
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 72 เดือนพฤษภาคม
 256

5

ภาพอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

www.council.cmu.ac.th
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	 เมื่อวันที่	23	เมษายน	2565	ที่ผ่านมา	ศ.(เกียรติคุณ)	
นพ.เกษม	วัฒนชัย	นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้กล่าว
เปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย	 (Retreat)	
ระหวา่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่	ประจำาปี	2565	เรื่อง	“Digital	Transformation”	
ไว้ว่า	 ในช่วงระยะเวลา	 2-3	 ปีท่ีผ่านมา	 นอกจากการจัดทำา 
เปา้หมายเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	
Goals	–SDGs)	ทั้งหมด	17	ข้อ	ปัจจัยใหม่ในเรื่องสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
จนมาถึงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน	
(ESG	 :	 Environment,	 Social	 และ	 Governance)	 นั้น	 
สิง่สำาคญัท่ีสดุอกีประการหนึง่ทีจ่ะตอ้งคำานงึถงึคอืความโปรง่ใส	
(Transparency)	ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก	 (World	Economic	
Forum)	 ได้กล่าวถึงในช่วง	 2	 ปีของการแพร่ระบาดของ 
โรค	COVID-19	พบว่า	การคอร์รัปชนัทัว่โลกมคีวามรุนแรงมากขึน้	 
ถึงแม้ว่าจะเกิดความยากลำาบากของผู้คนทั่วโลกก็ตาม	 และ 
จากสถติขิองการคอรร์ปัชันทีเ่กิดข้ึนในช่วงทีผ่่านมา	จงึมกีารนำา
เร่ือง	Good	Governance	ยกขึน้มาเปน็หวัข้อทีส่ำาคญัอกีเรือ่งหนึง่	 
ซ่ึง	มช.	ไดด้ำาเนนิการในเรือ่งนีม้าอยา่งตอ่เนือ่ง	รวมทัง้ยงัมเีรือ่ง
ของความย่ังยืน	(Sustainability)	ทีค่วรนำาแนวคดิของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมด้วย	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 
ได้ทรงพระราชทานให้ไว้ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2540	ภายหลัง
การเกดิวกิฤตเศรษฐกิจ	“ตม้ยำากุง้”	ในชว่งกลางป	ีพ.ศ.	2540	 
ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างย่ิงต่อสถาบันการเงิน	 ธนาคาร	 และ
บริษัทเอกชนหลายแห่งต้องล้มละลาย	 และเกิดปัญหา 
การฆ่าตัวตายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนั้น	 
หลังจากนั้นในการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาต	ิรฐับาลจงึไดน้ำาหลกัคดิเรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
มาเป็นกรอบในการจัดทำาแผนร่วมด้วย	

	 ทัง้นี	้จะขอกล่าวถงึปจัจยัสำาคัญท่ีมส่ีวนเก่ียวขอ้งในการ	 
Digital	Transformation	ของ	มช.	ต่อไปในอนาคต	ดังนี้

