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2 เล่าสู่กันฟัง

	 ในช่วงที่ทุกคนจะต้องปรับชีวิตวิถีใหม่	ดิฉันขอนำาเสนอข้อคิดสัก	5	ข้อ	 เผื่อว่าอาจจะช่วยทำาให้แต่ละท่านสามารถนำาไป
ปรับใช้ในบริบทของตนเองได้	

โดย...	คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. จดัลำาดับความสำาคัญ...	สูค่วามสำาเรจ็	ในการทำาสิง่ใด ๆ  ก็ตาม ไมว่า่จะเปน็ชวีติสว่นตวัหรอืชวีติการทำางาน จะมสีิง่หนึง่ทีด่ฉินั 
พบวา่เปน็จรงิเสมอ คอื “ทรพัยากรมจีำากดั” เมือ่ทรพัยากรมจีำากดั หากต้องจดัสรรเพ่ือใหส้ามารถทำาไดดี้และมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  
เราตอ้งใชเ้ครือ่งมอืสำาคญัทีส่ดุประการหนึง่ คอื “การจดัลำาดบัความสำาคัญ	(Setting	Priority)” ซึง่สามารถนำาไปใช้ไดต้ัง้แตก่ารทำางาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการวางแผนการเงิน และที่สำาคัญสามารถนำาไปใช้ได้ดีกับการจัดการเป้าหมายชีวิต จากการสังเกต พบว่า  
ผูท้ีป่ระสบความสำาเรจ็ในชวีติ มกัเปน็ผูท้ีใ่หค้วามสำาคญักบัเปา้หมายหลกัในแตล่ะชว่งชวีติ และพยายามทำาใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะบรรลเุปา้หมาย 
ในชว่งชวีตินัน้ เชน่ ชว่งวยัเรยีน เปา้หมายหลกั คอื การหาความรู ้การเพ่ิมพูนทกัษะชีวิต รู้จกัชว่ยเหลือตนเอง รูจ้กัรบัผิดชอบตอ่หนา้ที ่
ของตนในครอบครวัและในสงัคม และสรา้งความมัน่ใจให้กบัตวัเอง ส่วนเป้าหมายอืน่ลว้นเปน็เป้าหมายรองทัง้สิน้ ชว่งวยัทำ�ง�น เปา้หมายหลกั 
อาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน คนที่ยังต้องการหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว เป้าหมายหลักก็จะอยู่ที่การทำางาน 
หาเลีย้งครอบครวั การดูแลบพุการ ีและการเกบ็ออมเพือ่สรา้งความมัน่คงใหก้บัชวีติของตนเองในอนาคต สว่นคนทีม่ฐีานะดอียูแ่ลว้ เงนิและ 
รายไดอ้าจไมใ่ชเ่ป้าหมายหลัก แตอ่าจตอ้งการเนน้การทำาประโยชนเ์พือ่สงัคม หรอืทำางานทีต่นเองชอบ/มคีวามใฝฝ่นัอยากทำา หลงัจากนัน้ 
จงึจะสามารถกลบัไปทำาสิง่ทีเ่ปน็เปา้หมายรองของชวิีต ชว่งสูงวยั เปน็ช่วงทีผ่่านประสบการณชี์วติมาแล้ว ส่ิงท่ีช่วยไดไ้ม่จำาเปน็ตอ้งเปน็เงนิ 
หรือสิ่งของ แต่เป็น “ประสบการณ์” และ “คำาแนะนำา” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ เป็นต้น การจัดลำาดับ 
ความสำาคัญของเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงชีวิต	ถือเป็นพื้นฐานแรกของกุญแจสู่ความสำาเร็จในชีวิต
