.	:	2527),	236.
2	ปัจจุบัน	คือ	อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3 ข้อ	15.8	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2511	
4	ม.ล.ตุ้ย	ชุมสาย	“วิทยาลัย	ใน	ครบรอบ 20ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	(ม.ป.พ.	:	2527),	252.
5	ในความเปน็จรงิ	ทีท่ำาการไปรษณยี	์มช.	ซึง่ตัง้อยูท่ีห่อพกัชายอาคาร	1	เปดิทำาการเมือ่วนัที	่1	มถินุายน	2514	กอ่นหนา้นัน้ไดส้อบถามนกัศกึษาเก่า
รหัส	07	ที่พักในหอพักดังกล่าวได้ความว่าต้องไปใช้บริการไปรษณีย์	ณ	ที่ทำาการไปรษณีย์ตลาดต้นลำาไย	เมื่อผู้เขียนเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เมื่อ	พ.ศ.	2517	ที่ทำาการไปรษณีย์ยังอยู่ที่อาคารหอพักชายอาคาร	1	หรือวิทยาลัยที่หนึ่งเดิม	
6 ม.ล.ตุ้ย	ชุมสาย,	253.	
7	คณิต	เศรษฐเสถียร,	“ความประทับใจในอดีต”	ใน ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่	(ม.ป.พ.	:	2527),	266.
8	ม.ล.ตุ้ย	ชุมสาย,	254
9 บัวเรศ	คำาทอง	“เมื่อแพรสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีทอง”	ในครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	(ม.ป.พ.	:	2527),	250.	
10	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	(ม.ป.พ.	:	2527),	85.

                                                                                                         เรียบเรียงโดย... นายปรีดา ศิริรังษี 

4 เล่าสู่กันฟัง



5รอบโต๊ะสภา

	 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ครั้งที่	 2/2565	 เมื่อวันเสาร์ที่	 26	
กุมภาพันธ์	 2565	 ที่ผ่านมา	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย	 ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	 
www.council.cmu.ac.th	 หัวข้อ	 :	 กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุม 
สภามหาวทิยาลยั	ซึง่ผู้สนใจสามารถเขา้ไปศึกษาเพิม่เติมได	้สว่นเน้ือหาในฉบบันี.้..	จะขอนำามาแจง้ 
เฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

อนุมัติแต่งตั้งและอนุมัติให้เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และ
ศาสตราจารย์	จำานวน	20	ราย

รอบโต๊ะสภารอบโต๊ะสภา

											ตำาแหน่งทางวิชาการ	 																							ส่วนงาน	 													จำานวน	(ราย)

อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จำานวน	11	ราย)

อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
(จำานวน	8	ราย)

อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์
(จำานวน	1	ราย)

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิจิตรศิลป์

1
1
2
1
2
3
1

1
2
2
2
1

1

อนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น	
จำานวน	2	ราย	ดังนี ้
ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำา
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ในสาขาวิชา	5104	พืชสวน	
ตั้งแต่วันที่	21	พฤษภาคม	2563	

ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกุล
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในสาขาวิชา	6107	ประชากรศาสตร์
อนุสาขาวิชา	610704	
ประชากรและสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่	22	มิถุนายน	2563

แต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
แต่งตั้ง	“ศ. (เกียรติคุณ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา” 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
ตั้งแต่วันที่	28	พฤษภาคม	2565	เป็นต้นไป

แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักงานการตรวจสอบภายใน	
แต่งตั้ง	“นางมนสิชา แสวัง” 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานักงานการตรวจสอบภายใน	
ตั้งแต่วันที่	13	กุมภาพันธ์	2565	เป็นต้นไป



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	กับ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2565	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดยอธิการบด	ี และ	หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้า
หนา้ท่ีบรหิารมลูนธิแิมฟ่า้หลวงในพระบรมราชปูถมัภ	์ได้รว่มลงนาม 
ในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือขึน้	เพือ่รว่มวิจัยและพฒันานวตักรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและปา่ไมใ้นการลดกา๊ซเรือนกระจก	ตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก	 โดย ดร.วิรไท 
สนัตปิระภพ	เลขาธกิารและประธานคณะกรรมการบรหิารมลูนธิฯิ	 
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย	 และได้ให้ข้อมูล 
เพิม่เตมิวา่	การทำาขอ้ตกลงครัง้นี	้สืบเนือ่งมาจากการทีม่ลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ	 
ได้จัดการประชุมร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทีส่นใจในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของสภาวะภมูอิากาศ	ซึง่มผีลกระทบ 
ในวงกวา้ง	ประกอบกบัมลูนธิฯิ	ไดด้ำาเนนิการเรือ่งการสรา้งตัวแบบ	
Carbon	 Credit	 ที่ทำาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ประโยชน์	 และ 
คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศูนย์ที่ศึกษาในเร่ือง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและเรื่องของป่า	 รวมทั้งยังได้
มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรกับป่า	จึงเป็น
ความคาดหวังร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ	 และคณะเกษตรศาสตร์	 
ที่จะได้ทำางานร่วมกัน	 และจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ 
ที่หลากหลายสาขาวิชาในโอกาสต่อไป