 1. หลักการสร้างความยั่งยืนของชาติไทย มีดังนี้ 
          1.1 ปจัจยัหลักท่ีสรา้งลักษณะเฉพาะให้แก่ชนชาต ิ
หรือประเทศชาติ	 ได้แก่	 (1)	 ประเทศนั้นมีประวัติศาสตร์ 
มาอย่างไร	(2)	การพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างไร	
และ	 (3)	 วิถีชีวิตของผู้คนในประเทศมีความเชื่ออะไรและ 
มีการดำารงชีวิตอย่างไร	 โดยจะต้องมีความเข้าใจใน	 3	 ปัจจัย 
ดังกล่าวนี้	 จึงจะสามารถนำาพาองค์กรของตนเองดำาเนินการ 
กา้วตอ่ไปได	้ขณะเดยีวกนั	มช.	ซึง่มท่ีีตัง้อยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม	่
จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตอ่ประวตัศิาสตรล์า้นนา	รบัผดิชอบ 
ต่อประเทศไทย	และอาจจะต้องมีพันธกิจ	อีกอย่างคือ	การนำา
เอาทั้ง	 3	 ปัจจัยดังกล่าวมาถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้คน 
ได้รับรู้ด้วย	
          1.2 โครงสรา้งสังคมในเชงินามธรรมและคณุธรรม 
ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ใน	3	ระดับ	ได้แก่	
      (1) ระดับตระกูล/ครัวเรือน/ครอบครัว  
ที่ผู้เยาว์จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณและการตอบแทนคุณต่อ 
ผูใ้หญ่		ในขณะเดียวกนัผูใ้หญก่จ็ะมีพนัธะในการดแูล	เลีย้งดู	อบรม	 
มีความรัก	 และความเมตตาต่อผู้เยาว์	 ซึ่งหากมีการนำาเอา 
คุณธรรมดังกล่าวมาใช้กับสองกลุ่มนี้ระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใหญ่	 
และระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์	 โดยนำามาดำาเนินการให้ 
เข้มข้นในยุคปัจจุบัน	 ก็จะช่วยทำาให้ปัญหาเร่ืองครอบครัว 
เปราะบางของคนไทยในขณะนี้มีจำานวนที่ลดลงได้	
       (2) ระดับชุมชน โดยชุมชนไทยนี้มีหลัก 
คุณธรรม 2 ข้อ	 คือ	 1)	ความมีน้ำาใจต่อกัน	ทำาให้เกิดความ 
ผูกพันซึ่งกันและกัน	ทั้งในระดับภาควิชา	คณะ	มหาวิทยาลัย	
และชมุชน	โดยในแตล่ะระดบัควรจะมกีารสรา้งกจิกรรมเสริม
ให้เกิดความมีน้ำาใจซึ่งกันและกัน	ทั้งนี้	จะขอยกตัวอย่างความ
มีน้ำาใจที่ทำาให้เกิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	
เชน่	การดำาเนนิงานรว่มกนัของคณะวศิวกรรมศาสตรก์บัคณะ
แพทยศาสตรข์อง	มช.	ในการสรา้งหอ้งความดนัลบ	เพือ่ลดการแพร่
กระจายของเชือ้	COVID-19	เปน็ตน้	ซึง่ในยคุปจัจบุนัอาจจะต้อง 
ช่วยกันคิดต่อว่าจะทำาอย่างไรให้คนไทยมีน้ำาใจต่อกัน	 และ	 
2)	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	

ปัจจัยสำาคัญในการ
Digital Transformation

ของ มช.
โดย... ศ.(เกียรติคุณ)

นพ.เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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          (3) ระดับเมืองหรืออาณาจักร	ซึ่งในแต่ละ 
เมืองหรืออาณาจักรจะต้องมีความจงรักภักดีและมีความ 
สามคัคตีอ่บา้นเมอืง	จึงขอฝากใหท้กุทา่นช่วยกันสบืสานความ
เป็นไทยในเรื่องของคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนของความเป็น
ไทยต่อไป	 ทั้งระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 และระดับเมือง
หรืออาณาจักรไว้ด้วย	
          1.3 หัวใจของการศกึษา	พระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 
ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่องคมนตรีในช่วง	พ.ศ.	 2555	 
ให้สร้างโรงเรียนคุณธรรม	โดยมีเป้าหมาย	คือ	การสร้างคนดี 
ใหแ้ก่บ้านเมืองและไดพ้ระราชทานความเปน็ระยะ	อาทิ	เมือ่วนัที	่ 
11	 มิถุนายน	 2555	 ได้พระราชทานความว่า	 “ครูต้องสอน
ให้เด็กนักเรียนมีน้ำาใจ	 เช่น	 คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียน 
ลา้หลัง	มใิชส่อนใหเ้ดก็คดิแตจ่ะแข่งขนักบัเพือ่น	เพือ่ให้ตนเอง
ได้ลำาดับดี	ๆ	หรือสอบได้ที่หนึ่งของชั้น	แต่ต้องให้เด็กแข่งกับ
ตนเอง”	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2555	ได้พระราชทานความว่า	 
“เราต้องฝึกหัดใหน้กัเรยีนรูจ้กัทำางานรว่มกนัเปน็กลุม่เปน็หมู่คณะ
มากขึ้น	จะได้มีความสามัคคี	รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 
เอือ้เฟือ้เผือ่แผ่ความรู้และประสบการณ์แกก่นั”	และเมือ่วันที	่ 
9	กรกฎาคม	2555	ได้พระราชทานความว่า	“ครูต้องทำาเป็น
ตวัอยา่ง	ใหน้กัเรยีนเปน็คนด	ีใหน้กัเรยีนรกัคร	ูครรูกันกัเรยีน”	
ซึง่โดยสรปุจะตรงกบัโครงสรา้งสงัคม	3	ระดับท่ีได้ยกตัวอยา่งไว้
ข้างต้น	คือ	(1)	ความรักความเมตตาต่อกันและกัน	(2)	ความม ี
น้ำาใจเอื้อเฟื้อกัน	และ	(3)	ความสามัคคีในหมู่คณะ	