 2. “ทำาได”้ ถอืเปน็ทัศนคตทิีท่กุคนจำาเปน็ตอ้งม ีเพือ่การเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ ไมว่า่จะเปน็ของตนเอง ครอบครวั องคก์ร หรอื 
ของประเทศ แตเ่ม่ือเราทำาอะไรซ้ำาซากจำาเจไปนาน ๆ  จนกลายเปน็กจิวตัร เราอาจเกดิความคุ้นชนิกบัสิง่เดมิ ๆ  รูส้กึสบายใจ จนอาจจะกลายเปน็ 
ความกลัวทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปจากความคุน้ชนิตรงนัน้ สิง่นีจึ้งเปน็อนัตรายอยา่งยิง่ กจิการเกา่แกห่ลายกจิการในโลก ไมว่า่จะอยูใ่นกลุม่ 
ธรุกิจหรอือตุสาหกรรมใด ต้องมอีนัลม้หายตายจากไปมากมาย กเ็พราะความคุน้ชนิกับความสำาเร็จ หรอืการดำาเนนิการแบบเดิม ๆ  และ
ไม่ยอมรับที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆ  ที่อาจจะยาก หรือแปลก หรือไม่เคยทำา ชีวิตก็เช่นเดียวกัน หากเราเริ่มต้นด้วยการคิดว่า	“ทำาไม่ได้” 
ก็เป็นอันว่าไม่ต้องทำากัน 
 การมทีศันคติ	“ทำาได	้หรอื	Can	do” จงึเปน็จุดเริม่ต้นและเป็นหวัใจของการได้ทำาและปรับปรุงชวีติ ทัง้เร่ืองการงาน ธุรกจิ 
หรือแมแ้ตก่ารเมอืงใหด้ขีึน้ได ้ตวัอยา่งทีเ่ห็นชดั เชน่ ประเทศญ่ีปุน่ท่ีสามารถพัฒนาข้ึนมาจากซากปรักหกัพังหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง  
จนกลายเปน็มหาอำานาจทางเศรษฐกจิอนัดบัสองในยคุ 1980 โดยใช้เวลาเพียง 35 ปี หรอืนอ้งเทนนสิ พานภัิค วงศพั์ฒนกจิ นักกฬีาเทควันโด 
เหรียญทองโอลิมปิก ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งว่า	 “อย่าเอาแต่ฝัน	 ต้องลงมือทำาด้วย” ฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  
จิตวิญญาณของเราต้องคงอยู่ ต้องเข้มแข็ง ต้องสดชื่น ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ และเตรียมที่จะเอาชนะ
กับความท้าทายนั้น โดยการ	“ลงมือทำา”	และต้องทำาด้วยทัศนคติ	“ทำาได้”	
 3. เปิดหู	 เปิดตา	 เปิดใจ นอกจากต้องจัดลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต พร้อมกับสร้างทัศนคติและ 
ความฮึกเหมิวา่ “ทำาได”้ และตอ้งทำาใหด้ทีีส่ดุในยคุหลงัโควดิ-19 แลว้ อกีสิง่หนึง่ทีต้่องปรบัเปลีย่น คอื	การเปดิรบัขอ้มลูและความคิด	 
ซึง่การเปดิรบัขอ้มูลสามารถเขา้มาไดส้องทาง คือ จากการได้ยนิทางห ูและจากการอา่นหรือดูผา่นทางตา คนสมยันีอ้าจจะ “ไดย้นิ (hear)”  
แตไ่มไ่ด ้“รบัฟงั (Listen)” คอื รูว้า่มคีนพดูอะไรกนั แตไ่มไ่ด้ต้ังใจทีจ่ะฟงัให้ไดส้าระสำาคญัหรอืสารทีผู่ส้ือ่ตอ้งการสง่ออกมา ทำาใหเ้กดิ 
