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“สถาบัันการศึึกษา
อัันเป็็นมิ่่�งมิ่งคล
แห่่งพระราชา” 



สารบััญ

สารจากผู้้�สมควรดำำารงตำำาแหน่ง่อธิิการบดีำ

ทำำาเนี่ยบอธิิการบดีำและน่ายกสภามหาวิทำยาลยั 

มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า

วิสยัทำศัน่แ์ละเป้�าหมาย เพ่ื่�อการพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยั

การเดำนิ่ทำาง…กวา่จะเป็้น่อธิิการบดีำ 

น่โยบายเพ่ื่�อการพื่ฒัน่ามหาวิยาลยั 

The Dream Projects

แผู้น่งาน่การขับัเคล่�อน่งาน่สำาคญั

มมุมองอธิิการบดีำ (เพิื่�ม…มมุมอง)

Ep.1 หวัใจขัององคก์ร

Ep.2 หวัใจใน่บ�าน่

Ep.3 ร้ �จกัตำน่ ร้ �จกัทีำม ร้ �จกัองคก์ร

Ep.4 เมลด็ำพื่นั่ธิุค์ณุภาพื่จากมหาวิทำยาลยั

Ep.5 มหาวิทำยาลยั ... เพ่ื่�อชมุชน่ สงัคม 

Ep.6 เดำนิ่ตำามรอยพื่ระราชา เพ่ื่�อการพื่ฒัน่า

มหาวิทำยาลยัอยา่งยั�งย่น่

Ep.8 สร�างความไว�วางใจ เพ่ื่�อบ�าน่ขัองเรา

Ep.9 นิ่สติำ น่กัศกึษา มทำร.ล�าน่น่า 

กบัการพื่ฒัน่าอยา่งสมดำลุ

Ep.10 Local ทีำ�ไม ่Local

Ep.11 กระจายอำาน่าจ 

“เป็้น่ธิรรมและไดำ�ทำำา สร�างผู้้�น่ ำาแหง่ความรบัผิู้ดำชอบ”

Ep.12 สงัคมแหง่ความตำ�องการ 

“ผู้้�น่ ำาแหง่การเป้ลี�ยน่แป้ลง”

Ep.13 เพิื่�มศกัยภาพื่มหาวิทำยาลยั 

ดำ�วยการเช่�อมโยงภาคอตุำสาหกรรม

Ep.14 ทิำศทำางการขับัเคล่�อน่มหาวิทำยาลยั 

ทีำ�สอดำคล�องกบัการพื่ฒัน่าป้ระเทำศอยา่งเทำา่ทำนั่

Ep.15 ยทุำธิศาสตำรม์หาวิทำยาลยั จากการมีสว่น่รว่ม :  

“รว่มคิดำ รว่มทำำา รว่มม่อ”

Ep.16 ผู้้�บรหิาร กบัการพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัยคุดำจิิทำลั

Ep.17 การบรหิารมหาวิทำยาลยั :  

โอกาสและความทำ�าทำาย

Ep.18 “งาน่สำาคญัและทำ�าทำาย ส้โ่อกาส

แหง่อน่าคตำ ดำ�วยม่อขัองเรา”

/ 4 /

/ 36 /

/ 38 /

/ 40 /

/ 42 /

/ 44 /

/ 46 /

/ 48 /

/ 50 /

/ 52 /

/ 54 /

/ 56 /

/ 58 /

/ 60 /

/ 62 /

/ 6 /

/ 8 /

/ 14 /

/ 16 /

/ 18 /

/ 23 /

/ 28 /

/ 30 /

/ 32 /

/ 34 /

Ep.7 มหาวิทำยาลยัน่กัป้ฏิิบตัำิม่ออาชีพื่



สารจากผู้้�สมควรดำำารง
ตำำาแห่น่งอัธิ่การบัดีี
 การผู้ลติำบณัฑิิตำน่กัป้ฏิิบตัำ ิถ่ือเป็้น่หวัใจขัองการ
จดัำการศกึษาขัองชาวราชมงคล ทีำ�สามารถืบง่บอกตำวัตำน่

ความเป็้น่ราชมงคลไดำ�เป็้น่อย่างดีำ ซึ่ึ�งการดำำาเนิ่น่การ

จดัำการศกึษาขัองสถืาบนั่อดุำมศกึษาแหง่นี่ � ตำั�งแตำอ่ดีำตำจวบ

จน่ปั้จจบุนั่ทีำ�ไดำ�รบัพื่ระราชทำาน่น่าม “สถาบันัเทคโนโลยีี

ราชมงคล” ส้่การยกระดำบัฐาน่ะเป็้น่ “มหาวิิทยีาลัยี

เทคโนโลยีีราชมงคลล้านนา” ไดำ�เกิดำการป้รบัเป้ลี�ยน่ 

เป้ลี�ยน่แป้ลงองคก์รไป้อยา่งมากมายหลากหลายมิตำ ิไม่

วา่จะเป็้น่ มิตำดิำ�าน่กายภาพื่ มิตำดิำ�าน่การจดัำการศกึษา หรอ่

 มิตำิดำ�าน่การบริหารจดัำการองคก์ร ซึ่ึ�งล�วน่เป็้น่การป้รบั

เป้ลี�ยน่หรอ่เป้ลี�ยน่แป้ลง ทีำ�สร �างการเรยีน่ร้ � ส้ก่ารเตำบิโตำทีำ�

เขั�มแขั็งให�แก่สถืาบนั่การศกึษาแหง่นี่ �ตำลอดำมา 

 รวมระยะเวลากว่า 16 ปี้ ขัองการเตำิบโตำเป็้น่

มหาวิทำยาลยั ซึ่ึ�งหากเป้รียบไดำ�กบัวยั ก็อาจกลา่วไดำ�ว่า

เป็้น่มหาวิทำยาลยัทีำ�อย้่ใน่วยัรุน่่ ทีำ�มีแรงพื่ลงั พื่ร�อมทีำ�จะ

เตำบิโตำเป็้น่ผู้้�ใหญ่อยา่งเตำม็ตำวั เป็้น่วยัทีำ�มีน่ยัยะสำาคญัใน่

การป้รบัเป้ลี�ยน่ เป้ลี�ยน่แป้ลงอีกครั�งหน่ึ�งขัองชว่งชีวิตำ ทีำ�

ทำกุย่างก�าวขัองการดำำาเนิ่น่งาน่ จะตำ�องใส่ใจกบัทำกุราย

ละเอียดำ เพ่ื่�อให�การเติำบโตำขัองมหาวิทำยาลยั เกิดำความ

พื่ร�อมสง้สดุำใน่การเขั�าส้ก่ารแขัง่ขันั่อยา่งแทำ�จรงิ ป้ระกอบ

สถืาน่การณ์ปั้จจุบัน่ขัองโลกทีำ� เกิดำการพื่ลวัตำอย่าง

มากมาย ทำั�งใน่สรรพื่วิทำยา เทำคโน่โลยี ตำลอดำจน่สภาวะ

แวดำล�อมตำา่ง ๆ ล�วน่เป็้น่ขั�อบงัคบัให�การดำำาเนิ่น่การขัอง

มหาวิทำยาลยั ตำ�องเกิดำการขัยบัป้รบัตำวั เป้ลี�ยน่แป้ลงให�

สอดำรบักบัสถืาน่การณอ์ย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดำ� เพ่ื่�อให�การ

ก�าวยา่งครั�งส ำาคญัขัองการเดำนิ่ขัองมหาวทิำยาลยัใน่ครานี่ � 

เกิดำความเทำา่ทำนั่กบัการเป้ลี�ยน่แป้ลง อนั่สง่ผู้ลตำอ่ความ

ไดำ�เป้รยีบใน่เวทีำการแขัง่ขันั่ขัองมหาวิทำยาลยัตำอ่ไป้

 ดำ�วยเหตำนีุ่ � การขับัเคล่�อน่มหาวิทำยาลยั ภายใตำ�
ความรบัผิู้ดำชอบใน่ฐาน่ะขัองผู้้�น่ ำาองคก์ร ทีำ�ตำวักระผู้มเอง

จะไดำ�รบัพื่ระมหากรุณาธิิคณุโป้รดำเกล�าโป้รดำกระหม่อม

แตำ่งตำั�ง ให�ดำ ำารงตำำาแหน่่งอธิิการบดีำขัองมหาวิทำยาลัย

เทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า จงึเป็้น่โอกาสและเป็้น่ความ

ทำ�าทำาย ทีำ�ตำวักระผู้มเองไดำ�ตำั�งป้ณิธิาน่แก่ตำวัเองวา่ “ต้อ้ง

ทำาอยี่างเต้ม็กำำาลังและสุดควิามสามารถ” เพ่ื่�อให�การ

น่ำาพื่ามหาวิทำยาลยัอนั่เป็้น่ทีำ�รกั ใน่ช่วงสถืาน่การณข์ัอง

การเป้ลี�ยน่ผู้า่น่ เป้ลี�ยน่แป้ลง สามารถืก�าวไป้ส้เ่ป้�าหมาย

แห่งความสำาเร็จใน่ทำุกดำ�าน่ทำุกมิตำิขัองการพื่ฒัน่า เพ่ื่�อ

สร�างความยั�งย่น่ให�แก่องคก์รไดำ�อยา่งแทำ�จรงิ โดำยยงัคงไว�

ซึ่ึ�งป้ณิธิาน่แห่งการผู้ลิตำบัณฑิิตำน่ักป้ฏิิบัตำิ ทีำ�สร �างม่อ

อาชีพื่แก่ชมุชน่ สงัคม ป้ระเทำศ ไดำ�อยา่งสมบร้ณ์

 เอกสารเลม่นี่ � จงึเป็้น่เอกสารลำาดำบัตำ�น่ทีำ�กระผู้ม

มีความตำั�งใจอยากส่�อสารแก่ชาวป้ระชาคม มหาวทิำยาลยั

เทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า โดำยมีจุดำมุ่งหมายให�

ป้ระชาคม ไดำ�รบัทำราบและเขั�าใจมมุมอง แน่วคดิำ รวมถืงึ

แน่วทำางการพื่ฒัน่าการดำำาเนิ่น่งาน่ขัองกระผู้มทีำ�มีตำอ่มหา

วิทำยาลยั เพ่ื่�อให�การทำำางาน่ขัองพื่วกเราทำกุคน่เกิดำความ

เขั�าใจ เกิดำความรว่มม่อ เกิดำความเป็้น่น่ำ�าหน่ึ�งใจเดีำยวกนั่ 

รวมถืึงเพ่ื่�อเป็้น่การเน่�น่ยำ�าความมุ่งมั�น่ตำ่อการทำำางาน่ 

ตำั�งแตำ่วัน่แรกขัองการดำำารงตำำาแหน่่งขัองตำัวกระผู้มว่า 

“ต้้องมีควิามพร้อมทั�งกำายีและใจ เพ่�อใหก้ำารส้้งาน 

เป็็นกำารส้้เพ่�อกำารพัฒนามหาวิิทยีาลัยีอันเป็็นที�รักำ

แห่งนี� ให้เกำิดควิามเจริญรุ่งเร่องอยี่างก้ำาวิกำระโดด 

และส่บัสานพระราชป็ณิิธาน แหง่กำารก่ำอต้ั�งสถาบันั

กำารศึกึำษาแหง่นี� อยี่างยีั�งยีน่ ส่บัไป็

ผู้้้ช่วิยีศึาสต้ราจารยี ์ดร.จตั้ตุ้ฤทธิ� ทองป็รอน

ผู้้้สมควิรดำารงต้ำาแหน่ง

อธิกำารบัด ีมหาวิทิยีาลัยีเทคโนโลยีรีาชมงคลล้านนา
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    “ความสำาเร็จ 
เกิดำจาก ความิ่ฝััน.
..ที่ี�ยิ่่�งให่ญ่ชัดีเจน 
และตำ้อังลงมิ่ือัที่ำา”



ทำำาเนียบัอัธิ่การบัดีี
มิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่เที่คโนโลยิ่ีราชมิ่งคลล้านนา

01
02

03
04

05
01
อาจารย์ชััยยง เอ้�อวิริยานุก้ล
พ.ศึ. 2548 - พ.ศึ. 2552 
วาระทำี� 1
พ.ศึ. 2552 - พ.ศึ. 2556 
วาระทำี� 2

02
รองศึาสตราจารย์ 
ดำร.นำายุทำธ สงค์ธนาพิทำักษ์   
พ.ศึ. 2556 - พ.ศึ. 2560

04
รองศึาสตราจารย์ 
ศึีลศึิริ สง่าจิตร 
(ผู้้�ปฏิิบััติหน�าทำี�อธิการบัดำี)   
พ.ศึ. 2561 - พ.ศึ. 2564  

05
ผู้้�ชั่วยศึาสตราจารย์ 
ดำร.จัตตุฤทำธิ� ทำองปรอน
ผู้้�สมควรดำำารงตำาแหน่ง
อธิการบัดำี 
 

03
ผู้้�ชั่วยศึาสตราจารย์
 ประพัฒน์ เชั้�อไทำย 
(รักษาการอธิการบัดำี)   
พ.ศึ. 2560 - พ.ศึ. 2561
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01
02

03
04

05

ทำำาเนียบันายิ่กสภา
มิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ เที่คโนโลยิ่ีราชมิ่งคลล้านนา

01
ดำร.กฤษณพงศึ์ กีรติกร   
พ.ศึ. 2549 - พ.ศึ. 2552 
วาระทำี� 1
พ.ศึ. 2552 - พ.ศึ. 2555 
วาระทำี� 2
พ.ศึ. 2556 - พ.ศึ. 2560 
วาระทำี� 3

02
ศึาสตราจารย์ 
ดำร.ธีรวุฒิ บัุณยโสภณ 
 พ.ศึ. 2560 - พ.ศึ. 2561

04
ดำร.สว่าง ภ้่พัฒน์วิบั้ลย์ 
(ประธานกรรมการคณะบัุคคลฯ)   
พ.ศึ. 2561 - พ.ศึ. 2564

05
นายกอบัชััย สังสิทำธิสวัสดำิ� 
พ.ศึ. 2564

03
รองศึาสตราจารย์ 
ดำร.อานนทำ์ เทำี�ยงตรง
 (ประธานกรรมการคณะบัุคคลฯ) 
พ.ศึ. 2561 - พ.ศึ. 2561

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 

ผู้้�สมควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิก�รบดำี 7



การเดำินทำาง…

“กว่าจะเป็็น
อัธิ่การบัดี”ี
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 36 ปีี แห่งการเดำิน่ทำาง บน่บทำบาทำขัองน่กัศกึษา อาจารย ์ และผู้้�บรหิาร สถืาบนั่

อดุำมศกึษาใน่น่าม “ราชมงคล” ส้ก่ารเป็้น่ผู้้�น่ ำาองคก์รใน่น่าม “อธิกำารบัดมีหาวิทิยีาลัยีเทคโนโลยีี

ราชมงคลล้านนา” ถ่ือไดำ�วา่เป็้น่การเดำิน่ทำางทีำ�ตำวักระผู้มเองร้ �สกึภาคภมิ้ใจทีำ�สดุำใน่ชีวิตำ 

 น่บัแตำว่นั่ทีำ�ไดำ�เขั�ารบัการศกึษา ใน่ฐาน่ะน่กัศกึษา ส้ก่ารไดำ�รบัโอกาสการทำำางาน่ใน่บทำบาทำ

หน่�าทีำ�ขัองขั�าราชการใน่ตำำาแหน่ง่ อาจารยผ์ู้้�สอน่ หวัหน่�าหลกัสต้ำร ตำลอดำจน่การไดำ�รบัความไว�วางใจ

ให�เป็้น่ผู้้�น่ ำาองคก์ร ภายใตำ�การดำำารงตำำาแหน่ง่ผู้้�บรหิาร ใน่ระดำบั รองอธิิการบดีำ หรอ่ รวมถืงึการไดำ�ทำำา

หน่�าทีำ�อนั่ทำรงเกียรติำใน่น่าม กรรมการสภามหาวิทำยาลยั กรรมการมล้นิ่ธิิมหาวิทำยาลยั น่ั�น่ ถืงึแม� 

จะตำ�องแลกดำ�วยความเหน่่�อย แตำก่ระน่ั�น่ก็ทำำาให�กระผู้มไดำ�รบัป้ระสบการณที์ำ�ล ำ�าคา่ ไดำ�พื่บป้ะสิ�งดีำงาม

ตำลอดำมา อนั่สง่ผู้ลให�เป็้น่การหลอ่หลอมตำวัตำน่แห่งคณุคา่เล่อดำเน่่ �อ ความเป็้น่ “ชาวิราชมงคล”  

ใน่ทำกุชว่งระยะเวลาขัองการดำำาเนิ่น่ชีวิตำ

 ซึ่ึ�งป้ระสบการณเ์หลา่นี่ � ไดำ�สั�งสมให�กระผู้มไดำ�ร้ �คณุคา่แหง่การเป็้น่ “นักำป็ฏิบิัตั้”ิ เพ่ื่�อชมุชน่ 

สงัคม ป้ระเทำศ ผู้า่น่การเรยีน่ร้ �และซึ่มึซึ่บัจากป้ณิธิาน่ แหง่การก่อตำั�งสถืาบนั่การศกึษา ขัองพื่ระบาทำ

สมเดำ็จพื่ระบรมชน่กาธิิเบศร มหาภมิ้พื่ลอดำลุยเดำชมหาราช บรมน่าถืบพิื่ตำร ใน่หลวงรชักาลทีำ� ๙ 

เสมอมา จน่ก่อเกิดำความพื่ร�อมสมบร้ณ ์ เพ่ื่�อการรบัใช� ชมุชน่ สงัคม ป้ระเทำศ ส้ ่ การรบัใช�สงัคม

อดุำมศกึษา แหง่ มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า 

 และน่บัระยะเวลาตำอ่จากนี่�ไป้ จงึเป็้น่โอกาสและความทำ�าทำายยิ�ง ทีำ�ตำวักระผู้มเองจะไดำ�ทำำา

หน่�าทีำ�ส ำาคญัทีำ�สดุำตำอ่มหาวิทำยาลยัอนั่เป็้น่ทีำ�รกัแหง่นี่ � ผู้า่น่บทำบาทำขัอง “อธิกำารบัดมีหาวิทิยีาลัยี

เทคโนโลยีีราชมงคลล้านนา”   ภายใตำ�หลกัการขับัเคล่�อน่องคก์รตำามรอยศาสตำรพ์ื่ระราชา  

“เข้้าใจ เข้้าถงึ พฒันา” เพ่ื่�อการขับัเคล่�อน่พื่ฒัน่าองคก์รครั�งนี่ � เกิดำการป้รบัเป้ลี�ยน่ เป้ลี�ยน่แป้ลง 

ทีำ� “สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พฒันา) สังคม” ให�เทำา่ทำนั่กบัการพื่ลวตัำขัองโลก ซึ่ึ�งกระผู้มสญัญา

วา่ “กระผู้มจะทำำาหน่�าทีำ�ให�ดีำทีำ�สดุำ และจะทำำาอยา่งเตำม็กำาลงัและสดุำความสามารถื เพ่ื่�อให�มหาวทิำยาลยั

แหง่นี่ � เจรญิรุง่เรอ่งอยา่งก�าวกระโดำดำ และสบ่สาน่พื่ระราชป้ณิธิาน่ แหง่การก่อตำั�งสถืาบนั่การศกึษา

แหง่นี่ � อยา่งยั�งย่น่ ส่บไป้ ครบั” 

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 

ผู้้�สมควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิก�รบดำี 9
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Generation 5 (5G)
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ประวััติิการศึึกษา
• พื่.ศ. 2548 - ป้รญิญาเอก มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีพื่ระจอมเกล�าธิน่บรุี

• พื่.ศ. 2537 - ป้รญิญาโทำ  สถืาบนั่เทำคโน่โลยีพื่ระจอมเกล�าพื่ระน่ครเหน่่อ

• พื่.ศ. 2533 - ป้รญิญาตำร ีสถืาบนั่เทำคโน่โลยีราชมงคล วิทำยาเขัตำภาคพื่ายพัื่ เชียงใหม่

หลักำส้ต้รพเิศึษ(อ่�น ๆ)

• การอบรมผู้้�บรหิารการศกึษาระดำบัสง้ (รมส. 12) กระทำรวงศกึษาธิิการ พื่.ศ. 2538

• การอบรมการพื่ฒัน่าผู้้�บรหิารระดำบัมหาวิทำยาลยั (น่บม. 17) ทำบวงมหาวิทำยาลยั พื่.ศ. 2548

• หลกัสต้ำรธิรรมาภิบาลเพ่ื่�อพื่ฒัน่าการศกึษา รุน่่ทีำ� 2 สถืาบนั่คลงัสมองแหง่ชาตำ ิพื่.ศ. 2552

• อบรมศกึษาและศกึษาดำง้าน่เพ่ื่�อการพื่ฒัน่างาน่วิชาการและความรว่มม่อทีำ�ตำา่งป้ระเทำศ

   อาทิำ แคน่าดำา สาธิารณรฐัป้ระชาชน่จีน่ ไตำ�หวนั่ ญี�ปุ้่ น่ และรว่มกบักลุม่มหาวิทำยาลยั

   เทำคโน่โลยีราชมงคลกบั Temasek Foundation

ประสบการณ์์
ด้้านการบริหารในมหาวิิทยาลััย
• รองอธิิการบดีำฝ่่ายบรหิาร พื่.ศ. 2548 ถืงึ พื่.ศ. 2556

• รองอธิิการบดีำ มทำร.ล�าน่น่า ภาคพื่ายพัื่ เชียงใหม ่พื่.ศ. 2550 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2551

• ผู้้�อ ำาน่วยการวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีและสหวิทำยาการ พื่.ศ. 2548 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2550

• ผู้้�ชว่ยผู้้�อ ำาน่วยการฝ่่ายบรหิาร พื่.ศ. 2547 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2548

• ผู้้�ชว่ยผู้้�อ ำาน่วยการฝ่่ายวิชาการ พื่.ศ. 2542 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2543

• ผู้้�ชว่ยผู้้�อ ำาน่วยการฝ่่ายวางแผู้น่และพื่ฒัน่า พื่.ศ. 2538 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2541

• หวัหน่�าคณะวิชาไฟฟ�าสถืาบนั่เทำคโน่โลยีราชมงคล วิทำยาเขัตำเชียงราย พื่.ศ. 2538 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2543

• หวัหน่�าสาขัาวิชาครุศาสตำรอ์ตุำสาหกรรมไฟฟ�า-ไฟฟ�ากำาลงั สถืาบนั่เทำคโน่โลยีราชมงคล

   วิทำยาเขัตำภาคพื่ายพัื่ ปี้ พื่.ศ. 2537 ถืงึปี้ พื่.ศ. 2540

กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
• กรรมการสภามหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่าปี้ พื่.ศ. 2553-2556 (1 สมยั)

• เลขัาน่กุารสภามหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่าปี้ พื่.ศ. 2548-2553 (2 สมยั)

คณ์ะกรรมการขัับเคลั่�อนนโยบายการศึึกษาในระด้ับชาติิ
• หวัหน่�าโครงการความรว่มม่อโรงเรยีน่เทำคโน่โลยีฐาน่วิทำยาศาสตำร(์SBTS) กรมอาชีวศกึษา

   วิทำยาลยัเกษตำรและเทำคโน่โลยีลำาพื่น้่

• อน่กุรรมการจดัำทำำาแผู้น่พื่ฒัน่า 15 ปี้ ขัองอดุำมศกึษาดำ�าน่การพื่ฒัน่าบคุลากร ขัองคณะ

   กรรมการการอดุำมศกึษา

• คณะกรรมการออกแบบระบบเคเบิ �ลทีำวีให�กบัเทำศบาลเม่องรงัสติำ

• ทีำ�ป้รกึษาโครงการ ศน้่ยอ์งคค์วามร้ �และถ่ืายทำอดำเทำคโน่โลยีเพ่ื่�อพื่ฒัน่าศกัยภาพื่ขัองหม้บ่ �าน่/

   ชมุชน่ (SML)

• ทีำ�ป้รกึษาผู้้�วา่ราชการจงัหวดัำลำาพื่น้่และจงัหวดัำตำาก

มท
ร.

