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ผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ประกอบกับ
กลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงต่างยุคต่างสมัย ส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ความแตกต่าง ทั้งด้านค่านิยมและทัศนคติ
ในแต่ละช่วงวัยของประชากรในสังคมไทยอย่างยิ่งยวด
รวมทั้งสังคม มช. อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกัน
และกั น ในบางสถานการณ์ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์จำ�นวน 220 คน รวมทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มนักเรียน (2) กลุ่มนักศึกษา (3) กลุ่มคณาจารย์
(4) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (5) กลุ่มผู้ปกครอง (6) กลุ่ม
ศิษย์เก่า และ (7) กลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย
4 เจนเนอเรชัน ได้แก่ (1) เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer)
อายุ 55 ปีขึ้นไป (2) เจนฯ เอ็กซ์ (Generation X)
อายุ 40 – 54 ปี (3) เจนฯ วาย (Generation Y) อายุ 23 – 39 ปี
และ (4) เจนฯ ซี (Generation Z) อายุ 10 – 22 ปี
ทั้งนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความแตกต่าง
ทางความคิดของแต่ละช่วงวัย รวมทั้งศึกษาปัญหาและ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นความแตกต่างทาง
ความคิดของแต่ละช่วงวัย เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
เพื่อให้ทุกช่วงวัยสามารถดำ�รงชีวิตร่วมกันท่ามกลางความ
แตกต่างทางความคิดบนพื้นฐานความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อย่างปกติสุข โดยผลการศึกษาได้ค้นพบ 4 ประเด็นที่สำ�คัญ
ดังนี้

ประเด็นที่ 1
มุมมองเกี่ยวกับ มช. และสังคมไทยที่กำ�ลัง
ประสบความแตกต่างทางความคิดแต่ละช่วงวัย ส่วนใหญ่
มีขอ้ คิดเห็นร่วมกันว่า ปัจจุบนั มช. และสังคมไทยเกิดปัญหา
ดังกล่าว เนือ่ งจากสาเหตุและปัจจัยอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่
(1) อิทธิพลเกีย่ วกับสือ่ ออนไลน์ ข้อมูลข่าวสาร โซเชียลมีเดีย
(2) ชุดความคิดในแต่ละช่วงวัย (3) ความแตกต่างทางด้าน
ประสบการณ์ (4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม และ (5) โลกาภิวตั น์ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทสี่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ ปัจจัยด้านการเมือง
เป็นปัจจัยทีห่ ลายกลุม่ เห็นว่าเป็นตัวเร่งทีท่ �ำ ให้เกิดปัญหาความ
แตกต่างทางความคิดในปัจจุบนั มากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม

โดย...
รศ. นพ.อำ�นาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี
ความแตกต่างทางความคิดกลับมิได้เกิดขึ้นเพียงในคนต่างวัยและ
ประสบปัญหาเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้น ยังเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีช่วงวัย
เดียวกันได้อีกด้วย จึงมองว่าความแตกต่างทางความคิดแต่ละช่วงวัย
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้และปรากฏในทุกยุคสมัย

ประเด็นที่ 2
ผลกระทบจากความแตกต่างทางความคิดในแต่ละช่วงวัยต่อ
มช. และสังคมไทย พบว่า ทุกกลุ่มมีความเห็นว่าผลกระทบดังกล่าวส่งผล
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคือ ในเชิงลบ ความแตกต่างทาง
ความคิดแต่ละช่วงวัย อาจนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยในวงกว้าง
ผลที่ตามมาทำ�ให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและความเชื่อมั่น
ของคนภายในองค์กรลดลง ขณะเดียวกัน ในเชิงบวก มองว่าหาก
ทั้งสองฝ่ายกล้าแสดงออก เปิดใจรับฟังกัน ร่วมกันเสนอหนทางแก้ไข
ปัญหา ย่อมนำ�ไปสู่การรับรู้ต่อกันมากขึ้น มากไปกว่านั้น ทุกกลุ่ม
มองว่าความแตกต่างแต่ละช่วงวัยสามารถทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อ มช.
และสังคมไทย เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้ า นประเด็ น การเมื อ ง ด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ด้านระบบการทำ�งาน และด้านการรับฟังและการสื่อสาร