เหตุการณ์ “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด” ดังนั้น หากเราสื่อสารถึงกัน แต่ผู้รับ “ได้ยิน” เพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะทำาให้ 
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ไม่สามารถดำาเนินการต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่หากเรา “รับฟัง” เราจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจและเป้าหมาย ความต้องการของ
สารทีผู่้สือ่ตอ้งการสือ่ออกมา และยังอาจจบัได้ถงึอารมณแ์ละแรงจูงใจของผู้พดู ทำาให้โอกาสเกดิความเข้าใจผิดลดน้อยลง การรับฟัง
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความปรองดองและสันติภาพ  
 การ “เปดิตา”	เป็นการเรยีนรูเ้รือ่งราว รูข้้อมลู รูอ้ารมณ ์ความรูส้กึของผูอ้ืน่ และการรบัรูพ้วกนีจ้ะชว่ยใหม้กีารปฏสิมัพนัธที์ด่ี 
กบัผูอ้ืน่ด้วย ซึง่การปฏิสมัพันธกั์บผูอื้น่เปน็คุณสมบติัท่ีจำาเปน็สำาหรบัโลกในศตวรรษที ่21 ตามการวจิยัของ World Economic Forum ดงันัน้  
การรบัฟงั (เปดิหู) และการอา่นการด ู(เปดิตา) ทำาใหเ้ราเกดิการเรียนรู ้ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ของการเพิม่พนูความรูใ้หม ่ๆ  วทิยาการใหม ่ๆ   
ทีจ่ำาเปน็ตอ่การทำางานในยุคทีท่กุอย่างเปลีย่นแปลงไปไมเ่หมอืนเดมิ ในอนาคตขา้งหนา้ คนทีไ่มเ่รียนรู้ส่ิงใหม ่ๆ  ไมส่นใจเทคโนโลยใีหม ่ 
จะอยู่อย่างลำาบากมากขึ้น คนฉลาดจึงต้องฟังให้มากที่สุด อ่านให้มาก ดูให้มาก และนำามาคิด 
 สิง่สำาคญั คอื ตอ้งเปดิใจรบัขอ้มูล	ความเหน็	หรอืแนวคดิทีแ่ตกต่าง การเกง่คนเดยีวไมส่ามารถอยูร่อดไดใ้นโลกทีม่คีวามซบัซอ้น 
มากขึ้น แต่หากมีคนเก่งหลาย ๆ คน มาร่วมกันทำาในสิ่งหนึ่งแล้ว จะสามารถผนึกกำาลังทำาในสิ่งที่ยากและแปลกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด การ “เปิดใจ” จึงมีความสำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการเปิดหู เปิดตา และอาจจะสำาคัญที่สุดด้วย เพราะ “ใจ”  
จะเป็นตัวกรองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จะรับเข้าไปหรือที่จะแบ่งปันออกมา ดังนั้น เราทุกคนจึงควร “เปิดหู	 เปิดตา	 เปิดใจ”	
เพื่อทำาให้เราสามารถปรับเปลี่ยน	ปรับปรุง	และเรียนรู้วิทยาการและทักษะใหม่	ๆ	เพื่อความสำาเร็จและอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
 4. จติวญิญาณของนกับกุเบิก	เปน็คณุสมบตัหินึง่ทีม่คีวามจำาเป็นอยา่งมากในการประสบความสำาเรจ็ในชีวติวถีิใหม่ในโลกน้ี  
ซึง่คณุสมบตัหิลกั ๆ  ของผูท้ีม่จีติวญิญาณของนกับกุเบกิสว่นใหญจ่ะม ี5 ประการนี ้คอื (1)	กลา้ทำาสิง่ใหม	่ๆ 	โดยไมก่ลวัความลม้เหลว  