ล้้า
นน

า 
G

en
er

at
io

n 
5 

(5
G

)
12



ประสบการณ์์อ่�น ๆ
• กรรมการสน่องงาน่มล้นิ่ธิิโครงการหลวง โรงงาน่หลวง

   อาหารสำาเรจ็ร้ป้ และโครงการพื่ระราชดำำาริ

• กรรมการมล้นิ่ธิิพื่ฒัน่าชมุชน่และเขัตำภเ้ขัา(พื่ชภ.)

• กรรมการมล้นิ่ธิิมหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า

• กรรมการมล้นิ่ธิิเวียงเจ็ดำลนิ่

ประสบการณ์์ด้้านวัิชาการ การวิิจััย
แลัะสิ�งประด้ิษฐ์์การบริการวิิชาการ
• ผู้า่น่การสอน่ จำาน่วน่ 3 หลกัสต้ำร 12 วิชา

• ป้ระธิาน่และกรรมการสอบวิทำยานิ่พื่น่ธิร์ะดำบับณัฑิิตำ

   ศกึษาตำา่งมหาวิทำยาลยั จำาน่วน่ 10 ราย

• ดำำาเนิ่น่การพื่ฒัน่าหลกัสต้ำร

• กรรมการป้รบัป้รุงหลกัสต้ำรครุศาสตำรอตุำสาหกรรม

   บณัฑิิตำ สาขัาวิศวกรรมไฟฟ�า

• ป้ระธิาน่การพื่ฒัน่าหลกัสต้ำรระดำบัป้ระกาศนี่ยบตัำร

   วิชาชีพื่ หลกัสต้ำร เตำรยีมวิศวกรรมศาสตำร์

   เตำรยีมบรหิารธิรุกิจ และเตำรยีมสถืาปั้ตำยกรรมศาสตำร์

• ป้ระธิาน่การพื่ฒัน่าหลกัสต้ำรระดำบัป้ระกาศนี่ยบตัำร

   วิชาชีพื่ เทำคโน่โลยีฐาน่วิทำยาศาสตำร ์(SBTS)  หลกัสต้ำร

   เทำคโน่โลยีชีวภาพื่การเกษตำร

• พื่ฒัน่างาน่วิจยัและตีำพิื่มพื่บ์ทำความวิชาการภายใน่

   และตำา่งป้ระเทำศ

• ตีำพิื่มพื่บ์ทำความวิชาการ ภายใน่ป้ระเทำศ จำาน่วน่ 12

   บทำความ ภายน่อกป้ระเทำศ จำาน่วน่ 36 บทำความ

• ตีำพิื่มพื่ใ์น่วารสารวิชาการตำา่งป้ระเทำศ จำาน่วน่ 14

   บทำความ

• เอกสารตำำาราระดำบัน่าน่าชาตำจิำาน่วน่ 2 เลม่

พััฒนาสิ�งประด้ิษฐ์์
• การจดัำสร�างชดุำทำดำลอง และไดำ�เผู้ยแพื่รล่งใน่งาน่

วิชาการขัอง สถืาบนั่เทำคโน่โลยีราชมงคล อาทิำ

ชดุำจำาลองระบบสง่จา่ยกำาลงัไฟฟ�า 5 สถืานี่ แบบเป้อรย์นิ้่ตำ

   - ชดุำทำดำลองอิเลก็ทำรอนิ่กสก์ำาลงั และการขับัเคล่�อน่ไฟฟ�า

   - ชดุำจำาลองระบบสง่จา่ยกำาลงัไฟฟ�า ระบบตำา่ง ๆ

   - ชดุำทำดำสอบแสงอาทิำตำยเ์ทีำยมแบบป้ระหยดัำโดำยใช�

โป้รแกรมคำาน่วณกำาลงัสอ่งสวา่งแบบจดุำตำอ่จดุำ

การบริการวิิชาการ
• เอกสารป้ระกอบการสอน่ให�กบัขั�าราชการ ใน่สงักดัำ

   สถืาบนั่เทำคโน่โลยีราชมงคล วิทำยาเขัตำภาคพื่ายพัื่

   เชียงใหม ่2 รุน่่

• อบรม “การซึ่อ่มบำารุงรกัษาระบบสง่จา่ยกำาลงัไฟฟ�า

   และอปุ้กรณป์้�องกนั่” ให�กบัการไฟฟ�าฝ่่ายผู้ลติำ

   แหง่ป้ระเทำศไทำย อำาภอแมเ่มาะ จงัหวดัำลำาป้าง 3 รุน่่

• อบรม “การใช�ส่�อการเรยีน่การสอน่ดำ�าน่ระบบสง่

   จา่ยกำาลงัไฟฟ�าและอปุ้กรณป์้�องกนั่ให�กบัสถืาบนั่

   อดุำมศกึษา” บรษัิทำเอกชน่

• อบรม “การใช�พื่ลงังาน่ทำดำแทำน่ใน่การผู้ลติำกระแส

   ไฟฟ�า: ชอ่งทำางธิรุกิจการไฟฟ�าน่ครหลวง” เร่�อง

   มาตำรฐาน่ การทำดำสอบแผู้งเซึ่ลลแ์สงอาทิำตำย์

• อบรม “เซึ่ลลแ์สงอาทิำตำยแ์ละการป้ระยกุตำใ์ช�งาน่”

   ให�กบัการไฟฟ�าฝ่่ายผู้ลติำแหง่ป้ระเทำศไทำย อำาเภอ

   แมเ่มาะ จงัหวดัำลำาป้าง ปี้ละ 2 รุน่่

ประสบการณ์์
ด้้านการสร้างเครือขั่ายควิามร่วิมม่อ
• ระดบัันานาชาต้ิ

  สร�างเครอ่ขัา่ยความรว่มม่อกบัสถืาบนั่การศกึษา

  จาก 8 ป้ระเทำศ ป้ระกอบดำ�วย สหรฐัอเมรกิา ญี�ปุ้่ น่

  อิน่เดีำย จีน่ ไตำ�หวนั่ อิน่โดำนี่เซีึ่ย เกาหลี และฟิลปิ้ปิ้น่ส์

• ระดบััชาต้ิ

  รว่มม่อกบัสถืาบนั่การศกึษาหน่ว่ยงาน่ขัองรฐัและ

  เอกชน่ไมน่่�อยกวา่ 11 หน่ว่ยงาน่ และกลุม่เครอ่ขัา่ย

  การศกึษา 3 กลุม่

รางวััลควิามภาคภูมิใจั
• ศิษยเ์ก่าดีำเดำน่่วิทำยาลยัเทำคนิ่คเชียงใหม ่ปี้ พื่.ศ.

   2550

• ศิษยเ์ก่าดีำเดำน่่ สาขัาวิศวกรรมไฟฟ�า มทำร.ล�าน่น่า

   เชียงใหม ่ปี้ พื่.ศ.2552

• ขั�าราชการพื่ลเรอ่น่ดีำเดำน่่ ปี้ พื่.ศ.2555

• รางวลัเหมราช บคุคลตำ�น่แบบ ผู้้�น่ ำาดำ�าน่บรหิาร

   พื่ฒัน่าองคก์ร ปี้ พื่.ศ.2562 (มล้นิ่ธิิ ดำิน่ดีำน่ำ�าใส แหง่

   ป้ระเทำศไทำย)

•  ล ำาดำบัทีำ� 3 ขัองมทำร.ล�าน่น่า ลำาดำบัทีำ� 1,660 ขัองป้ระเทำศ    

   : ผู้ลการจดัำอนั่ดำบัน่กัวิจยั  ทีำ�มีศกัยภาพื่ ระดำบัมหาวิทำยาลยั      

   ระดำบัป้ระเทำศ และระดำบัโลก ฐาน่ขั�อมล้ AD Scientific    
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วิสัยทำัศึน์และเป้าหมาย 
เพื่่�อการพื่ัฒนามหาวิิทยาลััย

ปณ์ิธาน (GOAL) : 
มหาวิทำยาลยัน่กัป้ฏิิบตัำิม่ออาชีพื่

ปรัชญา (Philosophy) : 
เทำคโน่โลยี น่วตัำกรรม เพ่ื่�อชมุชน่ สงัคม

วัิสัยทััศน์ (Vision)
“มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีชั�น่น่ำาเฉพื่าะทำางดำ�าน่วิชาชีพื่ 

ทีำ�ผู้ลติำบณัฑิิตำน่กัป้ฏิิบตัำิม่ออาชีพื่ ตำามศาสตำรพ์ื่ระราชา

สร�างสรรคน์่วตัำกรรม พื่ฒัน่างาน่ บน่พ่ื่�น่ฐาน่ความรบัผิู้ดำชอบ

ตำอ่ชมุชน่ สงัคม ทำ�องถิื�น่ อยา่งยั�งย่น่”

หลักการขัับเคล่�อน : 
“เขั�าใจ เขั�าถืงึ จงึพื่ฒัน่า”  

แนวัคิด้การพััฒนา : 
“ระเบิดำจากภายใน่ หวัใจขัองการพื่ฒัน่า”  

วััฒนธรรมองค์กร 
R : Responsibility - รบัผิู้ดำชอบตำอ่ภารกิจตำอ่ชมุชน่สงัคมป้ระเทำศชาตำิ

M : Morality - ยดึำมั�น่ใน่คณุธิรรมความงามความดีำ

U : Unity - ความเป็้น่หน่ึ�งเดีำยว

T : Technology - วิทำยาศาสตำรแ์ละเทำคโน่โลยีเป็้น่ฐาน่การพื่ฒัน่า

L : Learning society - สงัคมแหง่การเรยีน่ร้ � ดำ�วยการมีสว่น่รว่มทำางสงัคม 

(Social Engagement)
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กรอบันโยบัาย : สร้างคน สร้างงาน 
สร้าง (พื่ัฒนา) สังคม
 1. สร้างคน: สง่เสรมิให�เกิดำการ “สร�าง พื่ฒัน่า คน่ ใน่ทำกุมิตำิขัองการจดัำการ
ศกึษา” ตำามความเชี�ยวชาญอยา่งม่ออาชีพื่ โดำยการเพิื่�มศกัยภาพื่ขัองคน่ทำั�งองคก์ร (อาจารย ์ 

เจ�าหน่�าทีำ� น่กัศกึษา) ให�มีทำกัษะ ความร้ � ความสามารถื และความรบัผิู้ดำชอบตำอ่สงัคม ภาย

ใตำ�กรอบแน่วคิดำและป้รชัญาขัองศาสตำรพ์ื่ระราชา

 2. สร้างงาน: พื่ฒัน่า ยกระดำบัการ “สร�างงาน่ดำ�าน่การศกึษา” ทำั�งการเรยีน่การ

สอน่ การพื่ฒัน่างาน่วจิยั การบรกิารวิชาการ การทำำาน่ศุลิป้ะวฒัน่ธิรรม รวมถืงึการสร�างงาน่

สำาหรบัการบรหิารมหาวิทำยาลยั เพ่ื่�อให�เกิดำน่วตัำกรรม องคค์วามร้ � และแหลง่เรยีน่ร้ � ทีำ�สามารถื

น่ำามาใช�ตำอบโจทำยข์ัองการพื่ฒัน่าอาชีพื่ เศรษฐกิจ สงัคม ไดำ�อยา่งเป็้น่ระบบ และเกิดำความ

เหมาะสมกบัสภาวะการณปั์้จจบุนั่

 3. สร้าง (พฒันา) สังคม: สร�างมหาวิทำยาลยัให�เป็้น่ “ค้ค่ิดำขัองสงัคม” ไมว่า่

จะเป็้น่ชมุชน่ สถืาน่ป้ระกอบการ โรงงาน่และภาคีเครอ่ขัา่ยตำา่ง ๆ ทีำ�ตำ�องการใช�การศกึษา 

งาน่วิชาการ ใน่การเขั�าไป้พื่ฒัน่าคน่ พื่ฒัน่างาน่ พื่ฒัน่าพ่ื่�น่ทีำ� เพ่ื่�อตำอบโจทำยก์ารพื่ฒัน่า

ป้ระเทำศ และการพื่ฒัน่าสงัคม ให�เกิดำการเรยีน่ร้ �แบบยั�งย่น่

กรอบัการดำำาเนินงาน 3 ระยะ : 
“สร้างความิ่เชื�อัมัิ่�น รังสรรค์งาน
พัฒนา เพ่�มิ่มิู่ลค่าเช่งรุก”
 1. สร้างควิามเช่�อมั�น : มุง่สร�างความเช่�อมั�น่ ให�ทำกุภาคสว่น่ทีำ�เกี�ยวขั�องกบั

มหาวิทำยาลยั เกิดำความมั�น่ใจตำ่อแน่วทำางการบรหิารการพื่ฒัน่าการศกึษา เพ่ื่�อสร�างแรง

กระตำุ�น่แก่ป้ระชาคมให�เกิดำการ “ระเบดิำจากภายใน่”  ส้ก่ารพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัแบบก�าว

กระโดำดำ และมุง่ส้ค่วามมั�น่คงและยั�งย่น่

 2. รังสรรคง์านพัฒนา : มุ่งรงัสรรคพ์ื่ฒัน่างาน่ ทีำ�ตำอบโจทำยภ์ารกิจขัอง

มหาวิทำยาลยั ภายใตำ�การเขั�ามามีสว่น่รว่มขัองป้ระชาคมทำกุภาคสว่น่ “ความรว่มม่อค่อหวัใจ

หลกัขัองการพื่ฒัน่า” เพ่ื่�อก่อเกิดำการพื่ฒัน่างาน่มหาวิทำยาลยัทีำ�มีป้ระสทิำธิิภาพื่ บน่พ่ื่�น่ฐาน่

ความมั�น่คงและยั�งย่น่

 3. เพิ�มม้ลค่าเชงิรุกำ : มุง่เพิื่�มมล้คา่เชิงรุก แก่มหาวิทำยาลยัเพ่ื่�อ “สร�างความ

ยั�งย่น่ให�มหาวิทำยาลยัทำั�งระบบ” ให�สามารถือย้ไ่ดำ�อยา่งภาคภมิ้และมีศกัดำิ�ศร ีให�สมกบัการ

พื่ระราชทำาน่น่าม “มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคล” มหาวิทำยาลยัอนั่เป็้น่มิ�งมงคลแหง่

พื่ระราชาอยา่งแทำ�จรงิ
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นโยบัาย 
เพื�อัการพัฒนามิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่
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แผู้นงาน
การขับัเคลื�อันงานสำาคัญ
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“หัวใจ….
    ขอังอังค์กร”

 ก่ำอนอ่�น...ผู้มตำ�องขัอขัอบคณุทำกุ ๆ คน่ใน่

องค์กรรวมถืึง คณะบุคคลทีำ�ป้ฏิิบัตำิหน่�าทีำ�  สภา

มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า ทีำ�ไดำ�มอบ

ความไว�วางใจ  คดัำเลอ่กให�กระผู้ม  เป็้น่ผู้้�สมควรดำำารง

ตำำาแหน่่งอธิิการบดีำ มทำร.ล�าน่น่า ซึ่ึ�งกระผู้มมีความ

เช่�อมั�น่และศรทัำธิาเสมอมาวา่ “เราทุกำคน” ณ ทีำ�แหง่

นี่ � จะสามารถืน่ำาพื่ามหาวิทำยาลยัไป้ส้ค่วามเจรญิ ส้่

ความก�าวหน่�า ไดำ�อยา่งภาคภมิ้ใจ แน่น่่อน่ครบั

 กระผู้มไดำ�ให�ค ำามั�น่สญัญาแก่คณะบคุคลฯ 

ไว�อยา่งแน่ว่แน่ว่า่... กระผู้มจะให�ความสำาคญักบัการ

พื่ฒัน่ามหาวทิำยาลยั ดำ�วยการใสใ่จ พื่ฒัน่า “บุัคลากำร

” ให�เป็้น่วาระเรง่ดำว่น่ทีำ�ส ำาคญัทีำ�สดุำ ซึ่ึ�งใน่ความหมาย

ขัองบคุลากรใน่มมุมองขัองกระผู้ม  ก็ค่อ  “นักำศึกึำษา

 คณิาจารยี ์ เจ้าหน้าที� รวิมถงึชุมชนและสังคม 

รอบัมหาวิทิยีาลัยี”

 ซึ่ึ�งกระผู้มมองวา่ “บุัคลากำร ถอ่เป็็น หวัิใจ

ข้ององคก์ำร” ซึ่ึ�งหากยามใดำ บคุลากรขัองเราออ่น่แอ

 ออ่น่ล�า...มหาวิทำยาลยัขัองเราย่อมออ่น่แอตำามฉนั่

น่ั�น่  และหากยามใดำ เราสามารถืทำำาให� “หวัใจขัอง

องคก์รเขั�มแข็ัง” ... ยามน่ั�น่มหาวทิำยาลยัขัองเรายอ่ม

มีโอกาสเตำบิโตำอยา่งก�าวกระโดำดำอยา่งแน่น่่อน่

องค์กรแห่งนี� จึงต�องดำ้แล 

“หัวิใจัด้วิงน้�”  
ให�มีสุขภาพแข็งแรง 

ม้ควิามสุขั ไปพื่ร้อมกับ 
ความเชั้�อมั�น มั�นใจ 

เพื่่�อการสร้างพื่ลัังควิามสามารถ 
ในการสร�างภ้มิคุ�มกันทำี�ดำี 

สร้างควิามเติิบโติแก่องค์กร
ภายใติ้วัาระขัองการขัับเคล่�อนครั�งน้�...
กระผู้มจะสน่บัสน่นุ่อยา่งเตำม็ทีำ�  ให�บคุลากรไดำ�ทำำางาน่ 

อย่างเป็้น่สขุั ไดำ�ทำ ำาใน่สิ�งทีำ�ตำน่รกัและไดำ�ทำำาอย่างทีำ�ตำน่

ตำ� อ ง ก า ร พื่ั ฒ น่ า   ซึ่ึ� ง ก ร ะ ผู้ ม เ ช่� อ มั� น่ ว่ า . . . 

จะสามารถืหาเคร่�องม่อทีำ�ดีำพื่อ ทีำ�สามารถืบง่บอกความ

สามารถืขัองแตำล่ะบคุคลวา่เป็้น่อยา่งไร เพ่ื่�อจะไดำ�เขั�าใจ

ตำน่เอง เตำมิเตำม็ใน่สิ�งทีำ�ขัาดำ พื่ฒัน่าใน่สิ�งทีำ�รกัและน่ำามา

ซึ่ึ�งพื่ลงัอนั่ยิ�งใหญ่ใน่การพื่ฒัน่าองคก์รตำ่อไป้ เราคง

ตำ�องหาเทำคโน่โลยีทีำ�เหมาะสม ทีำ�สามารถืน่ำามาใช�กบัการ

เรียน่ร้ � และพื่ฒัน่าศกัยภาพื่ขัองแตำ่ละบุคคล เพื่ราะ

แตำล่ะคน่มีความถืน่ดัำไมเ่หม่อน่กนั่  แตำก็่สามารถืฝึ่กฝ่น่

ให�มีทำกัษะหรอ่เก่งขัึ �น่มาไดำ� โดำยพื่ฒัน่าให�เป็้น่สมรรถืน่ะ

 เพ่ื่�อน่ำาความสามารถื ความเก่ง และทำกัษะสง้มาพื่ฒัน่า

ตำน่เองและรว่มกนั่พื่ฒัน่าองคก์รให�เจรญิรุง่เรอ่งตำอ่ไป้.

