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	 ทุก	ๆ	ปี	ราชการจะมีการรับบุคลากรใหม่	จะมีการอบรมต้อนรับข้าราชการใหม่	ผู้จัดจะเชิญผมมาให้แนวทางการ
ทำางาน	โดยให้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำางานมา	20	–	30	ปี	ก็จะพูดค่อนข้างซ้ำา	ๆ	แบบนี้	ใครเอาไปใช้ก็ได้	ไม่ใช้
ก็ไม่ว่าอะไร
 1. ควรลำ ดับงาน	ยดึตามความสำาคัญของงาน	โดยทัว่ไปงานมกัจะ	“ด่วน”	หมดทกุชิน้	แตถ้่ามาพร้อม	ๆ 	กนั	ผมจะเลือกทำา	ดงันี ้
       -	หยบิงานในพระองคม์าทำางานก่อน	ถอืวา่การทำางานถวายเปน็ส่ิงทีเ่ปน็มงคล	ทา่นใหเ้ราถอืเปน็สิง่ทีไ่ดร้บัไวว้างใจอยา่งยิง่แลว้ 
     -	งานของเจ้านายตามลำาดับ	เช่น	นายกรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	หัวหน้าหน่วยงาน	แล้ว
จึงถึงงานของเราเอง	เป็นต้น
    -	ควรสร้างฉันทะ	และทัศนคติที่ดีต่องาน	(Attitude)	เป็นเรื่องสำาคัญมาก
 2. ปลาเร็วกินปลาช้า	หมดยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้ว	ยุคนี้ต้องทำางานเร็ว	อย่าดองงาน	เพราะงานใหม่	ๆ	
จะโถมเข้ามาตลอด	จนลืมงานแรก	ๆ	ยกตัวอย่าง	หากได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนเจ้านาย	ผมจะสรุปประชุมให้เสร็จ
ภายในการประชุมนั้น	ๆ	เลย	หากทิ้งไว้	1	–	2	วัน	ก็จะลืมสาระของการประชุมแล้ว	มานั่งนึกอีกทีจบเห่แน่นอน	เมื่อส่งให้
เจ้านายเขาก็พอใจที่ได้ทราบผลการประชุมอย่างรวดเร็ว	ยิ่งยุคนี้ส่งทาง	Line	ได้	ยิ่งสะดวกสบาย	ส่งได้ทันที
 3. ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ  ให้ตัวเอง	ยุคนี้เป็นยุค	Innovation	ควรสนใจข่าวสาร	ความรู้ต่าง	ๆ 	ซึ่งหาได้ง่ายจาก	Social	
media	หรือ	Website	ต่าง	ๆ	เราอาจจะได้อาชีพใหม่	ทำารายได้ใหม่เพิ่มขึ้น	หรือมีไอเดียการทำางานใหม่	ๆ	
 4. ศึกษาทักษะการทำ งานและใช้ชีวิตแบบ Soft skill	เชื่อว่าทุกคนมีวิทยาการความรู้ที่ร่ำาเรียนมา	มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพดีพออยู่แล้ว	 แต่ทักษะนอกหลักสูตรมักจะขาดไป	 เรื่องพวกนี้เป็นทักษะท่ีต้องใช้มากในชีวิตประจำาวัน	
ตัวอย่างเช่น
     -		Communication	สือ่สารอยา่งไรใหผู้ร้ว่มงานเขา้ใจ	จะอธบิายเจา้นายอยา่งไรให้เขา้ใจงา่ย	ๆ 	รวดเรว็	ไมผ่ดิพลาด 
    -		การย่อความ	หมายถึง	การอ่านนำาเสนอ	หรือเขียนสรุปเรื่องต่าง	ๆ	ที่ได้รับมายืดยาวให้สั้นลง	ได้ใจความ	ผู้รับ
โดยเฉพาะเจ้านายมักไม่มีเวลาฟังมาก	เราต้องสรุปอย่างสั้น	ถูกต้อง
    -	การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ	เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ	ส่งต่อหรือ	Share	ในสิ่งที่ควร
    -	การบริหารจัดการ	(Management)
 5. ศึกษาภาษา 5 ภาษาให้เชี่ยวชาญ	ในทัศนะของผม	ได้แก่
     5.1 	ภาษาไทย	เป็นภาษาแม่ของเรา	ต้องใช้ให้ถูก	อย่าเขียนหรือเผยแพร่ในสาธารณะผิด	ๆ	ขายหน้าเขา
       5.2		ภาษาอังกฤษ	เป็นภาษาสากล	ถา้หากรูด้อียา่งแตกฉาน	จะศกึษาวทิยาการตา่ง	ๆ 	ไดอ้ยา่งมาก	เชน่	การเข้า	 
Website	หรืออ่านหนังสือต่าง	ๆ	