(2)	มองหาโอกาสและควา้โอกาสทีม่มีา เมือ่มโีอกาสตอ้งลองทำา	(3)	อดทน	สู้ไมถ่อย	เพียรพยายามทำาให้ดี	ลองแล้วลองอกีจนกวา่จะสำาเรจ็  
(หรอืไมส่ำาเรจ็) ไม่มีอะไรทีไ่ด้มาโดยง่าย ทกุคนทีป่ระสบความสำาเรจ็ล้วนผ่านประสบการณ์ทีย่ากลำาบากแทบทัง้ส้ิน ตอ้งผ่านการฝกึฝน 
อยา่งหนกัและพบเจออปุสรรคตา่ง ๆ  นานา แตด่ว้ยความเพียรพยายามจงึทำาให้ประสบความสำาเร็จ	(4)	รูจ้กัปลอ่ยวาง	หากไดพ้ยายาม 
อยา่งเตม็ทีแ่ล้ว	ทำาแล้วไม่ดก็ีเลกิไป เพราะเราอาจจะโชคไมด่ทีีม่าชา้ จงึอาจไปตัง้รกรากอยูต่รงจดุทีม่คีวามอดุมสมบรูณน์อ้ย เพราะคนอืน่ 
เลอืกทีด่ ีๆ  ไปหมดแลว้ หากไดสู้อ้ยา่งเต็มท่ีแลว้ไมไ่หวกต้็องหนัไปทำาสิง่ใหม ่ไมค่วรเสยีเวลายึดติดกับสิง่เดิมทีพ่ยายามทำาแลว้แตไ่ม่สำาเรจ็ 
นานจนเกนิไป และ (5)	มคีวามสามคัค ีหากศกึษาดจูะพบวา่ ยคุบกุเบกิแรก ๆ  ผู้คนอาจจะแข่งขันกันแยง่ทรพัยากร แต่พอตัง้รกราก
แลว้จะพบว่า การรวมกลุม่กันทำาใหม้พีลงัมากขึน้ มอีำานาจตอ่รองมากขึน้ สามารถทำาในส่ิงท่ียาก ๆ  ไดส้ำาเร็จและเปน็อิสระ มกีารพึง่พา  
ช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน สร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ชีวิตในโลกหลังโควิด-19  
กจ็ะคลา้ย ๆ  กับชวีติในดนิแดนใหมท่ี่เราไปอยู ่สิง่ปลกูสรา้งขา้วของอาจจะเหมือนเดิม แตก่จ็ะมีสิง่ใหม่ ๆ  ความรูแ้ละความไม่รูใ้นเรือ่งใหม ่ๆ   
ที่ต้องค้นคว้าทดลองอย่างมากมาย จิตวิญญาณของนักบุกเบิก	จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำาไปใช้เพื่อเรียนรู้และทำางาน	นำาพาไปสู ่
ความสำาเร็จในโลกที่ไม่เหมือนเดิม	
 5. อเุบกขา ในโลกอนาคตทีค่วามไมแ่นน่อนมีสงู มีภัยธรรมชาตท่ีิรนุแรงข้ึน มีเทคโนโลยใีหม่และมีสิง่ใหม่ ๆ  เกดิขึน้มากมาย  
ไมว่า่เราจะเก่งขนาดไหนหรอืมปีระสบการณ์มามากมายเพยีงใดก็ตาม เราจะพบวา่ตวัเราเองมีความสามารถในการควบคมุสิง่ตา่ง	ๆ 	 
ไดน้อ้ยลง การควบคมุนีร้วมไปถึงการโนม้นา้วจติใจผู้คนใหเ้หน็คลอ้ยตามเราด้วย ไมว่า่จะเป็นสมาชกิในครอบครวั เพือ่นร่วมงาน หรอื 
บคุคลอ่ืนท่ีเราตอ้งเกีย่วขอ้งหรอืตอ้งมปีฏสิมัพนัธด์ว้ย “การทำาใจ”	และ	“ปรบัตวั” จงึเปน็เรือ่งทีต้่องฝกึและต้องนำาไปใช้ในโลกอนาคตทีม่ ี
ความไม่แน่นอนสูง และมีปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors) 
 แตเ่ราไมค่วรจะทำาใจยอมรบั หากยงัไมไ่ดท้ำาในสิง่ตอ่ไปนี ้คือ (1)	เราได้ทำาใหด้ทีีส่ดุแลว้หรอืยงั	หากเราไดห้าขอ้มูล คดิวางแผน  