..ผู้มเช่�อมั�นและศึรัทธาหัวิใจข้ององคก์ำรเสมอ

ครับั
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หัวใจในบั�าน 
ต�องมีคุณภาพชัีวิตทำี�ดำีขึ�น

ในทำุกมิติ ค้อ 
สุขภาพกายิ่ สุขภาพใจ 
ความสำาคัญต่อสังคมและ

สภาพแวดำล�อม
ก่่อเก่ิดเป็็นพลเมืืองคุุณภาพ

แห่่งมืห่าวิิทยาลัย  
(RMUTL Smart Citizens) 

 ใน่ครั�งการน่ำาเสน่อน่โยบายตำ่อคณะกรรมการ

สรรหา และคณะบคุคลฯ ทีำ�ผู้า่น่มาน่ั�น่ หน่ึ�งใน่น่โยบายทีำ�

ผู้มเองไดำ�ให�ความสำาคญัเป็้น่ลำาดำบัตำ�น่ๆ ใน่การน่ำาเสน่อ 

ก็ค่อเร่�อง “กำารพฒันาคุณิภาพชวีิติ้บุัคลากำร” ซึ่ึ�งตำวัผู้ม

เองไดำ�ทำำาการคดิำและอธิิบายถืงึแน่วทำางการมุง่สร�าง การ

พื่ัฒน่าคุณภาพื่ชีวิตำบุคลากรใน่มหาวิทำยาลัยไว�  

ดำงัป้รากฏิใน่น่โยบายทีำ� 5 ภายใตำ�มิตำิขัองกรอบน่โยบาย

ใน่การสร�างคน่ ...ผู้มไดำ�น่ำาเสน่อให�คณะผู้้�พิื่จารณาเห็น่

มมุมองและแน่วคดิำ บน่ความจรงิใจ ตำั�งใจ ขัองตำวัผู้มเอง

ทีำ�ตำ�องการจะพื่ัฒน่าคุณภาพื่ชีวิตำบุคลากร ใน่รั�ว

มหาวิทำยาลัยแห่งนี่ � โดำยเฉพื่าะบุคลากรใน่บ�าน่  

(คณาจารย ์เจ�าหน่�าทีำ�) หรอ่ใน่มมุมองขัองผู้ม ทีำ�สามารถื

ให�ค ำาจำากดัำความขัองทำรพัื่ยากรทีำ�มีคา่นี่ �ไว�วา่ “หวัิใจใน

บัา้น” ...วา่ตำวัผู้มเองจะดำำาเนิ่น่การอยา่งไร? กบัทำรพัื่ยากร

ทีำ�มีค่าเหล่านี่ �ให�เกิดำแรงกำาลังใจทีำ�พื่ร�อมจะขัับเคล่�อน่ 

ร่วมพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยั ให�ป้ระสบความสำาเร็จบรรล ุ

เป้�าหมายไดำ�อย่างรวดำเรว็และมีป้ระสิทำธิิภาพื่ไป้ดำ�วยกนั่ 

โดำยทำกุฝ่่ายตำา่งไดำ�ป้ระโยชน่ร์ว่มกนั่แบบ “Win-Win”

ซึ่ึ�งแน่วทำางการดำำาเนิ่น่การทีำ�ผู้มใช�อธิิบาย ก็ค่อ การมุ่ง

สร�างระบบกลไกเพ่ื่�อการพื่ฒัน่าคุณภาพื่ชีวิตำบุคลากร

อย่างเป็้น่ระบบและยกระดำบัศกัยภาพื่บุคลากรให�ก�าว

เดำิน่ไป้พื่ร�อมกับการสร�างความร่วมม่อ ความสามัคคี  

ภายใตำ�เป้�าหมายขัองการพื่ฒัน่าใน่ทิำศทำางเดีำยวกนั่ โดำย…

ภายใตำ�คณุสมบตัำ ิ3 ป้ระการ ค่อ 
1. เป็็นผู้้้มีควิามเช่�อมั�นและกำารยีอมรับัเป้็าหมายี
และค่านิยีมองคก์ำร 
2. เป็็นผู้้้มคีวิามเต้ม็ใจที�จะทุม่เท ควิามพยีายีามเพ่�อ
ป็ระโยีชนอ์งคก์ำร  
3. เกำิดควิามภาคภ้มิใจในกำารเป็็นส่วินหนึ�งข้อง
องคก์ำร 

ในบั้าน”
“หัวใจ
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    ระบับัและกำลไกำกำารสร้างควิามเช่�อมั�นให้แก่ำ
บุัคลากำรที�ไดน้ำาเสนอต้อ่คณิะผู้้้พจิารณิา
1.ค่าต้อบัแทนที�ยุีต้ิธรรมและเพียีงพอ: การจ่าย 
คา่ตำอบแทำน่ตำามขั�อกำาหน่ดำกฎหมายทีำ�เหมาะสมและเกิดำ
ความเทำ่าเทีำยม บน่ภารกิจ พื่นั่ธิกิจและเป้�าหมายขัอง
องคก์รเป็้น่ทีำ�ตำั�ง โดำยให�ทำกุคน่มีสว่น่รว่มคิดำ
2.ควิามก้ำาวิหน้าและควิามมั�นคงในกำารทำางาน: การ
จดัำทำำาเส�น่ทำางการเตำิบโตำขัองแตำล่ะสายงาน่อยา่งชดัำเจน่
และสง่เสรมิการพื่ฒัน่าระบบกลไกสง่เสรมิทีำ�เหมาะสมกบั
แตำล่ะบคุคล
3.สภาพกำารทำางานที�ป็ลอดภัยีและส่งเสริมสุข้ภาพ
ที�ดี :  การป้รับป้รุงสภาพื่แวดำล�อมและการกำาหน่ดำ
มาตำรฐาน่สง่เสรมิสขุัภาพื่ ทำั�วทำั�งองคก์ร
4.ใหโ้อกำาสในกำารพัฒนาศัึกำยีภาพ: การสง่เสรมิการ
พื่ฒัน่าศกัยภาพื่ขัองบคุคลให�เกิดำขัึ �น่สอดำคล�องกบัความ
ตำ�องการขัองตำวับคุคล ทำั�งใน่ระยะสั�น่ระยะยาว บน่ความ
ตำอ่เน่่�อง 
5 . บั้ ร ณิ า กำ า ร ท า ง สั ง ค ม ห ร่ อ กำ า ร ทำา ง า น 
ร่วิมกัำน: การสร�างบรรยากาศทีำ�สง่เสรมิให�เกิดำการทำำางาน่
รว่มกนั่อยา่งสมำ�าเสมอ เพ่ื่�อการสร�างทีำมและสร�างความ
ไว�วางใจซึ่ึ�งกนั่และกนั่
6. เสริมสร้างงานที�เกำี�ยีวิข้้องสัมพนัธกั์ำบัสังคม: การ
ส่งเสริมให�บุคลากรไดำ�ทำำาป้ระโยชน่แ์ละรบัผิู้ดำชอบตำ่อ
สงัคม 
 ภายีใต้้วิาระข้องกำารขั้บัเคล่�อนครั�งนี�…  

ผู้มพื่ร�อมสร�างระบบและกลไกทีำ�กลา่วมาขั�างตำ�น่ ส้ก่ลยทุำธิ์
และกิจกรรม ทีำ�ป้ฏิิบตัำิไดำ�จริงอย่างเป็้น่ร้ป้ธิรรม เพ่ื่�อทำำา  
“หวัิใจในบัา้น” แหง่นี่ � มีความสขุักาย สขุัใจ มีแรงพื่ลงัทีำ�
จะพื่ัฒน่า ขัับเคล่�อน่บ�าน่ขัองเราให�ไป้ส้่ความสำาเร็จ 
แหง่การเป็้น่ผู้้�น่ ำาทำางการศกึษา ดำ�าน่เทำคโน่โลยี น่วตัำกรรม
 เพ่ื่�อการพื่ฒัน่าป้ระเทำศ อยา่งภาคภมิ้ ไป้ดำ�วยกนั่ครบั 
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 การทีำ�เราจะขับัเคล่�อน่องคก์รให�สามารถืเตำิบโตำอย่างก�าวกระโดำดำน่ั�น่ เราจำาเป็้น่อย่างยิ�งตำ�องดำงึ
สรรพื่กำาลงัขัองบคุลากรทำั�งหมดำมารว่มดำ�วย ชว่ยกนั่พื่ฒัน่า ซึ่ึ�งการจะรวมพื่ลงัให�องคก์รเป็้น่หน่ึ�งเดีำยวอยา่ง
สมดำลุ เพ่ื่�อฝ่่าฟัน่อปุ้สรรค ให�ไป้ถืงึฝั่� งฝั่น่ไดำ�น่ั�น่ เราตำ�องให�บคุลากรใน่องคก์ร “ร้ �จกัตำน่ ร้ �จกัทีำม และร้ �จกั
องคก์ร” โดำย…
 ร้้จกัำต้น : เป็้น่การค�น่หาความสามารถืและเขั�าใจตำวัตำน่ขัองเราไดำ�วา่เราชอบหรอ่ถืน่ดัำอะไรและมี
ความเก่งทำางดำ�าน่ไหน่
 ร้้จกัำทมี : เป็้น่การสร�างทีำมหรอ่ทำำางาน่เป็้น่ทีำม โดำยตำ�องเขั�าใจถืงึ ความแตำกตำา่งขัองตำวับคุคล ความ
แตำกตำา่งขัองความสามารถื เขั�าใจถืงึภาระหน่�าทีำ�รบัผิู้ดำชอบ และเขั�าใจถืงึวธีิิการป้รบัตำวัทำำางาน่เพ่ื่�อเกิดำการ
แลกเป้ลี�ยน่เรยีน่ร้ �รว่มกบัผู้้�อ่�น่ บน่เป้�าหมายเดีำยวกนั่ไดำ�
 ร้้จักำองคก์ำร : เป็้น่การสร�างความเขั�าใจให�เห็น่ พ่ื่ �น่ฐาน่และรากฐาน่ บริบทำขัององคก์รทีำ�เป็้น่ 
จดุำแขั็ง เพ่ื่�อน่ำาส้โ่อกาสแหง่การพื่ฒัน่า ให�ไป้ส้เ่ป้�าหมายแหง่ความสำาเรจ็ ดำงัทีำ�ตำั�งและคาดำหวงัไว�
การทีำ�ทำกุคน่ใน่องคก์รไดำ�เขั�าใจกบั 3 ร้ �จกั ดำงัทีำ�กลา่วไว�ขั�างตำ�น่ ยอ่มเสม่อน่ไดำ�ฉายภาพื่ชดัำเจน่ขัองตำน่เองบน่
เส�น่ทำางขัองการเตำบิโตำรว่มกบัองคก์ร วา่…

“ร้�จักตำน 
         ร้�จักที่ีมิ่ 
ร้�จักอังค์กร” 03

เราจะร้�จุดำเดำ่น…
เพื�อัการพัฒนาตำ่อัยิ่อัดี  

และสามิ่ารถแก้ไขจุดีบักพร่อัง 
เพ่�อป้องกันความผู้ิดำพลาดำไดำ�
เราจะมีเพ่�อนร่วมเดำินทำาง…
ที่ี�พร้อัมิ่จะฝั่าฟัันอัุป็สรรค

ข้างห่น้าไป็ดี้วยิ่กัน 
ไมิ่่เก่ดีความิ่โดีดีเดีี�ยิ่วและ

เดีียิ่วดีายิ่
เราจะมองเห็นเป้าหมาย…

สู่ความิ่สำาเร็จ บันจุดีร่วมิ่เดีียิ่วกัน
 ไดี้อัยิ่่างชัดีเจน
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 ซึ่ึ�งภาพื่ดำงักลา่วนี่ � จะเตำม็พื่ร�อมไป้ดำ�วย “ควิามมั�นใจและเช่�อใจ” ขัองทำกุคน่ใน่องคก์ร จน่
ก่อเกิดำเป็้น่ “ควิามเช่�อมั�น” วา่… “เราทุกำคนและองคก์ำรแหง่นี� จะเดนิทางไป็ส่้ควิามสำาเร็จ

ร่วิมกัำนไดอ้ยี่างแน่นอน” 

 ใน่มมุมองขัองผู้ม ณ เวลานี่� การป้ลก้ฝั่งให�บคุลากรใน่องคก์รไดำ� “ร้ �จกัตำน่ ร้ �จกัทีำม และร้ �จกั

องคก์ร” น่บัไดำ�วา่เป็้น่เร่�องสำาคญัทีำ�ตำ�องรบีเรง่ดำำาเนิ่น่การ จะตำ�องสง่เสรมิ สน่บัสน่นุ่ให�เกิดำ โป้รเจ็กตำ์

 โครงการ หรอ่กิจกรรมตำา่ง ๆ ทีำ�ตำอบโจทำยใ์ห�บคุลากรไดำ� “ร้ �จกั” เกิดำขัึ �น่อยา่งทำนั่ทีำ ให�เป็้น่วาระขัอง

การพื่ฒัน่า ใน่ทำกุระดำบัขัองการรบัร้ � อยา่งตำอ่เน่่�องและเป็้น่ระบบ 

 วาระครั�งนี่ � ถ่ือวา่เป็้น่วาระสำาคญัยิ�งทีำ�จะทำำาให�มหาวิทำยาลยัอนั่เป็้น่ทีำ�รกัขัองพื่วกเราทำกุคน่

ไดำ�เตำบิโตำอยา่งเตำม็กำาลงัดำ�วย “กำารร้้” ใน่ศกัยภาพื่ขัองบคุลากรและองคก์ร ส้ก่ารพื่ฒัน่าตำามความ

ถืน่ดัำและความเชี�ยวชาญขัองตำน่เอง เพ่ื่�อการเป็้น่ผู้้�น่ ำาแหง่การเป้ลี�ยน่แป้ลงใน่แตำล่ะมิตำ ิตำั�งแตำร่ะดำบั

หน่ว่ยสมรรถืน่ะ รายวิชา หลกัสต้ำร สาขัาวิชา คณะ มหาวิทำยาลยั พ่ื่ �น่ทีำ� สงัคม ชมุชน่ และป้ระเทำศชาตำิ 

 ผู้มจะสน่บัสน่นุ่การพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัครั�งนี่ � ให�เตำิบโตำ ภายใตำ�การทำำางาน่รว่มกนั่อยา่ง

เป็้น่ทีำม ทีำ�ร้ �บรบิทำ ร้ �รากฐาน่ ร้ � DNA ขัองความเป็้น่ราชมงคล ทีำ�สร �างบณัฑิิตำน่กัป้ฏิิบตัำิ มาทำกุยคุ 

ทำกุสมยัแก่สงัคมและป้ระเทำศชาตำ ิให�เกิดำการพื่ฒัน่า ส่บสาน่ตำามป้ณิธิาน่ ขัองใน่หลวงรชักาลทีำ� 9 

ทีำ�ทำรงก่อตำั�งสถืาบนั่การศกึษาอนั่ทำรงคณุคา่แหง่นี่ � ให�คงอย้ส่่บไป้ อยา่งภาคภมิ้

เป็็นการสร้างโอกาส 
ในการป็รับเป็ลี่่�ยนพฤติิกรรมองค์์กร 

จากการติั�งรับส่�การรุกแบบที่มที่�ร่้จักตินเองมากยิ�งขึ้้�น 
และเก่ดีการยิ่กระดีับัอังค์กร ให่้มิ่ีความิ่พร้อัมิ่ที่ี�ดีี  

ในการเข้าสู่เวที่ีแห่่งการแข่งขันตำ่อัไป็

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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 จากบทำความก่อน่หน่�า ทีำ�ผู้มไดำ�กล่าวถืึงเร่�อง “หัวใจใน่บ�าน่” และ  

“การร้ �จักตำน่ ร้ �จักทีำม ร้ �จักองค์กร” น่ั�น่ ก็เพ่ื่�อให�ทำุกทำ่าน่ไดำ�รับทำราบถืึง  

มมุมองขัองตำวักระผู้มเอง ทีำ�มีตำ่อบคุลากรภายใน่หร่อหวัใจใน่บ�าน่ ใน่บทำบาทำ

ขัอง “ผู้้�รว่ม   สรรสร�าง” บ�าน่แหง่นี่ � รวมถืงึเพ่ื่�อให�รบัร้ �ถืงึแน่วทำาง วิถีืขัองการขับั

เคล่�อน่องคก์ร โดำยการดำงึศกัยภาพื่บคุลากร  ผู้่าน่การสร�างฐาน่ความคิดำขัอง 

การร้ � 3 ป้ระการ โดำยมุง่หวงัให�การเตำบิโตำขัององคก์รใน่คราวนี่ � จะถืก้ดำำาเนิ่น่ให�

เกิดำการพื่ฒัน่าไป้อยา่งเป็้น่ระบบ โดำยตำวักระผู้มเอง คดิำเสมอวา่…

 ซึ่ึ�งใน่ความหมายขัอง “เมล็ดพันธ์คุณิภาพ” ทีำ�กล่าวมา 

ขั�างตำ�น่นี่ � ใน่มมุมองขัองกระผู้ม ก็ค่อ “นักำศึกึำษา” น่ั�น่เอง    ผู้้�ซึ่ึ�งเป็้น่

หวัใจหลกั เป็้น่อน่าคตำขัองป้ระเทำศชาตำ ิ ทีำ�พื่วกเราใน่ฐาน่ะผู้้�สรรสร�าง 

ตำ�องใสใ่จใน่การบ่มเพื่าะเมล็ดำพื่นั่ธิุเ์หลา่นี่ �   ให�เกิดำการเจรญิเตำิบโตำ 

งอกงามเป็้น่ตำ�น่ไม�ใหญ่ทีำ�ดีำ เป็้น่บุคลากร เป็้น่พื่ลเม่องคณุภาพื่ แก่

ป้ระเทำศชาตำิตำอ่ไป้ 

 โดำยทีำ�พื่วกเราทำุกคน่ใน่มหาวิทำยาลยัแห่งนี่ � ไม่ว่าจะเป็้น่ตำวั

กระผู้มเองใน่ฐาน่ะขัองผู้้�ไดำ�รบัการคดัำเลอ่กให�เป็้น่ผู้้�น่ ำาองคก์ร และคณะ

ผู้้�บรหิาร คร้(อาจารย)์ เจ�าหน่�าทีำ�และบคุลากรทำางการศกึษาทำั�งหมดำใน่

บ�าน่หลงันี่ � “ควิรต้อ้งทำาต้วัิเป็็นผู้้้ใหท้ี�ด”ี ทีำ�ตำ�องมารว่มม่อกนั่ เพ่ื่�อการ

สร�างสรรค ์บม่เพื่าะเมลด็ำพื่นั่ธิุเ์หลา่นี่ � ให�เกิดำการเตำบิโตำใน่ทำกุมิตำอิยา่ง

ดีำทีำ�สดุำ ไมว่า่จะเป็้น่ดำ�าน่วิชาการ ดำ�าน่ทำกัษะวิชาชีพื่ หรอ่ดำ�าน่ทำกัษะใน่

การดำำารงชีวิตำ โดำยตำ�องทำำาให�เมล็ดำพื่นั่ธิุเ์หลา่นี่ �เตำิบโตำขัึ �น่เป็้น่ “ผู้้้ที�ใช้

ควิามดนีำาควิามเก่ำง” เพ่ื่�อการสรรสร�างสงัคมทีำ�น่า่อย้ข่ัองพื่วกเราตำอ่

ไป้ใน่อน่าคตำ ดำงัน่ั�น่ เราตำ�องรว่มดำ�วยชว่ยกนั่ดำแ้ล ใสใ่จ เมลด็ำพื่นั่ธิุเ์หลา่

นี่ � ให�เสม่อน่วา่เขัาเหลา่นี่ � ค่อ “ล้กำหลานข้องพวิกำเรา” อยา่งแทำ�จรงิ

การเสริมสร�างความเข�มแข็งแก่หัวใจในบั�าน 
ในฐานะของผู้้�สรรสร�าง 

จะเป็็นตำ้นที่างที่ี�ดีีแห่่งการพัฒนา
เพ่�อการสร�างสรรค์ เมล็ดำพันธุ์ทำี�มีคุณภาพ

 กลับัคืนสู่ชุมิ่ชน สังคมิ่ ป็ระเที่ศ ให่้เก่ดี
ความิ่เจริญงอักงามิ่ตำ่อัไป็

04“เมล็ดำพันธุ์
คุณภาพจาก

มิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่”
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 เพีื่ยงเราทำกุคน่ตำา่งรว่มม่อ รว่มใจกนั่ บม่เพื่าะเมลด็ำพื่นั่ธิุเ์หลา่นี่ � ดำ�วยความรกั ดำ�วยความศรทัำธิาใน่

อาชีพื่ขัองเรา ใน่ฐาน่ะผู้้�ให�อยา่งแทำ�จรงิแล�วน่ั�น่ กระผู้มเช่�อไดำ�วา่บ�าน่หลงันี่ �จะเตำม็ไป้ดำ�วยความอบอุน่่ เตำม็

ไป้ดำ�วยความสขุั เตำม็ไป้ดำ�วยความจรงิใจขัองการไดำ�ชว่ยเหล่อซึ่ึ�งกนั่และกนั่  และพื่วกเราจะมีบ�าน่หลงัทีำ�สอง

ทีำ�มีคณุภาพื่ไมแ่พื่�ทีำ�ใดำ ๆ  บน่โลกนี่� ซึ่ึ�งภาพื่ลกัษณที์ำ�จะเกิดำขัึ �น่จากบ�าน่หลงันี่ � ยอ่มน่ำาพื่าซึ่ึ�งการยอมรบั ความ

ไว�เน่่ �อเช่�อใจ ขัองผู้้�ป้กครอง ขัองชมุชน่ สงัคม และป้ระเทำศ   อนั่จะน่ำาไป้ส้ค่วามสำาเรจ็ ความคงอย้ข่ัององคก์ร

 อยา่งยั�งย่น่ส่บไป้

 กระผู้มพื่ร�อมจะสน่บัสน่นุ่ลก้หลาน่ขัองเราไดำ�เตำิบโตำ ไดำ�ใช�ชีวิตำบน่โลกขัองการเป้ลี�ยน่แป้ลงทำาง

เทำคโน่โลยีอยา่งร้ �เทำา่ทำนั่ (Digital Life) ไดำ�มีคณุภาพื่ชีวิตำทีำ�ดีำ (Health Efficiency) และมีความสขุัใน่สงัคม

ขัองบ�าน่หลงันี่ � (Social Well-beings) ส้ก่ารเป็้น่พื่ลเม่องคณุภาพื่ (Smart Citizens) เพ่ื่�อเป็้น่พื่ลงัใน่การ

สร�างชาติำทีำ�พื่งึป้ระสงคข์ัองพื่วกเราทำกุคน่ตำอ่ไป้ เพื่ราะเขัาเหลา่นี่ �ค่อ “เมลด็พนัธุคุ์ณิภาพจากำมหาวิทิยีาลัยี

” โดำยการสรรสร�างจากพื่วกเราทำกุคน่…. กำระผู้มข้อสัญญาครับั!

