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คาถาพาชีวิต
สู่ความสำ�เร็จ
หลังยุค
โดย... คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในช่วงที่ทุกคนจะต้องปรับชีวิตวิถีใหม่ ดิฉันขอนำ�เสนอข้อคิดสัก 5 ข้อ เผื่อว่าอาจจะช่วยทำ�ให้แต่ละท่านสามารถนำ�ไป
ปรับใช้ในบริบทของตนเองได้

1. จัดลำ�ดับความสำ�คัญ... สูค่ วามสำ�เร็จ ในการทำ�สิง่ ใด ๆ ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นชีวติ ส่วนตัวหรือชีวติ การทำ�งาน จะมีสงิ่ หนึง่ ทีด่ ฉิ นั

พบว่าเป็นจริงเสมอ คือ “ทรัพยากรมีจ�ำ กัด” เมือ่ ทรัพยากรมีจ�ำ กัด หากต้องจัดสรรเพือ่ ให้สามารถทำ�ได้ดแี ละมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
เราต้องใช้เครือ่ งมือสำ�คัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ คือ “การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ (Setting Priority)” ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ได้ตงั้ แต่การทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการวางแผนการเงิน และที่สำ�คัญสามารถนำ�ไปใช้ได้ดีกับการจัดการเป้าหมายชีวิต จากการสังเกต พบว่า
ผูท้ ปี่ ระสบความสำ�เร็จในชีวติ มักเป็นผูท้ ใี่ ห้ความสำ�คัญกับเป้าหมายหลักในแต่ละช่วงชีวติ และพยายามทำ�ให้ดที สี่ ดุ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงชีวติ นัน้ เช่น ช่วงวัยเรียน เป้าหมายหลัก คือ การหาความรู้ การเพิม่ พูนทักษะชีวติ รูจ้ กั ช่วยเหลือตนเอง รูจ้ กั รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนในครอบครัวและในสังคม และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเอง ส่วนเป้าหมายอืน่ ล้วนเป็นเป้าหมายรองทัง้ สิน้ ช่วงวัยทำ�งาน เป้าหมายหลัก
อาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน คนที่ยังต้องการหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว เป้าหมายหลักก็จะอยู่ที่การทำ�งาน
หาเลีย้ งครอบครัว การดูแลบุพการี และการเก็บออมเพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวติ ของตนเองในอนาคต ส่วนคนทีม่ ฐี านะดีอยูแ่ ล้ว เงินและ
รายได้อาจไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่อาจต้องการเน้นการทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคม หรือทำ�งานทีต่ นเองชอบ/มีความใฝ่ฝนั อยากทำ� หลังจากนัน้
จึงจะสามารถกลับไปทำ�สิง่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายรองของชีวติ ช่วงสูงวัย เป็นช่วงทีผ่ า่ นประสบการณ์ชวี ติ มาแล้ว สิง่ ทีช่ ว่ ยได้ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นเงิน
หรือสิ่งของ แต่เป็น “ประสบการณ์” และ “คำ�แนะนำ�” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ เป็นต้น การจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงชีวิต ถือเป็นพื้นฐานแรกของกุญแจสู่ความสำ�เร็จในชีวิต
2. “ทำ�ได้” ถือเป็นทัศนคติทที่ กุ คนจำ�เป็นต้องมี เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นของตนเอง ครอบครัว องค์กร หรือ
ของประเทศ แต่เมือ่ เราทำ�อะไรซ�้ำ ซากจำ�เจไปนาน ๆ จนกลายเป็นกิจวัตร เราอาจเกิดความคุน้ ชินกับสิง่ เดิม ๆ รูส้ กึ สบายใจ จนอาจจะกลายเป็น
ความกลัวทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปจากความคุน้ ชินตรงนัน้ สิง่ นีจ้ งึ เป็นอันตรายอย่างยิง่ กิจการเก่าแก่หลายกิจการในโลก ไม่วา่ จะอยูใ่ นกลุม่