ดำาเนนิการ และตดิตามผลอยา่งดทีีส่ดุแลว้ ทบทวนแก้ไขขอ้บกพร่องหรอืจุดออ่นแล้ว ผลลัพธจ์ะออกมาอยา่งไรกต็อ้งยอมรบัว่าทุกคนมีขอ้จำากดั  
ไม่มีใครสมบูรณเ์พยีบพรอ้ม ต่างคนต่างมจีดุออ่น ซึง่เราไมส่ามารถเปน็ซปุเปอรแ์มนทีส่ามารถทำาทกุอยา่งได้ดหีมด	(2)	เราไดบ้รหิารจดัการ 
ความเสีย่งใหด้แีลว้หรือยงั เพราะความเสีย่ง คอื การเบีย่งเบนไปจากความคาดหมาย เมือ่มคีวามไมแ่นน่อนกม็คีวามเสีย่ง เราไมค่วรจะรับ 
ความเสีย่งทัง้หมดไวเ้ตม็ ๆ  แตเ่ราตอ้งบรหิารจดัการโดยลดโอกาสท่ีจะเกดิความเสีย่งนัน้ อาท ิการทำาประกันภยั	(3)	เราไดข้อความรว่มมอื	 
แบง่ปันขอ้มูล	หรอืไดร้ว่มแรงรว่มใจกบัคนอืน่	เพือ่ดแูล	ปกปอ้ง	แก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้	กำาจดัสาเหตหุรอืลดโอกาสเกดิของปัญหาใหม่	ๆ 	 
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้แลว้หรอืยงั เนือ่งจากเราไม่สามารถทำาทุกอยา่งเองได ้และวธิท่ีีดท่ีีสดุในการรบัมอืกับอนาคต คือ การรวมพลงักนั ช่วยกนัคดิ  
ช่วยกันทำา ใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์กับองค์กรและส่วนรวม สามัคคีกันไว้ ปัญหาก็จะเกิดน้อยลง หรือ
หากเกิดก็ไม่รุนแรง หรือยังมีสิ่งบรรเทาความเสียหายได้ 
 ไม่ว่าท่านจะเป็นเยาวชน เป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้สูงวัย ไม่ว่าจะจบการศึกษาจากที่ไหน มีฐานะเช่นใด ไม่ว่าจะมีความชอบ  
ความเชือ่ หรือมคีวามคดิเหน็ทางการเมอืงแบบใดก็ตาม โลกอนาคตเปน็โลกทีท่า่นตอ้งเรยีนรู้	ตอ้งปรบัตวั	และตอ้งอยูอ่ยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
ในฐานะพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำาร้ายโลก มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  
ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ หยดุการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ไมว่่าจะเลก็นอ้ยเพยีงใด มจีติใจเอือ้อาร ีแบง่ปนั ใหเ้กยีรตแิละเคารพในศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 
ของเพื่อนร่วมโลก เมื่อท่านได้ทำาทุกอย่างได้เป็นอย่างดีและรอบคอบแล้ว หากจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ท่านก็ต้องยอมรับและ
ทำาใจเป็นกลาง หรืออุเบกขา ไม่ว่าอะไรที่จะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิด เพราะส่วนที่ควบคุมได้ ป้องกันได้ วางแผนแก้ไขได้ ท่านก็ได้ทำา
ไปหมดแล้ว และสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เช่นกัน 

ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย	ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ	มีความสุข	และมีความหมายตลอดไปค่ะ 



4 รอบโต๊ะสภา

รอบโต๊ะสภารอบโต๊ะสภา
	 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ครั้งที่	3/2565	เมื่อวันเสาร์ที่	26	มีนาคม	2565	ที่ผ่านมา	สำานักงานสภา
มหาวิทยาลัย	ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	www.council.cmu.ac.th	หัวข้อ	:	กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย	ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้	ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้...	จะขอนำามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำานวน	7	ราย
 

สภามหาวิทยาลัยเลือก	ศ.เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ได้แก่
 1. ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
 2. ผศ. ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
 3. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
 4. รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
 5. รศ. นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
 6. ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 7. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี



5รอบโต๊ะสภา

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร	(ขั้นตอนที่	1)	จำานวน	3	หลักสูตร	ได้แก่	

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเลและการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ
ทางทะเล 
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัย บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันขงจื่อ มช. และ Yunnan Normal University 
 ทั้งนี้ โดยให้จัดทำารายละเอียดของหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์	จำานวน	25	ราย	ดังนี้

														ตำาแหน่งทางวิชาการ	 																		ส่วนงาน	 																						จำานวน	(ราย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จำานวน 13 ราย)

รองศาสตราจารย์
(จำานวน 12 ราย)

คณะเกษตรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

1
1
1
1
4
2
1
1
1

1
1
4
4
1
1

อนุมัติระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำานวน	4	ฉบับ	ได้แก่

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2565
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 โดยรายละเอียดสามารถสบืคน้ได้ทีร่ะบบกฎหมายและกฎ มช. (CMU-LAW) ท่ี https://cmulaw.
cmu.ac.th หรือสแกน QR CODE นี้ 

อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	บัณฑิตวิทยาลัย	



6 เรื่องน่ารู้

 ตลาดนัดดีงาม มีจุดเริ่มต้นจากบุคลากร
ของกองคลัง สำานักงานมหาวิทยาลัย ได้นำาผลผลิต 
ทางการเกษตรที่ปลูกไว้และที่เหลือจากการบริโภค
ภายในครัวเรือนมาวางจำาหน่ายในราคาท่ีย่อมเยา 
ตรงบริเวณช้ัน 1 (หน้าลิฟต์) ของอาคารสำานักงาน
มหาวทิยาลยั 2 และไดน้ำากระปอ๋งสำาหรบัใสเ่งนิวางไว ้ 
เพือ่ใหผู้ซ้ือ้สนิคา้สามารถชำาระเงนิและทอนเงนิไดเ้อง 
โดยอาศยัความเชือ่ใจซ่ึงกันและกนั ชว่งแรก ๆ  จงึเรยีก 
ตดิปากกนัวา่ “ตลาดคณุธรรม” ตอ่มามบีคุลากรในสงักดั 
สำานักงานมหาวิทยาลัยอีกหลายท่านให้ความสนใจ 
และได้นำาสนิคา้มาวางจำาหนา่ยเพิม่มากขึน้ สำานกังาน
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก
กจิกรรมนี ้เพราะเป็นการเพิม่รายได ้การแบง่ปนัน้ำาใจ 
และการเสรมิสรา้งคณุธรรมใหเ้กิดกับบคุลากรโดยรวม 
จึงได้จัดโต๊ะสำาหรับวางจำาหน่ายสินค้าให้ เพื่อรองรับ
สินค้าต่าง ๆ ให้กับบุคลากร จากเดิมที่มีโต๊ะสำาหรับ
วางจำาหน่ายเพียงจำานวน 1 ตัว เพิ่มเป็นจำานวน 2 ตัว 
และจำานวน 3 ตัว ในเวลาต่อมาอย่างรวดเร็ว

ตลาดนัดดีงาม 
(Good Market)

 เม่ือมีบคุลากรในสงักดัสำานกังานมหาวทิยาลยัสนใจนำาผลผลติทางการเกษตร 
มาจำาหนา่ยมากขึน้ จงึเกดิปญัหาตา่ง ๆ  ตามมา อาท ิความไมเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย  
และการวางจำาหนา่ยสนิคา้ขา้มคนื ซึง่เสี่ยงต่อการเกดิเชือ้โรคจากสตัวท์ีเ่ปน็พาหะ
นำาโรค เช่น หนู มด และแมลงสาบที่เข้ามากัดแทะสินค้า เป็นต้น รวมทั้งได้มีบุคคล
ภายนอกนำาสินค้ามาวางจำาหน่าย ทำาให้พื้นที่การวางจำาหน่ายสินค้าของบุคลากร 
ไม่เพียงพอ และเกิดการร้องเรียนจากบุคลากรขึ้น สำานักงานมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการบริหารร้านอาหารของสำานักงานมหาวิทยาลัย จึงได้นัดประชุม 