โดย... รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คำ แนะนำ สำ หรับข้าราชการ
(บรรยายให้ข้าราชการใหม่ฟังทุกปี ข้าราชการ/

พนักงานเก่าก็ฟังได)้

คำ แนะนำ สำ หรับข้าราชการ
(บรรยายให้ข้าราชการใหม่ฟังทุกปี ข้าราชการ/

พนักงานเก่าก็ฟังได)้
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    5.3	 ภาษาที่สามเพิ่มเติม	 ถ้าทำาได้จะเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์อย่างมาก	ภาษาที่สามน้ีจะเป็นภาษาตามที่สนใจ 
ตามบริบทของเรา	เช่น	ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาสเปน	(หากอยู่ยุโรป)
    5.4	ภาษา	 IT	ยุคนี้จนถึงยุคหน้าต้องใช้	 IT	อย่างแน่นอน	ต้องศึกษาตรรกะทาง	Digital	 เพราะต่อไป	 เราจะอยู่กับ 
เครื่องมือเทคโนโลยี	โปรแกรมต่าง	ๆ 	เต็มไปหมด	เช่น	รถยนต์ในปัจจุบันและอนาคตไม่ได้มีกลไกทางวิศวะเท่านั้น	แต่จะเต็มไปด้วย
ระบบไฟฟ้าและโปรแกรมต่าง	ๆ	เป็นต้น
     5.5	ภาษาดนตรีและการมีรสนิยม	 (Art	appreciation)	จะเรียกว่าภาษาก็ได้	หรือเรียกว่าความพึงใจก็ได้	พวกเรา 
ควรมีช่วงเวลาที่สนใจเรื่องสวยงาม	ฟังเพลงที่หย่อนใจให้จิตใจสงบ	สนใจศิลปะ	สนใจเรื่องละเอียดอ่อน	ทำางาน	จัดการตัวเองแบบ
ที่เรียกว่ามีรสนิยม	ช่วงที่ผมมีส่วนในการออกแบบอาคารหรือตกแต่งมักจะให้เขาทำาให้มีเอกลักษณ์	มีจุดเด่นเสมอ	ๆ

 6. คิดดี ทำ ด ีพดูด ีเร่ืองนีเ้ปน็หลกัการทัว่ไป	ศาสนาตา่ง	ๆ 	 
กส็อนแบบนี	้แตผ่มจะเนน้ทีค่ำาพดูเปน็สำาคญั	คำาพดูสำาคญัมาก	คนฟงั
จะรูสึ้กดหีรอืไม	่ข้ึนกบัคำาพดูทีเ่ราแสดงออกมา	มสีำานวนไทยมากมาย
ทีก่ลา่วถงึ	เชน่	“พดูด	ีเปน็ศรแีกต่น”	“คำาพดู	พดูไปแลว้เปน็นายตน”	 
“พดูไปสองไพเบีย้	นิง่เสยีตำาลงึทอง”	เปน็ตน้	ลว้นแลว้แตเ่ปน็คำาสอน 
มานาน	ควรพดูสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน	์หากไมเ่กดิประโยชนก์ไ็มค่วรพดูออกไป	 
คำาพูดไม่ดี	 ส่อเสียด	 รังแต่จะสร้างความรำาคาญ	 ความไม่สบายใจ 
แก่ผู้ฟัง	และอาจเกิดการทะเลาะวิวาทโดยไม่จำาเป็นด้วย
 7. Meeting Driven and share information 
การทำางานทีผ่่านมาผมใชห้ลกัการนีเ้สมอ	มปีญัหาอะไรใหม้าพดูคยุกนั 
พร้อม	ๆ 	หน้ากนั	เสยีเวลาพร้อมกนัสกั	1	–	2	ช่ัวโมง	ดกีวา่ตอ้งอธิบาย
ทีละคน	ซึ่งจะเข้าใจไม่ตรงกัน	เสียเวลามากกว่า	ห้องทำางานผู้บริหาร
ทุกคนควรมีโต๊ะประชุมเล็ก	ๆ	ในห้อง	นั่งได้	5	–	6	คน	มีอะไรก็นัด
มาคุย	ยิ่งคุยไม่เป็นทางการยิ่งได้ผลลัพธ์ดี
 8. Work smart, Don’t work hard การทำางาน 
ทกุอยา่งหากทำาซ้ำา	ๆ 	อาจเบือ่	เสยีเวลา	ควรหาหนทางใหม	่ๆ 	ทีพ่ฒันา
ขึ้นมา	ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ	สะดวกมากยิ่งขึ้น	ยกตัวอย่าง	เวลาเรา
ขึน้รถราชการไปทำางาน	ตอนลงรถไปประชมุจะตอ้งถามเบอรโ์ทรศพัท์

