ปีที่ 7

P.2

ฉบับที่ 7

3 เ ด ือ น มิถุน า ย น 2

565

คำแนะนำสำหรับขาราชการ
(บรรยายใหขาราชการใหมฟงทุกป
ขาราชการ/พนักงานเกาก็ฟงได)

P.4 รอบโตะสภา
P.7

เปาหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภายหลังจากการปรับองคกร
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.council.cmu.ac.th
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับข้าราชการ

(บรรยายให้ข้าราชการใหม่ฟังทุกปี ข้าราชการ/
พนักงานเก่าก็ฟังได้)
โดย... รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทุก ๆ ปี ราชการจะมีการรับบุคลากรใหม่ จะมีการอบรมต้อนรับข้าราชการใหม่ ผู้จัดจะเชิญผมมาให้แนวทางการ
ทำ�งาน โดยให้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำ�งานมา 20 – 30 ปี ก็จะพูดค่อนข้างซ้ำ� ๆ แบบนี้ ใครเอาไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้
ก็ไม่ว่าอะไร
1. ควรลำ�ดับงาน ยึดตามความสำ�คัญของงาน โดยทัว่ ไปงานมักจะ “ด่วน” หมดทุกชิน้ แต่ถา้ มาพร้อม ๆ กัน ผมจะเลือกทำ� ดังนี้
- หยิบงานในพระองค์มาทำ�งานก่อน ถือว่าการทำ�งานถวายเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นมงคล ท่านให้เราถือเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ไว้วางใจอย่างยิง่ แล้ว
- งานของเจ้านายตามลำ�ดับ เช่น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงาน แล้ว
จึงถึงงานของเราเอง เป็นต้น
- ควรสร้างฉันทะ และทัศนคติที่ดีต่องาน (Attitude) เป็นเรื่องสำ�คัญมาก
2. ปลาเร็วกินปลาช้า หมดยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้ว ยุคนี้ต้องทำ�งานเร็ว 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 ทำ�รายได้ใหม่เพิ่มขึ้น หรือมีไอเดียการทำ�งานใหม่ ๆ
4. ศึกษาทักษะการทำ�งานและใช้ชีวิตแบบ Soft skill เชื่อว่าทุกคนมีวิทยาการความรู้ที่ร่ำ�เรียนมา มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพดีพออยู่แล้ว แต่ทักษะนอกหลักสูตรมักจะขาดไป เรื่องพวกนี้เป็นทักษะที่ต้องใช้มากในชีวิตประจำ�วัน
ตัวอย่างเช่น
-  Communication สือ่ สารอย่างไรให้ผรู้ ว่ มงานเข้าใจ จะอธิบายเจ้านายอย่างไรให้เข้าใจง่าย ๆ รวดเร็ว ไม่ผดิ พลาด
-  การย่อความ หมายถึง การอ่านนำ�เสนอ 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 ถ้าหากรูด้ อี ย่างแตกฉาน จะศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างมาก เช่น การเข้า
Website หรืออ่านหนังสือต่าง ๆ
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ภาษาที่สามเพิ่มเติม ถ้าทำ�ได้จะเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์อย่างมาก ภาษาที่สามนี้จะเป็นภาษาตามที่สนใจ
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 ทำ�งาน จัดการตัวเองแบบ
ที่เรียกว่ามีรสนิยม ช่วงที่ผมมีส่วนในการออกแบบอาคารหรือตกแต่งมักจะให้เขาทำ�ให้มีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นเสมอ ๆ
6. คิดดี ทำ�ดี พูดดี เรือ่ งนีเ้ ป็นหลักการทัว่ ไป ศาสนาต่าง ๆ
ก็สอนแบบนี้ แต่ผมจะเน้นทีค่ �ำ พูดเป็นสำ�คัญ คำ�พูดสำ�คัญมาก คนฟัง
จะรูส้ กึ ดีหรือไม่ ขึน้ กับคำ�พูดทีเ่ ราแสดงออกมา มีส�ำ นวนไทยมากมาย
ทีก่ ล่าวถึง เช่น “พูดดี เป็นศรีแก่ตน” “คำ�พูด พูดไปแล้วเป็นนายตน”
“พูดไปสองไพเบีย้ นิง่ เสียตำ�ลึงทอง” เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นคำ�สอน
มานาน ควรพูดสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ หากไม่เกิดประโยชน์กไ็ ม่ควรพูดออกไป
คำ�พูดไม่ดี ส่อเสียด รังแต่จะสร้างความรำ�คาญ ความไม่สบายใจ
แก่ผู้ฟัง และอาจเกิดการทะเลาะวิวาทโดยไม่จำ�เป็นด้วย
5.3