โดียิ่
ล้กหลานของเรา….ติ้องได้้รับควิามสุขัแลัะภาคภูมิใจัท้�ได้้เป็นส่วินหนึ�งขัองครอบครัวิบ้านหลัังน้�
ล้กหลานของเรา….ติ้องได้้รับการเอาใจัใส่ ให้ม้สุขัภาพื่กายแลัะสุขัภาพื่จัิติท้�ด้้
ล้กหลานของเรา….ติ้องได้้รับการศึึกษาท้�สามารถให้ควิามรู้ เติิมเติ็มทักษะท้�เขัาติ้องการได้้
ล้กหลานของเรา….ติ้องได้้รับโอกาสทางควิามคิด้ โอกาสสร้างสรรค์ผลังาน ในสิ�งท้�รัก สิ�งท้�ชอบ
ล้กหลานของเรา….ติ้องได้้รับควิามรู้สึก สุขัใจั เม่�อได้้ช่วิยเหลั่อผู้อ่�น ได้้รับใช้ชุมชน สังคม ขัองเขัา
ล้กหลานของเรา….ติ้องได้้อยู่สิ�งแวิด้ลั้อมท้�ด้้ ม้สังคมคุณภาพื่ เพื่่�อการเติิบโติอย่างสมบูรณ์
ล้กหลานของเรา….ติ้องม้งานทำาท้�ด้้ ม้อาช้พื่ท้�ด้้ ม้รายได้้ท้�ด้้ เม่�อจับการศึึกษา
ล้กหลานของเรา….ติ้องพื่ร้อมเป็นผู้นำาแลัะเป็นผู้ติามท้�ด้้ แลัะสิ�งสำาคัญติ้องเป็นคนด้้นำาเก่ง

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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            “มหาวิทำยาลัย
... เพื�อัชุมิ่ชน สังคมิ่”

05
“มหาวิิทยีาลัยีนวัิต้กำรรมเพ่�อชุมชน” นี่�ค่อ ป้รชัญา ขัองมหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราช

มงคลล�าน่น่า ซึ่ึ�งถ่ือไดำ�วา่เป็้น่ป้รชัญาทีำ�เม่�อไดำ�อา่น่หรอ่เม่�อไดำ�ยิน่ เราก็สามารถืรบัร้ �ไดำ�ถืึง

ความเป็้น่ตำวัตำน่ ไดำ�เหน็่หลกัมั�น่ขัองความเป็้น่มหาวิทำยาลยัแหง่นี่ � ดำงัน่ั�น่เราจะป้ฏิิเสธิไม่

ไดำ�เลยวา่ 

มหาวิทำยาลัยเทำคโนโลยีราชัมงคลล�านนา 
ตำ้อังเป็็นมิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ ที่ี�เข้าไป็มิ่ีบัที่บัาที่ในการช่วยิ่เห่ลือั  

การพัฒนา ชัุมชัน สังคม ทำ�องถิ�น
โดียิ่การสร้าง พัฒนา นวัตำกรรมิ่ เที่คโนโลยิ่ี

ที่ี�สามิ่ารถตำอับัโจที่ยิ่์ความิ่ตำ้อังการไดี้อัยิ่่างเห่มิ่าะสมิ่ 
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            “มหาวิทำยาลัย
... เพื�อัชุมิ่ชน สังคมิ่”

ชั่วยเหล้อเพ่�อบัรรเทำาความเดำ้อดำร�อน 

ระยิ่ะสั�น : ให่้อัยิู่่ไดี้ 

และส่งเสริมการสร�าง พัฒนานวัตกรรมเพ่�อแก�

ป็ัญห่าระยิ่ะยิ่าว : ให่้อัยิู่่รอัดี 

และ ต่อยอดำ สู่การสร้างมิู่ลค่าที่างเศรษฐก่จ

ที่ี�เป็็นระบับั ให่้ยิ่ั�งยิ่ืน

ซึ่ึ�งเม่�อมองบริบทำการเป็้น่มหาวิทำยาลยัน่กัป้ฏิิบตัำิ ทีำ�ไดำ�ถืก้ถ่ืายทำอดำ

ความเป็้น่ “ราชมงคล” ตำั�งแตำอ่ดีำตำจวบจน่ปั้จจบุนั่ มหาวิทำยาลยัแหง่

นี่ �  ไ ดำ� เ ขั� า ไ ป้ มี บ ทำ บ า ทำ ใ น่ ก า ร ช่ ว ย เ ห ล่ อ ชุ ม ช น่  สั ง ค ม  

อยา่งตำอ่เน่่�องเสมอมา แตำก่ระน่ั�น่การทำำาให�มหาวิทำยาลยัสามารถืเป็้น่

ทีำ�พื่ึ�ง เป็้น่ค้ค่ิดำ แก่ชมุชน่ สงัคม อยา่งแทำ�จรงิน่ั�น่ ใน่ทำกุภาวะวิกฤตำิทีำ�

เกิดำขัึ �น่ ไม่ว่าจะเล็กหร่อใหญ่ พื่วกเราชาวราชมงคลล�าน่น่า  

“ต้้องทำาให้สถาบัันกำารศึึกำษาแห่งนี�เสม่อนเป็็น เพ่�อน พี�น้อง  

ที�คอยีช่วิยีเหลอ่ อยี้เ่คยีีงข้้างพวิกำเข้าเหล่านั�นเสมอ ”ไมว่า่วกิฤตำิ

ขัองโรคระบาดำ COVID-19 ทีำ�ถ่ือไดำ�วา่ เป็้น่ปั้ญหาใหญ่ทีำ�สง่ผู้ลกระทำบ

ไป้ทำั�วโลก หรอ่วิกฤตำใิกล�ตำวัทีำ�มกัพื่บเห็น่ หรอ่เกิดำขัึ �น่ใน่ทำกุ ๆ ปี้ ขัอง

เขัตำภาคเหน่่อ อาทิำ ปั้ญหาหมอกควนั่ PM2.5 ปั้ญหาภยัพิื่บตัำจิากแผู้น่่

ดำิน่ไหว หรอ่ปั้ญหาจากอทุำกภยั น่ำ�าทำว่ม ดำิน่ถืลม่ น่ั�น่ ใน่มมุมองขัอง

ตำวักระผู้มเอง มีความเหน็่วา่ ใน่ทำกุวิกฤตำ ิทำกุปั้ญหา ทีำ�เกิดำขัึ �น่ ล�วน่

เป็้น่โอกาสทีำ�จะพิื่สจ้น่ ์ให�เหน็่วา่ มหาวิทำยาลยัอนั่เป็้น่ทีำ�รกัขัองเราแหง่

นี่ � จะสามารถืเขั�าไป้ชว่ยเหล่อ รว่มแก�ไขั รว่มพื่ฒัน่ากบั เพ่ื่�อน่ พีื่�น่�อง

 สงัคมรอบมหาวิทำยาลยัขัองเรา ให�ดีำขัึ �น่ ไดำ�อยา่งไร

ดำงัน่ั�น่ พื่วกเราทำกุคน่ ณ มหาวิทำยาลยัแหง่นี่ � จะตำ�องรวมพื่ลงักนั่อีก

ครั�ง เพ่ื่�อรว่มฟัน่ฝ่่าวิกฤตำติำา่ง ๆ  เหลา่นี่ �ไป้พื่ร�อมกบั เพ่ื่�อน่ พีื่�น่�อง สงัคม

ขัองเรา โดำยเราจะตำ�องก�าวเป็้น่มหาวิทำยาลยัผู้้�น่ ำาดำ�าน่เทำคโน่โลยีและ

น่วตัำกรรมทีำ�ส ำาคญั  ทีำ�มีค ำาตำอบให�แก่ป้ระเทำศให�จงไดำ� เพ่ื่�อการสร�าง

มหาวิทำยาลยัขัองเราแหง่นี่ �ให�เป็้น่ “เส�น่เล่อดำใหญ่ ใน่การหลอ่เลี �ยง

ชีวิตำ รว่มพื่ฒัน่าป้ระเทำศ” ทำั�งนี่ � เพ่ื่�อวิกฤตำหิรอ่ปั้ญหาทีำ�เกิดำขัึ �น่ จะเป็้น่

โอกาสใน่การเตำบิโตำขัองมหาวทิำยาลยั รว่มกบัชมุชน่ สงัคมอยา่งยั�งย่น่

 เพ่ื่�อเป็้น่การ “สบ่สาน่ รกัษา ตำอ่ยอดำ” ตำามรอยพื่ระราชา สร�างคณุคา่

การเป็้น่ “มหาวิทำยาลยัอนั่มิ�งมงคลแหง่พื่ระราชา ทีำ�ใช�องคค์วามร้ �แก�

ปั้ญหาเพ่ื่�อ ชมุชน่ สงัคม ไดำ�อยา่งแทำ�จรงิ”

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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 “เราจะส่บัสาน รักำษา และต้อ่ยีอด และครองแผู่้นดนิโดยีธรรม เพ่�อป็ระโยีชนสุ์ข้แหง่อาณิาราษฎร

ต้ลอดไป็” จากพื่ระป้ฐมบรมราชโองการขัองใน่หลวงรชักาลทีำ� 10 ใน่พื่ระราชพิื่ธีิบรมราชาภิเษก เม่�อวนั่ทีำ� 4 พื่ฤษภาคม

 2562 น่ั�น่ เป็้น่การสะทำ�อน่ให�เหน็่ถืงึป้ณิธิาน่การทำรงงาน่ เพ่ื่�อการส่บสาน่ รกัษา และตำอ่ยอดำ ตำามป้ณิธิาน่ขัองใน่หลวง

รชักาลทีำ� 9  พื่ระราชาผู้้�เป็้น่ทีำ�รกัขัองแผู้่น่ดำิน่ ทีำ�ทำ่าน่ทำรงเป็้น่แบบอย่างขัองน่กัพื่ฒัน่า เป็้น่ตำวัอย่างขัองการเป็้น่คร้ทีำ�ดีำ  

เป็้น่ตำวัอยา่งขัองน่กัพื่ฒัน่าสิ�งป้ระดำษิฐ์และน่วตัำกรรม และทำรงเป็้น่ใน่หลวงทีำ�รกัยิ�งขัองป้วงชน่ชาวไทำยทำกุ ๆ คน่   

 “กำารสบ่ัสาน รักำษา ต้อ่ยีอด” จงึเป็้น่พื่ระราโชบายทีำ�ทำรงคณุคา่ยิ�งขัองป้วงชน่ชาวไทำย ทีำ�พื่วกเราใน่ฐาน่ะเหลา่

อาณาราษฎรขัองพื่ระองคท์ำ่าน่ จึงควรตำ�องศึกษาเรียน่ร้ �และน่�อมน่ำาไป้ส้่การป้ฏิิบัตำิ โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งพื่วกเรา 

ชาวราชมงคลทำกุคน่ ทีำ�ไดำ�รบัพื่ระมหากรุณาธิิคณุจากใน่หลวงรชักาลทีำ� 9 ทำรงโป้รดำเกล�าฯ พื่ระราชทำาน่น่าม “สถาบันั

เทคโนโลยีรีาชมงคล” เม่�อ 15 กนั่ยายน่ พื่.ศ. 2531 เป็้น่สถืาบนั่การศกึษาอนั่เป็้น่มิ�งมงคลแหง่พื่ระราชา 

 รวมระยะเวลากว่า 33 ปี้ ทีำ�ไดำ�เรียน่ร้ �คุณค่า ไดำ�รบัโอกาสเก็บเกี�ยวป้ระสบการณจ์ากสถืาบัน่การศึกษา 

อนั่ทำรงเกียรตำแิหง่นี่ � ทำั�งการศกึษา การทำำางาน่ ใน่ฐาน่ะคร้(อาจารย)์ น่กัวิจยั ผู้้�บรหิาร และทีำ�ส ำาคญัค่อการไดำ�รบัโอกาส

สน่องงาน่แก่พื่ระราชา ใน่บทำบาทำขัองผู้้�น่ ำาใน่การขับัเคล่�อน่ศน้่ยค์วามรว่มม่อโครงการหลวงและมล้นิ่ธิิโครงการหลวง

ขัองมหาวิทำยาลยัแห่งนี่ � ตำั�งแตำ่ปี้ พื่.ศ. 2544 จน่ถืึงปี้ พื่.ศ.2562 ซึ่ึ�งรวมระยะเวลากว่า 18 ปี้ ทำำาให�ผู้มร้ �สึกสำาน่ึก 

ใน่พื่ระมหากรุณาธิิคณุเป็้น่ล�น่พื่�น่ เสมอมา 

 ดำ�วยเหตำุนี่ � การน่�อมน่ำาหลกัคิดำขัองพื่ระบาทำสมเดำ็จพื่ระบรมชน่กาธิิเบศร มหาภ้มิพื่ลอดำุลยเดำชมหาราช  

บรมน่าถืบพิื่ตำร ใน่หลวงรชักาลทีำ� 9 วา่ดำ�วยการ “เข้้าใจ เข้้าถึงึ พััฒนา” จงึเป็้น่จดุำตำั�งตำ�น่ขัองความคิดำ เพ่ื่�อการเสน่อ

แน่วทำางการขับัเคล่�อน่ พื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า ใน่ครั�งนี่ � ให�เกิดำการเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�ดีำขัึ �น่

“เดำินตามรอยพระราชัา 
       เพื�อัการพัฒนา
มิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่...อย่างยั่งยืน”

06
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นี่�ค่อคำาถืามทีำ�เกิดำขัึ �น่กบัตำวักระผู้มเอง… และคำาตำอบทีำ�ผู้า่น่เขั�ามาใน่ความคิดำ ก็ค่อ “ส่บัสาน รักำษา ต้่อยีอด”  

พื่ระราโชบายขัองใน่หลวงรชักาลทีำ� 10 … เป็้น่พื่ระราโชบายทีำ�ทำรงคณุคา่และเป็้น่คำาตำอบทีำ�ควรคา่แก่การน่�อมน่ำา

ส้ก่ารป้ฏิิบตัำ ิให�กบัมหาวิทำยาลยัอนั่มิ�งมงคลแหง่นี่ �

 เหล่านี่ � ค่อ “ป็ณิิธาน” เพ่ื่�อการขัับเคล่�อน่ 

มหาวทิำยาลยัภายใตำ�การเดิำน่ตำามรอยพื่ระราชา ทีำ�กระผู้ม 

มุ่งหวังให�มหาวิทำยาลัยเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า 

มหาวทิำยาลยัอนั่มิ�งมงคลแหง่พื่ระราชา แหง่นี่ � ไดำ�เกิดำพื่ลงั

เพ่ื่�อการขับัเคล่�อน่อย่างสมภาคภมิ้อีกครั�ง และดำ�วยใน่

วาระเด่ำอน่ กนั่ยายน่ ขัองทำกุปี้ เป็้น่เด่ำอน่แหง่การครบรอบ

การสถืาป้น่ามหาวิทำยาลยัแห่งนี่ � กระผู้มจึงขัอให�สตัำย์

ป้ฏิิญาณว่า…กระผู้มจะร่วมกับชาวราชมงคลล�าน่น่า  

สรรสร�าง “นักำป็ฏิบิัตั้มิอ่อาชพี และ สังคมอุดมปั็ญญา

ป็ระดิษฐ์์” ส้่การสร�าง “พลเม่องคุณิภาพ” เพ่ื่�อการ

พื่ฒัน่าชมุชน่ สงัคม ป้ระเทำศ ให�เจรญิงอกงาม สมกบัการ

เป็้น่มหาวิทำยาลยัอนั่มิ�งมงคลแหง่พื่ระราชาทีำ�สบ่สาน่และ

ย่น่หยัดำใน่หลักการพื่ัฒน่า เพ่ื่�อการสร�างคุณค่าให�

มหาวิทำยาลัยแห่งนี่ �ไดำ�ยั�งย่น่ส่บไป้….ด้วิยีเกำล้าด้วิยี

กำระหม่อม ข้อเดชะ 

เราจะส้บัสาน : 
ความิ่เป็็นนักป็ฏิ่บััตำ่มิ่ือัอัาชีพ 
(Professional Hands-On)

เราจะต่อยอดำ : 
พัฒนามิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ 
สู่ผูู้้นำาดี้านเที่คโนโลยิ่ี

และนวัตำกรรมิ่ เพื�อัชุมิ่ชน สังคม
เราจะรักษา : 

ชื�อัเสียิ่ง ภาพลักษณ์ 
แห่่งการเป็็นมิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่
อัันมิ่่�งมิ่งคลแห่่งพระราชา

เราจะดำำาเนินการอย่างไร
กับัการพัฒนามหาวิทำยาลัยแห่งนี� 

ให้คงไวิ้ซึ่ึ�งรากฐ์านควิามเป็นราชมงคลั 
อันทรงเก้ยรติิ 

ทำี�ทำุกคน..สามารถย้นหยัดำ 
อย่างมั�นคง และภาคภ้มิ

บนบริบทขัองการเปลั้�ยนแปลัง
ในโลักยุคปัจัจัุบัน 

ท้�เป็นไปอย่างรวิด้เร็วิ

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 

ผู้้�สมควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิก�รบดำี 39



“มหาวิทำยาลัย
นักปฏิบัติิ
ม่ออาช้พื่”

07
 นี่� ค่ อ ตำ อ น่ ห น่ึ� ง ขั อ ง พื่ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ทำ  

พื่ระบาทำสมเดำจ็พื่ระบรมชน่กาธิิเบศร มหาภมิ้พื่ลอดำลุยเดำช

มหาราชบรมน่าถืบพิื่ตำร ใน่หลวงรชักาลทีำ� 9 ครั�งใน่พิื่ธีิ

พื่ระราชทำาน่ป้ริญญาบตัำรแก่บณัฑิิตำขัองราชมงคล เม่�อปี้ 

พื่.ศ.2525 โดำยมีวลีทีำ�ส ำาคัญ ค่อ “กำารลงม่อทำา” ซึ่ึ�ง 

หมายถืงึ การทีำ�ผู้้�เรยีน่ไดำ�ผู้า่น่ขัั�น่ตำอน่ขัองกระบวน่การเรยีน่

ร้ � โดำยการฝึ่กคิดำอยา่งเป็้น่ระบบ และการลงม่อป้ฏิิบตัำทิำ ำาดำ�วย

ตำน่เองบน่สภาพื่สิ�งแวดำล�อมและสถืาน่การณ์จริง อย่าง 

ตำอ่เน่่�องและจรงิจงั

 ดำงัเห็น่ตำวัอย่างจากสิ�งทีำ�พื่ระองคท์ำ่าน่ทำรงทำำา อาทิำ

ผู้ลงาน่ “กัำงหนันำ�าชัยีพฒันา” ทีำ�ทำรงคดิำและป้ระดำษิฐ์อปุ้กรณ์

เพ่ื่�อการบำาบดัำน่ำ�าเน่่าเสีย ซึ่ึ�งเป็้น่ปั้ญหาความเด่ำอดำร�อน่บน่

สถืาน่การณจ์รงิทีำ�เกิดำขัึ �น่กบัป้ระชาชน่ โดำยทำรงมีแน่วคิดำเริ�ม

ตำ�น่จาก “หลุกำ” ซึ่ึ�งเป็้น่อปุ้กรณว์ิดำน่ำ�าเขั�าน่าจากภมิ้ปั้ญญา

ชาวบ�าน่ ส้่การคิดำอย่างเป็้น่ระบบ และการลงม่อป้ฏิิบตัำิ

พื่ัฒน่าอย่างจริงจังบน่ความตำ่อเน่่�อง จน่ไดำ�สิ�งป้ระดำิษฐ์

สร�างสรรค ์ “กัำงหันนำ�าชัยีพัฒนา” ซึ่ึ�งเป็้น่ผู้ลงาน่ทีำ�เป็้น่

ป้ระโยชน่แ์ละมีคณุคา่ยิ�ง เป็้น่ผู้ลงาน่ทีำ�ไดำ�รบัการจดำสทิำธิิบตัำร

และไดำ�รบัรางวัลยกย่องตำ่าง ๆ มากมาย จากทำั�งภายใน่

ป้ระเทำศและตำา่งป้ระเทำศ

 ซึ่ึ�งจากพื่ระบรมราโชวาทำ ใน่ครั�งน่ั�น่เป็้น่ตำ�น่มา จงึ

เป็้น่ทีำ�มาขัองการตำั�งเป้�าหมายใน่การจดัำการศกึษาขัองราช

มงคล ทีำ�มุง่สร�าง การผู้ลติำ “บัณัิฑิติ้นักำป็ฏิบิัตั้”ิ ค่อ การมุง่

สร�างและผู้ลติำบณัฑิิตำราชมงคลให� “เป็็นคนด ีมคีวิามร้้ ส้้

งานและเชี�ยีวิชาญเทคโนโลยี”ี น่ั�น่เอง… แตำปั่้จจบุนั่การ

ทำำาให�มหาวิทำยาลัยแห่งนี่ �ตำ�องเติำบโตำอย่างเขั�มแข็ังและ

แขั็งแกรง่น่ั�น่ 

…บัณฑิติทีุก ๆ สาขึ้า ทีุก ๆ ค์น 
ม้หน้าท้�ท้�สำาคัญท้�จัะติ้องเป็นกำาลััง

ทำาประโยชน์สร้างสรรค์
ค์วามเจริญมั�นค์งให้แก�ป็ระเทีศชาติ ิ

การท้�จัะให้ประโยชน์หรือ
การสร้างสรรค์ให้เกิด้ขัึ�นได้้นั�น 

จัะติ้องลังม่อทำามันอย่างจัริงจััง…
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การมุ่งสร�างเพียง บััณฑิิตนักปฏิิบััติ 
คงไมิ่่พอัที่ี�จะที่ำาให่้มิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ 

ต่อส้�บันเวทำีแห่งการแข่งขันทำี�ส้งขึ�นไดำ�
เราจำาเป็นต�องทำำาการขยายผู้ล

การสร้าง ความิ่เป็็นนักป็ฏิ่บััตำ่ และ 

ความิ่เป็็นมิ่ือัอัาชีพ 
ให่้เก่ดีที่ั�วที่ั�งอังค์กร

 โดำยตำ�องสร�าง “น่กัป้ฏิิบตัำิ”  ให�เกิดำกบั น่กัศกึษา 

คณาจารยเ์จ�าหน่�าทีำ� ผู้้�บรหิาร รวมถืึง ชมุชน่ สงัคมรอบ

มหาวิทำยาลยั และตำ�องทำำาให� น่กัป้ฏิิบตัำเิหลา่นี่ � เกิดำความ

เป็้น่ “ม่ออาชีพื่” กล่าวค่อ การมีความรอบร้ � มีความ

เชี�ยวชาญชำาน่าญใน่วชิาชีพื่ขัองตำน่ สามารถืป้ฏิิบตัำงิาน่ไดำ�

อย่างมีมาตำรฐาน่ อย่างถืก้ตำ�อง มีไหวพื่รบิใน่การจดัำการ

แก�ไขัปั้ญหาไดำ�อย่างรวดำเร็วแม่น่ยำา และลงม่อทำำาอย่าง

จรงิจงั มุง่มั�น่ตำั�งใจให�เกิดำผู้ลงาน่ทีำ�ดีำทีำ�สดุำ

นักศึึกษา  ตำ้อังเป็็นผูู้้ที่ี�ตำั�งใจศึกษา เพ่�มิ่พูนสตำ่ป็ัญญาและที่ักษะในการดีำารงชีพใน อันาคตำ และป็ระพฤตำ่ตำน
  ที่ี�ถูกตำ้อังตำามิ่ระเบัียิ่บัขอังสถาบััน สังคมิ่ กฎห่มิ่ายิ่และป็ระเที่ศชาตำ่

คร้ อาจารย์  ตำ้อังเป็็นผูู้้ที่ี�มิ่ีความิ่เชี�ยิ่วชาญในศาสตำร์ และไฝั่แสวงห่าความิ่รู้ เพื�อัการพัฒนาที่ักษะ 
  ความิ่รู้ ความิ่สามิ่ารถ ที่ี�ส่งเสริมิ่ การเรียิ่นการสอัน การวิจัยิ่ และการพัฒนาช่วยิ่เห่ลือั 
  ชุมิ่ชน สังคมิ่ ให่้เก่ดีการสร้างอัาชีพ และ ป็ระพฤตำ่ตำนเป็็นแบับัอัยิ่่างที่ี�ดีีแก่นักศึกษา

เจ�าหน�าทำี� พนักงาน ตำ้อังเป็็นผูู้้ที่ี�มิ่ีความิ่รู้ ความิ่สามิ่ารถ กล้าค่ดี มิ่ีความิ่เตำ็มิ่ใจในการใช้ความิ่รู้ ความิ่สามิ่ารถ  
  เพื�อัพัฒนางานที่ี�รับัผู้่ดีชอับัให่้เก่ดีผู้ลสำาเร็จและป็ระพฤตำ่ตำนตำามิ่กฎระเบัียิ่บัวินัยิ่ในการที่ำางาน

ผู้้�บัริหาร   ตำ้อังเป็็น ผูู้้นำาแห่่งความิ่ดีีและความิ่เก่ง ที่ี�สามิ่ารถสนับัสนุน ส่งเสริมิ่ให่้นักศึกษา ครู อัาจารยิ่์ 
  เจ้าห่น้าที่ี� พนักงาน ไดี้ที่ำางานเตำ็มิ่ป็ระส่ที่ธิ่ภาพ อัยิ่่างมิ่ีความิ่สุขและสามิ่ารถสร้างกลไกและ
  แรงจูงใจที่ี�เอัื�อัตำ่อัการที่ำางานเพื�อัมิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ ชุมิ่ชน สังคมิ่

ชัุมชัน สังคม  ตำ้อังเป็็นแห่ล่งเรียิ่นรู้ในการลงมิ่ือัที่ำาห่รือัป็ฏิ่บััตำ่จากโจที่ยิ่์จริง เพื�อัพัฒนาชุมิ่ชนให่้เก่ดี 
  ความิ่เข้มิ่แข็ง เพื�อัลดีความิ่เห่ลื�อัมิ่ลำ�า เพ่�มิ่รายิ่ไดี้ ลดีรายิ่จ่ายิ่ และสร้างมิู่ลค่าเพ่�มิ่ให่้กับัชุมิ่ชน  
  สังคมิ่

หากมหาวิทำยาลยัแห่งนี่ � สามารถืผู้ลกัดำนั่ “นักำป็ฏิิบััต้ิม่ออาชีพ” ให�เกิดำขัึ �น่ทำั�วทำั�งองคก์รไดำ� ดำงัทีำ�กลา่ว 