เพือ่จดัทำาแผนปรบัปรงุ/พฒันาตลาดคณุธรรมและกำาหนดหลกัเกณฑ์ในการจำาหนา่ย
สนิคา้ โดยใหส้อดคลอ้งกับนโยบายคณุธรรมและความโปรง่ใสมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
(ITA) รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรสำานักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
ไดร้บัความอนเุคราะห์จากรองอธกิารบดี (ผศ. ดร.เอกชัย มหาเอก) ในการออกแบบ
ตลาดคุณธรรมใหม้คีวามสวยงาม เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย สะดวกตอ่การวางจำาหนา่ย
และการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยสำานักงานมหาวิทยาลัยได้มีการจัดระบบ 
ผู้ขายขึ้นใหม่และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำานักงานมหาวิทยาลัย 
สำานักงานการตรวจสอบภายใน สำานักงานสภามหาวิทยาลัย และสำานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อจำาหน่ายสินค้าผ่าน QR Code ได้  
และเมื่อบุคลากรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จำาหน่ายสินค้าแล้ว สำานักงาน
มหาวิทยาลัยจะจัดทำาป้ายชื่อสำาหรับแขวนไว้บริเวณหน้าตะกร้าสินค้าท่ีนำามา
จำาหน่าย เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทราบว่าเป็นสินค้าของใคร สังกัดส่วนงาน/หน่วยงานใด  
พร้อมท้ังได้ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ผู้ขายและผู้ซ้ือชำาระเงินออนไลน์  
ผ่านบริการ E-Payment (Electronic Payment System) เพื่อลดความเสี่ยง 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย จึงส่งผลให้การบริหารจัดการ
ตลาดคุณธรรมเป็นระบบและเป็นระเบียบกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น



7เรื่องน่ารู้

 ภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาตลาดคุณธรรมแล้ว  
จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากตลาดคุณธรรม เป็น “ตลาดนัดดีงาม (Good 
Market)” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบ และปลูกจิตสำานึกให้บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์ มีน้ำาใจ (2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปรง่ใสมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(ITA) และคา่นยิมรว่มของบคุลากร
สำานักงานมหาวิทยาลัย และ (3) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับบุคลากร
และครอบครัว โดยการนำาผลผลิตในครัวเรือนมาวางจำาหน่าย โดยไม่
คิดค่าเช่าสถานที่  รวมทั้งได้กำาหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการ
ขายสินค้าดังนี้ (1) ผู้ที่มีสิทธิ์ในการนำาสินค้ามาวางจำาหน่าย ต้องเป็น

บคุลากรสงักดัสำานกังานมหาวิทยาลยั สำานกังานการตรวจสอบภายใน 
สำานกังานสภามหาวทิยาลยั  และสำานกัพัฒนาคณุภาพการศกึษาเทา่นัน้ 
(2) สินค้าที่นำามาวางจำาหน่ายควรเป็นสินค้าสำาหรับบริโภค อาทิ ผัก/
ผลไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้าน หรืออาหาร/ขนมที่ทำาขึ้นเอง หรือดอกไม้ที่ปลูก
ไว้ที่บ้าน (3) ไม่อนุญาตให้นำาสินค้าประเภทกิฟต์ช็อป ขนมปี๊บ บ๊วย 
หรือสินค้าอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะนำามาแบ่งใส่ถุงขายมาวางจำาหน่าย (4)  
ทกุเยน็ในชว่งเวลาไม่เกิน 18.00 น. ตอ้งเกบ็ภาชนะหรอือปุกรณส์ำาหรบั
ใสส่นิคา้ทีว่างจำาหนา่ยออกจากตลาดนดัดงีาม (5) หา้มนำาสินคา้วางไว้
ข้ามคืนบริเวณตลาดนัดดีงาม (6) ห้ามนำาถุงพลาสติกหูหิ้วใส่สินค้ามา
วางจำาหน่าย ณ ตลาดนัดดีงาม และงดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายใน
บริเวณสำานักงานมหาวิทยาลัย และ (7) ให้รักษาความสะอาดบริเวณ
ที่วางสินค้าและบริเวณโดยรอบตลาดนัดดีงามร่วมกัน 