รปูแบบตอ่ไป	ซึง่ประโยชนท์ีไ่ด	้คอื	มช.	ของเราจะเปน็มหาวทิยาลยั
ท่ีมปีระสิทธภิาพ	และสามารถใหก้ารบรกิารลูกคา้ของมหาวทิยาลยั 
ไดเ้ปน็อย่างด	ีหากมหาวทิยาลัยสามารถออกแบบระบบดงักลา่วได้ 
อยา่งมีประสทิธภิาพ		ก็ยงัสามารถชว่ยปอ้งกันการทุจรติไดม้ากยิง่ขึน้ดว้ย 
ซึง่นับวา่เปน็การลงทนุเพือ่อนาคตท่ีคุม้คา่เปน็อย่างย่ิง	รวมทัง้ในอนาคต	 
แพทยแ์ละพยาบาล	กล็ว้นแต่จะเปน็	Digital	Citizen	โดยเครือ่งมือและ 
อุปกรณ์ต่าง	ๆ 	จะเป็น	Digitalized	Machinery	แทบทั้งสิ้น	ดังนั้น 
หากระบบโรงพยาบาลยังไมเ่ปล่ียนและยังใชร้ะบบ	Manual	อยู	่กจ็ะ 
ไม่สามารถรองรับแพทย์และพยาบาลในยุคอนาคตได้
	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจะต้องมีกรอบเวลาและหมุดหมาย
ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็น	Digital	University	100%	โดยมีการ
กำาหนดเป้าหมายและกำาหนดระยะเวลาที่เสร็จสิ้นไว้อย่างชัดเจน	
มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับคนรุ่นใหม่และ
รองรับเครื่องมือ/อุปกรณ์ใหม่	 ๆ	 เนื่องจากผู้บริหารชุดปัจจุบัน
ต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น	 เพราะน่ันคือ 
การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

แผนปฏิบัติงานระยะ	4	ปี	(27	กันยายน	2564	–	26	กันยายน	
2568)	ของผู้อำานวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
 รศ. ดร.นิพนธ์ ธีรอำาพน ผู้อำานวยการสถาบันวิศวกรรม 
ชวีการแพทย	์ไดน้ำาเสนอแผนปฏบิตังิานระยะ	4	ป	ีตอ่สภามหาวทิยาลยั
ท่ีประชุมได้พิจารณาและรับทราบแผนฯ	 โดยมีข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
	 1.	 ควรเร่งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา 
ทำาหน้าที ่“ผูจ้ดัการนวตักรรม”	เพือ่บรหิารจดัการงานวิจยัทีส่รา้งขึน้ 
ภายในสถาบันฯ	 และขยายผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์	 โดยเฉพาะ
การขยายผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์
ไปสู่การผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่าย	ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากและ
มหีลายปจัจยัเขา้มาเกีย่วขอ้ง	เชน่	ระดบัความพรอ้มของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	(TRL)	ระดับความพร้อมทางการผลิต	(MRL)	ระดับ
ความพร้อมทางด้านธุรกิจ	(BRL)	เป็นต้น
	 2.	อาจพจิารณาทำาความรว่มมอืหรอืปรกึษากบัจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	เนื่องจากจุฬาฯ	ประสบความสำาเร็จอย่างมาก	ในการ 
ผลักดันงานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าออกไปสู่ 
ภาคการตลาด	จนไดร้บัการยอมรบัตามมาตรฐานขององคก์ารอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา	(USFDA)	
	 3.	 สถาบันฯ	 จำาเป็นต้องแสวงหาวิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้
สามารถเขา้ถงึแหลง่ทนุเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากงบประมาณท่ีสนบัสนนุ
จากภาครัฐจะลดลง
	 4.	เนื่องจากสถาบันฯ	มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ค่อนข้างมี
ความทา้ทายอยา่งมาก	จงึจำาเปน็จะตอ้งมกีารกำาหนดเปา้หมายใหม้ี
ความชดัเจน	นอกจากจะมีการกำาหนด	Action	plan	ในระยะ	10	ปี
แลว้	ควรมกีารกำาหนดเปา้หมายความสำาเรจ็	การกำาหนดงบประมาณ	 
และกำาหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งเงินทุนใน	 Action	 plan	
แตล่ะปดีว้ย	รวมทัง้กำาหนดคูเ่ทยีบ	(Benchmark)	ในการบรรลุเปา้
หมายการเป็นสถาบันฯ	ระดับชั้นนำาของโลก
	 5.	ควรนำา	Digital	 technology	 เข้ามาใช้ในการบริหาร
จดัการภายในสถาบนัฯ	รวมทัง้การทำางานวจิยัและการจดัการเรยีน
การสอนภายในหลักสูตร	 ตลอดจนการนำาการวิจัยข้ันแนวหน้า	 
(Frontier	 research)	 มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์	 จะมีส่วน 
ทำาให้สถาบันฯ	ก้าวขึ้นมาสู่สถาบันชั้นนำาระดับโลกได้	และผลักดัน
ให้มีการจดสิทธิบัตรของผลงานวิจัยในระดับต่างประเทศ