 2. Digital	ขอยกตวัอยา่ง	2	เรือ่ง	ทีเ่ปน็เรือ่งเกีย่วกบั	 
Digital	 Transformation	 คือ	 (1)	 โครงการผู้นำาเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	 (Connext	 ED)	 ที่เป็นโครงการ 
ที่ช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ	โดยได้เลือกโรงเรียน
ทีข่าดแคลนวสัดุ	อปุกรณ์	คอมพิวเตอร	์และมีการฝกึอบรมให้
ความรู้และทักษะให้กับครู	ซึ่งโครงการดังกล่าวทำาให้นักเรียน
สามารถหาความรู้ได้เองจากคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงเป็นการเปิด
โอกาสให้กับนักเรียนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น	และ	(2)	การบริหาร
จัดการโรงพยาบาล	 จำานวน	 2	 ระบบ	 ซึ่งเป็นส่วนที่ผมรับ 
ผิดชอบดูแลอยู่ในขณะนี้	ได้แก่	ระบบที่หนึ่ง	คือ	โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช	 จำานวน	 21	 แห่ง	 ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานพระราโชบายเป็น 
ระยะ	ๆ	 โดยมี	 3	นโยบาย	คือ	 1)	 การดูแลคนไข้ในท้องถิ่น
ทรุกนัดาร	2)	การพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง	และ	3)	การให้ 
แพทย์และพยาบาลออกไปทำางานสุขภาพชมุชน	และระบบทีส่อง  
คือ	 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาของรัชกาลที่	9	

จำานวน	11	 โรงพยาบาลทั่วประเทศ	 โดยขณะนี้ทั้ง	 2	ระบบ	
ผมได้ให้นโยบายไว้ว่าจะต้องทำาให้โรงพยาบาลเป็น	 Smart	
Hospital	ให้ได้	และกำาหนดระยะเวลาภายใน	3	ปี	(ตั้งแต่ปี	
2565-2567)	จะให้โรงพยาบาลทั้ง	2	ระบบดังกล่าวนี้	จะต้อง
เป็นโรงพยาบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ให้ได้	
	 สรุปประโยชน์ของ	Digital	หรือ	Smart	Hospital	
หรอื	Event	Digital	หรอื	Smart	University	จะมทีัง้ประโยชน์
ในปัจจุบันและในอนาคต	ได้แก่	ประโยชน์ในปัจจุบัน	คือ	(1)	
การบริหารและการบริการแม่นยำากว่า	Manual	Mode	 (2)	 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดกีวา่	(3)	แลว้แตก่ารออกแบบ
ระบบโดยจะเน้นผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการหรือเน้นทั้งสอง
ประการก็ได้	และ	(4)	ป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ดีกว่า	
สว่นประโยชนใ์นอนาคต	คอื	(1)	เตรยีมระบบไว้รองรบัคนรุน่ใหม ่
ที่มีพื้นฐานมาจาก	 Digital	 Tech	 หรือ	 Digital	 Native	 (2)	
เตรยีมระบบไว้รองรับเคร่ืองมือแพทย์และเวชภณัฑ์อืน่	ๆ 	ทีใ่ช้	
Digital	Tech	เป็นพื้น	และ	(3)	เตรียมระบบไว้รองรับความรู้
และเทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัล

 3. นวัตกรรม (Innovation) ภาษิตโบราณของ
ประเทศจีนได้กล่าวไว้ว่า	 “วันนี้ใหม่	 พรุ่งนี้ใหม่	 ใหม่เสมอ”	 
โดยมหาวทิยาลยัจะตอ้งปรบัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
ใหมี้ความเหมาะสมกบันกัศึกษาในอนาคตอยูเ่สมอ	ซึง่กลุม่บริษทั	
3M	 ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันของคำาว่า	 “Research”	 
กับ	“Innovation”	ไว้ดังนี้		(1)	เมื่อนำาเงิน	(Money)	ใส่เข้าไป
แล้วได้ความรู้	(Knowledge)	ออกมา	จะเรียกวิธีการนี้ว่าการ
วิจัย	(Research)	(2)	เมื่อนำาความรู้	(Knowledge)	ใส่เข้าไป
แล้วได้เงิน	 (Money)	 ออกมา	 จะเรียกวิธีการนี้ว่านวัตกรรม	
(Innovation)	และ	(3)	นวตักรรมเพิม่คณุค่า	และ/หรอื	เพิม่ราคา
	 โดยมีเป้าหมายของนวัตกรรม	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 (1)	 
สนิคา้ใหม	่(2)	บรกิารใหม	่(3)	Production	Process	กระบวนการ 
การผลิตใหม่	 และ	 (4)	 Business	Model	 ใหม่	 และอาจ 
จะมีการออกแบบชุมชนใหม่	 (Social	 Innovation	Design)	 
ยกตัวอย่างเช่น	 จะทำาอย่างไรให้ชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น	 
มีความทุกข์น้อยลง	ความมีน้ำาใจเพิ่มขึ้น	เป็นต้น
	 สุดท้ายผมขอฝากเร่ืองคุณสมบัติความเป็นคน	 4	
ประการ	(ภาษิตจีน)	ไว้ให้กับทุกท่านเป็นแนวปฏิบัติตนต่อไป	 
ได้แก่	 (1)	 ต้องกตัญญูรู้คุณคน	 และจงตอบแทน	 (2)	 ต้องมี
เมตตาตอ่ผูต้กทกุข์ไดย้าก	(3)	ตอ้งขยนัหมัน่เพียรและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้	 และ	 (4)	 การรู้จักการให้อภัยอยู่เสมอและ 
การรู้จักให้เกียรติผู้อื่น



4 รอบโต๊ะสภา

	 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ครั้งที่	 
4/2565	เมือ่วนัเสารท์ี	่23	เมษายน	2565	ทีผ่า่นมา	สำานักงาน
สภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	www.council.
cmu.ac.th	 หัวข้อ	 :	 กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษา 
เพิ่มเติมได้	 ส่วนเนื้อหาในฉบับน้ี...	 จะขอนำามาแจ้งเฉพาะ 
บางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์
  รศ. ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
	 	 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
	 	 ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
	 	 ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 	 ตั้งแต่วันที่	8	สิงหาคม	2561

อนมุติัโครงการเปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาคูใ่นการจดัการศกึษา	 
จำานวน	1	หลักสูตร	คือ
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาสัตวศาสตร์	
คณะเกษตรศาสตร์

อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่	จำานวน	1	หลักสูตร	คือ
 หลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติ	สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ	 
คณะวิจิตรศิลป์

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร	(ขั้นตอนที่	1)	
จำานวน	2	หลักสูตร	ได้แก่	
 1. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา 
วศิวกรรมการคำานวณขัน้สูงและการออกแบบ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
โดยให้จัดทำารายละเอียดของหลักสูตร	 (ขั้นตอนที่	 2)	 เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	 ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
	 -	หลกัสตูรนีเ้ปน็หวัใจสำาคญัสำาหรบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้	 
เนือ่งจากการออกแบบทกุอยา่งต้องใช้การจำาลอง	(Simulation)	
และการคำานวณขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งต้องอาศัยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง	 หากมหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนากำาลังคนทางด้านน้ีได้	 ก็จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศได้มากยิ่งขึ้น
	 -	หลกัสตูรนีต้อบโจทยก์ารขบัเคล่ือนการเปน็มหาวทิยาลยั
ดจิิทลั	ซึง่ทำาใหค้ณะวศิวกรรมศาสตรก์า้วสู	่Precision	Engineering	 
ท่ีมีความละเอียดและแม่นยำาสูงเพื่อตอบโจทย์เรื่องของความ
แมน่ยำาของเครือ่งมอือปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีไ่มเ่พียงแคช่ว่ยตอบสนอง 
ของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงเรื่องของเกษตร