คนขับรถเพื่อติดต่อให้มารับ	 คนขับรถบอกเบอร์ให้เราจด	 ถูกบ้างผิดบ้าง	 คนขับที่พัฒนาตนเองจะเขียนเบอร์ตัวเองแปะหรือห้อย
ไว้ให้พวกเราจดจะได้ไม่ผิด	 และมีบางคนพัฒนาขึ้นไปอีกโดยเขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่กระดาษเล็ก	 ๆ	 ยื่นให้เราเลย	 ความผิดพลาด 
จากการจดเบอร์ก็ไม่มี	จะเห็นได้ว่าทุกอาชีพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็สามารถพัฒนาได้	มี	Innovation	ได้	บางองค์กรมีรางวัล
ให้ด้วยซ้ำา	เพื่อจูงใจให้พัฒนากระบวนการทำางาน	ลดขั้นตอน	เพื่อให้ผู้บริการพอใจได้
 9. อย่าทะเลาะกับใคร ข้อนี้สำาคัญที่สุดในการทำางาน	ผมถือว่ามิตรภาพกับทุก	ๆ	คน	สำาคัญมาก	การประสานงานกับ
ทุกคน	การทำางานแบบกัลยาณมิตร	ผิดนิดหน่อยยกโทษกันได้	คำาขอโทษไม่ใช่เรื่องยาก	หากจะเอ่ยปาก	เปลี่ยนงานไปทำางานใหม่	
ปรับตัวให้ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าการทะนงตัว	เราไม่รู้ว่าทะเลาะกับเขาแล้ว	อนาคตอาจจะต้องมาร่วมงานกันอีกก็ได้
	 ทัง้	9	ประเดน็เป็นสิง่ทีไ่ดจ้ากประสบการณท์ำางาน	และจากคำาสอนของครทูีผ่มเคารพใกลช้ดิมาก	4	ทา่น	คอื	อาจารยก์ฤษณ	ี 
ขันธโภค	(อยุธยา)	อาจารย์ดารณี	ชุมนุมศิริวัฒน์	 (Biochemistry)	อาจารย์จอมจักร	จันทรสกุล	 (ศิริราช)	และอาจารย์ปิยะสกล	
สกลสัตยาทร	(ศิริราช)	ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์	ให้นำาไปใช้ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์	ไม่ต้องอ้างว่ามาจากผมด้วย	ถือเป็นสมบัติ	เป็นสไตล์
ของทุก	ๆ	คน	ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	เพื่อตนเอง	เพื่อองค์กร	และประเทศชาติของเรา

ข้อมูลจากเพจ facebook : Soranit Siltharm
เขียนไว้เมื่อ 22 สิงหาคม 2563
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 มตกิารประชมุสภามหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่ครัง้ที	่5/2565	เมือ่วนัเสารท์ี	่21	พฤษภาคม	2565	ทีผ่า่นมา	สำานกังานสภามหาวทิยาลยั
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	www.council.cmu.ac.th	หัวข้อ	 :	กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งผู้สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้	ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้...	จะขอนำามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