	 นายกสภามหาวทิยาลยั	ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิว่าการลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ัน	 ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยจะเป็น
ฝ่ายเข้าไปช่วยชุมชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่มหาวิทยาลัย 
ยงัสามารถเขา้ไปเรยีนรูจ้ากชมุชนได้ด้วยเชน่เดียวกัน	และการสรา้ง
ความร่วมมือเช่นนี้	 ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ	 การกำาหนดมาตรฐานสำาหรับการรับรองการลด 
การปล่อยคาร์บอน	 (The	 Verified	 Carbon	 Standard	 :	 VCS)	
เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหรือช่องทาง
ตา่ง	ๆ 	เพือ่ใชใ้นการพฒันาทกัษะเดมิและเพ่ิมเตมิทกัษะใหมส่ำาหรบั
การสร้างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้	
 
การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย	 (Retreat)	 ประจำาปี	
พ.ศ.	2565	
 การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย	 (Retreat)	 
ประจำาปี	พ.ศ.	2565	เรื่อง	“Digital Transformation”	ระหว่าง
วนัที	่22	–	24	เมษายน	2565	ทีจ่ะถงึนี	้สภามหาวทิยาลยัคาดหวังวา่
หลงัจากการสมัมนาครัง้นีส้ิ้นสดุลง	จะไดเ้หน็กรอบเวลา	(Timeline)	
ทีช่ดัเจนของมหาวทิยาลยัในการขบัเคลือ่นให้เปน็	Digital	University	
100%	หรือเป็น	Digital	Transformation	360๐	โดยผู้ที่เข้าร่วม
สมัมนาในครัง้นี	้จะไดร้ว่มกนัให้พนัธะสญัญาวา่จะกลบัมาดำาเนนิการ
เพือ่ใหอ้งคก์รกา้วเขา้สูก่ารเปน็	Digital	Transformation	อยา่งเตม็
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	 6.	 ควรเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับกองพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
กระทรวงอุตสาหกรรม	 (สำานักงาน
กล้วยน้ำาไทย)	 ซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านนวัตกรรม
	 7.	ควรมีผูจ้ดัการโครงการ
เพื่อผลักดันเรื่องการนำาผลงานด้าน
นวัตกรรมออกสู่ภาคการตลาด	โดย
ประสานงานกบัอทุยานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีซ่ึงเปน็แหลง่บม่เพาะ
กลุม่ผูป้ระกอบการ	Start	up	เขา้มา
ชว่ยตอ่ยอดผลงานวจัิยของสถาบนัฯ	
ให้ออกสู่ตลาดได้
	 8.	ควรพจิารณาทำาการวจิยั
และผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ 
ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดแูลรกัษาผูป้ว่ยตาม
ทิศทางของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ในอนาคตที่มีราคาสูงให้ถูกลง	ก็จะ
เปน็ประโยชนอ์ยา่งมาก	เชน่	อปุกรณ์
ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	
เครือ่งชัง่น้ำาหนกัผูป้ว่ยตดิเตียง	และ
เคร่ืองวัดปริมาณปัสสาวะ	 เป็นต้น	
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน	 เช่น	
เครื่องฆ่าเชื้อในครัวเรือนด้วยรังสี
อลัตราไวโอเลต	เครือ่งดกัยุง	เป็นตน้	
	 9.	หน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย	ต้องเตรียมความ
พร้อมในการนำาพระราชบัญญัติ 
สง่เสรมิการใชป้ระโยชนง์านวจิยัและ
นวัตกรรม	พ.ศ.	2564	ซึ่งจะมีผลใช้
บงัคบัในอนาคตอันใกลม้าปรบัใชก้บั
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	 และ
เสนอให้เชญิ ดร.กติพิงค ์พรอ้มวงค์ 
ซึง่เปน็ผูผ้ลกัดนักฎหมายฉบับดังกลา่ว 
มาบรรยายใหค้ณาจารยแ์ละนกัวจิยั
ของมหาวทิยาลยัไดรั้บฟงัถงึประโยชน์
ที่จะได้รับจากกฎหมายดังกล่าว
	 10.	ควรใหบ้รษัิท	เอเคไอพ	ี
เวนเจอร์	จำากดั	และบรษิทั	อา่งแกว้	
สตาร์ทอัพ	จำากัด	เข้ามามีส่วนช่วย
ในการเรง่ดำาเนินการโครงการตา่ง	ๆ 	
ภายในสถาบันฯ	 ให้สามารถบรรลุ
เปา้หมายทีไ่ด้กำาหนด	Action	plan	 
ไว้ให้สำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว	 รวมท้ัง 
ให้บริษัทอ่างแก้ว	 โฮลดิ้ง	 จำากัด	 
เป็นตัวกลางในการจัดพ้ืนท่ีให้คณะ 
และสถาบนัตา่ง	ๆ 	ภายในมหาวทิยาลยั
ไดม้าสรา้งความรว่มมอืรว่มกนั	เพือ่
ผลักดันให้เกิดการนำาผลงานวิจัย 
ออกสู่เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