แม่นยำาสูง	 การแพทย์ทางไกล	 การวิจัยขั้นแนวหน้า	 และสิ่งที่
มหาวิทยาลัยต้องการ	 คือ	 วิศวกรที่จะมาช่วยทำาให้เกิดความ
เป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการพัฒนาในส่วนต่าง	 ๆ	 รวมถึง
การให้โอกาสนักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ
การทำางานจริงให้มากขึ้นด้วย
	 -	 ชื่อของหลักสูตรควรใช้ชื่อว่า	 “หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมเชิงคำานวณขั้นสูงและ
การออกแบบ”	 รวมทั้งหลักสูตรนี้เป็นการตอบสนองต่อภาค
อตุสาหกรรม	คณะจงึควรจดัทำาเปน็หลกัสตูรฝกึอบรมระยะสัน้	
โดยใช้เวลา	2	–	3	 เดือน	 เพื่อให้วิศวกรของภาคอุตสาหกรรม
มีความเข้าใจ	 “Computational	 techniques”	 สามารถใช้
โปรแกรมเบื้องต้นที่ภาคอุตสาหกรรมมีอยู่แล้วให้เป็น	จะทำาให้
เริ่มต้นได้เร็วขึ้น
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยให้จัดทำารายละเอียด
ของหลักสูตร	 (ขั้นตอนที่	 2)	 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป	ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
	 -	หลกัสตูรนีจ้ะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่ภาคอตุสาหกรรม
ของประเทศ	คณะควรเพิม่เรือ่งการศกึษาดงูานในการเรยีนการสอน 
ระดับปรญิญาตร	ีซ่ึงจะชว่ยเสรมิสรา้งประสบการณ์และเส้นทางในการ 
ประกอบอาชพีได	้เชน่	บรษิทั	ปตท.	น้ำามนัและการคา้ปลกี	จำากดั	 
(มหาชน)	หรือ	 PTT	OR	ซึ่งมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มี
ความทันสมัย	 โดยมีการจัดการคลังสินค้าที่ใช้ระบบอัตโนมัติ 
แบบครบวงจร	หรอืบรษิทัหัวเหวย่ทีมี่โปรแกรมการบรหิารจดัการ 
โลจิสติกส์สำาหรับท่าเรือขนาดใหญ่	เป็นต้น
	 -	ควรเพิม่เตมิเนือ้หาในเรือ่งเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและ 
ภูมิรฐัศาสตรใ์นหลักสตูรด้วย	เนือ่งจากทัง้	2	ประเด็น	เปน็ปัจจัย
สำาคญัทีอ่ยูน่อกเหนอืจากการบริหารจดัการภายในระบบโลจสิตกิส	์ 
เช่น	 สงครามทางการค้า	 สงครามทางด้านเทคโนโลยี	 และ
สงครามเศรษฐกิจสีเขียวระหว่างประเทศมหาอำานาจ	 เป็นต้น	
ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการชะงกังนัของหว่งโซอ่ปุทาน	(Supply	Chain	
Disruption)	นอกจากประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
แล้ว	 ปัญหาเร่ืองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	 2019	 
ก็ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 
มากด้วยเช่นกัน

อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำานวน	1	ฉบับ	คือ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑติ	สาขาวชิาการจดัการสมยัใหมแ่ละเทคโนโลยีสารสนเทศ	
(หลักสูตรนานาชาต)ิ	วทิยาลัยศิลปะ	ส่ือ	และเทคโนโลย	ีพ.ศ.	2565 

รอบโต๊ะสภารอบโต๊ะสภา

	 โดยรายละเอียด
สามารถสืบค้นได้ท่ีระบบ
กฎหมายและกฎ	มช.	(CMU- 
LAW)	ที	่https://cmulaw. 
cmu.ac.th	 หรือสแกน	
QR	CODE	นี้	