 จากการให้บริการ “ตลาดนัดดีงาม” ที่ผ่านมา พบว่าได้
รบัการตอบรบัทัง้จากผูข้ายและผูซ้ือ้เป็นอยา่งด ีเนือ่งจากมสีนิคา้
ที่หลากหลาย มีคุณภาพ และปลอดสารพิษมาวางจำาหน่ายทุกวัน 
โดยเฉพาะพืชผัก/ผลไม้พื้นบ้านของภาคเหนือ ทำาให้ตอบโจทย ์
ผูซ้ือ้ทีต่อ้งการดแูลสขุภาพและผูข้ายทีต่อ้งการแบง่ปนัน้ำาใจให้กนั 
และกนัไดเ้ปน็อยา่งด ีสำานกังานมหาวทิยาลยัจงึขอเชญิชวนบคุลากร
ทกุทา่นมาอุดหนนุสนิคา้ทีต่ลาดนดัดงีามได ้ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคาร
สำานกังานมหาวทิยาลยั 2 และหากสว่นงานใดของ มช. เหน็วา่เปน็
กจิกรรมทีด่ ีกส็ามารถนำาแนวคดิของ “ตลาดนัดดงีาม” นีไ้ปดำาเนนิการ 
ตอ่ทีส่ว่นงานของทา่นได้ โดยสำานกังานมหาวทิยาลยัพรอ้มแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้ เพื่อ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” 
ในการขยายผลกจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์บบนีล้งสูส่ว่นงานตา่ง ๆ  ตอ่ไป  
ซึ่งปัจจุบันก็มี “คณะอุตสาหกรรมเกษตร” และ “คณะวิจิตรศิลป์” 
ได้ดำาเนินการนำาร่องไปแล้ว

โดย...
นางสาวนงคราญ เจริญผล

นักจัดการงานท่ัวไป 
สำานักงานมหาวิทยาลัย
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7นายอุดมศักด์ิ กำไลเพ็ชร

       รศ.	ดร.อภิชาต	 โสภาแดง  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ. 
เหรียญ	หล่อวิมงคล ผู้อำานวยการ 
สำานกับรกิารวชิาการ ผูแ้ทนหลกัสตูร 
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร
ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ
สอนภาษาจีนร่วมสมัย (ขั้นตอนที่ 1)  

บัณฑิตวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันขงจื่อ มช. และ Yunnan Normal University

 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์	 บุณยเกียรติ	
ประธานคณะกรรมการประเมนิผลการบรหิารงานของ
ผูอ้ำานวยการสถาบันวจัิยสงัคม	(รศ.	ดร.วรลัญจก	์ 
บุญยสุรัตน์) ได้นำาเสนอรายงานผลการประเมินฯ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย

         				รศ.อษุณยี	์คำาประกอบ รองอธกิารบดี พรอ้มด้วย อ.	ดร.วิรชัญา	 
จันพายเพ็ชร และ อ.	ดร.ภัทรานิษฐ์	กลิ่นมาลัย ผู้แทนหลักสูตร  
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร (ข้ันตอนท่ี 1) ของวิทยาลัย 
การศกึษาและการจดัการทางทะเล จำานวน 2 หลักสตูร ได้แก ่หลักสตูร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการขนสง่ทางทะเลและการจดัการ
โลจิสติกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ต่อสภามหาวิทยาลัย