ประเด็นที่ 3
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม มช. และพลเมืองไทย
พบว่า กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ คณาจารย์ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
มช. ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาจำ�นวนหนึ่งรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยน้อยมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้แสดงความ
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คิดเห็นอย่างอิสระ ขาดการประชาสัมพันธ์ทที่ วั่ ถึง และขาดการได้รบั
สิทธิและสวัสดิการทีเ่ พียงพอ เช่น นักศึกษาฝัง่ สวนดอกไม่ได้ใช้บริการ
รถม่วงอย่างเต็มที่ เป็นต้น จากข้อสังเกตเพิ่มเติมในกลุ่มนักศึกษา
ใน มช. พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก โดยให้ความสำ�คัญกับเรือ่ ง “สิทธิ” เป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ สังคม เสรีภาพ หน้าที่ และการมีสว่ นร่วมตามลำ�ดับ สะท้อนให้เห็นว่า
การทีม่ หาวิทยาลัยออกนโยบายหรือแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ แก่นกั ศึกษา
ควรต้องคำ�นึงและตระหนักถึงเรือ่ งสิทธิของนักศึกษาเป็นอันดับแรก
จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ เจนเนอเรชันทีถ่ กู กล่าวถึง
มากทีส่ ดุ คือ เจนฯ ซี (Generation Z) ทีป่ รากฏทัง้ ในกลุม่ นักศึกษา
และนักเรียน โดยมุมมองและการรับรูต้ อ่ เจนเนอเรชันของตนเอง คือ
มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงออก กล้าแสดงจุดยืน มีทศั นคติ
ทีพ่ ร้อมยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลง สือ่ โซเชียลมีเดียมีอทิ ธิพลต่อชีวติ
ประจำ�วัน มีทัศนคติที่พร้อมยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อน
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการแสดงออกหรือพฤติกรรมการเลียนแบบ
ขณะเดียวกัน มุมมองของเจนฯ ซี ทีม่ ตี อ่ เจนฯ อืน่ ๆ พบว่า เจนฯ ทีส่ ามารถ
เป็นทีป่ รึกษาและเข้าใจเจนฯ ซี มากทีส่ ดุ ได้แก่ เจนฯ วาย (Generation Y)
เห็นได้จากอาจารย์ในเจนฯ ดังกล่าว สามารถทำ�กิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี พร้อมเปลีย่ นแปลงได้ตลอด ยอมรับความแตกต่าง
ในขณะทีเ่ บบีบ้ มู เมอร์ (Baby Boomer) และเจนฯ เอ็กซ์ (Generation X)
ถูกมองว่า ส่วนใหญ่ยงั ขาดการยอมรับและความเข้าใจในด้านความแตกต่าง
ไม่รบั ฟังความคิดเห็น มีความคาดหวังต่อลูกหลาน และยึดถือความมัน่ คง
เป็นหลัก ตลอดจนเจนฯ อัลฟา (Gen Alpha) มีความแตกต่างจากเจนฯ ซี
คือ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว ความอดทนน้อย
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีความกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่