7. Meeting Driven and share information

การทำ�งานทีผ่ า่ นมาผมใช้หลักการนีเ้ สมอ มีปญ
ั หาอะไรให้มาพูดคุยกัน
พร้อม ๆ หน้ากัน เสียเวลาพร้อมกันสัก 1 – 2 ชัว่ โมง ดีกว่าต้องอธิบาย
ทีละคน ซึ่งจะเข้าใจไม่ตรงกัน เสียเวลามากกว่า ห้องทำ�งานผู้บริหาร
ทุกคนควรมีโต๊ะประชุมเล็ก ๆ ในห้อง นั่งได้ 5 – 6 คน มีอะไรก็นัด
มาคุย ยิ่งคุยไม่เป็นทางการยิ่งได้ผลลัพธ์ดี
8. Work smart, Don’t work hard การทำ�งาน
ทุกอย่างหากทำ�ซ�้ำ ๆ อาจเบือ่ เสียเวลา ควรหาหนทางใหม่ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมา ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ สะดวกมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง เวลาเรา
ขึน้ รถราชการไปทำ�งาน ตอนลงรถไปประชุมจะต้องถามเบอร์โทรศัพท์
คนขับรถเพื่อติดต่อให้มารับ คนขับรถบอกเบอร์ให้เราจด ถูกบ้างผิดบ้าง คนขับที่พัฒนาตนเองจะเขียนเบอร์ตัวเองแปะหรือห้อย
ไว้ให้พวกเราจดจะได้ไม่ผิด และมีบางคนพัฒนาขึ้นไปอีกโดยเขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่กระดาษเล็ก ๆ ยื่นให้เราเลย ความผิดพลาด
จากการจดเบอร์ก็ไม่มี จะเห็นได้ว่าทุกอาชีพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็สามารถพัฒนาได้ มี Innovation ได้ บางองค์กรมีรางวัล
ให้ด้วยซ้ำ� เพื่อจูงใจให้พัฒนากระบวนการทำ�งาน ลดขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริการพอใจได้
9. อย่าทะเลาะกับใคร ข้อนี้สำ�คัญที่สุดในการทำ�งาน ผมถือว่ามิตรภาพกับทุก ๆ คน สำ�คัญมาก การประสานงานกับ
ทุกคน การทำ�งานแบบกัลยาณมิตร ผิดนิดหน่อยยกโทษกันได้ คำ�ขอโทษไม่ใช่เรื่องยาก หากจะเอ่ยปาก เปลี่ยนงานไปทำ�งานใหม่
ปรับตัวให้ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าการทะนงตัว เราไม่รู้ว่าทะเลาะกับเขาแล้ว อนาคตอาจจะต้องมาร่วมงานกันอีกก็ได้
ทัง้ 9 ประเด็นเป็นสิง่ ทีไ่ ด้จากประสบการณ์ท�ำ งาน และจากคำ�สอนของครูทผี่ มเคารพใกล้ชดิ มาก 4 ท่าน คือ อาจารย์กฤษณี
ขันธโภค (อยุธยา) อาจารย์ดารณี ชุมนุมศิริวัฒน์ (Biochemistry) อาจารย์จอมจักร จันทรสกุล (ศิริราช) และอาจารย์ปิยะสกล
สกลสัตยาทร (ศิริราช) ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ ให้นำ�ไปใช้ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่ต้องอ้างว่ามาจากผมด้วย ถือเป็นสมบัติ เป็นสไตล์
ของทุก ๆ คน ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อตนเอง เพื่อองค์กร และประเทศชาติของเรา
ข้อมูลจากเพจ facebook : Soranit Siltharm
เขียนไว้เมื่อ 22 สิงหาคม 2563
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รอบโต๊ะสภา
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 5/2565 เมือ่ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ทีผ่ า่ นมา สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.ac.th หัวข้อ : กำ�หนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้... จะขอนำ�มาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น
แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
Prof. Dr.Jianming Xu
Department of Molecular and Cellular Biology,
Baylor College of Medicine,
Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ
(Visiting Professor) ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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