 บุคลากรหลายท่านที่นาน	 ๆ	 ครั้งจะได้เข้ามาติดต่องานหรือประชุมในฝั่งสวนสัก	 มช.	 และมีโอกาสขับรถ 
ผ่านมาทางสำานักงานอธิการบดีหลังเดิม	 (หรือ	 “ตึกหน้า”	 ชื่อที่เราคุ้นเคยกัน)	 คงจะแปลกใจและเกิดคำาถามว่า	 
ทำาไมอาคารสำานกังานอธกิารบดีเปลีย่นโฉมไปเปน็อยา่งมาก	จนจำาแทบไมไ่ด	้วนันี.้..สำานกังานสภามหาวทิยาลยัจงึขออาสา
พาเที่ยว	โดยได้หาข้อมูลและรูปภาพสวย	ๆ	มาฝาก/มาเล่าสู่กันฟัง	เพื่อให้หายสงสัยและเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาคม
ชาว	มช.	ได้รับทราบกัน	
	 อาคารสำานักงานอธิการบดี	 ถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาพร้อม	 ๆ	 กับการจัดตั้ง	 มช.	 ของเรา	
โดยสร้างเสร็จเมื่อวันที่	7	มกราคม	2507	ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจำานวน	1,300,000	บาท	มีลักษณะเป็น
อาคาร	2	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอยรวม	5,279.87	ตารางเมตร	โดยมีพื้นที่ใช้สอยชั้นที่	1	จำานวน	2,582.87	ตารางเมตร	และ 
ชั้นที่	2	จำานวน	2,697.00	ตารางเมตร	และเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2551	สำานักงานอธิการบดีได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น	
“สำานักงานมหาวิทยาลัย”	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารสำานักงาน
มหาวิทยาลัยเพิ่มอีก	 2	 อาคาร	 จึงได้แบ่งอาคารทั้ง	 3	 หลังออกเป็นอาคาร	 1	 (อาคารสำานักงานอธิการบดีหลังเดิม)	 
อาคาร	2	และอาคาร	3

5เล่าสู่กันฟัง

	 จากสภาพทรุดโทรมของอาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย	(อาคาร	1)	ที่มีอายุเก่าแก่ถึง	54	ปี	(ข้อมูล	ณ	ปี	2561)	
ประกอบกับพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารหลังเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานกับบริบทปัจจุบันเท่าที่ควร	 ในปี	 2561	 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงอาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย	 (อาคาร	 1)	 ข้ึน	 โดยมอบหมายให้	 
ผศ.	ดร.เอกชยั	มหาเอก	รองอธกิารบดฝีา่ยการออกแบบสถาปตัยกรรมและภมูสิถาปตัยกรรม	และทมีทำางาน	ไดว้างแนวคดิ 
และกำาหนดพื้นที่ใช้สอยต่าง	ๆ 	เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับผู้ออกแบบ	ในปี	2562	มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกวดแบบฯ	 
และได้บริษัท	 PM	DESIGN	 Co.,	 Ltd.	 เป็นผู้ออกแบบและจัดทำาแบบสำาหรับการก่อสร้าง	 และในปี	 2563	 ระหว่าง
เดือนมีนาคม	2563	ถึงสิงหาคม	2564	ก็ได้เริ่มดำาเนินการปรับปรุงอาคาร	โดยบริษัท	KPY	DEVELOPMENT	Co.,	Ltd.	 
จนแลว้เสรจ็และเปดิใชง้านเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	โดยอาคารสำานกังานมหาวทิยาลยั	(อาคาร	1)	ทีป่รบัปรงุใหมน่ีม้แีบบแปลน 
และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารของแต่ละชั้น	ดังนี้	

โฉมใหม่
อาคารสำานักงาน
มหาวิทยาลัย



6 เล่าสู่กันฟัง

ชั้นที่ 2 :
ห้องพระ	สำานักงานผู้บริหาร	โถงพักคอย	ห้องรับรอง	และห้องประชุม	

ชั้นที่ 1 :
โถงทางเข้าหลักและรอง	ห้องประชาสัมพันธ์	กองวิเทศสัมพันธ์	หอประวัติ	ห้องรับรอง	และห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา	

	 ขอบคุณ	:	ข้อมูลและรูปภาพจากงานออกแบบและกอ่สร้าง	กองอาคารสถานทีแ่ละสาธารณปูโภค	และฐานขอ้มลู
ด้านอาคารสถานที่ในระบบ	CMU-MIS

ซุ้มทางเข้ารอง ซุ้มบันไดรอง ห้องรับรองสุนทรหงส์ลดารมภ์ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา

โถงทางเดินชั้น 2 ห้องพระ สำานักงานผู้บริหาร 

โถงพักคอย ห้องรับรอง ห้องประชุม

อาคารฝั่งทางเข้าหลัก ซุ้มทางเข้าหลัก ทางเข้าหลัก โถงทางเข้าหลัก อาคารฝั่งทางเข้ารอง



	 จากการสมัมนาสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่มือ่เดือนเมษายนท่ีผา่นมา	ในช่วงตอนเย็นซึง่ปกติจะมกีารจดักจิกรรมขึน้ 
เพือ่ให้เกดิความสนกุสนานพดูคยุกัน	ดว้ยสถานการณโ์ควดิท่ียงัทรง	ๆ 	อยู	่จงึตอ้งหาวธิกีารทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิกจิกรรมรว่มกัน 
โดยที่ไม่จำาเป็นต้องใกล้ชิดกันมาก	 ในตอนนั้นผมเลือกใช้วิธีการเล่นเกมส์ผ่านมือถือ	 โดยใช้	 application	 Kahoot!	 
ซึง่เหมอืนกบัการตอบขอ้สอบทีม่	ี4	ตวัเลอืก	แล้วกใ็หเ้วลาผูเ้ขา้เลน่เกมสไ์ดต้อบผา่นมือถือตนเอง	พอคนตอบครบกเ็ฉลย
และก็รู้เรื่องกันเลยว่าตนเองตอบผิดหรือถูก
	 ตอนสร้างคำาถามนั้น	 ได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของคน	 3	 กลุ่มด้วยกัน	 คือ	 ผู้บริหารระดับสูง	 เจ้าหน้าที่
บคุลากร	และนกัศกึษา	บางข้อคำาถามนัน้แตกต่างกนั	แตบ่างขอ้คำาถามนัน้กเ็ปน็ขอ้คำาถามเดยีวกนั		ซึง่คำาตอบทีไ่ดบ้างขอ้ 
กส็รา้งความประหลาดใจให้กบัผมเองเหมอืนกนั	เพราะทำาใหม้องเหน็วา่สิง่ทีเ่ราคิดนัน้	บางทพีอมองในมมุคนอืน่	กอ็าจจะ 
ไม่ใช่อย่างที่เราคิด	(แม้เราจะคิดว่าคนน่าจะคิดแบบนี้เหมือน	ๆ	กัน)
	 เอาเรื่องง่าย	ๆ	ที่พอพูดถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ปรากฏว่านักศึกษาร้อยละ	36	ก็จะนึกถึง	“อ่างแก้ว”	ถัดมา 
กจ็ะเปน็คำาทีเ่ป็นเชิงสญัลกัษณ์ท้ังน้ัน	เช่น	สม่ีวง	รบันอ้งขึน้ดอย	ชา้งชคูบเพลงิ	เปน็ตน้	แตพ่อมาดใูนกลุม่ผูบ้ริหารร้อยละ	 
34	จะมองถึงการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาที่ได้มาตรฐาน	ถัดลงมาถึงจะนึกเรื่อง	สภาพแวดล้อม	ธรรมชาติที่งดงาม		และ
เชิงสัญลักษณ์สถานที่แบบอ่างแก้ว	ศาลาธรรม	จะเป็นสิ่งที่นึกถึงท้าย	ๆ
	 พอตั้งคำาถามเกี่ยวกับ	digital	transformation	ว่านึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไร	บุคลากรที่สอบถาม	506	คน		
มีถึง	299	คนที่นึกถึงการเปลี่ยนแปลง	“เทคโนโลยี”	อีกร้อยละ	31	นึกถึงการเปลี่ยนแปลง	“คน”	ในขณะที่ผู้บริหาร 
จะนึกถึงการเปลี่ยนแปลง	“การบริหารจัดการ	ระบบการทำางาน”	ในสัดส่วนถึงร้อยละ	59	ถัดลงมาเป็นเรื่อง	“ความ
รวดเร็วและประสิทธิภาพการทำางาน”
	 มาถึงคำาว่า	“ทันสมัย”	กันบ้าง	คำานี้นึกถึงส่วนงานหรือหน่วยงานใดใน	ม.ช.	ฟากนักศึกษาซึ่งจะรู้จักแต่คณะ 
หรือวทิยาลยั	กจ็ะนกึถงึวทิยาลยัศลิปะ	สือ่	และเทคโนโลยี	(CAMT)	ตามด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมและดิจิทัล		รวมทัง้
คณะการสือ่สารมวลชน	แตพ่อมาดทูีบ่คุลากรกลบัเปน็อกีอยา่งหน่ึง	คอื	จะนกึถงึสำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ		(ITSC)	
มากอ่น	ตามดว้ยอทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(STeP)	ศนูยบ์รหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะ	มช.	(SCMC)	และ	CAMT	 