ประเด็นที่ 4
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1) บทบาทของมหาวิทยาลัยที่ควรบริหารจัดการความเห็นต่าง
หรือความขัดแย้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรใช้วิธีเจรจาพูดคุย
โดยจัดพืน้ ทีป่ ลอดภัย (Safety Zone) เพือ่ รับฟังเสียงจากนักศึกษา
และบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ และ
ร่วมกันหาแนวทางในการดำ�เนินการต่อไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
การจัดพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก ควรสร้างระบบและกลไกในการแก้ปญั หาความเห็นต่าง
2) ข้อเสนอด้านระบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
เห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่สอื่ สาร ไม่ตอบคำ�ถาม ไม่ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง และ
การสื่อสารล่าช้า เน้นการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารไม่ตรง
ช่องทางที่นักศึกษาจะเลือกรับสื่อ และ 3) ข้อเสนอด้านการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ตรงกันว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรือ่ งปกติ
แต่มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม ดังต่อไปนี้ (1) ผู้บริหารควรจะตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา (2) มหาวิทยาลัยต้องปกป้องและเป็นที่
พึ่งให้กับนักศึกษา (3) นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง แต่ต้องชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงผลทางกฎหมายที่ตามมา
(4) มหาวิทยาลัยต้องเข้าถึงและสือ่ สารกับกลุม่ คนรุน่ ใหม่ให้มากขึน้
เช่น ตัง้ กลุม่ ผูน้ �ำ เพือ่ ให้เป็นตัวกลางในการสือ่ สาร สร้างความตระหนัก
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ต่อผลของการแสดงออกทางการเมือง เพือ่ เรียนรูใ้ นสิง่ ทีค่ วรทำ�และ
ไม่ควรทำ� เป็นต้น และ (5) เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในพระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหารไม่ควร
พูดชี้นำ�ความคิดนักศึกษา
ขณะเดียวกัน เหตุผลทีน่ กั เรียนอยากเลือกศึกษาต่อ มช.
ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการเรียนและการครองชีพมีความเหมาะสม มีโอกาส
ได้ท�ำ กิจกรรมและเรียนรูก้ บั อาจารย์ของ มช. ขณะกำ�ลังศึกษาอยูช่ นั้
มัธยมปลาย มีรนุ่ พีแ่ ละบุคคลรอบข้างศึกษาใน มช. สถานทีต่ งั้ อยูใ่ น
พืน้ ทีภ่ าคเหนือใกล้บา้ น สะดวกในการเดินทาง เป็นสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
ระดับประเทศและเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หลักสูตร
มีความน่าสนใจ อาจารย์และบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนา
นักศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนและการอยูอ่ าศัยดี บรรยากาศ
ทีเ่ ป็นธรรมชาติ และเหตุผลทีน่ กั เรียนจะไม่เลือกศึกษาต่อ มช. ได้แก่
คุณสมบัตขิ องนักเรียนไม่ตรงกับคุณสมบัตทิ ที่ างมหาวิทยาลัยต้องการ
ไม่ผา่ นการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ได้โควตา MOU จากสถานศึกษา
หรือกับมหาวิทยาลัยอื่น ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ สภาพ
อากาศของพื้นที่ และข่าวในด้านลบของมหาวิทยาลัย
กล่าวสรุป จากการศึกษาความแตกต่างทางความคิดแต่ละ
ช่วงวัยต่อ มช. และสังคมไทย พบว่า ปัจจุบันเกิดปัญหาความแตก
ต่างระหว่างวัย เนือ่ งจากหลายสาเหตุและปัจจัยดังทีไ่ ด้กล่าวไป โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ปัจจัยทางการเมืองทีท่ �ำ ให้เกิดปัญหาความแตกต่างทาง
ความคิดมากยิง่ ขึน้ มากไปกว่านัน้ ความแตกต่างทางความคิดแต่ละ
ช่วงวัยเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้และปรากฏในทุกยุคสมัย ทัง้ ยังเกิดขึน้
ในช่วงวัยเดียวกันได้อีกด้วย ขณะที่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคม มช. และพลเมืองไทย พบว่า ความรูส้ กึ ของกลุม่ ต่าง ๆ ในการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม มช. เกิดจากการทำ�กิจกรรมและการ
ได้รบั สวัสดิการของมหาวิทยาลัย แต่การทีม่ หาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ขาดการประชาสัมพันธ์ทที่ วั่ ถึง และ
เข้าถึงสวัสดิการบางอย่างได้ยาก ส่งผลทำ�ให้เกิดความรู้สึกไม่เป็น
ส่วนหนึง่ ของประชาคม มช. ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเข้าถึง “สิทธิ”
ที่นักศึกษาคำ�นึงเป็นอันดับแรก
อย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มมองว่า ความแตกต่างทางความคิด
ในแต่ละช่วงวัยสามารถส่งผลได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคือ
ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยได้สร้างภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดแี ละกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของคนภายในองค์กร แต่หากทั้งสองฝ่ายรับฟังกัน
ย่อมนำ�ไปสู่การรับรู้ต่อกันมากขึ้น และหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่วา่ จะเป็นข้อเสนอด้านระบบและกลไกทีม่ หาวิทยาลัยควรสร้างหรือ
พัฒนา ระบบการสือ่ สารของมหาวิทยาลัยควรปรับปรุง และการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองที่เหมาะสม ล้วนเป็นข้อเสนอที่ทุกกลุ่ม
มีความเห็นร่วมกันว่า มช. ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อ
บริหารและสร้างสังคม/สภาพแวดล้อมทีด่ ภี ายใต้ความแตกต่างทาง
ความคิดของแต่ละช่วงวัย และท้ายทีส่ ดุ มีความวาดฝันอนาคต มช.
ในแง่ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน การ
สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี การสือ่ สารทีท่ วั่ ถึงและชัดเจน การคำ�นึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีเวทีกลางและพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ นำ�ไปสู่
การแก้ปัญหา และลดความขัดแย้งต่อไปในอนาคต
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รอบโต๊ะสภา
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565
เมือ่ วันเสาร์ที่ 18 มิถนุ ายน 2565 ทีผ่ า่ นมา สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.ac.th หัวข้อ :
กำ�หนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้...
จะขอนำ�มาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