รอบโต๊ะสภา

แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

Prof. Dr.Jianming Xu
Department	of	Molecular	and	Cellular	Biology, 
Baylor	College	of	Medicine,	
Houston,	Texas	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ
(Visiting	Professor)	ในสาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2565	
ถึงวันที่	30	เมษายน	2566	

อนุมัติแต่งตั้งและอนุมัติให้เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
จำานวน 23 ราย 

Prof. Lawrence R. Frank
University	of	California,	San	Diego	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ
(Visiting	Professor)	ในสาขาวิชารังสีเทคนิค	
คณะเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2565	
ถึงวันที่	30	เมษายน	2566 

คณะเกษตรศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คณะวิจิตรศิลป์

ตำาแหน่งทางวิชาการ                                ส่วนงาน                จำานวน (ราย)

อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์	
(จำานวน	13	ราย) 

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

1
3
1
1
1
1
1

1

อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์	
(จำานวน	9	ราย)

อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์	(จำานวน	1	ราย)

รอบโต๊ะสภา
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อนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยชำานาญการพิเศษ 

 ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ 
	 สังกัดสถาบันวิจัยสังคม
	 ในสาขาวิชา	1503	การผังเมือง	
	 อนุสาขาวิชา	150302	นครศึกษา
	 ตั้งแต่วันที่	18	ธันวาคม	2562

แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
เปน็ประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่	21	พฤษภาคม	2565	เป็นต้นไป

แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
เปน็ประธานกรรมการในคณะกรรมการจรยิธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่	21	พฤษภาคม	2565	เป็นต้นไป

อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จำานวน 2 หลักสูตร ได้แก่

 1.	หลกัสตูรบรูณาการศาสตรมหาบัณฑติ	บณัฑติวทิยาลยั
	 2.	หลักสูตรปรัชญาดษุฎบัีณฑติ	สาขาวชิาบรูณาการศาสตร์ 
														บัณฑิตวิทยาลัย

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 1) 
จำานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้จัดทำารายละเอียดของ
หลักสูตร	 (ขั้นตอนที่	 2)	 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	 
ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
	 -	หลกัสตูรน้ีเปน็หลกัสตูรทีม่คีวามสำาคญัและมคีวามเหมาะสม 
อย่างมาก	 เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับทิศทาง 
การเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งด	ีจะมกีารเปลีย่นแปลง
จากระบบขนาดใหญเ่ปน็ระบบขนาดเลก็	หรอืทีเ่รียกวา่	Smart	Grid	
เข้ามาทดแทน	 โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์	ดังนั้น	ในอนาคตจำาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการโดยผู้ที่มีความชำานาญด้านนี้มากยิ่งขึ้น
	 -	คณะควรจดัหาและสร้างความรว่มมอืกับสถานประกอบการ 
ทีม่คีวามชำานาญทางดา้น	Smart	Grid	โดยเฉพาะบรษิทัหลกัทรพัย	์
จำากัด	และควรส่งนักศึกษาให้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเร็วขึ้น	 
โดยอาจารย์ควรเข้าไปพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาน 
ประกอบการดว้ย	เพราะนอกจากนกัศกึษาจะไดป้ระโยชนจ์ากการ
เรยีนรูว้ธิกีารทำางานและไดฝึ้กประสบการณแ์ล้ว	อาจารยย์งัสามารถ
เกิดไอเดียหัวข้อวิจัยใหม่	ๆ 	และอาจได้รับสนับสนุนทุนวิจัยอีกด้วย	
รวมทัง้ยังสามารถนำาความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรใหต้รง 
ตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น	
	 -	หลกัสตูรนีส้ามารถสนบัสนนุยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย
ในเรื่อง	Smart	city	และ	Digital	University	ให้มีความโดดเด่น	
และยงัตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัในด้านการสร้างความมัน่คง
ด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย	 ซึ่งในอนาคตเรื่องอุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ฟฟา้จะมคีวามสำาคญัอยา่งมาก	ดงันัน้	การเตรยีมกำาลงัคน 
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
	 -	ควรมุง่เนน้ทกัษะของนกัศกึษาทางดา้น	Data	Science,	
Automation,	Machine	Learning	และ	AI	เพราะมีความสำาคัญ
อยา่งมาก	เนือ่งจากววิฒันาการดา้นนีพ้ฒันาอยา่งรวดเรว็และกา้วไกล 
	 -	 ควรพิจารณาการบูรณาการร่วมกับส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย	เช่น	คณะวิทยาศาสตร์	วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล	 เป็นต้น	 โดยจัดทำาหลักสูตรร่วมและการสร้าง	 Platform	 
ในการดำาเนินงานต่าง	ๆ	ร่วมกัน
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 2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ และหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
แพทยศาสตร ์โดยใหจ้ดัทำารายละเอียดของหลกัสตูร	(ขัน้ตอนที	่2)	 
เสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาตอ่ไป	ซึง่ทีป่ระชมุมขีอ้คดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้