ขั�างตำ�น่  ยอ่มเป็้น่การสร�างโอกาสให�มหาวิทำยาลยั สามารถืเตำิบโตำไดำ�ทำดัำเทีำยม กบัมหาวิทำยาลยัชั�น่น่ำาไดำ�

อยา่งไมย่ากเยน็่น่กั  เพีื่ยงเราทำกุคน่ ตำา่งรว่มดำ�วยชว่ยกนั่ ลงม่อทำำาอยา่งจรงิจงั มหาวิทำยาลยัแหง่นี่ � ก็จะ

ก�าวส้ก่ารเป็้น่“มหาวิทิยีาลัยีนักำป็ฏิบิัตั้มิอ่อาชีพ” ไดำ�อยา่งสมบร้ณแ์ทำ�จรงิ สมกบัเป้�าหมายแหง่การจดัำการ

ศกึษาขัอง “ราชมงคล” 

“สถาบัันการศึึกษาอัันมิ่่�งมิ่งคลแห่่งพระราชา 
ที่ี�เตำ่บัโตำ ก้าวห่น้า ดี้วยิ่การลงมิ่ือัที่ำา”

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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                สร�างความไว�วางใจ                 สร�างความไว�วางใจ 
                     …เพื่่�อบ้านขัองเรา     …เพื่่�อบ้านขัองเรา
                สร�างความไว�วางใจ 

             …เพื่่�อบ้านขัองเรา
 เราคงจะป้ฏิิเสธิไม่ไดำ�ว่า สงัคมปั้จจบุนั่เกิดำความ 

ขััดำแย�งกัน่อย่างมาก ซึ่ึ�งส่วน่ใหญ่มีสาเหตำุจากการทีำ�เรา 

มีความคิดำเห็น่มีอุดำมการณ์ ทีำ�ไม่ตำรงกัน่ โดำยตำ่างฝ่่าย  

ตำา่งยดึำมั�น่ถ่ือมั�น่ ใน่ความคดิำ ใน่ผู้ลขัองตำน่เป็้น่ทีำ�ตำั�ง จงึน่ำา

มาส้ก่ารไมย่อมรบัความคิดำเห็น่ระหวา่งกนั่และกนั่ ก่อเกิดำ

เป็้น่ความขัดัำแย�ง และความไมไ่ว�วางใจระหวา่งกนั่ใน่สงัคม

 ดำงัน่ั�น่ การสร�างสงัคมให�เกิดำความไว�วางใจ จงึถ่ือ

ไดำ�วา่เป็้น่สิ�งทีำ�ทำรงพื่ลงั เป็้น่รากฐาน่ใน่การสร�างความสำาเรจ็

ขัององคก์รทำั�งป้วง เพื่ราะความไว�วางใจเป็้น่สิ�งทีำ�สะทำ�อน่ให�

เหน็่ถืงึป้ฏิิสมัพื่นั่ธิร์ะหวา่งคน่ใน่องคก์รไดำ�เป็้น่อยา่งดีำ ซึ่ึ�งเรา

มกัเห็น่ความแตำกตำา่งระหวา่งองคก์รทีำ�ดีำกบัองคก์รทำั�วไป้ไดำ� 

จากการวดัำระดำบัขัองความไว�วางใจขัองคน่ใน่องคก์ร 

หากองค์กรใดำมิ่ีความิ่ไว้วางใจเก่ดีขึ�น 
กับัเห่ล่าบัุคคลในอังค์กรนั�นแล้ว 

บัุคคลเหล่านั�นย่อมจะแสดำงพฤติกรรม 
ในที่างที่ี�สอัดีคล้อังกับัผู้ลป็ระโยิ่ชน์อังค์กร 

ตลอดำจนมีความตั�งใจทำี�จะปฏิิบััติงาน  
เพื�อัให่้บัรรลุเป็้าห่มิ่ายิ่ขอังอังค์กรนั�น ๆ

08

มท
ร.

ล้้า
นน

า 
G

en
er

at
io

n 
5 

(5
G

)
42



                สร�างความไว�วางใจ                 สร�างความไว�วางใจ 
                     …เพื่่�อบ้านขัองเรา     …เพื่่�อบ้านขัองเรา
                สร�างความไว�วางใจ 

             …เพื่่�อบ้านขัองเรา

 ซึ่ึ�งบรรยากาศขัองความไว�วางใจซึ่ึ�งกัน่และกัน่  

จะทำำาให�การป้ฏิิบตัำงิาน่ ดำำาเนิ่น่ไป้ดำ�วยความราบร่�น่ ไมต่ำ�อง

คอยวิตำกกังวลว่า จะมีการแทำงขั�างหลงั หร่อให�ร �ายกัน่  

จะเกิดำการป้ระสาน่ร่วมม่อกัน่ ทำุกคน่มีความกล�าทีำ�จะ

แสดำงออก หรอ่แลกเป้ลี�ยน่ความคิดำเหน็่อยา่งเปิ้ดำกว�าง และ

พื่ร�อมทีำ�จะร่วมแรงร่วมใจกัน่แก�ไขัปั้ญหาจน่สำาเร็จลลุ่วง 

ไป้ไดำ�ความไว�วางใจ จงึเป็้น่คำาทีำ�เขั�าใจใน่ความหมายไดำ�งา่ย

 แตำส่ร�างไดำ�ยาก แตำก่ระน่ั�น่ ก็เป็้น่เร่�องสำาคญัทีำ�ตำ�องใสใ่จและ

ให�ความสำาคญั และตำ�องสร�างให�เกิดำขัึ �น่เรว็ทีำ�สดุำ เพื่ราะ…

 ดำงัน่ั�น่ การทีำ�จะขับัเคล่�อน่ พื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า ให�สามารถืเตำิบโตำไดำ�อยา่งรวดำเรว็

และราบร่�น่ เราทำกุคน่ควรตำ�องมีและตำ�องสร�างความไว�วางใจซึ่ึ�งกนั่และกนั่เป็้น่ลำาดำบัตำ�น่ เราตำ�องชว่ยกนั่ลดำความขัดัำแย�ง 

ทำำาให�เกิดำมิตำใิหมข่ัองการทำำางาน่ ทีำ�มองเป้�าหมายความสำาเรจ็ขัององคก์รเป็้น่ทีำ�ตำั�ง มากกวา่เป้�าหมายขัองตำน่ ตำ�องให�เกียรตำิ

และให�ความเคารพื่กนั่อยา่งเทำา่เทีำยม ไมว่า่เราจะอย้ใ่น่ตำำาแหน่ง่ไหน่ หรอ่บทำบาทำใดำก็ตำาม เราตำ�องทำำาให�ทีำ�แหง่นี่ � เสม่อน่

เป็้น่บ�าน่ เป็้น่ครอบครวัขัองเราอยา่งแทำ�จรงิ โดำยทีำ�เราทำกุคน่ตำ�องทำำาหน่�าทีำ�ขัองตำวัเองให�ดีำ   
          “ตำ้อังช่วยิ่กันพัฒนาบั้านห่ลังนี�ให่้น่าอัยิู่่ และตำ้อังก้าวเดี่นไป็ข้างห่น้าให่้ไดี้” เพราะบั้านห่ลังนี� ..
   เป็็นบั้านที่ี�มิ่ีป็ระวัตำ่ศาสตำร์มิ่าช้านาน โดียิ่การสร้างจากพ่อัห่ลวงขอังพวกเรา
   เป็็นบั้านแห่่งความิ่สุข ที่ี�มิ่ีความิ่เอัื�อัอัาที่ร ที่ี�เอัาใจใส่ซึ่ึ�งกันและกันเสมิ่อัมิ่า
   เป็็นบั้านที่ี�สร้างลูกห่ลาน ให่้ป็ระสบัความิ่สำาเร็จแก่ป็ระเที่ศ 
   มิ่ีชื�อัเสียิ่งมิ่าอัยิ่่างตำ่อัเนื�อังห่ลายิ่ยิุ่คสมิ่ัยิ่  
   และเป็็นบั้านที่ี�ผูู้้เคยิ่อัยิู่่ ตำ่างตำ้อังถูกจารึกชื�อัไว้ ณ ที่ี�แห่่งนี�เสมิ่อัมิ่าและตำลอัดีไป็
 เราสามารถืชว่ยกนั่ทำำาให�บ�าน่หลงันี่ � เป็้น่บ�าน่แหง่ความสขุัไดำ� เป็้น่บ�าน่แหง่ความภาคภมิ้ใจ …เพีื่ยงแค ่คน่ใน่

บ�าน่หลงันี่ �ไว�วางใจซึ่ึ�งกนั่และกนั่ ไม่ทำะเลาะกนั่ ให�ความช่วยเหล่อ เก่ �อกล้กนั่อย่างทีำ�เคยเป็้น่มาแตำ่อดีำตำ เพีื่ยงเทำ่านี่ � 

ลก้หลาน่ขัองเราจะไดำ�มีบ�าน่ทีำ�แขัง็แรง มีครอบครวัทีำ�อบอุน่่ คอยป้กป้�อง คุ�มครอง คุ�มภยัให�เขัาเติำบโตำ เป็้น่อน่าคตำทีำ�ดีำขัอง

ชาตำิตำอ่ไป้

 กระผู้มใน่ฐาน่ะพื่่อบ�าน่ ทีำ�ไดำ�มีโอกาสใน่การเขั�ามารบัช่วงดำแ้ลบ�าน่หลงันี่ � ผู้มสญัญาว่าจะทำำาให�บ�าน่หลงันี่ � 

กลบัมาแข็ังแรงและอบอุ่น่อีกครั�ง ผู้มจะทำำาหน่�าทีำ�ให�ดีำทีำ�สดุำ และจะรกัษาบ�าน่หลงันี่ �ให�คงอย้่ ส่บทำอดำเจตำน่ารมณข์ัอง

บรรพื่บรุุษทีำ�สร�างบ�าน่หลงันี่ � ให�มีคณุคา่และเกิดำการพื่ฒัน่าให�ดีำยิ�งขัึ �น่ตำอ่ไป้เพื่ราะบ�าน่หลงันี่ � ไม่ใช่บ�าน่ขัองใครคน่ใดำ 

คน่หน่ึ�งมนั่ค่อ “บ้้านข้องพัวกเราทุกุคน” … บ�าน่ราชมงคลล�าน่น่า  ทีำ�เพ่ื่�อน่พื่�อง น่�อง พีื่� ลก้หลาน่ขัองกระผู้มยงัคงตำ�อง

ใช�ชีวิตำอย้ที่ำ�นี่� รุน่่ตำอ่รุน่่ส่บไป้ ครบั

ติราบใดที่�ค์นในองค์์กร 
ยิ่ังไมิ่่ไว้วางใจซึ่ึ�งกันและกัน 

ย�อมเป็็นเรื�องยากที่�จะทีำาให้องค์์กร 
เป็็นอังค์กรที่ี�ดีีและเตำ่บัโตำขึ�นไดี้

“เพ่�อบั�านของเรา 
บั้านราชมิ่งคลล้านนา”

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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นิสิต นักศึึกษา มทำร.ล�านนา  
...กับัการพัฒนาอัยิ่่างสมิ่ดีุล

 การพื่ฒัน่านิ่สิตำ น่กัศึกษา ใน่ยคุปั้จจุบนั่ทีำ�มีการ

เป้ลี�ยน่แป้ลงไป้อย่างรวดำเร็วน่ั�น่ ไดำ�เป้ลี�ยน่กระบวน่ทำศัน่ ์  

การพื่ฒัน่านิ่สติำ น่กัศกึษา ขัองสถืาบนั่การศกึษาหลายแหง่

ไป้อย่างสิ �น่เชิง จากเดิำมทีำ� เคยมุ่งเน่�น่การพื่ัฒน่านิ่สิตำ 

น่ักศึกษา  ให�อย้่บน่ฐาน่ขัองการแขั่งขััน่บน่โลกขัอง  

“สังคมอุต้สาหกำรรม (กำารผู้ลิต้ซ้ำำ�าจำานวินมากำ)” เพ่ื่�อใช�

ป้ลดำลอ็กขั�อจำากดัำขัองการใช�แรงงาน่มน่ษุย ์แตำปั่้จจบุนั่กลบั

พื่บว่า มหาวิทำยาลยัหลายแห่ง ไดำ�เป้ลี�ยน่แป้ลงตำวัเองให� 

สอดำรบักบัการเป้ลี�ยน่แป้ลงขัองโลกมากยิ�งขัึ �น่ โดำยไดำ�ให�

ความสำาคญักบัการพื่ฒัน่า นิ่สติำ น่กัศกึษา ทีำ�มุง่ส้โ่ลกขัอง

ก า ร แ ขั่ ง ขัั น่ ดำ�ว ย ก า ร ส ร�า ง  “ สั ง ค ม ฐ์ า น ดิ จิ ทั ล    

(กำารผู้ลิต้ต้ามควิามต้้องกำารที�แต้กำต่้าง)” โดำยมุง่หวงัวา่  

นิ่สิตำ น่ักศึกษาจะสามารถืใช�องคค์วามร้ �และเคร่อขั่าย 

(Knowledge& Network) ใน่การป้ลดำลอ็กขั�อจำากดัำขัองการ

ใช�สมองมนุ่ษย ์ ดำ�วยการมุ่งพื่ัฒน่าระบบสมองกลหร่อ

ปั้ญญาป้ระดำิษฐ์ ซึ่ึ�งถ่ือไดำ�ว่าเป็้น่แน่วทำางการพื่ัฒน่า

มหาวิทำยาลยั ทีำ�ทำ ำาให�เกิดำการเป้ลี�ยน่แป้ลงทำางการศกึษา

ไดำ�เป็้น่อย่างดีำ แตำ่กระน่ั�น่เรากลบัพื่บว่าสงัคมขัองนิ่สิตำ 

น่กัศกึษา บน่ฐาน่ขัองการใช�ดิำจิทำลัน่ั�น่ กลบัมีความย�อน่

แย�งทำางดำ�าน่ป้ฏิิสัมพื่ัน่ธิ์ขัองการใช�ชีวิตำร่วมกับผู้้�คน่  

บน่สงัคมชีวิตำทีำ�แทำ�จรงิมากยิ�งขัึ �น่ ดำ�วยวา่ 

“สังคมดำิจิทำัล ไดี้นำาพาให่้ผูู้้คนอัยิู่่บัน
โลกแห่่งความิ่เสมิ่ือันจริง 

มิ่ากกว่าโลกแห่่งความิ่เป็็นจริง”
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...กับัการพัฒนาอัยิ่่างสมิ่ดีุล
09  ซึ่ึ�งทำำาให�การพื่ฒัน่าทำางดำ�าน่จิตำใจ หรอ่ การสร�างป้ฏิิสมัพื่นั่ธิ์

ระหวา่งผู้้�คน่ เพ่ื่�อมองเหน็่สมัพื่นั่ธิภาพื่ความเป็้น่มน่ษุยน์่�อยลงไป้อยา่ง

เหน็่ไดำ�เดำน่่ชดัำ ดำ�วยเหตำนีุ่ � เราจงึมกัเหน็่กระบวน่การมีสว่น่รว่มขัองนิ่สติำ

น่กัศกึษา เพ่ื่�อการชว่ยเหล่อ เก่ �อกล้ทำางสงัคม แก่เพ่ื่�อน่มน่ษุยด์ำ�วยการ

ลงม่อป้ฏิิบตัำจิรงิ บน่สงัคมแหง่โลกความเป็้น่จรงิ เกิดำขัึ �น่น่�อยกวา่การ

ช่วยเหล่อผู้่าน่ทำางสังคมเคร่อขั่ายบน่โลกเสม่อน่ การพื่ัฒน่า

มหาวิทำยาลยัใน่ครานี่� โดำยเฉพื่าะการพื่ฒัน่านิ่สติำ น่กัศกึษา จงึจำาเป็้น่

ตำ�องพื่ฒัน่าให�เกิดำความสมดำลุระหวา่งสงัคมแหง่โลกความเป็้น่จรงิและ

สงัคมแหง่โลกเสม่อน่ บน่ฐาน่ขัองการพื่ฒัน่าทีำ�ตำ�องมีความเทำา่ทำนั่และ

ทำำาให�เกิดำความเทำ่าเทีำยมให�จงไดำ� ดำงัทีำ�กระผู้มไดำ�ให�ค ำามั�น่สญัญาตำ่อ

คณะบคุคลฯ ครั�งขัองการสรรหาอธิิการบดีำ มทำร.ล�าน่น่า วา่

กระผู้ม…จะพัฒนามหาวิทำยาลัยแห่งนี�  
สู่สังคมิ่อัุดีมิ่ป็ัญญาป็ระดี่ษฐ์ อัยิ่่างสมิ่ดีุล
ทำี�เรียนร้�รับัผู้ิดำชัอบัต่อสังคม บันความเทำ่าทำัน 

และเทำ่าเทำียม เพ่�อลดำความเล้�อมล�ำาของประเทำศึ  
ดำ�วยการศึึกษา ภายิ่ใตำ้กรอับันโยิ่บัายิ่  

สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พัฒนา) สังคมิ่ 
ทำี�มุ่งเป้าแห่งการสร�างพลเม้องคุณภาพ  
เพื�อัการพัฒนาชุมิ่ชน สังคมิ่ ป็ระเที่ศ  

ให่้ยิ่ั�งยิ่ืนตำ่อัไป็

 โดำย นิ่สติำ น่กัศกึษา ขัองมหาวทิำยาลยัน่กัป้ฏิิบตัำแิหง่นี่ � ตำ�องเป็้น่

ผู้้�ทีำ�มี “ควิามดแีละควิามเก่ำง” ไป้พื่ร�อมกนั่ ตำ�องเป็้น่ “ผู้้้นำาทางควิาม

คิดที�พร้อมลงม่อทำาและป็ฏิิบััต้ิจริงให้เหน็เป็็นแบับัอย่ีาง” และ 

ตำ�องเป็้น่ผู้้�ทีำ� “เสียีสละและรับัผิู้ดชอบัต้อ่มหาวิทิยีาลัยี ชุมชน สังคม

ป็ระเทศึ” 

 กระผู้มหวงัว่าการพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัใน่ครานี่ � จะสร�างการ

เป้ลี�ยน่แป้ลงแก่สงัคมมหาวิทำยาลยั อยา่งสมดำลุแทำ�จรงิ  ก่อเกิดำความ

ไว�วางใจ ความร่วมม่อ การเก่ �อก้ล การแบ่งปั้น่ ทีำ�เช่�อมโยงผู้้�คน่ทำั�ง  

ผู้้�บริหาร คณาจารยเ์จ�าหน่�าทีำ� น่ักศึกษา และชุมชน่ สังคม รอบ

มหาวิทำยาลยัให�เกิดำการพื่ฒัน่า เกิดำการรว่มรงัสรรคส์งัคมอยา่งพื่ลวตัำ 

ทีำ�เทำา่เทีำยมและเทำา่ทำนั่ตำอ่การเป้ลี�ยน่แป้ลง ทำั�งนี่ �เพ่ื่�อก่อเกิดำ “กำารสร้าง

ป็ระเทศึที�พงึป็ระสงคเ์พ่�อกำารดำารงชวีิติ้ที�เป็็นสุข้ข้องพวิกำเราทุกำ

คน” ตำอ่ไป้อยา่งสมดำลุและยั�งย่น่

Generation 5 (5G)
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Local
    ที่ี � ไมิ่�
Local

 Local หมายีถงึ ทอ้งถิ�น พ่�นบัา้น ป็ระชาบัาล … นี่�ค่อการแป้ลความหมายทีำ�เราคุ�น่เคยกนั่เป็้น่อยา่ง

ดีำ ซึ่ึ�งค ำา ๆ นี่ � เม่�อมองกับสถืาน่การณ ์ ณ ปั้จจุบนั่ ถ่ือไดำ�ว่าเป็้น่คำาทีำ�สั�น่แตำ่ล�น่ไป้ดำ�วยความหมาย เป็้น่คำาทีำ�

มหาวิทำยาลยัควรตำ�องน่ำามาขับคิดำให�เป็้น่เร่�องสำาคญักบัการเป้ลี�ยน่แป้ลงใน่โลกยคุปั้จจบุนั่ทีำ�ตำ�องเผู้ชิญกบัภาวะ

วกิฤตำติำา่ง ๆ  ทีำ�ถืาโถืมเขั�ามาอยา่งมากมายซึ่ึ�งใน่ภาพื่มมุมองขัองกระผู้มน่ั�น่ คำาวา่ “Local” ไดำ�ถืก้ฉายภาพื่ใน่ความ

คิดำขัองกระผู้มค่อ“กล้้ามเน้�อ” ซึ่ึ�งมีหน่�าทีำ�ใน่การหดำและย่ดำตำวั เพ่ื่�อชว่ยใน่การเคล่�อน่ไหว โดำยกล�ามเน่่ �อจะมีสว่น่

ชว่ยใน่การเคล่�อน่ไหวอวยัวะตำา่ง ๆ ขัองรา่งกาย เป้รยีบเสม่อน่การขับัเคล่�อน่ป้ระเทำศใน่สว่น่หรอ่มิตำิตำา่ง ๆ ทีำ�ตำ�อง

อาศยัความเขั�มแขั็งขัองกลุม่ป้ระชากร ชมุชน่ ทำ�องถิื�น่น่ั�น่ๆ เพ่ื่�อรวมพื่ลงัเป็้น่แรง สำาหรบัการพื่ยงุ การขับัเคล่�อน่

ป้ระเทำศตำอ่ไป้ ซึ่ึ�งหากเราป้ลอ่ยให�กล�ามเน่่ �อสว่น่ใดำเกิดำการออ่น่แรง หรอ่มีป้รมิาณลดำลงอยา่งตำอ่เน่่�อง ยอ่มสง่ผู้ล

ทำำาให�การขัยบั ขับัเคล่�อน่เป็้น่ไป้ไดำ�ยาก และสง่ผู้ลกระทำบตำอ่สขุัภาพื่และอวยัวะอ่�น่ ๆ ตำามมา อยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ดำ�

 เม่�อกระผู้มบรรยายมาถืงึตำรงนี่ � ทำกุทำา่น่คงจะมองเหน็่ภาพื่อยา่งทีำ�ผู้มเหน็่ครบั คำาวา่ Local เป็้น่คำาสั�น่ ๆ 

เลก็ ๆ แตำเ่ปี้�ยมไป้ดำ�วยความสำาคญั มีความหมายทีำ�ลกึซึ่ึ �งมากมาย ซึ่ึ�งเม่�อมองคำาวา่ Local ใน่แตำล่ะมิตำ ิทำกุลำาดำบั

ชั�น่ขัองการพื่ฒัน่าไมว่า่จะใช�กบัเร่�องอะไรก็ตำาม ทีำ�ตำ�องการให�เกิดำการเคล่�อน่ไหว เกิดำการการขับัเคล่�อน่ไป้ขั�างหน่�า

การพัฒนาทำี�สำาคัญทำี�สุดำ ค้อ 
เราตำ้อังเข้าไป็แก้ไข เสริมิ่สร้าง พัฒนาความิ่เข้มิ่แข็ง 

ในกลุ่มระดำับั Local ให�จงไดำ�
เพราะถือัไดี้ว่าเป็็นชั�นฐานรากที่ี�สำาคัญ 

ทำี�ชั่วยพยุงการเคล้�อนองค์กร 
ให่้เก่ดีการเตำ่บัโตำ ก้าวเดี่นตำ่อัไป็อัยิ่่างมิ่ั�นคง
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 ตำราบใดำทีำ�พ่ื่ �น่ฐาน่หรอ่ฐาน่รากขัองเรายงัไมแ่ข็ังแรงไมม่ั�น่คง การดำำาเนิ่น่ให�เกิดำความเตำบิโตำ ให�เกิดำการขับัเคล่�อน่