อนุมัติแต่งตั้งและอนุมัติให้เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
จำ�นวน 23 ราย
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จำ�นวน 13 ราย)

อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
(จำ�นวน 9 ราย)

อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ (จำ�นวน 1 ราย)

ส่วนงาน

จำ�นวน (ราย)

คณะเกษตรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

1
3
1
1
1
1
1

คณะวิจิตรศิลป์
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อนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยชำ�นาญการพิเศษ
ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์
สังกัดสถาบันวิจัยสังคม
ในสาขาวิชา 1503 การผังเมือง
อนุสาขาวิชา 150302 นครศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562
แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
              บัณฑิตวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 1)
จำ�นวน 3 หลักสูตร ได้แก่
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1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้จัดทำ�รายละเอียดของ
หลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ดังนี้
- หลักสูตรนีเ้ ป็นหลักสูตรทีม่ คี วามสำ�คัญและมีความเหมาะสม
อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส ามารถรองรั บ ทิ ศ ทาง
การเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดี จะมีการเปลีย่ นแปลง
จากระบบขนาดใหญ่เป็นระบบขนาดเล็ก หรือทีเ่ รียกว่า Smart Grid
เข้ามาทดแทน โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น ในอนาคตจำ�เป็นต้องมีการบริหาร
จัดการโดยผู้ที่มีความชำ�นาญด้านนี้มากยิ่งขึ้น
- คณะควรจัดหาและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ทีม่ คี วามชำ�นาญทางด้าน Smart Grid โดยเฉพาะบริษทั หลักทรัพย์
จำ�กัด และควรส่งนักศึกษาให้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเร็วขึ้น
โดยอาจารย์ควรเข้าไปพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาน
ประกอบการด้วย เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการ
เรียนรูว้ ธิ กี ารทำ�งานและได้ฝกึ ประสบการณ์แล้ว อาจารย์ยงั สามารถ
เกิดไอเดียหัวข้อวิจัยใหม่ ๆ และอาจได้รับสนับสนุนทุนวิจัยอีกด้วย
รวมทัง้ ยังสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
- หลักสูตรนีส้ ามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในเรื่อง Smart city และ Digital University ให้มีความโดดเด่น
และยังตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในด้านการสร้างความมัน่ คง
ด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย ซึ่งในอนาคตเรื่องอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าจะมีความสำ�คัญอย่างมาก ดังนัน้ การเตรียมกำ�ลังคน
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
- ควรมุง่ เน้นทักษะของนักศึกษาทางด้าน Data Science,
Automation, Machine Learning และ AI เพราะมีความสำ�คัญ
อย่างมาก เนือ่ งจากวิวฒ
ั นาการด้านนีพ้ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็วและก้าวไกล
- ควรพิจารณาการบูรณาการร่วมกับส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล เป็นต้น โดยจัดทำ�หลักสูตรร่วมและการสร้าง Platform
ในการดำ�เนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน
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รอบโต๊ะสภา

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
แพทยศาสตร์ โดยให้จดั ทำ�รายละเอียดของหลักสูตร (ขัน้ ตอนที่ 2)
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึง่ ทีป่ ระชุมมีขอ้ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ดังนี้

- เนื่องจากทั้งสองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
วิจัยและความเป็นนานาชาติ ดังนั้น อาจารย์และนักศึกษาที่จะ
เข้ามาควรต้องเป็นนานาชาติในระดับหนึง่ พร้อมทัง้ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรต้องมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์
ในประเทศและอาจารย์ตา่ งประเทศเพือ่ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพของงานวิจยั
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ควรพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มคี วามเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยนำ�หลักการคิดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
อื่นมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจร่วมด้วย
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม
2568) ของผู้อำ�นวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ
ผศ. ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำ�นวยการสถาบันนโยบาย
สาธารณะ ได้น�ำ เสนอแผนปฏิบตั งิ านระยะ 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแผนฯ โดยมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ดังนี้