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด ต้องมีอนั ล้มหายตายจากไปมากมาย ก็เพราะความคุน้ ชินกับความสำ�เร็จ หรือการดำ�เนินการแบบเดิม ๆ และ
ไม่ยอมรับที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจจะยาก หรือแปลก หรือไม่เคยทำ� ชีวิตก็เช่นเดียวกัน หากเราเริ่มต้นด้วยการคิดว่า “ทำ�ไม่ได้”
ก็เป็นอันว่าไม่ต้องทำ�กัน
การมีทศั นคติ “ทำ�ได้ หรือ Can do” จึงเป็นจุดเริม่ ต้นและเป็นหัวใจของการได้ท�ำ และปรับปรุงชีวติ ทัง้ เรือ่ งการงาน ธุรกิจ
หรือแม้แต่การเมืองให้ดขี นึ้ ได้ ตัวอย่างทีเ่ ห็นชัด เช่น ประเทศญีป่ นุ่ ทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ มาจากซากปรักหักพังหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
จนกลายเป็นมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจอันดับสองในยุค 1980 โดยใช้เวลาเพียง 35 ปี หรือน้องเทนนิส พานิภคั วงศ์พฒั นกิจ นักกีฬาเทควันโด
เหรียญทองโอลิมปิก ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งว่า “อย่าเอาแต่ฝัน ต้องลงมือทำ�ด้วย” ฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จิตวิญญาณของเราต้องคงอยู่ ต้องเข้มแข็ง ต้องสดชื่น ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ และเตรียมที่จะเอาชนะ
กับความท้าทายนั้น โดยการ “ลงมือทำ�” และต้องทำ�ด้วยทัศนคติ “ทำ�ได้”
3. เปิดหู เปิดตา เปิดใจ นอกจากต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญของเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต พร้อมกับสร้างทัศนคติและ
ความฮึกเหิมว่า “ทำ�ได้” และต้องทำ�ให้ดที สี่ ดุ ในยุคหลังโควิด-19 แล้ว อีกสิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น คือ การเปิดรับข้อมูลและความคิด
ซึง่ การเปิดรับข้อมูลสามารถเข้ามาได้สองทาง คือ จากการได้ยนิ ทางหู และจากการอ่านหรือดูผา่ นทางตา คนสมัยนีอ้ าจจะ “ได้ยนิ (hear)”
แต่ไม่ได้ “รับฟัง (Listen)” คือ รูว้ า่ มีคนพูดอะไรกัน แต่ไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะฟังให้ได้สาระสำ�คัญหรือสารทีผ่ สู้ อื่ ต้องการส่งออกมา ทำ�ให้เกิด
เหตุการณ์ “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด” ดังนั้น หากเราสื่อสารถึงกัน แต่ผู้รับ “ได้ยิน” เพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะทำ�ให้
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ไม่สามารถดำ�เนินการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่หากเรา “รับฟัง” เราจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจและเป้าหมาย ความต้องการของ
สารทีผ่ ู้สอื่ ต้องการสือ่ ออกมา และยังอาจจับได้ถงึ อารมณ์และแรงจูงใจของผู้พดู ทำ�ให้โอกาสเกิดความเข้าใจผิดลดน้อยลง การรับฟัง
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความปรองดองและสันติภาพ
การ “เปิดตา” เป็นการเรียนรูเ้ รือ่ งราว รูข้ อ้ มูล รูอ้ ารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ และการรับรูพ้ วกนีจ้ ะช่วยให้มกี ารปฏิสมั พันธ์ทดี่ ี
กับผูอ้ นื่ ด้วย ซึง่ การปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เป็นคุณสมบัตทิ จี่ �ำ เป็นสำ�หรับโลกในศตวรรษที่ 21 ตามการวิจยั ของ World Economic Forum ดังนัน้
การรับฟัง (เปิดหู) และการอ่านการดู (เปิดตา) ทำ�ให้เราเกิดการเรียนรู้ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเพิม่ พูนความรูใ้ หม่ ๆ วิทยาการใหม่ ๆ
ทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งานในยุคทีท่ กุ อย่างเปลีย่ นแปลงไปไม่เหมือนเดิม ในอนาคตข้างหน้า คนทีไ่ ม่เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่
จะอยู่อย่างลำ�บากมากขึ้น คนฉลาดจึงต้องฟังให้มากที่สุด อ่านให้มาก ดูให้มาก และนำ�มาคิด
สิง่ สำ�คัญ คือ ต้องเปิดใจรับข้อมูล ความเห็น หรือแนวคิดทีแ่ ตกต่าง การเก่งคนเดียวไม่สามารถอยูร่ อดได้ในโลกทีม่ คี วามซับซ้อน
มากขึ้น แต่หากมีคนเก่งหลาย ๆ คน มาร่วมกันทำ�ในสิ่งหนึ่งแล้ว จะสามารถผนึกกำ�ลังทำ�ในสิ่งที่ยากและแปลกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด การ “เปิดใจ” จึงมีความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเปิดหู เปิดตา และอาจจะสำ�คัญที่สุดด้วย เพราะ “ใจ”
จะเป็นตัวกรองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จะรับเข้าไปหรือที่จะแบ่งปันออกมา ดังนั้น เราทุกคนจึงควร “เปิดหู เปิดตา เปิดใจ”
เพื่อทำ�ให้เราสามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และเรียนรู้วิทยาการและทักษะใหม่ ๆ เพื่อความสำ�เร็จและอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
4. จิตวิญญาณของนักบุกเบิก เป็นคุณสมบัตหิ นึง่ ทีม่ คี วามจำ�เป็นอย่างมากในการประสบความสำ�เร็จในชีวติ วิถใี หม่ในโลกนี้
ซึง่ คุณสมบัตหิ ลัก ๆ ของผูท้ มี่ จี ติ วิญญาณของนักบุกเบิกส่วนใหญ่จะมี 5 ประการนี้ คือ (1) กล้าทำ�สิง่ ใหม่ ๆ โดยไม่กลัวความล้มเหลว
(2) มองหาโอกาสและคว้าโอกาสทีม่ มี า เมือ่ มีโอกาสต้องลองทำ� (3) อดทน สู้ไม่ถอย เพียรพยายามทำ�ให้ดี ลองแล้วลองอีกจนกว่าจะสำ�เร็จ
(หรือไม่ส�ำ เร็จ) ไม่มอี ะไรทีไ่ ด้มาโดยง่าย ทุกคนทีป่ ระสบความสำ�เร็จล้วนผ่านประสบการณ์ทยี่ ากลำ�บากแทบทัง้ สิน้ ต้องผ่านการฝึกฝน
อย่างหนักและพบเจออุปสรรคต่าง ๆ นานา แต่ดว้ ยความเพียรพยายามจึงทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ (4) รูจ้ กั ปล่อยวาง หากได้พยายาม
อย่างเต็มทีแ่ ล้ว ทำ�แล้วไม่ดกี เ็ ลิกไป เพราะเราอาจจะโชคไม่ดที มี่ าช้า จึงอาจไปตัง้ รกรากอยูต่ รงจุดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์นอ้ ย เพราะคนอืน่
เลือกทีด่ ี ๆ ไปหมดแล้ว หากได้สอู้ ย่างเต็มทีแ่ ล้วไม่ไหวก็ตอ้ งหันไปทำ�สิง่ ใหม่ ไม่ควรเสียเวลายึดติดกับสิง่ เดิมทีพ่ ยายามทำ�แล้วแต่ไม่ส�ำ เร็จ
นานจนเกินไป และ (5) มีความสามัคคี หากศึกษาดูจะพบว่า ยุคบุกเบิกแรก ๆ ผูค้ นอาจจะแข่งขันกันแย่งทรัพยากร แต่พอตัง้ รกราก
แล้วจะพบว่า การรวมกลุม่ กันทำ�ให้มพี ลังมากขึน้ มีอ�ำ นาจต่อรองมากขึน้ สามารถทำ�ในสิง่ ทีย่ าก ๆ ได้ส�ำ เร็จและเป็นอิสระ มีการพึง่ พา
ช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน สร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ชีวิตในโลกหลังโควิด-19
ก็จะคล้าย ๆ กับชีวติ ในดินแดนใหม่ทเี่ ราไปอยู่ สิง่ ปลูกสร้างข้าวของอาจจะเหมือนเดิม แต่กจ็ ะมีสงิ่ ใหม่ ๆ ความรูแ้ ละความไม่รใู้ นเรือ่ งใหม่ ๆ
ที่ต้องค้นคว้าทดลองอย่างมากมาย จิตวิญญาณของนักบุกเบิก จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำ�ไปใช้เพื่อเรียนรู้และทำ�งาน นำ�พาไปสู่
ความสำ�เร็จในโลกที่ไม่เหมือนเดิม
5. อุเบกขา ในโลกอนาคตทีค่ วามไม่แน่นอนมีสงู มีภยั ธรรมชาติทรี่ นุ แรงขึน้ มีเทคโนโลยีใหม่และมีสงิ่ ใหม่ ๆ เกิดขึน้ มากมาย
ไม่วา่ เราจะเก่งขนาดไหนหรือมีประสบการณ์มามากมายเพียงใดก็ตาม เราจะพบว่าตัวเราเองมีความสามารถในการควบคุมสิง่ ต่าง ๆ