ไป้ขั�างหน่�าเพ่ื่�อสร�างความยั�งย่น่ ยอ่มเป็้น่ไป้ไดำ�ยากยิ�ง ซึ่ึ�งสอดำรบักบัหลกัการทำำางาน่ขัองพื่ระบาทำสมเดำจ็พื่ระบรมชน่กา

ธิิเบศร มหาภมิ้พื่ลอดำลุยเดำชมหาราช บรมน่าถืบพิื่ตำร ใน่หลวงรชักาลทีำ� 9 ครั�งเคยดำำารสัว่า …“ระเบัิดจากำข้้างใน” 

หมายความวา่ ตำ�องสร�างความเขั�มแขัง็ให�คน่ใน่ชมุชน่ทีำ�เราเขั�าไป้พื่ฒัน่าให�มีสภาพื่พื่ร�อมทีำ�จะรบัการพื่ฒัน่าเสียก่อน่ แล�ว

จงึคอ่ยออกมาส้ส่งัคมภายน่อก มิใชก่ารน่ำาเอาความเจรญิหรอ่บคุคลจากสงัคมภายน่อกเขั�าไป้หาชมุชน่ทีำ�ยงัไมท่ำนั่ไดำ�มี

โอกาสเตำรยีมตำวั หรอ่ตำั�งตำวั จงึไมส่ามารถืป้รบัตำวัไดำ�ทำนั่กบักระแสการเป้ลี�ยน่แป้ลงและน่ำาไป้ส้ค่วามลม่สลายไดำ� ดำงัน่ั�น่

 จะทำำาการใดำๆ ตำ�องสร�างความเขั�มแขั็งจากภายใน่ให�เกิดำความเขั�าใจและอยากทำำาเสียก่อน่ เพ่ื่�อให�ทำราบถืงึเป้�าหมาย

และวิธีิการ ซึ่ึ�งสิ�งเหลา่นี่ �ยอ่มจะทำำาให�ชมุชน่เกิดำความเขั�มแขั็ง สามารถืเตำบิโตำไดำ�อยา่งมั�น่คงและแทำ�จรงิดำงัน่ั�น่ แน่วทำาง

การขับัเคล่�อน่ การพื่ฒัน่า มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า ใน่ครานี่ � กระผู้มจงึมีความตำั�งใจยิ�งทีำ�จะทำำาให�…

มหาวิทำยาลัย ชัุมชัน สังคม  
เก่ดีการรู้ เก่ดีการตำระห่นัก 

ในความิ่เป็็นตำัวตำน
ให�การพัฒนาในครั�งนี� เกิดำคุณค่า  

เกิดำความสามารถ  
เกิดำการพึ�งพาตนเองไดำ�ในทำุกมิติ 

ที่ั�งมิ่่ตำ่ขอังการศึกษา มิ่่ตำ่ขอังเศรษฐก่จ 
 มิ่่ตำ่ขอังสังคมิ่ : ให่้อัยิู่่ไดี้ ให่้อัยิู่่รอัดี 

และตำ่อัยิ่อัดีให่้ยิ่ั�งยิ่ืน

 เป็้น่การสร�างความเขั�มแขั็ง โดำยให�ความ

สำาคญักบัฐาน่ราก เพ่ื่�อการน่ำาพื่าขับัเคล่�อน่อวยัวะ

ตำา่ง ๆ ขัองมหาวิทำยาลยั ขัองชมุชน่ สงัคม ป้ระเทำศ

 ให�สามารถืก�าวเดิำน่ตำ่อไป้ … ให�การเตำิบโตำครั�งนี่ � 

เป็็น “Local” ที�ร้้คุณิค่า  มีความสำาคญัเกิน่กวา่คำา

 “Local” เพ่ื่�อลดำความเล่�อมลำ�า สร�างความเป็้น่ธิรรม

ส้ส่งัคม ป้ระเทำศ ใน่ทำกุมิตำอิยา่งแทำ�จรงิ

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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 การกระจายอำาน่าจ ค่อ เคร่�องม่อหน่ึ�งทีำ�ส ำาคัญขัองการบริหารจัดำการ  

ทีำ�สามารถืถ่ืายโอน่อำาน่าจการตำดัำสนิ่ใจ ทำรพัื่ยากร และภารกิจตำา่ง ๆ จากสว่น่กลาง  

ส้ภ่มิ้ภาค ส้พ่่ื่ �น่ทีำ� เพ่ื่�อเป็้น่การแบง่เบาภาระหน่�าทีำ�  ลดำขัั�น่ตำอน่ขัองการบรหิารจดัำการ

จากสว่น่กลาง รวมถืงึเพ่ื่�อเกิดำการสร�างสรรคง์าน่ ภารกิจขัองสว่น่ภมิ้ภาคหรอ่ใน่พ่ื่ �น่ทีำ�

ทีำ�เป็้น่เจ�าขัองตำวัจรงิให�เกิดำพื่ฒัน่า ดำ�วยขีัดำความสามารถืขัองตำวัเอง

การกระจายอำานาจทำี�เป็นธรรมนั�น 
ผูู้้มิ่ีอัำานาจตำ้อังที่ำาการกระจายิ่อัำานาจลงไป็

พร�อมกับัการให�เครื�องม้อและทำรัพยากรทำี�เหมาะสม 
สอัดีรับักับัอัำานาจและภารก่จรับัผู้่ดีชอับัดี้วยิ่

สร้างผูู้้นำา
        แห่่งความิ่รับัผู้่ดีชอับั” 

“กระจายอำานาจ   
         เป็นธรรมและไดำ�ทำำา11
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“กระจายอำานาจ   
         เป็นธรรมและไดำ�ทำำา

เพื่ราะหากผู้้�มีอ ำาน่าจยึดำโยงแตำ่ค ำาว่ากระจายอำาน่าจ  

ถ่ืายโอน่ภารกิจแตำเ่พีื่ยงอยา่งเดีำยว โดำยไมใ่ห�เคร่�องม่อหรอ่

ทำรพัื่ยากรใดำ ๆ ทีำ�เหมาะสม ย่อมก่อให�เกิดำความไม่เป็้น่

ธิรรม และก่อเกิดำความแตำกแยกมากยิ�งขัึ �น่ รวมถืงึการจะ

ทำำาให�การผู้ลกัดำนั่งาน่หรอ่ภารกิจให�เกิดำความสำาเรจ็ลลุว่ง

ย่อมเป็้น่ไป้ไดำ�ยากยิ�ง ดำงัน่ั�น่การจะขับัเคล่�อน่องคก์รใน่ 

ร้ป้แบบมหาวทิำยาลยัพ่ื่ �น่ทีำ� ดำงัเชน่่ มหาวทิำยาลยัเทำคโน่โลยี

ราชมงคลล�าน่น่าขัองเรา ทีำ�ป้ระกอบกนั่ดำ�วย 6 เขัตำพ่ื่�น่ทีำ�

จังหวัดำภาคเหน่่อตำอน่บน่ ทีำ�มีความห่างไกลกัน่และ 

แตำกตำา่งใน่บรบิทำขัองพ่ื่�น่ทีำ�น่ั�น่ การกระจายอำาน่าจทีำ�เหมาะ

สมจงึเป็้น่เร่�องจำาเป็้น่ยิ�ง ทีำ�ผู้้�บรหิารตำ�องใสใ่จ และตำดัำสนิ่ใจ

เพื่ราะสว่น่ภมิ้ภาค พ่ื่ �น่ทีำ� รวมถืงึผู้้�ป้ฏิิบตัำิ ยอ่มตำ�องการ

อำาน่าจ เพ่ื่�อการขัับเคล่�อน่งาน่ ขัับเคล่�อน่ภารกิจ 

เป้�าหมาย ทีำ�มีความย่ดำหยุน่่ คลอ่งตำวัมากยิ�งขัึ �น่ ดำ�วยเหตำนีุ่ � 

การขับัเคล่�อน่งาน่มหาวิทำยาลยัให�เกิดำการขัยบั ขับังาน่

ใ ห� เ กิ ดำ ขัึ �น่ อ ย่ า ง ร ว ดำ เ ร็ ว น่ั�น่ … ก า ร ใ ช� เ ค ร่� อ ง ม่ อ  

ว่าดำ�วยเร่�องขัองการกระจายอำาน่าจ จึงเป็้น่สิ�งส ำาคญั  

ทีำ�ผู้มจะพื่ยายามขับัเคล่�อน่ให�เกิดำขัึ �น่ อยา่งเป็้น่ร้ป้ธิรรม

แทำ�จรงิ แตำท่ำั�งนี่ �บน่อำาน่าจทีำ�กระจายลงไป้น่ั�น่ ผู้้�น่ ำาทีำ�รบั

อำาน่าจก็จำาเป็้น่ตำ�องพื่งึใสใ่จ บน่บทำบาทำ บน่ภาระรบัผิู้ดำ

ชอบดำ�วยเชน่่กนั่วา่…ตำ�องน่กึถืงึป้ระโยชน่ข์ัององคก์รเป็้น่

ทีำ�ตำั�ง  ตำ�องไม่ทำำาให�เกิดำความส้ญเสียหร่อเสียหาย 

แก่องคก์ร แก่ส่วน่รวม และแก่ส่วน่ตำน่ ตำ�องป้ระพื่ฤตำิ

ป้ฏิิบตัำิโดำยยึดำหลกัความถื้กตำ�อง บน่ความดีำมากกว่า

ความถืก้ใจตำ�องสร�างความชอบธิรรม ทีำ�โป้รง่ใสและตำรวจ

สอบไดำ�

 กระผู้มจะสร�างความเช่�อมั� น่ให�แก่  พ่ื่ �น่ทีำ�  

หน่่วยงาน่ รวมถืึงบุคลากรว่า การกระจายอำาน่าจใน่ 

ครานี่ � “จะสร้างควิามเป็็นธรรม ส่้กำารได้ทำาบัน 

ควิามรับัผิู้ดชอบัที�ดี” เพ่ื่�อการขัับเคล่�อน่องคก์รให�

เตำิบโตำเป็้น่มหาวิทำยาลยั น่กัป้ฏิิบตัำิ ทีำ�สร �างผู้้�น่ ำาชว่ยลดำ

ความเล่�อมลำ�า แก่ชมุชน่ สงัคมป้ระเทำศ อยา่งแทำ�จรงิ

มหาวิทำยาลัยนักปฏิิบััติม้ออาชัีพ
จะเกิดำขึ�นไดำ� 

ก็ตำ่อัเมิ่ื�อัผูู้้มิ่ีอัำานาจ 
เข้าใจในการใช้อัำานาจ  

การกระจายอำานาจ 
อย่างเป็นธรรม  

บันความิ่รับัผู้่ดีชอับัที่ี�ดีี
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สังคมแห่งความต�องการ 
“ผูู้้นำาแห่่งการ
เป็ลี�ยิ่นแป็ลง”

 บน่สภาวะขัองวิกฤตำิบน่โลกปั้จจบุนั่ พื่วกเราตำา่งพื่บกบั

ปั้ญหาตำา่ง ๆ  มากมายทีำ�ถืาโถืมเขั�ามาจน่เกิดำ การตำั�งตำวัไมท่ำนั่ พื่วก

เราจึงเขั�าส้่สภาวะสงัคมขัองการเป้ลี�ยน่แป้ลงอย่างหลีกเลี�ยง 

ไมไ่ดำ� รวมถืงึแวดำวงดำ�าน่การศกึษาขัองเราดำ�วยเชน่่กนั่ ทีำ�ตำ�องเผู้ชิญ

กบัภาวะวิกฤตำแิหง่การเป้ลี�ยน่แป้ลงใน่ครั�งนี่ � โดำย…

12
“ผู้้�ทำี�สามารถปรับัตัว

ให�สอดำรับักับัการเปลี�ยนแปลง
ไดำ�อย่าง...รวดีเร็วยิ่่อัมิ่เป็็นผูู้้ที่ี�มิ่ี
โอักาสที่ี�จะป็ระสบัความิ่สำาเร็จ

และยิ่ืนขึ�นไดี้ก่อันใคร”
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สังคมแห่งความต�องการ 
“ผูู้้นำาแห่่งการ
เป็ลี�ยิ่นแป็ลง”

ดำ�วยเหตำนีุ่ � กระผู้มจงึมองวา่พื่วกเราควรหยดุำบน่่และมองใน่แงร่ �าย เพื่ราะอยา่งไรเสีย พื่วกเราก็ตำ�องเผู้ชิญกบั

ภาวะเหล่านี่ �อย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดำ�อย้่ดีำ ด้วิยีเหตุ้นี�…ปั็ญหาจึงอย่้ีที�ต้ัวิเราเองต่้างหากำว่ิาจะทำาให้กำาร

เป็ลี�ยีนสภาพและกำารเป็ลี�ยีนแป็ลงดงักำล่าวิเดนิไป็ในทศิึทางที�ถก้ำต้อ้งไดอ้ยีา่งไร? ซึ่ึ�งการทีำ�จะสามารถื

ทำำาให�เกิดำการเป้ลี�ยน่แป้ลงใน่สังคมใน่ทิำศทำางทีำ�ดีำน่ั�น่ พื่วกเราตำ�องร่วมดำ�วยช่วยกัน่สร�าง “ผู้้�น่ ำาแห่งการ

เป้ลี�ยน่แป้ลง” ทีำ�มีศกัยภาพื่สง้และมีคณุลกัษณะทีำ�เหมาะสมขัึ �น่ใหมจ่ำาน่วน่มาก เพ่ื่�อชว่ยกนั่ขับัเคล่�อน่สงัคม

ให�เกิดำการเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�ดีำขัึ �น่ ดำ�วยวา่ “กำารมผ้้ีู้นำาดว้ิยีจติ้วิญิญาณิเพ่�อสร้างกำารเป็ลี�ยีนแป็ลงที�ด ีพวิกำ

เข้าเหล่านี�จะเป็็นแรงพลังที�ช่วิยียีกำระดบัักำารทำางานร่วิมกัำนข้องผู้้้คนรอบัข้้าง ยีกำระดบััองคก์ำรใหเ้กำดิ

กำารเป็ลี�ยีนแป็ลง ใหเ้กำดิควิามสำาเร็จที�ดขี้ึ �นได้ ไม่ว่ิาจะอยี้่ในต้ำาแหน่งหร่อบัทบัาทใดกำต็้าม” ซึ่ึ�งจะ

เป็้น่การชว่ยให�มหาวิทำยาลยัเกิดำการพื่ฒัน่าขัึ �น่ใน่ทำกุมิตำ ิทำั�งมิตำิดำ�าน่การศกึษา ดำ�าน่สงัคม หรอ่แม�กระทำั�งดำ�าน่

เศรษฐกิจ 

 ใน่วาระขัองการเป้ลี�ยน่แป้ลงใน่ครั�งนี่ � กระผู้มจึงมีความตำั�งใจทีำ�จะดำงึศกัยภาพื่ดำ�าน่ภาวะผู้้�น่ ำาและ

ทำกัษะขัองผู้้�น่ ำาใน่ดำ�าน่ตำา่ง ๆ มารว่มผู้น่กึกำาลงักนั่ เพ่ื่�อรว่มสร�างการเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�ดีำขัึ �น่ตำอ่มหาวิทำยาลยัแหง่

นี่ � กระผู้มจะขัอเขั�าไป้รว่มกบัผู้้�คน่ใน่มหาวิทำยาลยัทำั�ง 6 พ่ื่ �น่ทีำ�จงัหวดัำ

เพ่�อร่วมสร�างพลังแห่งการทำำางาน เพ่�มิ่ขึ�นแบับัที่วีคูณ
จนสามารถสร้างการเป็ลี�ยิ่นแป็ลง ขอังมิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ 

ทำี�พึงปรารถนาขอังพวกเราไดี้ในที่ี�สุดี

 ซึ่ึ�งผู้้�น่ ำาการเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�วา่นี่ �ไดำ�มีน่กัเขีัยน่หน่งัส่อช่�อดำงัน่ามวา่ Rick Warren ไดำ�ทำำาการนิ่ยามไว�วา่ 

ผู้้�น่ ำาการเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�ก่อให�เกิดำพื่ลงัการทำำางาน่เพิื่�มขัึ �น่แบบทำวีคณ้ จะป้ระกอบไป้ดำ�วยลกัษณะ 7 ป้ระการ 

ค่อ

   

 ถืงึเวลาแล�วหรอ่ยงัครบั ทีำ�พื่วกเราชาว มทำร.ล�าน่น่า จะมารว่มสร�างผู้้�น่ ำาเพ่ื่�อการเป้ลี�ยน่แป้ลงให�กบั

มหาวิทำยาลยัอนั่เป็้น่ทีำ�รกัขัองพื่วกเรา ทำั�งนี่ �เพ่ื่�อการพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัแบบก�าวกระโดำดำ เพ่ื่�อความยั�งย่น่ขัอง

เราทำกุคน่ตำอ่ไป้

   ป็ระการที่ี� 1 : “สามิ่ารถที่ำาให่้เป็็นเรื�อังง่ายิ่” 
   ป็ระการที่ี� 2 : “สามิ่ารถจูงใจผูู้้คน นำามิ่าซึ่ึ�งพลังร่วมิ่” 
   ป็ระการที่ี� 3 : “สามิ่ารถเอัื�อัอัำานวยิ่ความิ่สะดีวกการเรียิ่นรู้ขอังแตำ่ละบัุคคลขอังที่ีมิ่งาน” 
   ป็ระการที่ี� 4 : “มิ่ีความิ่กล้าห่าญ ในการริเริ�มิ่ส่�งให่มิ่่” 
   ป็ระการที่ี� 5 : “มิ่ีความิ่กล้าตำัดีส่นใจเพื�อัการขับัเคลื�อัน” 
   ป็ระการที่ี� 6 :  “มิ่ีความิ่พร้อัมิ่เพื�อัการเรียิ่นรู้ที่ี�ไมิ่่ส่�นสุดี” 
   ป็ระการที่ี� 7 : “รู้จักพอัในเวลาที่ี�เห่มิ่าะสมิ่” 

Generation 5 (5G)
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 บน่โลกขัองการเป้ลี�ยน่แป้ลง ทีำ�การแขั่งขันั่ถืก้

กำาหน่ดำดำ�วยเทำคโน่โลยีความเรว็และความแม่น่ยำา การ

พื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัจำาเป็้น่ตำ�องป้รบัตำวัให�สอดำคล�องกบั

การเป้ลี�ยน่แป้ลงขัองเทำคโน่โลยี รวมถืึงการเกิดำสภาวะ

ความเสี�ยงใน่การดำำารงชีวติำ เชน่่ โควิดำ-19 เป็้น่ตำ�น่ ทีำ�พื่วก

เราจำาเป็้น่ตำ�องใช�เทำคโน่โลยีมาชว่ยใน่การดำำาเนิ่น่ชีวติำให�

อย้ไ่ดำ�ใน่อน่าคตำ ดำงัน่ั�น่การเช่�อมโยงมหาวิทำยาลยัเขั�ากบั

อุตำสาหกรรมทำุกระดำับ ไม่ว่าจะเป็้น่ ระดำับครวัเร่อน่ 

วิสาหกิจชมุชน่ ธิุรกิจอตุำสาหกรรมขัน่าดำหย่อม(SME) 

อตุำสาหกรรมขัน่าดำกลาง และขัน่าดำใหญ่ ล�วน่เป็้น่เร่�อง

สำาคญัยิ�ง เพื่ราะมหาวิทำยาลยัตำ�องมีส่วน่ช่วยให�ภาค

อตุำสาหกรรมเขั�าถืงึความร้ � เทำคโน่โลยีทีำ�ทำนั่สมยั เพ่ื่�อยก

ระดำบัสนิ่ค�าและบรกิารให�เกิดำป้ระสทิำธิิภาพื่ขัึ �น่ ดำ�วยเหตำุ

นี่ �จงึถ่ือไดำ�วา่เป็้น่เร่�องจำาเป็้น่และสำาคญัตำอ่การพื่ฒัน่าบน่

แน่วทำางดำงักลา่ว 

    “เพิ�มศึักยภาพมหาวิทำยาลัย 
    ....ดี้วยิ่การเชื�อัมิ่โยิ่ง
    ภาคอัุตำสาห่กรรมิ่”

 ซึ่ึ�งการดำำาเนิ่น่การดำงักลา่วจงึเป็้น่กลไกหน่ึ�งทีำ�ส ำาคญั ใน่การชว่ยยกระดำบัและสง่เสรมิให�เกิดำการพื่ฒัน่าความร้ � 

ความสามารถืทำางเทำคโน่โลยี และน่วตัำกรรม ให�เกิดำขัึ �น่ตำอ่ตำวับคุคล ตำอ่หน่ว่ยงาน่ และสร�างผู้ลกระทำบตำอ่ชมุชน่ สงัคม

 ป้ระเทำศ ไดำ�ใน่ทำกุมิตำ ิพื่วกเราตำ�องใช�โอกาสครั�งนี่ � ใน่การออกแบบระบบและสร�างกลไกความรว่มม่อขัองมหาวิทำยาลยั

 ให�เกิดำความเช่�อมโยงระหวา่งภาคการศกึษาและภาคการผู้ลิตำให�ไดำ�อย่างแทำ�จรงิโดำยตำ�องสร�างกลไกทีำ�สอดำคล�องและ

เอ่ �อให�บุคลากรสามารถืทำำางาน่ไดำ�ง่าย สะดำวก และให�เป็้น่ส่วน่หน่ึ�งขัองภาระงาน่ใน่การป้ระเมิน่บุคคลดำ�วย ตำั�งแตำ่

กระบวน่การจดัำหลกัสต้ำร การเรยีน่การสอน่ การวิจยัและการบรกิารวิชาการ ให�เกิดำความย่ดำหยุน่่ เพ่ื่�อการบม่เพื่าะผู้้�มี

ความสามารถื ตำลอดำจน่เทำคโน่โลยี ใน่ทำกุกระบวน่การ ให�เหมาะสมทีำ�สดุำ

 กระผู้มจงึมีความตำั�งใจอยา่งจรงิจงั ทีำ�จะพื่ฒัน่ากระบวน่การสง่เสรมิให�น่กัศกึษา คณาจารยที์ำ�มีความตำ�องการ

เช่�อมโยงกบัภาคอตุำสาหกรรม ให�ไดำ�ทำ ำางาน่ใน่สิ�งทีำ�ตำน่เองชอบและถืน่ดัำอยา่งเตำม็ทีำ�โดำยจะพื่ยายามหาแน่วทำางใน่การสร�าง

ระบบและกลไกให�เกิดำขัึ �น่อย่างเหมาะสม เพ่ื่�อเกิดำแรงจ้งใจและแรงกระตำุ�น่ใน่การเขั�าไป้ร่วมม่อทำำางาน่กับภาค

อตุำสาหกรรม จากระยะสั�น่ ระยะกลาง ส้ค่วามสมัพื่นั่ธิร์ะยะยาว ให�เกิดำขัึ �น่จงไดำ� 

ความร่วมม้อระหว่าง 
ภาคอัุตำสาห่กรรมิ่ทีุ่กระดีับั 

กับัมิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่ จึงเป็็นแนวที่าง 
ทำี�สามารถผู้สมผู้สาน 
ผู้ลประโยชัน์ระหว่าง 