แต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน
แต่งตั้ง รศ. ดร.สุกรี เกษรเกศรา
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี
คณะวิจิตรศิลป์
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565

แต่งตั้ง ศ. ดร.สาคร พรประเสริฐ
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
อีกวาระหนึ่ง
แต่งตั้ง รศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565
อีกวาระหนึ่ง

อนุมตั กิ ารเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จำ�นวน 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
คลินิก คณะมนุษยศาสตร์

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร (ขัน้ ตอนที่ 1)
จำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้
จัดทำ�รายละเอียดของหลักสูตร (ขัน้ ตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป ซึง่ ทีป่ ระชุมมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะทีส่ �ำ คัญ ดังนี้
เป็นหลักสูตรทีน่ า่ สนใจและน่าจะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีโอกาสทีจ่ ะสร้างรายได้จากการขายสินค้าประเภท
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยในมหาวิทยาลัยส่วนกลางมีผปู้ ระกอบการ
ภายนอกเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อรับเข้าทำ�งานทันที
ทีส่ �ำ เร็จการศึกษา ซึง่ มช. ถือว่ามีความได้เปรียบในความเป็นล้านนา
ที่สามารถต่อยอดและสร้างคุณค่าต่อไปได้ ดังนั้น จึงควรมีการ
พิจารณาถึงประเด็นความเป็นล้านนาให้รวมเป็นส่วนหนึ่งกับการ
ออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมด้วย
- หลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการระหว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็น
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบใหม่ โดยหากสามารถดำ�เนินการเปิดสอน
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้ได้ ก็จะสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้าง
พื้นฐาน และเป้าหมายที่ 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว (Transformation) ก็มคี วามสำ�คัญอย่างมากทีต่ อ้ งพิจารณา
ร่วมกับการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างระบบ
พืน้ ฐานทีม่ คี วามยืดหยุน่ (Resilience Infrastructure) เพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
- คณะจะต้องพิจารณาต่อยอดโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
ขับเคลื่อนหลักสูตรนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้
หากต้องการมุ่งเน้นการออกแบบทางด้านล้านนา อาจจะต้อง
มีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านล้านนาหรืออาจารย์จากคณะวิจติ รศิลป์
มาเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรด้วย
- เห็นควรปรับชื่อหลักสูตร โดยนำ�คำ�ว่า “Innovation”
ออก และใช้ชื่อหลักสูตรว่า “Industrial Design”