	 11.	 มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือระหว่างสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 
วทิยาศาสตร	์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต	ิในการขบัเคลือ่นให้สถาบนัฯ	เปน็แหลง่เรยีนรูร้ะดบัประเทศ
และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อนุมัติระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำานวน	2	ฉบับ	ได้แก่
	 1.	ระเบยีบมหาวทิยาลยัเชียงใหม	่วา่ดว้ยคา่ธรรมเนยีมการศกึษาระดบัปริญญาตร	ี(ฉบบัที	่5)	 
พ.ศ.	2565
	 2.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2565

รายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
 ศ. (เกียรติคุณ) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงาน 
ของอธิการบดี	ได้นำาเสนอรายงานผลการบริหารงานของอธิการบด ี(ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต)  
ครัง้ที	่2	(เม่ือดำารงตำาแหนง่ครบ	3	ปี)	ในชว่งการบรหิารงานตัง้แตว่นัที	่25	มกราคม	2563	ถงึวนัที	่24	 
กรกฎาคม	2564	ของการดำารงตำาแหนง่วาระทีส่องตอ่สภามหาวทิยาลัย	โดยคณะกรรมการประเมนิฯ	 
ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	ดังนี้

	 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินฯ	 ดังกล่าว	 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม	ดังนี้
	 1.	 การ	 Transform	 ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินแนวใหม่ของมหาวิทยาลัย	 
ทีไ่มค่วรพ่ึงพงิงบประมาณแผน่ดนิมากเกนิไป	โดยอาจเพิม่เตมิในเรือ่งการจดัการ	Sandbox	การดำาเนนิการ 
เพื่อขยายผลในด้านต่าง	ๆ	และการบริหารจัดการที่รองรับการเปลี่ยนแปลง	
	 2.	การรักษาความสมดุลของมหาวิทยาลัยในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ	World	Class	
กับการดำาเนินการรับใช้สังคม
	 3.	 ควรมีช่องทางการส่ือสารกับบุคลากรในกลุ่มต่าง	 ๆ	 ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น	 
โดยเฉพาะข่าวสารเชิงนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
	 4.	 การดำาเนินงานความร่วมมือกับสังคม	 (Engagement)	 และร่วมกับประเทศต่าง	 ๆ	 
โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
	 5.	 การเพิ่มบทบาทของการแสวงหารายได้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น	 
เช่น	 การพัฒนาบริษัท	 อ่างแก้ว	 โฮลดิ้ง	 จำากัด	 ให้เป็น	 Profit	 Center	 หรือ	 Revenue	 Center	 
ของมหาวิทยาลัย	ซึ่งจะต้องมีผู้มาดูแลรับผิดชอบ	จัดทำาแผนงาน	และควรให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม 
ดำาเนินการด้วยอย่างเพียงพอ
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74นายอุดมศักด์ิ กำไลเพ็ชร

 ดร.วริไท สนัตปิระภพ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิในฐานะเลขาธกิารและประธานคณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย 
หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

 รศ. ดร.นพินธ ์ธรีอำาพน 
ผู้อำานวยการสถาบันวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ ได้นำาเสนอแผน
ปฏบิัตงิานระยะ 4 ปี (27 กันยายน 
2564 – 26 กันยายน 2568)  
ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ. (เกยีรตคิณุ) นพ.อาวธุ ศรศีกุร ี 
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการ 
บรหิารงานของอธกิารบด ีไดน้ำาเสนอรายงาน
ผลการบรหิารงานของอธกิารบด ี(ศ.คลนิกิ 
นพ.นิเวศน์ นันทจิต) ครั้งที่ 2 (เมื่อดำารง
ตำาแหน่งครบ 3 ปี) ในช่วงการบริหารงาน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2564 ของการดำารงตำาแหนง่วาระ
ที่สอง ต่อสภามหาวิทยาลัย