ภาคอัุตำสาห่กรรมิ่กับัมิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่
เพื�อัการพัฒนาความิ่รู้ พัฒนางาน 

พัฒนานวัตำกรรมิ่ ไดี้เป็็นอัยิ่่างดีี
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 อีกทำั�งใน่วาระขัองการขับัเคล่�อน่ใน่ครั�งนี่ � มทำร.ล�าน่น่า โดำยคณะบคุคลป้ฏิิบตัำิหน่�าทีำ�แทำน่สภามหาวิทำยาลยั

เทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า ไดำ�คดัำเล่อก “คุณิกำอบัชัยี สังสิทธิสวัิสดิ� ป็ลัดกำระทรวิงอุต้สาหกำรรม” ให�สมควรดำำารง

ตำำาแหน่ง่ น่ายกสภามหาวิทำยาลยั ขัองพื่วกเราครบั 

 ซึ่ึ�งจากป้ระวตัำขิัองทำา่น่ ถ่ือไดำ�วา่เป็้น่ผู้้�บรหิารทีำ�มากความสามารถืและป้ระสบการณยิ์�ง โดำยเฉพื่าะการดำแ้ลงาน่

ขัองกระทำรวงอตุำสาหกรรมทีำ�ทำา่น่ไดำ�บรหิารอย้ ่ ไดำ�เกิดำผู้ลงาน่เป็้น่ร้ป้ธิรรมอยา่งมากมาย รวมถืงึเป็้น่ผู้้�บรหิารทีำ�ไดำ�ใสใ่จ

และให�การสน่บัสน่นุ่การดำำาเนิ่น่งาน่ขัองสถืาบนั่การศกึษาทีำ�เกี�ยวขั�องกบังาน่วิจยัและพื่ฒัน่าองคค์วามร้ �เทำคโน่โลยีและ

น่วตัำกรรม ส้ก่ารป้รบัป้รุงและพื่ฒัน่าภาคอตุำสาหกรรม อยา่งมากมาย

 ดำ�วยเหตำนีุ่ � กระผู้มจงึถ่ือวา่เป็้น่วาระทีำ�ดีำขัองมหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่าขัองพื่วกเราครบั ทีำ�จะไดำ�

รบัโอกาสและเพิื่�มศกัยภาพื่องคก์รจากความรว่มม่อกบัภาคอตุำสาหกรรมอยา่งจรงิจงั เพ่ื่�อการขับัเคล่�อน่มหาวิทำยาลยั

แหง่นี่ � ส้ผู่้้ �น่ ำาทำางการศกึษาดำ�วย เทำคโน่โลยีและน่วตัำกรรมอยา่งแทำ�จรงิตำอ่ไป้

เพ่�อการสร�างผู้ลงาน สร้างนวัตำกรรมิ่  
จากงานวิชัาการเชัิงลึก สู่การตำ่อัยิ่อัดี

เพ่�อการพัฒนาผู้ลิตภัณฑิ์ ให่้เก่ดีป็ระโยิ่ชน์เช่งพาณ่ชยิ่์ 
มากกว่าสนใจแต่เพียงผู้ลวิชัาการเพื�อัการตำีพ่มิ่พ์เที่่านั�น

คุณกอบัชััย สังสิทำธิสวัสดำิ� 
ปลัดำกระทำรวงอุตสาหกรรม

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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“…ทำิศึทำางการขับัเคล้�อน
มหาวิทำยาลัย ที่ี�สอัดีรับักับั 
การพัฒนาป็ระเที่ศ
   ...อัยิ่่างเที่่าที่ัน”

 ทำกุทำา่น่ทีำ�ไดำ�ติำดำตำามกระผู้มผู้า่น่ทำาง Facebook คงไดำ�รบัทำราบถืงึวิสยัทำศัน่ ์ น่โยบายการขับัเคล่�อน่

มหาวิทำยาลยัขัองกระผู้มเอง ทีำ�ไดำ�ทำ ำาการเปิ้ดำเผู้ยตำอ่ป้ระชาคม มทำร.ล�าน่น่า ใน่ชว่งสปั้ดำาหก่์อน่หน่�า ทำั�งใน่ร้ป้

แบบขัอง E-Book และเอกสารใน่ร้ป้แบบ PDF สำาหรบัการดำาวน่โ์หลดำ โดำยมีจดุำมุง่หมายให�ทำกุทำา่น่ไดำ�รบัทำราบ

ถืงึแน่วทำางขัองการขับัเคล่�อน่มหาวทิำยาลยั ภายใตำ�แน่วคดิำขัองตำวักระผู้มเอง เพ่ื่�อให�เกิดำความชดัำเจน่และเทีำ�ยง

ตำรงกบัป้ระชาคม มทำร.ล�าน่น่า ดำ�วยเอกสารฉบบัเดีำยวกนั่ทีำ�ไดำ�น่ำาเสน่อตำอ่คณะบคุคลป้ฏิิบตัำิหน่�าทีำ�แทำน่สภา

มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า เม่�อครั�งขัองกระบวน่การสรรหาอธิิการบดีำ ทำั�ง 2 รอบใน่ชว่งเด่ำอน่

กรกฎาคม ทีำ�ผู้า่น่มา ซึ่ึ�งทำกุทำา่น่คงจะไดำ�รบัทำราบแล�ววา่แน่วทำางการขับัเคล่�อน่มหาวทิำยาลยัขัองตำวักระผู้มใน่

ครานี่�ไดำ�ให�ความสำาคญักบัการพื่ฒัน่าอยา่งไร ซึ่ึ�งหากสรุป้สั�น่ ๆให�สามารถืเขั�าใจงา่ย ค่อ

 

 ซึ่ึ�งจากน่โยบายและกรอบน่โยบายสำาคญั 3 ป้ระการ ทีำ�กระผู้มไดำ�น่ำาเสน่อมาใน่คราน่ั�น่ จวบจน่ปั้จจบุนั่

ทำกุทำา่น่คงจะไดำ�รบัทำราบขั�อมล้และไดำ�เหน็่ทิำศทำางขัองการขับัเคล่�อน่ป้ระเทำศวา่ มีความสอดำคล�องกบัแน่วทำาง

การขับัเคล่�อน่ภายใตำ�แน่วคดิำขัองกระผู้มเช่น่ไรน่โยบาย มาตำรการสำาคญั ขัองรฐับาลเพ่ื่�อการขับัเคล่�อน่ป้ระเทำศ

 รวมถืงึการสน่บัสน่นุ่ทำนุ่ตำา่ง ๆ จากแหลง่ทำนุ่สำาคญั ล�วน่มุง่เน่�น่ให�เกิดำการพื่ฒัน่าใน่ 3 เร่�องดำงักลา่วขั�างตำ�น่ 

ค่อ

มุ่งเน�นให�เกิดำการสร�าง พัฒนานักป็ฏิ่บััตำ่มิ่ือัอัาชีพที่ั�วที่ั�งอังค์กร 
โดำยให�ความสำาคัญกับัการ มิุ่่งสร้าง พัฒนา เที่คโนโลยิ่ีและนวัตำกรรมิ่ 
ทีำ�สามารถตอบัโจทำย์ความต�องการ บันฐานขอังความิ่รับัผู้ด่ีชอับัต่ำอัชมุิ่ชน สงัคมิ่และป็ระเที่ศ  
ตามแนวทำางการทำรงงาน ภายิ่ใตำ้ป็รัชญาและศาสตำร์พระราชา
ดี้วยิ่กรอับันโยิ่บัายิ่ 3 มิ่่ตำ่ : สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พัฒนา)สังคมิ่
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ใน่บทำความทีำ�เดำิน่มาถืงึ เพิื่�มมมุมอง ฉบบั 14 ฉบบันี่ � กระผู้ม

จงึขัอน่ำาเสน่อรายละเอียดำให�ทำกุทำา่น่ไดำ�เห็น่ภาพื่เบ่ �องตำ�น่ขัอง

หน่ว่ยงาน่ผู้้�ให�ทำนุ่ (Funding Agency) ภายใตำ�แผู้น่วิทำยาศาสตำร์

 วิจยัและน่วตัำกรรม ป้ระจำาปี้  พื่.ศ. 2563 – 2564 ขัองสำาน่กั

คณะกรรมการส่งเสริมวิทำยาศาสตำร์วิจัยและน่วัตำกรรม  

(สกสว.) วา่มีแน่วทำางอยา่งไร ทำั�งนี่ �เพ่ื่�อเป็้น่การกระจายขั�อมล้

ทีำ�เป็้น่ป้ระโยชน่ต์ำอ่ป้ระชาคม มทำร.ล�าน่น่า ขัองพื่วกเรา ให�ไดำ�

เห็น่ทิำศทำางและแน่วทำางการพื่ัฒน่าร่วมกัน่ว่า พื่วกเราจะ

รว่มพื่ฒัน่าและรว่มน่ำาพื่ามหาวทิำยาลยัเดำนิ่ไป้รว่มกนั่อยา่งไร?

 การขับัเคล่�อน่มหาวทิำยาลยัทีำ�สอดำคล�องกบัการพื่ฒัน่า

ป้ระเทำศดำ�วยการสง่เสรมิ ใสใ่จให�น่กัวชิาการขัองมหาวทิำยาลยั

ให�สามารถืเขั�าถืงึขั�อมล้หน่ว่ยงาน่ผู้้�ให�ทำนุ่ใน่รายละเอียดำตำา่ง ๆ

การเพิ�มศึักยภาพคน
การเพิ�มศึักยภาพ 
ของการแข่งขันจากฐาน 
ของเทำคโนโลยีนวัตกรรม
เพื�อัมิุ่่งเน้นให่้เก่ดี
การสร้างอัาชีพ พัฒนาพื�นที่ี� 
สังคมิ่ลดีความิ่เห่ลื�อัมิ่ล�ำา 
ขอังป็ระเที่ศ

เพ่ื่�อเตำรียมความพื่ร�อมใน่การสร�าง Proposal หร่อการเตำรียมความพื่ร�อมใน่วิธีิการสร�างสรรคง์าน่วิชาการทีำ�เหมาะสม  

จึงถ่ือเป็้น่เร่�องหน่ึ�งทีำ�จ ำาเป็้น่และสำาคัญยิ�งทีำ�มหาวิทำยาลยัจะตำ�องสน่ับสนุ่น่อย่างเตำ็มทีำ� ดำ�วยว่า “สถาบัันกำารศึึกำษา

มหาวิทิยีาลัยี จะสามารถต้ั�งอย่้ีอย่ีางมั�นคงและยัี�งยีน่ไดอ้ย่ีางแทจ้ริงพวิกำเราจะต้อ้งขั้บัเคล่�อนพฒันาสร้างสรรค์

งานดว้ิยีกำารศึกึำษาและวิชิากำาร รวิมถงึกำารขั้บัเคล่�อนดงักำล่าวิต้อ้งมคีวิามรวิดเร็วิและเทา่ทนัต้อ่สถานกำารณิก์ำาร

เป็ลี�ยีนแป็ลง เพราะ หากำพวิกำเรายัีงไม่ร่วิมด้วิยีช่วิยีกัำน และไม่ยีอมรับักัำบักำารเป็ลี�ยีนแป็ลงแล้วินั�น เรากำ็จะ 

ไม่สามารถก้ำาวิข้้ามจุดเดมิไป็ได้ ซ้ำึ�งจะทำาใหม้หาวิิทยีาลัยีข้องพวิกำเราล้าหลัง เม่�อถ้กำเป็รียีบัเทยีีบักัำบัสถาบััน

กำารศึกึำษาอ่�น”

 ใน่โอกาสนี่� กระผู้มขัอเชิญชวน่ให�ทำกุทำา่น่ พีื่� น่�อง ชาว มทำร.ล�าน่น่า ให�มารว่มม่อกนั่ชว่ยกนั่แบง่ปั้น่ขั�อมล้ทีำ�เป็้น่

ป้ระโยชน่ใ์น่ดำ�าน่การศกึษา ดำ�าน่วิชาการ ตำอ่มหาวิทำยาลยั เพ่ื่�อรว่มเป็้น่สว่น่หน่ึ�งขัองการขับัเคล่�อน่ พื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยั

ขัองพื่วกเราไมใ่ห�หยดุำนิ่�งและเดำิน่ตำอ่ไป้ขั�างหน่�า ให�เทำา่ทำนั่ตำอ่การเป้ลี�ยน่แป้ลง ทำั�งนี่ �เพ่ื่�อการมุง่ส้ก่ารเป็้น่มหาวิทำยาลยัชั�น่

น่ำา เพ่ื่�อการคงอย้แ่หง่ศกัดำิ�ศร ีขัองความเป็้น่ ราชมงคลล�าน่น่า อยา่งยั�งย่น่อยา่งแทำ�จรงิตำอ่ไป้

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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ยุทำธศึาสตร์
มหาวิทำยาลัย 
จากการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม :  

 ใน่ครั�งขัองการน่ำาเสน่อวิสยัทำศัน่ ์ น่โยบายและ

แผู้น่การพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยั ตำอ่คณะบคุคลป้ฏิิบตัำหิน่�าทีำ�

แทำน่สภามหาวทิำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า กระผู้ม

ไดำ�น่ำาเสน่อหัวขั�อยุทำธิศาสตำร์มหาวิทำยาลัยเบ่ �องตำ�น่ 

ไป้พื่ร�อมกับการน่ำาเสน่อขั�อม้ลน่โยบายใน่คราน่ั�น่ดำ�วย  

โดำยมุง่หวงัวา่ …

“เม้�อต�องดำำาเนินการขับัเคล้�อน  

พัฒนามหาวิทำยาลัยตามนโยบัายทำี�ไดำ�นำาเสนอจะ

สามารถใชั�หัวข�อยุทำธศึาสตร์ดำังกล่าวเป็นจุดีเริ�มิ่

ตำ้นขอังการเดี่นเข้าไป็ห่าป็ระชาคมิ่ มิ่ที่ร.ล้านนา”

เพ่ื่�อการถืกคิดำ และร่วมหาร่อแลกเป้ลี�ยน่ความคิดำเห็น่  

โดำยใช�กระบวน่การมีสว่น่รว่มทำางสงัคม (รว่มคดิำ รว่มทำำา รว่ม

ม่อ)ให�เกิดำป้ระโยชน่ส์ง้สดุำตำอ่การจดัำทำำายทุำธิศาสตำร ์ให�เกิดำ

ความรวดำเรว็และมีป้ระสทิำธิิภาพื่ยิ�งขัึ �น่ ทำั�งนี่ �กระผู้มมุง่หวงั

ว่าการจัดำทำำายุทำธิศาสตำรม์หาวิทำยาลัยภายใตำ�การขัับ

เคล่�อน่การบรหิารใน่ครานี่� จะเกิดำ…
“ยุทำธศึาสตร์มหาวิทำยาลัย 

จากการ “ร่วมคิดำ ร่วมทำำา ร่วมม้อ”  
ของชัาวประชัาคม มทำร.ล�านนา 

ในทีุ่กภาคส่วน ในทีุ่กมิ่่ตำ่ ผู้่านกระบัวนการ 
มิ่ีส่วนร่วมิ่อัยิ่่างแที่้จริง”

 ไมว่า่จะเป็้น่มิตำขิัองบคุลากร มิตำขิัองพ่ื่ �น่ทีำ� มิตำขิัอง

การจัดำการศึกษา เพ่ื่�อให�ทำุกคน่ร้ �สึกเป็้น่ส่วน่หน่ึ�งขัอง

แน่วทำางการพื่ฒัน่าดำงักลา่ว ดำ�วยเหตำนีุ่ �ใน่บทำความฉบบันี่ �

 กระผู้มจงึขัอน่ำาเสน่อขั�อมล้ดำงักลา่วอีกครั�งหน่ึ�ง และแสดำง

ให�เหน็่กรอบการดำำาเนิ่น่การ เพ่ื่�อการเตำรยีมความพื่ร�อมตำอ่

โอกาสขัองชาวป้ระชาคม มทำร.ล�าน่น่า ทีำ�จะไดำ�ร่วมคิดำ  

รว่มทำำา รว่มม่อกนั่

ใน่การกำาหน่ดำทิำศทำางยทุำธิศาสตำรก์ารพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยั

ขัองพื่วกเราให�ดีำยิ�ง ๆ ขัึ �น่ ตำอ่ไป้ ซึ่ึ�งกระผู้มมีความเช่�อและ

ศรทัำธิาเสมอวา่ การพื่ฒัน่ามหาวิทำยาลยัทีำ�ดีำ มกัขัึ �น่จากจดุำ

เริ�มตำ�น่ขัองกระบวน่การมีสว่น่รว่ม ค่อ “รว่มคิดำ รว่มทำำา รว่มม่อ”  

และเม่�อถืึงเวลาทีำ�ตำ�องขับัเคล่�อน่ ทำกุคน่จะเป็้น่หวัใจและ

ฟัน่เฟ่องสำาคญัเสมอครบั!!

กำรอบักำารดำาเนินกำารและข้้อม้ลสอดรับั

1.กำาหน่ดำทิำศทำาง (Direction Setting) : วิสยัทำศัน่ ์พื่นั่ธิกิจ

 เป้�าหมาย น่โยบาย และแผู้น่การขับัเคล่�อน่ พื่ฒัน่า 

มหาวิทำยาลยั

2) ป้ระเมิน่องคก์รและสภาพื่แวดำล�อม (Environment 

Scanning) : การป้ระเมิน่สภาพื่องคก์รและสภาพื่แวดำล�อม

ใน่ทำกุมิตำิขัองขั�อมล้ มิตำิบคุลากร มิตำิพ่ื่ �น่ทีำ� มิตำิการจดัำการ

ศกึษา

3) กำาหน่ดำยุทำธิศาสตำร์ (Strategy Formulation) : 

กระบวน่การมีสว่น่รว่มขัองทำกุภาคสว่น่ ตำอ่คา่นิ่ยมรว่มเพ่ื่�อ

การกำาหน่ดำป้ระเดำ็น่ เป้�าป้ระสงค์ กลยุทำธิ์  ตำัวชี �วัดำ   

คา่เป้�าหมาย แผู้น่งาน่/โครงการ งบป้ระมาณ และผู้้�รบัผิู้ดำชอบ

ทีำ�ตำ�องครอบคลมุทำกุพื่นั่ธิกิจขัององคก์รและมีความเป็้น่ไป้

ไดำ�ใน่ทำางป้ฏิิบตัำิ

4) ดำำาเนิ่น่ยทุำธิศาสตำร ์(Strategy Implementation) : การ

ดำำาเนิ่น่การตำ�องตำั�งอย้่ภายใตำ�การกำากับจากผู้้�มีส่วน่

เกี�ยวขั�องใน่การตำิดำตำามอยา่งจรงิจงั

5) ป้ระเมิน่ผู้ลและการควบคมุ (Evaluation and Control) 

: ตำ�องทำำาการสอบทำาน่ ตำรวจสอบ ป้ระเมิน่ผู้ล ตำามห�วงระยะ

เวลาทีำ�เหมาะสมทำั�งใน่ระยะสั�น่ กลาง ยาว โดำยการน่ำาเอา

ผู้ลการตำรวจสอบและป้ระเมิน่  มาดำำาเนิ่น่การสรุป้และ

ทำบทำวน่อยา่งสมำ�าเสมอและจรงิจงั

15 “ร่วมิ่ค่ดี 
  ร่วมิ่ที่ำา 
ร่วมิ่มิ่ือั”
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“ร่วมิ่ค่ดี 
  ร่วมิ่ที่ำา 
ร่วมิ่มิ่ือั”

 กรอบน่โยบาย 3 มิตำ ิ: “สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พฒันา)สังคม” 

 9 น่โยบาย 3 ระยะ “มุ่งส่้ควิาม ก้ำาวิหน้า เพ่�อกำารพฒันามหาวิทิยีาลัยีอยี่างยีั�งยีน่”

 ส้ ่6 ยทุำธิศาสตำร ์มทำร.ล�าน่น่า

 เพ่ื่�อการสร�าง(พื่ฒัน่า) งาน่วิชาการม่ออาชีพื่ ส้ ่การสร�าง(พื่ฒัน่า) สงัคมแหง่คณุภาพื่ 

 “มุ่งส่้สังคมปั็ญญาป็ระดษิฐ์ ์ดว้ิยีพลเมอ่งคุณิภาพ เพ่�อกำารพฒันาป็ระเทศึที�ยีั�งยีน่”
ยิุ่ที่ธิศาสตำร์ที่ี� 1 การจัดีการศึกษาสำาห่รับัคนทีุ่กช่วงวัยิ่ เพื�อัการพัฒนานักป็ฏิ่บััตำ่สู่ศตำวรรษที่ี� 21
ยิุ่ที่ธิศาสตำร์ที่ี� 2 การพัฒนางานว่ชาการอัยิ่่างมิ่ือัอัาชีพ เพื�อัสร้างนวัตำกรรมิ่และยิ่กระดีับั ชุมิ่ชน สังคมิ่ ป็ระเที่ศ
ยิุ่ที่ธิศาสตำร์ที่ี� 3 การพัฒนาป็ระส่ที่ธิ่ภาพการบัร่ห่ารจัดีการศึกษาสมิ่ัยิ่ให่มิ่่ ที่ี�เที่่าที่ันการเป็ลี�ยิ่นแป็ลง
ยิุ่ที่ธิศาสตำร์ที่ี� 4 การส่งเสร่มิ่ยิ่กระดีับัศักยิ่ภาพสังคมิ่และคุณภาพชีว่ตำ ที่ี�เป็็นมิ่่ตำรกับัส่�งแวดีล้อัมิ่
ยิุ่ที่ธิศาสตำร์ที่ี� 5 การส่งเสร่มิ่สังคมิ่เครือัข่ายิ่แห่่งการเรียิ่นรู้ควบัคู่คุณธิรรมิ่
ยิุ่ที่ธิศาสตำร์ที่ี� 6 การสืบัสาน รักษา ตำ่อัยิ่อัดี ป็รัชญาและศาสตำร์พระราชาเพื�อัการพัฒนามิ่ห่าว่ที่ยิ่าลัยิ่ที่ี�ยิ่ั�งยิ่ืน 



       “ผู้้�บัริหาร
 กับัการพัฒนา                    

 การดำำาเนิ่น่การขัองมหาวิทำยาลัยใน่ยุคปั้จจุบัน่ทีำ�มีการใช�

เทำคโน่โลยีดำจิิทำลัชว่ยสำาหรบัการบรหิารจดัำการองคก์รน่ั�น่ สามารถืชว่ย

ให�ผู้้�บรหิารทีำ�สามารถืป้รบัตำวัไดำ�เทำา่ทำนั่ตำอ่การเป้ลี�ยน่แป้ลง เกิดำความ

ไดำ�เป้รียบใน่การบริหารจัดำการองคก์ร และสร�างความไดำ�เป้รียบแก่

มหาวิทำยาลยับน่สภาวการณที์ำ�มีการแขัง่ขันั่ทีำ�สง้ขัึ �น่ ดำ�วยวา่เทำคโน่โลยี

ดำิจิทำลัจะเป็้น่เคร่�องม่อสำาคญัทีำ�ช่วยผู้้�บริหารสามารถืบริหารจดัำการ

องคก์รไดำ�ดีำยิ�งขัึ �น่ ไม่ว่าจะเป็้น่การเพิื่�มป้ระสิทำธิิภาพื่ใน่การติำดำตำ่อ

ส่�อสารทีำ�มีความรวดำเรว็ขัึ �น่ เป็้น่เคร่�องม่อป้ระสทิำธิิภาพื่สำาหรบัชว่ยการ

ลดำระยะเวลา และป้ระหยัดำทำรพัื่ยากรสำาหรบักระบวน่การบริหาร  

อนั่สง่ผู้ลให�ผู้้�บรหิารไดำ�มีเวลาใน่การทำำางาน่เชิงรุกไดำ�มากยิ�งขัึ �น่ ดำงัน่ั�น่ 