ได้นอ้ ยลง การควบคุมนีร้ วมไปถึงการโน้มน้าวจิตใจผูค้ นให้เห็นคล้อยตามเราด้วย ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพือ่ นร่วมงาน หรือ
บุคคลอืน่ ทีเ่ ราต้องเกีย่ วข้องหรือต้องมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย “การทำ�ใจ” และ “ปรับตัว” จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งฝึกและต้องนำ�ไปใช้ในโลกอนาคตทีม่ ี
ความไม่แน่นอนสูง และมีปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors)
แต่เราไม่ควรจะทำ�ใจยอมรับ หากยังไม่ได้ท�ำ ในสิง่ ต่อไปนี้ คือ (1) เราได้ท�ำ ให้ดที สี่ ดุ แล้วหรือยัง หากเราได้หาข้อมูล คิดวางแผน
ดำ�เนินการ และติดตามผลอย่างดีทสี่ ดุ แล้ว ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนแล้ว ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับว่าทุกคนมีขอ้ จำ�กัด
ไม่มใี ครสมบูรณ์เพียบพร้อม ต่างคนต่างมีจดุ อ่อน ซึง่ เราไม่สามารถเป็นซุปเปอร์แมนทีส่ ามารถทำ�ทุกอย่างได้ดหี มด (2) เราได้บริหารจัดการ
ความเสีย่ งให้ดแี ล้วหรือยัง เพราะความเสีย่ ง คือ การเบีย่ งเบนไปจากความคาดหมาย เมือ่ มีความไม่แน่นอนก็มคี วามเสีย่ ง เราไม่ควรจะรับ
ความเสีย่ งทัง้ หมดไว้เต็ม ๆ แต่เราต้องบริหารจัดการโดยลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งนัน้ อาทิ การทำ�ประกันภัย (3) เราได้ขอความร่วมมือ
แบ่งปันข้อมูล หรือได้รว่ มแรงร่วมใจกับคนอืน่ เพือ่ ดูแล ปกป้อง แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กำ�จัดสาเหตุหรือลดโอกาสเกิดของปัญหาใหม่ ๆ
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ แล้วหรือยัง เนือ่ งจากเราไม่สามารถทำ�ทุกอย่างเองได้ และวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการรับมือกับอนาคต คือ การรวมพลังกัน ช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ� ใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์กับองค์กรและส่วนรวม สามัคคีกันไว้ ปัญหาก็จะเกิดน้อยลง หรือ
หากเกิดก็ไม่รุนแรง หรือยังมีสิ่งบรรเทาความเสียหายได้
ไม่ว่าท่านจะเป็นเยาวชน เป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้สูงวัย ไม่ว่าจะจบการศึกษาจากที่ไหน มีฐานะเช่นใด ไม่ว่าจะมีความชอบ
ความเชือ่ หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบใดก็ตาม โลกอนาคตเป็นโลกทีท่ า่ นต้องเรียนรู้ ต้องปรับตัว และต้องอยูอ่ ย่างมีความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำ�ร้ายโลก มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ หยุดการเอารัดเอาเปรียบผูอ้ นื่ ไม่วา่ จะเล็กน้อยเพียงใด มีจติ ใจเอือ้ อารี แบ่งปัน ให้เกียรติและเคารพในศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ของเพื่อนร่วมโลก เมื่อท่านได้ทำ�ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีและรอบคอบแล้ว หากจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ท่านก็ต้องยอมรับและ
ทำ�ใจเป็นกลาง หรืออุเบกขา ไม่ว่าอะไรที่จะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิด เพราะส่วนที่ควบคุมได้ ป้องกันได้ วางแผนแก้ไขได้ ท่านก็ได้ทำ�
ไปหมดแล้ว และสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เช่นกัน
ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ มีความสุข และมีความหมายตลอดไปค่ะ
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รอบโต๊ะสภา