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ-

ศาสตรศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้จัดทำ�รายละเอียดของ
หลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ดังนี้
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- เพื่อให้หลักสูตรสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ควร
พิจารณากลุม่ เป้าหมายของหลักสูตรอย่างรอบคอบ พร้อมทัง้ จัดทำ�
เนื้อหาของหลักสูตรในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
- ควรเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งฝ่ายมหายาน
และฝ่ายหินยาน เพือ่ ให้การศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่
ให้กว้างที่สุด รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาทางด้านพระพุทธ
ศาสนาเข้ากับสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า
ทางโลกตะวันตกด้วย เพื่อให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนานั้น
สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริงในมุมมองของชาวตะวันตกได้
- กลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย
หนึ่งของหลักสูตรนี้ เนื่องจากความทุกข์ที่สำ�คัญที่สุดของคนในยุค
ปัจจุบัน คือ “ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในที่ทำ�งาน” ดังนั้น การนำ�หลัก
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน จึงเป็นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
- หากสามารถเพิม่ มิตทิ างด้านประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี
ไว้ในเนื้อหาของหลักสูตรได้ จะสามารถช่วยให้หลักสูตรนี้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรทางด้านพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
- ปัจจุบันโลกตะวันตกให้ความสำ�คัญกับการศึกษาเรื่อง
“การมีสติรู้ หรือ Mindfulness” เป็นอย่างมาก โดยงานวิจัยของ
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) พบว่า การทำ�งานเพียง
อย่างเดียวที่มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่งผลให้ความจำ�
การทำ�งาน อารมณ์ และสุขภาพดีขึ้นกว่าการทำ�งานหลายอย่าง
พร้อมกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวน่าสนใจ หากสามารถนำ�ไปศึกษา
ต่อยอดเป็นงานวิจัยได้ว่าการมีสติรู้อยู่ตลอดเวลานั้น ส่งผลต่อ
การดำ�รงตนต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมที่มีสันติสุขได้อย่างไร
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
- มหาวิทยาลัยควรศึกษาและจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ทีน่ อกเหนือจากการทำ�พิธกี รรมทางศาสนาให้มากยิง่ ขึน้ และทำ�การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยการใช้ชีวิตวิถีพุทธที่ถูกต้อง รวมทั้ง
อาจพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่จัดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศว่ามีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทางพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

อนุมตั โิ ครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ร่วมกับ Bachelor
of Science Program in Software Engineering,
North Minzu University
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ดังนี้
- หลักสูตรนี้รับเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย North
Minzu University เข้ามาศึกษาต่อยัง มช. (Inbound) เท่านั้น
ยังไม่มีการส่งนักศึกษาของ มช. ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย
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North Minzu University (Outbound) เนื่องจากว่าการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย North Minzu
University จะทำ�การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
จะพยายามผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและคณาจารย์
ร่วมกันต่อไป
- ปัจจุบันวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้มีความ
ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกลุ่ม
ความร่วมมือทางด้าน Data Science โดยในเบือ้ งต้นได้มกี ารกำ�หนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในโครงการดังกล่าวสามารถ
ศึกษาต่อทางด้าน Data Science ในระดับบัณฑิตศึกษาได้
- ในอนาคตความคล่องตัวทางด้านวิชาการ (Academic
mobility) จะเข้ามาเป็นหลักการที่สำ�คัญของการอุดมศึกษา
ในอนาคต ดังนัน้ ควรนำ�โครงการหลักสูตรสองปริญญามาเป็นตัวอย่าง
ในการจัดทำ�สะพานเชือ่ มโยงสูก่ ารสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ
อย่างคล่องตัว (Mobility collaboration) ในทุกศาสตร์สาขาวิชา

อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
อนุมัติประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 2
ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จำ�นวนตำ�แหน่ง

รองอธิการบดีและผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำ�หนด
อัตราเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจำ� (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
โดยรายละเอียดสามารถ
สืบค้นได้ที่ระบบกฎหมายและกฎ
มช. (CMU-LAW) ที่ https://
cmulaw.cmu.ac.th หรือสแกน
QR CODE นี้

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยทีด่ ี ประจำ�ปี 2564 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Good University Report
2021 Chiang Mai University)
สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงาน
กิจการมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำ�ปี
2564 โดยรายละเอียดสามารถสืบค้น
ได้ที่ https://cmu.to/gur2021
หรือสแกน QR CODE นี้
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เรื่องน่ารู้

สาระสำ�คัญจากวิทยากร
ในการสัมมนา
ระดมความคิดเห็น
เชิงนโยบาย (Retreat)
เรื่อง
“Digital
Transformation”

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จ�ำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
Digital Transformation หมายถึง การเปลีย่ นทัง้ องคาพยพขององค์กร โดยเฉพาะ 5 เรือ่ งทีส่ �ำคัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัททุกคนจะต้องมีภาพเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน (2) ธรรมาภิบาลและ
การก�ำกับดูแล (3) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) วัฒนธรรมองค์กร และ (5) ทรัพยากรบุคคล

ดร.วิรไท สันติประภพ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Digital Transformation คือ การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นกลไกส�ำคัญในการพลิกโฉมขององค์กร แต่ทั้งหมดจะต้องเริ่มจาก
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีปจั จัยความส�ำเร็จในการ Transformation
ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ (1) Digital Transformation