การป้รบัตำวัขัองผู้้�บรหิารทำกุระดำบั ซึ่ึ�งถ่ือไดำ�วา่เป็้น่ผู้้�น่ ำาขัององคก์ร ทีำ�ตำ�อง

ร้ �เทำา่ทำนั่และป้รบัตำวัให�เหมาะสมกบัเทำคโน่โลยีใน่อน่าคตำ จงึเป็้น่เร่�อง

ทีำ�จ ำาเป็้น่ และทำ�าทำายกบัมหาวิทำยาลยัทีำ�จะตำ�องดำำาเนิ่น่การใสใ่จ

ผู้้�นำาทำุกระดำับัต�องกล�า
เผู้ชัิญกับั 

การเป็ลี�ยิ่นแป็ลง 
และร้�จักปรับัตัวให�เทำ่าทำัน

กับับัริบัที่
ดี่จิที่ัลขอังโลกที่ี�เป็ลี�ยิ่นไป็

16 มิ่ห่าวิที่ยิ่าลัยิ่
ยิุ่คดี่จิที่ัล”

 การส่งเสริมการสร�างทำักษะดำิจิทำัลให�แก่ผู้้�บริหารทำุกระดำับ  
ไดำ�เกิดำความเขั�าใจกบัเทำคโน่โลยีดำิจิทำลัตำา่ง ๆ  ยอ่มเป็้น่หน่ึ�งวิธีิแหง่การ
สร�างผู้้�น่ ำาแหง่การเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�ดีำ และเป็้น่เร่�องทีำ�มีความทำ�าทำายและ
จำาเป็้น่ยิ�ง ดำ�วยวา่
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       “ผู้้�บัริหาร
 กับัการพัฒนา                    

 

 ดำั ง น่ั� น่ ใ น่ ว า ร ะ ขั อ ง ก า ร ป้ รับ ตำั ว ขั อ ง

มหาวิทำยาลยัใน่ครานี่� กระผู้มจะทำำาการสง่เสรมิให�ผู้้�

บรหิารทำกุระดำบัไดำ�เกิดำการป้รบัตำวัตำอ่การบรหิารดำ�วย
การใช�เทำคโน่โลยีดำิจิทำลัเป็้น่เคร่�องม่อสำาคญัสำาหรบั
การบริหารขัับเคล่�อน่องคก์ร เพ่ื่�อสร�างให�เห็น่ว่า
มหาวิทำยาลัยแห่งนี่ � เป็้น่… “มหาวิิทยีาลัยีแห่ง
เทคโนโลยีี นวัิต้กำรรม ที�สร้างผู้้้นำาแห่งกำาร
เป็ลี�ยีนแป็ลงที�เทา่ทนั” ไดำ�อยา่งแทำ�จรงิตำอ่ไป้
 ตำวัอย่างเทำคโน่โลยีดำิจิทำลัทีำ�ผู้้�บรหิารจะตำ�อง
ทำำาความร้ �จกัและเรยีน่ร้ �ป้ระยกุตำใ์ช�ให�เกิดำป้ระโยชน่ ์
เพ่ื่�อการขับัเคล่�อน่องคก์ร
1. Cloud Computing : เพ่ื่�อรองรบัการป้ระมวลผู้ล
ขัน่าดำใหญ่ ทีำ�ช่วยให�พื่วกเราสามารถืใช�งาน่เพ่ื่�อการ
ศกึษาใน่มิตำิตำา่ง ๆ  ไดำ�อยา่งงา่ยดำายและป้ลอดำภยัยิ�ง
ขัึ �น่ สร�างความสะดำวกใน่เขั�าถืงึขั�อมล้ไดำ�ทำกุทีำ�ทำกุเวลา
และทำกุอปุ้กรณ์
2. Big Data : เพ่ื่�อการจดัำเก็บขั�อมล้เชิงลกึ ใน่ป้รมิาณ
มาก สำาหรับการป้ระมวลผู้ลเพ่ื่� อการบริหาร
มหาวิทำยาลยัใน่มิตำิดำ�าน่ตำา่ง ๆ ให�เกิดำความแมน่่ยำา
และช่วยวางแผู้น่ พื่ฒัน่าขับัเคล่�อน่องคก์รไดำ�เหมาะ
สมยิ�งขัึ �น่
3. Internet of Things (IoT) : เพ่ื่�อการป้ระยกุตำใ์ช�ใน่
การสร�างป้ระสบการณ ์ สร�างน่วตัำกรรม การบรหิาร       
การส่งเสริมการจดัำการเรียน่การสอน่ผู้่าน่เคร่อขั่าย 
ไร �สายขัองทำกุสิ�ง ทำกุทีำ� ทำกุเวลา 
4. Mobility Devices : เพ่ื่�อสน่บัสน่นุ่การเผู้ยแพื่ร่
ความร้ �ใน่ กระบวน่การจดัำการความร้ �เป็้น่การเรยีน่ร้ �
ผู้า่น่อปุ้กรณพ์ื่กพื่าใน่ลกัษณะ Mobile Learning ทีำ�
สามารถื ใช�งาน่ไดำ�ทำกุสถืาน่ทีำ� ทำกุเวลา ให�เกิดำความ
สะดำวกและรวดำเรว็ขัึ �น่
5. Artificial Intelligence : เพ่ื่�อช่วยใน่การเรยีน่ร้ � และ
สามารถืทำำางาน่ทีำ�สามารถืตำัดำสิน่ใจไดำ�คล�ายกับ
มน่ษุย์
6. Social Network : เพ่ื่�อเป็้น่ชอ่งทำางใน่การส่�อสาร
องคก์ร รวมถืงึเกิดำการแบง่ปั้น่ขั�อมล้ทีำ�มีป้ระสทิำธิิภาพื่
ยิ�งขัึ �น่

“หากผู้้�นำาหรือหัวหน�า
ยิ่ังไมิ่่กล้าจะก้าวข้ามิ่

กับัการเป็ลี�ยิ่นแป็ลงแล้วนั�น
ผู้้�ตามหรือล้กน�อง

จะมิ่ีความิ่เชื�อัมิ่ั�นและ
มิ่ั�นใจไดี้อัยิ่่างไรว่า
เราทำุกคนจะก�าวข�าม

การเป็ลี�ยิ่นแป็ลง
ขอังโลกดี่จิที่ัลครั�งนี�ไป็ไดี้

อัยิ่่างแที่้จริง”

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 

ผู้้�สมควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิก�รบดำี 59



 บน่สภาวการณ์ขัองโลกแห่งการ
เป้ลี�ยน่แป้ลงปั้จจุบนั่ การดำำาเนิ่น่การจัดำการ
ศกึษาขัองมหาวทิำยาลยัหรอ่สถืาบนั่อดุำมศกึษา
 ตำ�องเจอกบัสภาวการณก์ารเป้ลี�ยน่แป้ลงอยา่ง
รวดำเร็วอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดำ� จึงส่งผู้ลให�
มหาวิทำยาลัยจำาน่วน่มาก รีบเร่งดำำาเนิ่น่การ
ระดำมสมองเพ่ื่�อการป้รบัแผู้น่ยทุำธิศาสตำรแ์ละ
กลยุทำธิ์ตำ่าง ๆ เพ่ื่�อให�เกิดำความเทำ่าทำัน่กับ
สภาวการณเ์ป้ลี�ยน่แป้ลง 

ซึ�งหากพวกเรายังคงเดำินชั�า และ  
ยิ่ึดีตำ่ดีกับัความิ่สำาเร็จในอัดีีตำ  

ย่อมไม่เป็นผู้ลดำีต่อองค์กร 
เพราะจะที่ำาให่้เราไมิ่่สามิ่ารถก้าวพ้น

กับัดำักความสำาเร็จ…

ในอัดีีตำ ไป็ไดี้

“การบัริหารมหาวิทำยาลัย :  
       โอักาสและ
ความิ่ท้ี่าที่ายิ่”17
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 ซึ่ึ�งการดำำาเนิ่น่การป้รบัตำวัขัองมหาวิทำยาลยัใน่ครานี่� … สิ�งส ำาคญัค่อ ผู้้�บรหิาร อาจารย ์เจ�า
หน่�าทีำ� ทำกุระดำบัตำ�องทำำาหน่�าทีำ�เป็้น่ฟัน่เฟ่องสำาคญัให�แก่องคก์ร โดำยทำำาหน่�าทีำ�เป็้น่ “ผู้้�น่ ำาและผู้้�ตำาม
แหง่การเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�ดีำ” เพ่ื่�อน่ำาพื่าองคก์รก�าวขั�ามการเป้ลี�ยน่แป้ลงครั�งส ำาคญันี่ �ไป้ให�ไดำ� ให�
บรรลเุป้�าหมายขัององคก์รอยา่งเทำา่ทำนั่ และมั�น่คง สอดำรบักบับรบิทำแหง่การเป้ลี�ยน่แป้ลงขัองโลก…
 ดำงัน่ั�น่ วิสยัทำศัน่แ์หง่การบรหิารมหาวิทำยาลยั เพ่ื่�อสร�างโอกาสแก่องคก์ร จงึเป็้น่ความ
ทำ�าทำายขัองผู้้�บริหารหร่อผู้้�น่ ำายุคใหม่ ทีำ�ตำ�องดำึงศักยภาพื่บุคลากรออกมา ส้่การพื่ัฒน่า
มหาวทิำยาลยั พื่ฒัน่าระบบการศกึษา ให�เกิดำบน่ฐาน่ขัองความรว่มม่อ รว่มใจกนั่ อยา่งเป็้น่ระบบ
 เพ่ื่�อให�การเดำิน่ทำางขัององคก์รเป็้น่ไป้อยา่งมั�น่คง มั�น่ใจ และเทำา่ทำนั่กบัการเป้ลี�ยน่แป้ลงทีำ�เกิดำ
ขัึ �น่ใน่ปั้จจบุนั่และอน่าคตำ

กำารดำาเนินกำารบัริหารจดักำาร เพ่�อกำารข้ยีบััป็รับัต้วัิแก่ำองคก์ำร  จงึตำ�องดำำาเนิ่น่การให�เป็้น่ไป้
อยา่งรวดำเรว็ เทำา่ทำนั่เทำคโน่โลยี แตำต่ำ�องตำั�งอย้บ่น่บรบิทำขัองความรอบคอบ และรอบร้ �อยา่งรอบ
ดำ�าน่ เป็้น่สำาคญั

กำารสร้างหร่อข้ยีายีโอกำาส จงึเป็็น “เร่�องสำาคัญเร่งดว่ินสำาหรับัผู้้้บัริหาร” 
ทีำ�ตำ�องดำำาเนิ่น่การขัยบั ขับัเคล่�อน่ หางบป้ระมาณและ สร�างหรอ่ขัยาย เครอ่ขั่ายความรว่มม่อ 
ดำ�วยการใช�ศกัยภาพื่หรอ่ความสามารถืขัองมหาวิทำยาลยั มากกวา่การรอคอยงบป้ระมาณจาก
ภาครฐั เพีื่ยงอยา่งเดีำยว

กำารข้ยีบััป็รับักำลไกำหร่อข้้อกำฎหมาย ตำ�องให�เกิดำความเหมาะสมกบัสถืาน่การณ ์เพ่ื่�อเป็้น่การ
ตำิดำอาวธุิและเป็้น่การอำาน่วยความสะดำวก แก่ผู้้�ป้ฏิิบตัำงิาน่ ให�เกิดำการสร�างงาน่ อนั่จะสง่ผู้ลให�
เป็้น่พื่ลงัสำาคญั ใน่การก�าวขั�าม สร�างการเป้ลี�ยน่แป้ลงตำอ่มหาวิทำยาลยัครั�งส ำาคญั

กำารสร้างเวิทแีหง่กำารเปิ็ดใจและควิามร่วิมมอ่ ค่อ การสร�างโอกาสการทำำางาน่รว่มกนั่ขัอง
บคุลากรทำกุระดำบั

กำารต้ดิต้ามป็ระเมนิผู้ล ตำ�องเป็้น่ไป้อยา่งสร�างสรรค ์ย่น่อย้บ่น่ฐาน่วฒัน่ธิรรมแหง่ความรบัผิู้ดำ
ชอบ เพ่ื่�อเกิดำความเช่�อมั�น่ ความมั�น่ใจ ซึ่ึ�งกนั่และกนั่ ไมใ่ชก่ารจบัผิู้ดำ 

องคค์วิามร้้และนวัิต้กำรรม ค่อ เป้�าหมายแหง่สงัคมอดุำมปั้ญญา เป้�าหมายขัองมหาวิทำยาลยั 
เพ่ื่�อความยั�งย่น่อยา่งแทำ�จรงิ ทีำ�ตำ�องให�ความสำาคญัและตำ�องสง่เสรมิให�เกิดำอยา่งตำอ่เน่่�อง
ชุมชน สังคม ป็ระเทศึ ค่อ หวัใจ แหง่การเป็้น่มหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า

 วนั่นี่ � หากเรายงัคงขัยบัป้รบัตำวั อย่างล่าช�า หร่อดำำาเนิ่น่การจดัำการศึกษาใน่มิตำิหร่อ 
ร้ป้แบบเดิำมๆไมท่ำนั่กบัวิกฤตำหรอ่สถืาน่การณปั์้จจบุนั่ และไมเ่ป็้น่น่ำ�าหน่ึ�งใจเดีำยวกนั่ ไมท่ำ ำางาน่
เป็้น่ทีำม แล�วน่ั�น่ ยอ่มทำำาให�พื่วกเราตำกอย้ใ่น่วกิฤตำอิยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ดำ�…แตำห่าก “เรา” พื่ร�อมใจ
กนั่เป็้น่หน่ึ�งเดีำยว “ส้้” เพ่ื่�อมหาวทิำยาลยัอนั่เป็้น่ทีำ�รกัแหง่นี่ �แล�วน่ั�น่…กำระผู้มเช่�อว่ิา มหาวิทิยีาลัยี
แหง่นี�จะเป็็นผู้้้นำาทางวิชิากำาร เป็็นเส้นเล่อดใหญ่ที�สำาคัญ แก่ำชุมชน สังคมป็ระเทศึ ได้
อยี่างแน่นอน ครับั!!

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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“งานสำาคัญและ
ทำ�าทำาย สู่โอักาส
แห่่งอันาคตำ  
ดี้วยิ่มิ่ือัขอังเรา”

“งานสำาคัญและ
ทำ�าทำาย สู่โอักาส
แห่่งอันาคตำ  
ดี้วยิ่มิ่ือัขอังเรา”
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  ใน่งาน่อีเวน่ทำส์ ำาคญัระดำบัโลก ทำกุทำา่น่คงจะร้ �จกั
มหกรรมกีฬาโอลมิปิ้ก กนั่ใชม่ั�ยครบั? นี่�ค่อหน่ึ�งใน่อีเวน่ทำ์
ทีำ�มีความสำาคญัและมีขัน่าดำใหญ่ขัองโลก เป็้น่อีเวน่ทำที์ำ�
หลายป้ระเทำศตำ�องการทีำ�จะเสน่อตำวัเป็้น่เจ�าภาพื่ เพื่ราะ
น่อกจากจะเป็้น่ อีเวน่ทำที์ำ�ป้ระเทำศเจ�าภาพื่สามารถืจะ
แสดำงศกัยภาพื่ แสดำงความพื่ร�อมขัองป้ระเทำศ ให�ทำกุคน่
ทำั�วทำกุมมุโลกไดำ�เหน็่แล�วน่ั�น่  ยงัเป็้น่อีเวน่ทำที์ำ�สามารถืสร�าง
โอกาสใน่การผู้ลกัดำนั่ การลงทำนุ่ การพื่ฒัน่าโครงสร�างทำาง
กายภาพื่ภายใน่ป้ระเทำศ และสามารถืสง่เสรมิให�เกิดำการก
ระตำุ�น่ทำางเศรษฐกิจ และการต่ำ�น่ตำวั การตำระหน่กัร้ �ขัองผู้้�คน่
ใน่ป้ระเทำศเชิงบวกตำอ่  การดำำาเนิ่น่การไดำ�เป็้น่อยา่งดีำ และ
ส่งผู้ลกระทำบตำ่อการสร�างรายไดำ�ระยะยาวจากน่กัลงทำนุ่ 
น่กัทำอ่งเทีำ�ยว ทีำ�ตำามมาอีกดำ�วย
  แตำก่ระน่ั�น่ การดำำาเนิ่น่การก่อน่การเสน่อตำวัเป็้น่
เจ�าภาพื่ ป้ระเทำศผู้้�เสน่อตำวัก็จำาเป็้น่ตำ�องทำำาการป้ระเมิน่
ศกัยภาพื่ ป้ระเมิน่ความพื่ร�อมขัองตำน่เอง มองให�เหน็่จดุำ
แขัง็ จดุำออ่น่ ใน่มิตำติำา่ง ๆ  ก่อน่เขั�าส้ร่ะบบการแขัง่ขันั่ อาทิำ
 ความพื่ร�อมใน่ดำ�าน่สถืาน่ทีำ� โครงสร�างพ่ื่ �น่ฐาน่ ความเขั�ม
แขั็งใน่งบป้ระมาณใน่การลงทำุน่และการจดัำการแขั่งขันั่ 
รวมถืึงความพื่ร�อมขัองบุคลากรใน่ป้ระเทำศ ทีำ�เป็้น่แรง 
ผู้ลักดำัน่ เป็้น่ปั้จจัยแห่งความพื่ร�อมทีำ�มีความสำาคัญ  
ทีำ�จะทำำาให�การทำำางาน่จากเร่�อง “ยีากำส่้ง่ายี”ซึ่ึ�งอาจกลา่ว
ไดำ�วา่…

การมองเห็น การร้�ประเมินศึักยภาพ
ทำี�แทำ�จริงของตน

บัวกความิ่มิุ่่งมิ่ั�นตำั�งใจ
ขอังการที่ำางานเป็็นที่ีมิ่

เป็นปัจจัยสำาคัญเริ�มต�น ในการสร�าง
ความิ่ไดี้เป็รียิ่บัที่างการแข่งขัน

  ซึ่ึ�งผู้ลขัองการดำำาเนิ่น่การขัองป้ระเทำศเจ�าภาพื่
โอลิมปิ้กทีำ�ป้ระสบความสำาเรจ็เป็้น่อย่างสง้และถืก้กลา่ว
ขัาน่มาอยา่งยาวน่าน่ ค่อ ป้ระเทำศญี�ปุ้่ น่ เม่�อครั�งไดำ�รบัคดัำ
เลอ่กให�เป็้น่เจ�าภาพื่ ใน่ปี้ 1964 ทีำ�ทำกุคน่ใน่ป้ระเทำศไดำ�รว่ม
กนั่สร�างการเป้ลี�ยน่แป้ลงแก่ป้ระเทำศ และสร�างช่�อเสยีงให�

ทำั�วโลกไดำ�จดำจำาไป้ตำลอดำกาล โดำยไดำ�เป้ลี�ยน่ป้ระเทำศ จาก
ป้ระเทำศทีำ�แพื่�สงครามโลก ทีำ�เตำ็มไป้ดำ�วยมลภาวะและ
ความยุ่งเหยิง ไป้ส้่ป้ระเทำศทีำ�มีความทำนั่สมยั มีความ
สะอาดำ และมีความเป็้น่ระเบียบเรยีบร�อย โครงสร�างทำาง
กายภาพื่ขัองป้ระเทำศถืก้พื่ฒัน่าไป้อยา่งเป็้น่ระบบ มีการ
ใช�เทำคโน่โลยีใหม ่ๆ  ส ำาหรบัการจดัำการแขัง่ขันั่ใน่ครั�งน่ั�น่ จน่
ไดำ�รบัการขัน่าน่น่ามวา่ “ผู้้้นำาทางเทคโนโลยี”ี จวบจน่
ปั้จจบุนั่
  จากเร่�องเลา่ทีำ�กระผู้มไดำ�กลา่วถืึง และเม่�อกลบั
มามองมหาวิทำยาลยัเทำคโน่โลยีราชมงคลล�าน่น่า ขัอง
พื่วกเราแล�ว กระผู้มจงึมีความคดิำวา่  …

มหาวิทำยาลัย จำาเป็นต�องก�าวเข�าไป
ที่ำางานสำาคัญและที่้าที่ายิ่ 

ในระดีับัที่ี�สูงขึ�น
บันการประเมินศึักยภาพและ 
ความิ่เชี�ยิ่วชาญที่ี�แที่้จริง 

ขอังตำนเอัง  
ดี้วยิ่ความิ่ร่วมิ่มิ่ือัร่วมิ่ใจเป็็นห่นึ�ง

เพ่�อแสดำงความสามารถ
ให�เป็นทำี�ประจักษ์ ให�เป็นทำี�ยอมรับั 

แก่สังคมิ่ป็ระเที่ศ
และเพื�อัสร้างการเป็ลี�ยิ่นแป็ลง
แก่อังค์กรให่้ไป็สู่ความิ่ยิ่ั�งยิ่ืน

แห่่งอันาคตำอัยิ่่างมิ่ั�นคง

  การดำำาเนิ่น่การมหาวทิำยาลยัใน่ครานี่ � พื่วกเราจะ
ตำ�องก�าวออกไป้ทำำางาน่สำาคญัให�แก่ชมุชน่ สงัคม ป้ระเทำศ
ดำ�วยการทำำางาน่แบบรว่มม่อรว่มใจเพ่ื่�อสร�างช่�อเสยีง สร�าง
ความเช่�อมั�น่แก่สงัคม ป้ระเทำศ และสร�างความมั�น่ใจแก่
พื่วกเราทำกุคน่…กำระผู้มเช่�อว่ิา มหาวิทิยีาลัยีแหง่นี�มี
ศัึกำยีภาพเพียีงพอที�จะเป็็นผู้้้นำาแห่ง กำารลงม่อ
ป็ฏิบิัตั้จิริง เป็็นที�พึ�งข้องชุมชน สังคม ป็ระเทศึชาต้ิ
 เพ่�ออนาคต้ข้องป็ระเทศึชาต้ทิี�สร้างดว้ิยีมอ่ข้องเรา
ทุกำคน “ราชมงคลล้านนา” ครับั!!

Generation 5 (5G)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์์� ทองปรอน 
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กระผมเชื่อมั่น...ในแรงพลังแห่งการขับเคลื่อนจาก

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ว่า...สามารถร่วมใจ รวมกันเป็นหนึ่ง 

เพื่อฝันฝ่าวิกฤติแห่งการเปลี่ยนแปลง

เพื่อไปถึงฝั่งฝันแห่งการเป็นผู้นำา...

“มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อชุมชน” 

ตามปณิธานแห่งการก่อตั้ง “ราชมงคล” 

ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง และยั่งยืนสืบไป
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