	 -	 เนื่องจากท้ังสองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการ
วิจัยและความเป็นนานาชาติ	 ดังนั้น	 อาจารย์และนักศึกษาที่จะ
เขา้มาควรตอ้งเปน็นานาชาติในระดับหนึง่	พร้อมท้ังคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรต้องมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ 
ในประเทศและอาจารยต์า่งประเทศเพือ่ทำาใหค้ณุภาพของงานวจิยั
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
	 -	ควรพิจารณาคา่ธรรมเนยีมการศึกษาใหม้คีวามเหมาะสม 
มากยิ่งขึ้น	 โดยนำาหลักการคิดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
อื่นมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจร่วมด้วย

	 -	ควรกำาหนดผลลพัธข์องสถาบนัฯ		ให้มคีวามชดัเจนมากย่ิงขึน้	 
มากกว่ากำาหนดในรูปแบบของกิจกรรม	 เนื่องจากสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 หากเส้นทางกับผลงานที่กำาหนดไว้
ไม่ชัดเจนอาจทำาให้เปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
	 -	ควรเลือกประเด็นปัญหาออกมา	 เพื่อมุ่งเป้าและ 
เร่งดำาเนินการให้เกิดผลสำาเร็จ
	 -	ควรนำาสถาบนัฯ		ออกไปปรากฎในสือ่สาธารณะให้มากย่ิงขึน้	 
เพื่อทำาให้ประชาคมได้รู้จักสถาบันนโยบายสาธารณะมากยิ่งขึ้น	 
ซึ่งจะทำาให้งานวิชาการสามารถจับต้องได้และเป็นประโยชน์ต่อ 
สาธารณะมากยิ่งขึ้น
	 -	ควรหาแนวทางหรือวิธีการที่จะทำาให้ประชากรใน
มหาวทิยาลยัหนัมาใหค้วามสนใจในนโยบายสาธารณะท่ีสรา้งสรรค์	
มีการวิพากษ์โดยมีหลักวิชาการมารองรับ	 มีการใช้สารัตถะ
มากกวา่ใชอ้ารมณ	์ซึง่ทำาใหส้ถาบนัฯ	สามารถคัดปญัหาจากหลกัสตูร 
กฎระเบียบออกมาได้
	 -	ควรขยายการข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่น	 ๆ	 และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย	 เนื่องจากขณะน้ีไม่ว่าจะเป็นสงคราม
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือประเทศยูเครน	ล้วนส่งผลต่อ
ประเทศในกลุม่อาเซยีน	(ASEAN)	แตกแยกพอสมควร	ซึง่เป็นประเดน็
ต่อนโยบายสาธารณะว่าประเทศไทยจะดำาเนินการในทิศทางใด
	 -	อยากให้สถาบันฯ	 มุ่งเน้นการดำาเนินงานเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	Change)	 เนื่องจากเป็น
เร่ืองที่เป็นนโยบายสาธารณะมาก	 ซ่ึงรัฐบาลเองจะต้องมีนโยบาย
เรื่องเศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	 economy)	 นโยบายเรื่องลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Carbon	 Credit)	 นโยบายแรงจูงใจทาง
ภาษ	ี(tax	incentive)	เพือ่ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการพฒันาขององค์กร
อย่างยั่งยืน	(ESG)	เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง	
	 -	ในบริษัทเอกชนใหญ่	 ๆ	 จะให้ความสำาคัญในเรื่องของ
ธรุกจิเพือ่สงัคม	(Social	Enterprise:	SE)	อย่างมาก	และจะมีความ 
รบัผดิชอบตอ่สงัคมมากขึน้	ซึง่เรือ่ง	Climate	Change	กเ็ปน็สว่นหนึง่ 
ของความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมไปถึงเรื่องอื่น	ๆ	เช่น	เรื่องการที ่
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่ไม่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น	 แต่รวมไปถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาหรับทุน	(Stakeholder	for	capital)	เป็นต้น	
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนโยบายสาธารณะในเรื่องนี้	
	 -	หากสถาบันฯ	 สามารถสร้างความชอบให้คนในองค์กร 
ไดน้ำานโยบายสาธารณะไปใช	้และเกดิผลกระทบต่อมหาวทิยาลยัได	้ 
จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
	 -	ควรทำาความร่วมมือหรือทำางานร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	 
ทีเ่กีย่วขอ้ง	เช่น	สำานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(กพร.)	
สถาบนัพระปกเกลา้	สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ	 
(สสส.)	เป็นตน้	เพือ่ผลกัดนัและทำาใหเ้กิดนโยบายสาธารณะทีม่เีหตุ
มีผลรองรับมากยิ่งขึ้น	
	 -	กระทรวงพลงังานมเีงินทุนด้านนโยบายสาธารณะหลายเรือ่ง	 
ไมว่า่จะเปน็นโยบายด้านพลงังานทดแทน	องค์กรกา๊ซเรอืนกระจก	ดงันัน้	 
หากสามารถเข้าไปร่วมงานด้วยได้จะเปิดโอกาสในการมีแหล่งทุน	 
เนื่องจากองค์กรเองก็ต้องการให้มีการผลักดันนโยบายสาธารณะ 
ในเรื่องดังกล่าวออกมาใช้โดยเร็ว

แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม
2568) ของผู้อำานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 

 ผศ.	 ดร.อรอร	 ภู่เจริญ	 ผู้อำานวยการสถาบันนโยบาย
สาธารณะ	ได้นำาเสนอแผนปฏบิติังานระยะ	4	ป	ีตอ่สภามหาวทิยาลยั	
ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแผนฯ	 โดยมีข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้

	 -	 ควรเพ่ิมการเป็นภาคีร่วมกับส่วนงานอื่น	 ๆ	 ใน
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน	 เพราะในอนาคตนโยบายสาธารณะ 
จะมีความซับซ้อนมากขึ้น	 จึงต้องการหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญ 
มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 หากสถาบันนโยบายสาธารณะ
สามารถเข้าไปร่วมกบัสว่นงานอืน่	ๆ 	ของมหาวิทยาลัยและทำาใหเ้กดิ 
ผลกระทบและเกดิหัวขอ้ใหม	่ๆ 	ได	้กน็า่จะเปน็ประโยชนอ์ย่างมาก
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	 คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	 ได้มีการประชุมหารือ 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย	หัวหน้าส่วนงานบางส่วนงาน	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 และนำาข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัด
ทำาร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลนั้น	ข้อมูลเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่า	 เป้าหมายของ
การปรับองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Transformation)	ได้ถูกคาดหวังไว้	ดังนี้

โดย...
รองอธิการบดี (ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ)

 1. มหาวทิยาลยัสามารถยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐาน	ระบบเครอืขา่ย	ระบบปฏบิตังิาน 
ดิจิทัลในมหาวิทยาลัย	 มีความพร้อมใช้งาน	 มีความมั่นคงปลอดภัย	 และสามารถปกป้อง
ระบบจากภัยคุกคามลักษณะต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสามารถคืนสภาพการบริหารจัดการหลังถูก
โจมตีเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 2. มหาวทิยาลัยสามารถยกระดบักระบวนการในการทำางานสนบัสนนุภารกจิและ
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้	โดยการปรับปรุงกระบวนการทำางาน
ในทุกระดับชั้นด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล	 มีการบูรณาการเชื่อมต่อการทำางานของ
หนว่ยปฏบิตังิานยอ่ยอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน	มกีารจดัการขอ้มลูดบิและขอ้มลูสารสนเทศ
ท่ีถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	ทำาให้ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน	 
โดยกระบวนการทำางานทั้งในส่วนกลางและส่วนงาน	 แม้จะมีความต่างกันในลักษณะของ 
การทำางาน	แตส่ามารถเชือ่มตอ่ถงึกนัดว้ยขอ้มลู	กระบวนการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั
เปน็หนึง่เดียว	แบง่ปนัทรพัยากรข้ามหนว่ยงาน	ลดคา่ใชจ้า่ย	ลดทรพัยากรทีใ่ชใ้นการทำางาน	
แต่เพิม่ผลผลติ	สามารถทำางานได้รวดเรว็และมคีวามถกูต้องยิ่งขึ้น	ทำาให้เกดิความพงึพอใจ
ต่อผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการ
 3. มหาวิทยาลัยดิจิทัลมีการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล	 (Digital	 Platform)	 ใหม่	 
ทีม่คีวามสามารถขยายขอบเขตของการเรียนการสอน	ยกระดับการเรียนรูข้องมหาวทิยาลยั 
ใหเ้กดิขึน้ไดทุ้กท่ี	ทุกเวลา	ทัง้ในหลกัสตูร	เสรมิหลกัสตูร	และนอกหลกัสตูร	โดยไมจ่ำากดัเฉพาะ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น	แต่ครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่ม	ทุกช่วงอายุ	เน้นในระบบ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งแทจ้ริง	หวงัทีจ่ะพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	 

มทีกัษะ	และมทีศันคติทีเ่ปีย่มไปดว้ยคณุธรรม
จรยิธรรม	เหน็ความสำาคญัตอ่การพฒันาสงัคม
อยา่งยัง่ยนื	เกดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและ 
ผสมผสาน	สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัไดทั้นสมยั	 
และทำาให้ผู้เรียนมีความสุขระหว่างเรียน
           4. มหาวทิยาลยัมกีารสรา้งแพลตฟอรม์ 
ดิจิทัลที่เพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง 
องค์ความรู้	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ	ทำาให้เกิดการทำางาน
วิชาการข้ามสาขา	ข้ามมหาวิทยาลัย	บรูณาการ 
ข้ามประเทศ	 สามารถนำาผลงานวิจัยระดับ
ท้องถิ่นหนึ่งมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอีก 
ท้องถ่ินหน่ึง	 และพัฒนาต่อยอดสังเคราะห์
ความรู้และนวัตกรรมตอบสนองต่อการ
พัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน	 ด้วยผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อมอย่าง
อเนกอนันต์
           5. มหาวทิยาลยัมีบคุลากร	คณาจารย์	
และผู้บริหาร	ที่ตระหนักรู้ถึงประโยชน์และ
ความสำาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล	 มีความรู้
และทักษะดจิทัิลสำาหรบัยกระดับการทำางาน
ของตน	 ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 และพัฒนา 
กรอบความคดิใหใ้ชเ้ครือ่งมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล	 บูรณาการการทำางานร่วมกัน	 สร้าง
วัฒนธรรมในองค์กรให้ใฝ่รู้	 ค้นคว้า	 และ
พัฒนานวัตกรรมในการทำางานด้วยความรู้	
ในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
    6. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างและ 
บูรณาการเครือข่ายของคู่ความร่วมมือ	 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการสนบัสนนุการเพิม่ขดี
ความสามารถร่วมกนั	ในการปฏิบัตภิารกิจของ
เครอืขา่ย	ในการสรา้งคณุค่าใหก้บัเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภายหลังจากการปรับองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

  (Digital Transformation) 
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