รอบโต๊ะสภา
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำ�นักงานสภา
มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.ac.th หัวข้อ : กำ�หนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้... จะขอนำ�มาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 7 ราย
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

สภามหาวิทยาลัยเลือก ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รอบโต๊ะสภา
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อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 25 ราย ดังนี้
              ตำ�แหน่งทางวิชาการ

                  ส่วนงาน

                      จำ�นวน (ราย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จำ�นวน 13 ราย)

คณะเกษตรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

1
1
1
1
4
2
1
1
1

รองศาสตราจารย์
(จำ�นวน 12 ราย)

คณะเกษตรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

1
1
4
4
1
1

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 1) จำ�นวน 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 โดยให้จัดทำ�รายละเอียดของหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

อนุมัติระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 4 ฉบับ ได้แก่
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรี
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
โดยรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ทรี่ ะบบกฎหมายและกฎ มช. (CMU-LAW) ที่ https://cmulaw.
cmu.ac.th หรือสแกน QR CODE นี้

อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
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เรื่องน่ารู้

ตลาดนัดดีงาม
(Good Market)
ตลาดนัดดีงาม มีจุดเริ่มต้นจากบุคลากร
ของกองคลัง สำ�นักงานมหาวิทยาลัย ได้นำ�ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลูกไว้และที่เหลือจากการบริโภค
ภายในครัวเรือนมาวางจำ�หน่ายในราคาที่ย่อมเยา
ตรงบริเวณชั้น 1 (หน้าลิฟต์) ของอาคารสำ�นักงาน
มหาวิทยาลัย 2 และได้น�ำ กระป๋องสำ�หรับใส่เงินวางไว้
เพือ่ ให้ผซู้ อื้ สินค้าสามารถชำ�ระเงินและทอนเงินได้เอง
โดยอาศัยความเชือ่ ใจซึง่ กันและกัน ช่วงแรก ๆ จึงเรียก
ติดปากกันว่า “ตลาดคุณธรรม” ต่อมามีบคุ ลากรในสังกัด
สำ�นักงานมหาวิทยาลัยอีกหลายท่านให้ความสนใจ
และได้น�ำ สินค้ามาวางจำ�หน่ายเพิม่ มากขึน้ สำ�นักงาน
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมนี้ เพราะเป็นการเพิม่ รายได้ การแบ่งปันน�้ำ ใจ
และการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดกับบุคลากรโดยรวม
จึงได้จัดโต๊ะสำ�หรับวางจำ�หน่ายสินค้าให้ เพื่อรองรับ
สินค้าต่าง ๆ ให้กับบุคลากร จากเดิมที่มีโต๊ะสำ�หรับ
วางจำ�หน่ายเพียงจำ�นวน 1 ตัว เพิ่มเป็นจำ�นวน 2 ตัว
และจำ�นวน 3 ตัว ในเวลาต่อมาอย่างรวดเร็ว