ตามมา	ซึง่กค็งเปน็ดว้ยบรบิทของคนทำางานท่ีเวลามปีญัหาหรอืตอ้งตดิตอ่เรือ่ง	IT	ตา่ง	ๆ 	กต็อ้งพงึพาใชบ้รกิารของสำานกับรกิาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอง
	 แบบสำารวจแบบง่าย	ๆ	ที่ทำาขึ้นเพื่อเล่นเกมส์ประกอบการสัมมนา	แต่กลับบอกได้ชัดว่า	 ในเรื่องเดียว	ๆ	กัน		
ต่างคน	 ต่างสภาพแวดล้อม	 ต่างบริบท	 ก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป	 เหมือนเป็นการเคาะเรียกตัวเองอีกคร้ังว่า	 
เวลาจะทำาอะไร	บางทคีวามคดิของเราอาจจะไม่ใชค่ำาตอบทีใ่ชท่ี่สดุ	แตอ่าจมคีำาตอบอืน่ทีใ่ชส่ำาหรบัคนอกีคนด้วยเชน่เดยีวกัน			 
การจะทำ อะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นเลยจำ เป็นที่ต้องตอบคำ ถามให้ชัดว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นคือใคร และ 
เมื่อทำาไปจะเกิดผลตามที่เราคาดหวังจริงหรือไม่ ไม่ง้ันคงจะเป็นการทำาแบบคิดไปเองแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ 
ตามที่เราต้องการ
	 แถมทา้ยอกีนดิ	มคีำาถามขอ้หนึง่ถามบคุลากรไปวา่คนเราจะปรบัตวักบัการทำางานไดถ้งึอายเุทา่ไหร	่รอ้ยละ	18	 
ปรับตัวได้ถึงอายุ	 60	 แล้วที่คิดว่าต้ังแต่อายุ	 50	 ขึ้นไปก็ยังปรับตัวได้มีถึงร้อยละ	 41	 ซึ่งน่ายินดีที่คน	 มช.	 ของเรา 
ยังสามารถปรับตัวในการทำางานได้	แม้จะทำางานมานานแล้ว		
	 ปิดด้วยคำาถามเล่น	ๆ	พูดถึงอาหารจานเดียว	จะนึกถึงอาหารอะไร	อันนี้ร้อยละ	51	ตอบว่า	ข้าวราดกะเพรา	 
นำาโด่งแน่นอน	อันนี้คิดไม่ต่างกัน

สวัสดี

เรื่องเดียวกัน
      ที่ (มอง)
    ไม่เหมือนกัน

ผศ. ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล 
รองอธิการบดี

7เล่าสู่กันฟัง



 ศ.(เกยีรติคณุ) ดร.ปยิะวตั ิบญุ-หลง ประธาน
คณะกรรมการประเมนิผลการบรหิารงานของผูอ้ำานวย
การสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำาเสนอ
รายงานผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ. ดร. นพ.พงษร์กัษ ์ศรบัีณฑติมงคล ประธาน
กรรมการประเมินผลการบรหิารงานของผูอ้ำานวยการ
อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดน้ำาเสนอรายงาน
ผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 รศ.โรม จิรานุกรม ประธานกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อำานวยการ 
สถาบนัภาษา ไดน้ำาเสนอรายงานผลการประเมนิฯ  
ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ.(เกียรติคุณ) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธาน 
คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
คณะการสื่อสารมวลชน ได้นำาเสนอรายงานผลการ 
ประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ ์บณุยเกียรต ิประธาน
คณะกรรมการประเมนิผลการบรหิารงานของผูอ้ำานวยการ 
สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำาเสนอรายงาน 
ผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย


