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การเติบโตด้านเทคโนโลยีแบบเอ็กโปเนนเชียล 
(อ้างอิงจาก: https://centristradical.com/economics/growth-sustainability/) 

ยุคเทคโนโลยีพลิกผัน
	 เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ในช่วง	30	ปท่ีีผา่นมา	มีการเปลีย่นแปลง
วิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างรวดเร็ว	 ต่างจากเมื่อประมาณ	 600	 ปี 
กอ่นหนา้นี	้ตัง้แตก่ารผลิตแทน่พมิพ	์(Printing	Press)	ทีป่ระดษิฐข์ึน้
ครัง้แรกเม่ือป	ีค.ศ.	1440	ซึง่เปน็เทคโนโลยกีารพมิพท์ีเ่กดิขึน้ครัง้แรก
โดยนกัประดษิฐ์ชาวเยอรมนัชือ่	โยฮนัเนส	กเูทนแบรค์	(Johannes	
Gutenberg)	ตัง้แตส่มยัเริม่ฟืน้ฟศูลิปวทิยา	(Renaissance)	จนมาถงึ 
สมยักาลิเลโอ	(Galileo)	นกัดาราศาสตรช์าวอติาลทีีส่ร้างกลอ้งดูดาว
เป็นครั้งแรก	เพื่อส่องดูดวงดาวต่าง	ๆ	บนท้องฟ้าในปี	ค.ศ.	1604	
มาถงึยคุการปฏวิตัอิตุสาหกรรมทีเ่ริม่มเีครือ่งจกัรไอน้ำา	เริม่มโีทรเลข	
หลอดไฟฟ้า	โทรศัพท์	และรถยนต์	จนกระทั่งถึงเทคโนโลยีอวกาศ 
ทีส่ง่มนษุยอ์วกาศไปลงบนดวงจนัทรเ์ปน็ครัง้แรก	เมือ่ป	ีค.ศ.	1969	
แต่หลงัจากชว่งเวลานัน้ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีกา้วกระโดด
ด้วยอัตราเร็วสูง	ไม่ว่าจะเป็นไมโครโพรเซสเซอร์	ระบบปฏิบัติการ	
การพฒันาฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวรใ์นระบบวนิโดวห์รอืระบบแมคโอเอส	
ยทูบู	เฟซบุก๊	คลับเฮาส์	โทรศพัทม์อืถือ	รถยนตไ์ฮบรดิ	รถยนตไ์ฟฟา้	
เครือ่งพมิพ	์3	มติ	ิหรือแมก้ระทัง่ยานยนตไ์ร้คนขบั	การพฒันาอยา่ง
ก้าวกระโดดแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล	(Exponential	Leap)	เหล่านี้	
สร้างผลกระทบต่อการพลิกผันเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
เพียงชั่วเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษเท่านั้น

	 ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้	 ยังมีปัจจัยที่เร่งการ
พลิกผันทางเทคโนโลยีอีกหลายเรื่อง	เช่น	การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 การลดลงของประชากร
รุ่นใหม่	 การเพิ่มจำานวนของผู้สูงอายุ	 การเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	ปัญหาฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	เมื่อโลกพลิกผัน	
ระบบเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โลกของงาน
ในทุกสาขาอาชีพเปลี่ยนไป	อาชีพใหม่เกิดขึ้นและอาชีพเก่าหายไป
อย่างรวดเร็ว	 คล่ืนอนาคตที่ถาโถมเหล่านี้	 ทำาให้คนในยุคปัจจุบัน
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้	

บทบาทมหาวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน
	 มหาวทิยาลยัในฐานะทีเ่ป็นองคก์รหลกัทีม่พีนัธกจิในการ
ผลติบณัฑติออกไปประกอบอาชพีการงานในหลากหลายสาขา	เพือ่
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 
ตอ้งปรบัตวัใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วดงักลา่วนี	้โดยผลติ 

บณัฑติทีม่คีณุภาพสงู	มทีกัษะเพียงพอทีจ่ะรบัมอืกบัการเขา้สูอ่าชพี
การงานที่กำาลังพลิกผันไปในทุกสาขาอาชีพอย่างรวดเร็วมาก	 เช่น	
ธรุกิจการเงนิดิจทิลั	กระบวนการผลติในภาคอุตสาหกรรมทีท่ดแทน 
ด้วยเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 การใช้เทคนิคหุ่นยนต์และออโตเมชัน 
ในกระบวนการผลติ	การสัง่ซือ้สนิคา้แบบออนไลน	์การขนสง่สนิคา้	 
การใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ขา้มาแทนทีเ่ทคโนโลยแีบบเกา่	ๆ 	เปน็ต้น	ทำาให้
ทกุองคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต้องกลบัมาทบทวน	ปรบักลยทุธ์	
เพิ่มทักษะของบุคลากร	ปรับองค์กรให้คล่องตัวและกระชับ	เพื่อให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เป็นที่ทราบกันดวี่า	เรากา้วสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	
Technology)	 อย่างเต็มตัวแล้ว	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ทุกสาขาอาชีพ
ล้วนนำาข้อมูล	 (Data)	 ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการกำาหนดยุทธศาสตร์	 
การวางแผน	การบริหารจดัการ	และการดำาเนนิการขบัเคลือ่นองคก์ร	
ดงันัน้ นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัทกุสาขาวิชาควรมทัีกษะดา้นดจิิทลั 
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล หรือในบาง
สาขาวชิาอาจเพิม่ทกัษะใหน้กัศึกษาดา้นการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ ่
(Big Data) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning : ML) 
การพัฒนาดา้นปญัญาประดษิฐ์ (Artif icial Intelligence : AI) 
ในสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	(Value	Added)	เป็นทักษะ
ตดิตวัใหแ้กบ่ณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัทีส่ามารถเข้าสู ่
อาชีพการงานที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคต	ซึ่งจะมีความสำาคัญ
พอ	ๆ 	กับความชำานาญเฉพาะทางของแตล่ะสาขาวชิาทีผ่ลติบณัฑติ

พลิกผัน
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	 มหาวทิยาลยัจงึตอ้งตระหนกัถงึความสำาคญั	มคีวามเขา้ใจ 
ทีช่ดัเจน	และสามารถวางยทุธศาสตร์และกลยทุธท์ีส่ามารถขบัเคลือ่น
งานตามพันธกจิในทศิทางท่ีถูกตอ้ง	สามารถผลิตบณัฑติท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกลไกการพลกิผนั 
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 การปรับตวัใหท้นัตอ่สถานการณข์องบุคลากรสายวชิาการ
และบุคลากรสายปฏิบัติการในหน่วยงานต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	
เร่ืองผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัการงานอาชพีของบัณฑติในยคุเทคโนโลยี
พลิกผัน	 เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะและมีทักษะ 
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหนว่ยงานทีต่อ้งปรบักระบวนการ
ทำางานให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของโลกในปัจจุบันและอนาคต	 
การปรับปรุงให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมีความจำาเป็น
อย่างยิ่งในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน	 หน่วยงานระดับคณะ	 สถาบัน	 
สำานกั	และภาควชิาภายในมหาวทิยาลยัตอ้งกลบัมาทบทวนหลกัสตูร
การสอนทีด่ำาเนินการอยูใ่นปจัจุบนัวา่สอดคลอ้งกับความตอ้งการกบั
ตลาดแรงงานหรอืไม ่การปรบัปรงุหลกัสตูรและเน้ือหากระบวนวชิา 
การปิดหลักสูตรหรือกระบวนวิชาท่ีไม่เป็นท่ีต้องการหรือ 
การปรบัปรุงใหทั้นสมัยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบัน	 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ 
การจดัการเรียนการสอนในโลกยุคใหมแ่ละความต้องการของสงัคม
ตอ่ทกัษะและคณุลักษณะของบัณฑติในอนาคต	และการสรา้งระบบ
นเิวศท่ีเหมาะสมในการจดัการเรยีนการสอนวถิใีหม่ สรา้งความเปน็
เอกลกัษณด้์านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจยัระดบัแนวหนา้	(Frontier	
Research)	การวิจัยเชิงลึกของคณาจารย์	นักวิจัย	และนักศึกษาใน
ระดบับณัฑติศกึษา	เพือ่สรา้งนวตักรรมดา้นการวจิยัทีม่ปีระโยชนต์อ่
การพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงและเทคนิคใหมท่ี่นำามาใช้ในกลุม่สาขา
วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	วทิยาศาสตรส์ขุภาพ	สงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	 และการต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมและชุมชน	 รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีฐานความรู้ 
ในบางสาขาที่สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

	 ทักษะจำาเป็นสำาหรับบัณฑิตที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน สถานประกอบการ  
หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าสหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) ซึง่เป็นรูปแบบของการจดัการศกึษา
ทีบ่รูณาการการเรยีนการสอนกบัการทำางานอยา่งเปน็ระบบ	(Work	
Integrated	Learning	:	WIL)	เป็นสิ่งจำาเป็นที่ทุกหลักสูตรควรให้
ความสำาคัญ	 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาใช้กับกระบวนการทำางานในสถานประกอบการจริง	 สามารถ
ผลติบณัฑติทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของสถานประกอบการในยคุ
เทคโนโลยีพลิกผันได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 	ในยคุเทคโนโลยพีลกิผนัหรอืดจิทิลั	ทกุองคก์รตอ้งปรบัตวั 
โดยเฉพาะการลงทนุในการพฒันาคนในองคก์ร	พยายามหารูปแบบ 
และชอ่งทางการเรยีนรูว้ธิกีารทำางานของบคุลากรทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ	 
โดยเพิม่ทกัษะของบคุลากรเพิม่มากขึน้	(Reskill/Upskill)	มหาวิทยาลยั
จงึมบีทบาทอยา่งยิง่ในการสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ	(Lifelong	
Education)	 การพัฒนาและเพิ่มทักษะที่จำาเป็นแก่บัณฑิตและ
บุคลากรในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หนว่ยงาน	รวมทัง้การสรา้งนวตักรรมการบรกิารวชิาการทีส่ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมได้	

ภารกิจในการพัฒนาคนขององค์กรต่าง ๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง	 ที่เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตนักศึกษา
รว่มกบัสถาบนัอดุมศึกษา	ไดแ้ก	่สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ
(องค์การมหาชน)	 ที่จัดตั้งขึ้น	 เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2551	
ภายใต้กำากับของกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	หรือ	อว.	ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจด้านการวิจัยเพื่อมุ่งสู่ 
ความเปน็เลศิ	การพฒันา	ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมในสาขา
ตา่ง	ๆ 	จากองค์ความรูท้างดาราศาสตรแ์ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง	การบรกิาร 
วชิาการแกช่มุชน	และการสรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการและการวจิยั 
กบัองค์กรต่าง	ๆ 	ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติแลว้	สถาบนัแหง่นี ้
ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคน	 ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญที่จะเป็นกำาลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต	สถาบันฯ	จึงมี 
นโยบายให้นักวิจัยและวิศวกรของสถาบันฯ	 ร่วมมือกับคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	ในการร่วมทำาวิจัยและให้นิสิตนักศึกษาได้มี 
โอกาสดำาเนนิการวจิยัในดา้นตา่ง	ๆ 	ภายใตก้ารเปน็อาจารยท์ีป่รกึษา
ร่วมระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยของสถาบันฯ	
เช่น	 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์	 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ	 และธรณีวิทยา	
เป็นต้น	 และยังได้นำาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสูงท่ีใช้ใน 
ด้านการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ 
ความละเอยีดแมน่ยำาและเทคโนโลยสีงูมากมาประยกุต์ให้เกิดเทคโนโลยี
ระดับสูงที่ใช้ได้ในสาขาอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ภาคอุตสาหกรรม	 การแพทย์	 
การเกษตร	เปน็ตน้	จงึไดพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในระดับสากล	เพ่ือ 
รองรบัการพฒันาเทคโนโลยขีัน้สงูทีน่ำามาใช้ในภารกจิดา้นการวจิยั 
ทางดา้นดาราศาสตรแ์ละอวกาศ	และการนำาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี
มาประยกุตก์บัภาคอตุสาหกรรมและสาขาอืน่	ๆ 	ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 
ปัจจุบันอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	 จังหวัดเชียงใหม่	 สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติได้สร้างห้องปฏิบัติการระดับสูง	(Advanced	 
Laboratory)	ดา้นทศันศาสตร์และโฟโตนกิส	์(Optics	and	Photonics)	 
ด้านหุ่นยนต์	 (Robotics)	 ด้านเครื่องมือความละเอียดสูง	 (High	 
Precision	Machines)	 ด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟ	 (Microwave	
Technology)	ด้านเทคโนโลยีอวกาศ	(Space	Technology)	และ
ด้านการคำานวณสมรรถนะสูง	(High	Performance	Computing)	
เพือ่ทกัษะในการประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	การเรยีนรู ้
ของเครื่อง	 และการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์	 นอกจากนี้ยังได้
สร้างห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม	 (Fabrication	 Laboratory)	
เพื่อรองรับการศึกษา	การฝึกงาน	การฝึกอบรมของนิสิต	นักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวง อว.  



ห้องปฏิบัติการขันสูง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร้

ปิรามิดแห่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

	 เมื่อมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีฐานความรู ้
สู่นวัตกรรมที่จะสามารถสร้างบัณฑิตให้มีทักษะเชิงวิชาชีพ	 
(Hard	Skill)	หลากหลายสาขาวิชาที่พร้อมเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลย ี
พลิกผันแล้ว	 ความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องบ่มเพาะ 
ให้บัณฑิตมีทักษะแห่งความเป็นมนุษย์หรือทักษะชีวิต (Soft Skill) 
เพื่อดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	เห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่	
และสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน	ซึ่งมีความสำาคัญไม่น้อย
กวา่กนั	รวมถงึความตระหนกัและจติสำานกึดา้นการรกัษาส่ิงแวดล้อม	
(Environment)	 การทำาประโยชน์แก่สังคม	 (Social)	 และการมี
ส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาล	(Governance)	ให้แก่สังคมด้วย	
โดยสิง่เหลา่นีล้ว้นเปน็สว่นสำาคญัทีม่หาวทิยาลยัพงึมหีนา้ทีป่ลกูฝงั 
ให้แก่บัณฑิต	 การบูรณาการทักษะเชิงวิชาชีพและทักษะชีวิตจึงมี
ความสำาคญัตอ่บณัฑติของมหาวทิยาลยั	อาจนับเปน็ฐานวถิชีวีติใหม	่ 
(New	Normal)	ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในยุค
หลังการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ที่เร่งรัดเทคโนโลยีให้พลิกผัน
อย่างคาดไม่ถึง

																ปัจจบุนัองค์กรตา่ง	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและเอกชนจำานวนมากเลง็เหน็ 
ถงึความสำาคญัท่ีจะสง่เสรมิ สนบัสนนุ และใหค้วามรว่มมือกบัสถาบัน
อุดมศึกษาในการจัดระบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียน 
การสอนกบัการทำางานอยา่งเปน็ระบบในรปูของสหกจิศกึษา เพือ่พฒันา 
ขดีความสามารถของบณัฑติในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	 ให้มีความรู้และทักษะก่อนสำาเร็จการศึกษา	 เพื่อให้
สามารถเข้าสู่การงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีฐานความรู้สู่นวัตกรรม
									 องค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์	 ไม่ว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์	
สังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์	มีการสั่งสมความคิดในเชิงปรัชญา	
เชิงตรรกศาสตร์มาเป็นเวลาที่ยาวนาน	 มีความลึกซ้ึงและพัฒนา 
สืบมาอย่างต่อเนื่อง 
	 การวิจัยโดยใช้ความรู้เชิงลึก	 นำาไปสู่ความต้องการที่จะ 
พัฒนาโดยใชอ้ปุกรณ์หรือเครือ่งมอื	เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมายนืยนัสมมตฐิาน
ต่าง	 ๆ	 จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสืบเสาะข้อมูล	 
สำาหรับยนืยนัความคดิเชงิทฤษฎ	ีย่ิงนกัวิชาการลงลกึไปในองคค์วามรู ้
เชิงลึก	(Deep	Knowledge)	มากขึ้นเท่าใด	ความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยเีชงิลกึ	(Deep	Technology)	กจ็ะเพิม่ขึน้เปน็เงาตามตวั	 
มเีทคโนโลยเีชงิลกึมากมายทีน่ำาไปสูก่ารประยกุตใ์นสาขาตา่ง	ๆ 	ทัง้ด้าน 
วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์	เป็นองค์ความรู้ใหม่	 
เปน็สิง่ทีป่ระดษิฐค์ดิคน้ขึน้ใหมห่รอืเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	ซึง่อาจ 
เป็นเทคโนโลยี	ความคิด	หรือผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ 	ที่เรียกว่านวัตกรรม
(Innovation)	 จึงเป็นพันธกิจสำาคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะที่
เป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลาย	 แหล่งรวมของบุคลากรด้านการ
วิจัยและวิชาการระดับสูงที่จะถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้	 
การประยกุต	์และการถา่ยทอดความรูเ้พือ่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุให้
แกส่งัคมและประเทศชาต	ิและเปน็สิง่ทีมี่ความสำาคัญอยา่งยิง่ในการ
พลกิโฉมมหาวทิยาลัย (Reinventing University) สูค่วามเปน็เลศิ 
และเป็นที่พึ่งของสังคมอย่างยั่งยืนในยุคเทคโนโลยีพลิกผันเช่นนี้