- ควรเพิ่มการเป็นภาคีร่วมกับส่วนงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตนโยบายสาธารณะ
จะมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องการหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญ
มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากสถาบันนโยบายสาธารณะ
สามารถเข้าไปร่วมกับส่วนงานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยและทำ�ให้เกิด
ผลกระทบและเกิดหัวข้อใหม่ ๆ ได้ ก็นา่ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

- ควรกำ�หนดผลลัพธ์ของสถาบันฯ  ให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
มากกว่ากำ�หนดในรูปแบบของกิจกรรม เนื่องจากสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากเส้นทางกับผลงานที่กำ�หนดไว้
ไม่ชัดเจนอาจทำ�ให้เปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
- ควรเลือกประเด็นปัญหาออกมา เพื่อมุ่งเป้าและ
เร่งดำ�เนินการให้เกิดผลสำ�เร็จ
- ควรนำ�สถาบันฯ  ออกไปปรากฎในสือ่ สาธารณะให้มากยิง่ ขึน้
เพื่อทำ�ให้ประชาคมได้รู้จักสถาบันนโยบายสาธารณะมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะทำ�ให้งานวิชาการสามารถจับต้องได้และเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะมากยิ่งขึ้น
- ควรหาแนวทางหรือวิธีการที่จะทำ�ให้ประชากรใน
มหาวิทยาลัยหันมาให้ความสนใจในนโยบายสาธารณะทีส่ ร้างสรรค์
มีการวิพากษ์โดยมีหลักวิชาการมารองรับ มีการใช้สารัตถะ
มากกว่าใช้อารมณ์ ซึง่ ทำ�ให้สถาบันฯ สามารถคัดปัญหาจากหลักสูตร
กฎระเบียบออกมาได้
- ควรขยายการข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย เนื่องจากขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสงคราม
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือประเทศยูเครน ล้วนส่งผลต่อ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน (ASEAN) แตกแยกพอสมควร ซึง่ เป็นประเด็น
ต่อนโยบายสาธารณะว่าประเทศไทยจะดำ�เนินการในทิศทางใด
- อยากให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการดำ�เนินงานเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เนื่องจากเป็น
เรื่องที่เป็นนโยบายสาธารณะมาก ซึ่งรัฐบาลเองจะต้องมีนโยบาย
เรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) นโยบายเรื่องลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Credit) นโยบายแรงจูงใจทาง
ภาษี (tax incentive) เพือ่ ให้แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาขององค์กร
อย่างยั่งยืน (ESG) เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
- ในบริษัทเอกชนใหญ่ ๆ จะให้ความสำ�คัญในเรื่องของ
ธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise: SE) อย่างมาก และจะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ ซึง่ เรือ่ ง Climate Change ก็เป็นส่วนหนึง่
ของความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องการที่
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่ไม่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่รวมไปถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำ�หรับทุน (Stakeholder for capital) เป็นต้น
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนโยบายสาธารณะในเรื่องนี้
- หากสถาบันฯ สามารถสร้างความชอบให้คนในองค์กร
ได้น�ำ นโยบายสาธารณะไปใช้ และเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้
จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
- ควรทำ�ความร่วมมือหรือทำ�งานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
สถาบันพระปกเกล้า สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เป็นต้น เพือ่ ผลักดันและทำ�ให้เกิดนโยบายสาธารณะทีม่ เี หตุ
มีผลรองรับมากยิ่งขึ้น
- กระทรวงพลังงานมีเงินทุนด้านนโยบายสาธารณะหลายเรือ่ ง
ไม่วา่ จะเป็นนโยบายด้านพลังงานทดแทน องค์กรก๊าซเรือนกระจก ดังนัน้
หากสามารถเข้าไปร่วมงานด้วยได้จะเปิดโอกาสในการมีแหล่งทุน
เนื่องจากองค์กรเองก็ต้องการให้มีการผลักดันนโยบายสาธารณะ
ในเรื่องดังกล่าวออกมาใช้โดยเร็ว

เรื่องน่ารู้
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เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายหลังจากการปรับองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation) โดย...