เรื่องน่ารู้
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ไม่ใช่การให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียงอย่างเดียว (2) การท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการจากการท�ำ Digital Transformation ว่าจะออกมา
ในรูปแบบใด (3) ควรมีการตั้งทีมปรับพฤติกรรมและกระบวนการท�ำงานของบุคลากรภายในองค์กร (4) ผู้บริหารองค์กรจะต้อง
มีการระบุว่าใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล จัดล�ำดับความส�ำคัญ และติดตามการด�ำเนินงาน โดยต้องก�ำหนดให้มีมาตรฐานกลาง
เพื่อให้เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนภายในองค์กร และ (5) การเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก ก็เป็นวิธีการที่สามารถช่วยท�ำให้
องค์กรเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ปัจจัยที่ท�ำให้การขับเคลื่อนกระบวนการ
Digital Transformation ภายในองค์กรประสบ
ความส�ำเร็จประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ (1) คน :
บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีกรอบความคิดทีเ่ ปิดรับ
สิง่ ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา หรือ Growth Mindset มีทกั ษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (2) กระบวนการ :
จะต้องมีการทบทวนกระบวนการท�ำงานใหม่ โดยลด
ขั้นตอนในการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็นลง และใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เข้ามาเสริม ตลอดจนแก้ไขกฎระเบียบให้มคี วาม
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และ (3) เทคโนโลยี : ส่วนงานกลางจะต้องท�ำหน้าที่ในการพัฒนา Platform กลางเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซ�้ำซ้อน

คุณฉัตรชัย คงเดชอุดมกุล

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
หัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับ
Digital Transformation ประกอบด้วย 3 ประการ คือ
(1) Leadership ที่มีความส�ำคัญมากที่สุด (2) Purpose
การมีวตั ถุประสงค์ของการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และ (3) Mindset
ทัศนคติของทุกคนในองค์กรต้องสอดคล้องและเห็นพ้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และหลักคิดส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ Transformation
คือการเดินทางที่จะต้องเริ่มต้นทันที ไม่ควรด�ำเนินการเมื่อพร้อม
ครบทุกด้าน แต่ควรเป็นการด�ำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
เพื่อจะพบเจอความส�ำเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแท้จริง

วันที่ 12 เมษายน 2565 : การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียน
และประมวลผล โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคาร
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 :
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคาร
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 : การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ โดยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมยงยุทธ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 : ผู้แทนหลักสูตรมานำ�เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1) ผศ. ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ�
และ อ. ดร.ปฐวี อารยภานนท์
นำ�เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม
(ขัน้ ตอนที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3) ผศ. ดร.อารยา ผลธัญญา และ
ผศ. ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
นำ�เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
(ขั้นตอนที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์

2) รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน
และ ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร
นำ�เสนอหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา (ขั้นตอนที่ 1)
คณะมนุษยศาสตร์

4) ผศ. ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา และ อ. ดร.กิตติธชั สุตคี า นำ�เสนอ
โครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ Bachelor of
Science Program in Software
Engineering, North Minzu
University

ทีป่ รึกษา : ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารยคลินกิ นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการบริหาร : ผูช ว ยศาสตราจารย ทพ.พิรยิ ะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการ : นายทนงศักดิ์ เชือ้ เจ็ดตน หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ : นายปรีดา ศิรริ งั ษี นางมัณฑนา สุกณ
ั ศีล นายเกรียงไกร ใจโส นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร
นางวราวรรณ ปน ทอง นายมนัส โภชนา นางจันทรตรี มายัง น.ส.อารยา อริยะเครือ
นายอดิศร ไขคำ นายคมเคียว รักขสวัสดิ์ น.ส.จิราภา นุชนารถ น.ส.มนสิชา รัตนกิจ
ออกแบบโดย : หจก.นันทกานต กราฟฟค การพิมพ www.nantakarngraphic.com
ภาพปกโดย : นางสาวมนสิชา รัตนกิจ นักจัดการงานทัว่ ไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาคารยุทธศาสตร ชัน้ 4 เลขที่ 239
ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท : 0-5394-2630, 0-5394-3674
โทรมาร : 0-5394-3028