เมือ่ มีบคุ ลากรในสังกัดสำ�นักงานมหาวิทยาลัยสนใจนำ�ผลผลิตทางการเกษตร
มาจำ�หน่ายมากขึน้ จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อาทิ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และการวางจำ�หน่ายสินค้าข้ามคืน ซึง่ เสี่ยงต่อการเกิดเชือ้ โรคจากสัตว์ทเี่ ป็นพาหะ
นำ�โรค เช่น หนู มด และแมลงสาบที่เข้ามากัดแทะสินค้า เป็นต้น รวมทั้งได้มีบุคคล
ภายนอกนำ�สินค้ามาวางจำ�หน่าย ทำ�ให้พื้นที่การวางจำ�หน่ายสินค้าของบุคลากร
ไม่เพียงพอ และเกิดการร้องเรียนจากบุคลากรขึ้น สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการบริหารร้านอาหารของสำ�นักงานมหาวิทยาลัย จึงได้นัดประชุม

เพือ่ จัดทำ�แผนปรับปรุง/พัฒนาตลาดคุณธรรมและกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการจำ�หน่าย
สินค้า โดยให้สอดคล้องกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ITA) รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรสำ�นักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
ได้รบั ความอนุเคราะห์จากรองอธิการบดี (ผศ. ดร.เอกชัย มหาเอก) ในการออกแบบ
ตลาดคุณธรรมให้มคี วามสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการวางจำ�หน่าย
และการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยสำ�นักงานมหาวิทยาลัยได้มีการจัดระบบ
ผู้ขายขึ้นใหม่และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำ�นักงานมหาวิทยาลัย
สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย และสำ�นักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อจำ�หน่ายสินค้าผ่าน QR Code ได้
และเมื่อบุคลากรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จำ�หน่ายสินค้าแล้ว สำ�นักงาน
มหาวิทยาลัยจะจัดทำ�ป้ายชื่อสำ�หรับแขวนไว้บริเวณหน้าตะกร้าสินค้าที่นำ�มา
จำ�หน่าย เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทราบว่าเป็นสินค้าของใคร สังกัดส่วนงาน/หน่วยงานใด
พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ผู้ขายและผู้ซื้อชำ�ระเงินออนไลน์
ผ่านบริการ E-Payment (Electronic Payment System) เพื่อลดความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย จึงส่งผลให้การบริหารจัดการ
ตลาดคุณธรรมเป็นระบบและเป็นระเบียบกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น

เรื่องน่ารู้
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ภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาตลาดคุณธรรมแล้ว
จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากตลาดคุณธรรม เป็น “ตลาดนัดดีงาม (Good
Market)” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบ และปลูกจิตสำ�นึกให้บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์ มีน้ำ�ใจ (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITA) และค่านิยมร่วมของบุคลากร
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย และ (3) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับบุคลากร
และครอบครัว โดยการนำ�ผลผลิตในครัวเรือนมาวางจำ�หน่าย โดยไม่
คิดค่าเช่าสถานที่ รวมทั้งได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการ
ขายสินค้าดังนี้ (1) ผู้ที่มีสิทธิ์ในการนำ�สินค้ามาวางจำ�หน่าย ต้องเป็น