รองอธิการบดี (ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ)

คณะอนุกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้มีการประชุมหารือ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานบางส่วนงาน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำ�ข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัด
ทำ�ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลนั้น ข้อมูลเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของ
การปรับองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ถูกคาดหวังไว้ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

1. มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบตั งิ าน

ดิจิทัลในมหาวิทยาลัย มีความพร้อมใช้งาน มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถปกป้อง
ระบบจากภัยคุกคามลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งสามารถคืนสภาพการบริหารจัดการหลังถูก
โจมตีเทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับกระบวนการในการทำ�งานสนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ โดยการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
ในทุกระดับชั้นด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล มีการบูรณาการเชื่อมต่อการทำ�งานของ
หน่วยปฏิบตั งิ านย่อยอย่างมีระเบียบแบบแผน มีการจัดการข้อมูลดิบและข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำ�ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน
โดยกระบวนการทำ�งานทั้งในส่วนกลางและส่วนงาน แม้จะมีความต่างกันในลักษณะของ
การทำ�งาน แต่สามารถเชือ่ มต่อถึงกันด้วยข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป็นหนึง่ เดียว แบ่งปันทรัพยากรข้ามหน่วยงาน ลดค่าใช้จา่ ย ลดทรัพยากรทีใ่ ช้ในการทำ�งาน
แต่เพิม่ ผลผลิต สามารถทำ�งานได้รวดเร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น ทำ�ให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการ
3. มหาวิทยาลัยดิจิทัลมีการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ใหม่
ทีม่ คี วามสามารถขยายขอบเขตของการเรียนการสอน ยกระดับการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัย
ให้เกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ทัง้ ในหลักสูตร เสริมหลักสูตร และนอกหลักสูตร โดยไม่จ�ำ กัดเฉพาะ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ เน้นในระบบ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างแท้จริง หวังทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ

มีทกั ษะ และมีทศั นคติทเี่ ปีย่ มไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เห็นความสำ�คัญต่อการพัฒนาสังคม
อย่างยัง่ ยืน เกิดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายและ
ผสมผสาน สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ทนั สมัย
และทำ�ให้ผู้เรียนมีความสุขระหว่างเรียน
4. มหาวิทยาลัยมีการสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่เพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ ทำ�ให้เกิดการทำ�งาน
วิชาการข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย บูรณาการ
ข้ามประเทศ สามารถนำ�ผลงานวิจัยระดับ
ท้องถิ่นหนึ่งมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอีก
ท้องถิ่นหนึ่ง และพัฒนาต่อยอดสังเคราะห์
ความรู้และนวัตกรรมตอบสนองต่อการ
พัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน ด้วยผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
อเนกอนันต์
5. มหาวิทยาลัยมีบคุ ลากร คณาจารย์
และผู้บริหาร ที่ตระหนักรู้ถึงประโยชน์และ
ความสำ�คัญของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้
และทักษะดิจทิ ลั สำ�หรับยกระดับการทำ�งาน
ของตน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนา
กรอบความคิดให้ใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล บูรณาการการทำ�งานร่วมกัน สร้าง
วัฒนธรรมในองค์กรให้ใฝ่รู้ ค้นคว้า และ
พัฒนานวัตกรรมในการทำ�งานด้วยความรู้
ในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
6. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างและ
บูรณาการเครือข่ายของคู่ความร่วมมือ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการสนับสนุนการเพิม่ ขีด
ความสามารถร่วมกัน ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของ
เครือข่าย ในการสร้างคุณค่าให้กบั เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ศ. (เกียรติคณ
ุ ) นพ.อาวุธ ศรีศกุ รี ประธาน
กรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้น�ำ เสนอรายงานผลการ
ประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิ ฒ
ั น์ กรรมการประเมิน
ผลการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้นำ�เสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อ
สภามหาวิทยาลัย
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รายงานผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.ธงชัย
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (หลักสูตร
นานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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วรรณภักตร์ ผูแ้ ทนหลักสูตร ได้ชแี้ จงเกีย่ วกับการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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