บุคลากรสังกัดสำ�นักงานมหาวิทยาลัย สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย และสำ�นักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเท่านัน้
(2) สินค้าที่นำ�มาวางจำ�หน่ายควรเป็นสินค้าสำ�หรับบริโภค อาทิ ผัก/
ผลไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้าน หรืออาหาร/ขนมที่ทำ�ขึ้นเอง หรือดอกไม้ที่ปลูก
ไว้ที่บ้าน (3) ไม่อนุญาตให้นำ�สินค้าประเภทกิฟต์ช็อป ขนมปี๊บ บ๊วย
หรือสินค้าอื่น ๆ ที่มีลักษณะนำ�มาแบ่งใส่ถุงขายมาวางจำ�หน่าย (4)
ทุกเย็นในช่วงเวลาไม่เกิน 18.00 น. ต้องเก็บภาชนะหรืออุปกรณ์ส�ำ หรับ
ใส่สนิ ค้าทีว่ างจำ�หน่ายออกจากตลาดนัดดีงาม (5) ห้ามนำ�สินค้าวางไว้
ข้ามคืนบริเวณตลาดนัดดีงาม (6) ห้ามนำ�ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่สินค้ามา
วางจำ�หน่าย ณ ตลาดนัดดีงาม และงดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายใน
บริเวณสำ�นักงานมหาวิทยาลัย และ (7) ให้รักษาความสะอาดบริเวณ
ที่วางสินค้าและบริเวณโดยรอบตลาดนัดดีงามร่วมกัน

จากการให้บริการ “ตลาดนัดดีงาม” ที่ผ่านมา พบว่าได้
รับการตอบรับทัง้ จากผูข้ ายและผูซ้ อื้ เป็นอย่างดี เนือ่ งจากมีสนิ ค้า
ที่หลากหลาย มีคุณภาพ และปลอดสารพิษมาวางจำ�หน่ายทุกวัน
โดยเฉพาะพืชผัก/ผลไม้พ้ืนบ้านของภาคเหนือ ทำ�ให้ตอบโจทย์
ผูซ้ อื้ ทีต่ อ้ งการดูแลสุขภาพและผูข้ ายทีต่ อ้ งการแบ่งปันน�้ำ ใจให้กนั
และกันได้เป็นอย่างดี สำ�นักงานมหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนบุคลากร
ทุกท่านมาอุดหนุนสินค้าทีต่ ลาดนัดดีงามได้ ณ บริเวณชัน้ 1 อาคาร
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย 2 และหากส่วนงานใดของ มช. เห็นว่าเป็น
กิจกรรมทีด่ ี ก็สามารถนำ�แนวคิดของ “ตลาดนัดดีงาม” นีไ้ ปดำ�เนินการ
ต่อทีส่ ว่ นงานของท่านได้ โดยสำ�นักงานมหาวิทยาลัยพร้อมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้ เพื่อ “ร่วมด้วย ช่วยกัน”
ในการขยายผลกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์แบบนีล้ งสูส่ ว่ นงานต่าง ๆ ต่อไป
ซึ่งปัจจุบันก็มี “คณะอุตสาหกรรมเกษตร” และ “คณะวิจิตรศิลป์”
ได้ดำ�เนินการนำ�ร่องไปแล้ว

โดย...
นางสาวนงคราญ เจริญผล
นักจัดการงานทัว่ ไป
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั สังคม (รศ. ดร.วรลัญจก์
บุญยสุรัตน์) ได้นำ�เสนอรายงานผลการประเมินฯ
ต่อสภามหาวิทยาลัย

    รศ.อุษณีย์ คำ�ประกอบ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ. ดร.วิรชั ญา
จันพายเพ็ชร และ อ. ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย ผู้แทนหลักสูตร
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 1) ของวิทยาลัย
การศึกษาและการจัดการทางทะเล จำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเลและการจัดการ
โลจิสติกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ต่อสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.อภิชาต โสภาแดง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.
เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักบริการวิชาการ ผูแ้ ทนหลักสูตร
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนร่วมสมัย (ขั้นตอนที่ 1)
บัณฑิตวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันขงจื่อ มช. และ Yunnan Normal University

นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร
หจก.นันทกานต กราฟฟค การพิมพ www.nantakarngraphic.com
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