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

องค์ความรู้
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	 หลายคนอาจเคยสงสัยว่าคำานำาหน้าชื่อควรเรียงลำาดับก่อนหลังอย่างไร	 มีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน 

กำาหนดไว้หรือไม่	 วันนี้มีข้อมูลมานำาเสนอให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อคลายข้อสงสัยดังกล่าว	และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ 

ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่ได้อ่าน

	 คำานำาหน้าชื่อที่พบในภาษาไทยมีหลายประเภท	ได้แก่	คำานำาหน้าชื่อที่แสดงสถานภาพ	ได้แก่	นาย	นาง	นางสาว	

เด็กหญิง	เด็กชาย	คำานำาหน้าชื่อที่แสดงฐานันดร	อาทิ	หม่อมราชวงศ์	หม่อมหลวง	คำานำาหน้าชื่อที่แสดงยศ	อาทิ	พันโท	

ร้อยตำารวจตรี	คำานำาหน้าชื่อที่แสดงอาชีพ	อาทิ	นายแพทย์	 เภสัชกร	คำานำาหน้าชื่อที่แสดงวุฒิทางการศึกษา	อาทิ	ดร.	

คำานำาหน้าชื่อที่แสดงตำาแหน่งทางวิชาการ	เช่น	ศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เป็นต้น

	 หากพิจารณาการใช้คำานำาหน้าช่ือในหนังสือราชการ	จะใช้ตามที่ปรากฏในระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

งานสารบรรณ	พ.ศ.	2526	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	โดยใชเ้ฉพาะคำานำาหนา้ชือ่ทีแ่สดงสถานภาพ	คำานำาหนา้ชือ่ทีแ่สดงฐานันดร	 

คำานำาหน้าชื่อที่แสดงยศทหาร/ตำารวจ	และคำานำาหน้าชื่อที่แสดงตำาแหน่งทางวิชาการ ส่วนคำานำาหน้าช่ืออื่น	ๆ	 มักเป็น 

การใช้เฉพาะแวดวงนั้น	 ๆ	 อาทิ	 แวดวงการศึกษา	ปรากฏการใช้คำานำาหน้าชื่อแสดงวุฒิการศึกษาคู่กับคำานำาหน้าช่ือ 

แสดงตำาแหน่งทางวิชาการ	เช่น	ศาสตราจารย์	ดร.	รองศาสตราจารย์	ดร.	เป็นต้น

	 ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้คำานำาหน้าชื่อตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	 2526	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ควรสอบถามเจ้าของชื่อว่าประสงค์ใช้คำานำาหน้านามใด	และเรียงลำาดับอย่างไร

	 ทั้งนี้	 การเรียงลำาดับคำานำาหน้าชื่อซ่ึงประมวลจากที่ปรากฏการใช้	 มักเรียงลำาดับคำานำาหน้าชื่อที่เกิดข้ึนก่อน 

ให้อยู่ติดกับชื่อ	ตัวอย่าง

 คำานำาหน้าชื่อที่ปรากฏตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ

 -	พลตรี	 หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์	 เกษมศรี	 หมายถึง	 บุคคลผู้นี้มีฐานันดรเป็นหม่อมราชวงศ์	 ต่อมาได้รับยศ 

	 			ทางทหาร

 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พ.ท.	 วิโรจน์	 ผดุงสุนทรารักษ์	 หมายถึง	 บุคคลผู้นี้ได้รับยศทางทหารก่อน	 และต่อมา 

	 			ได้ตำาแหน่งทางวิชาการ

 คำานำาหน้าชื่อที่ไม่ปรากฏตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 -	นายแพทย์	 ดร.ประกอบ	 ผลงาม	 หมายถึง	 บุคคลผู้นี้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนแล้ว	 

			 			จึงประกอบอาชีพแพทย์

 -	 ดร.นายแพทย์ประกอบ	ผลงาม	 หมายถึง	 บุคคลผู้นี้ประกอบอาชีพแพทย์ก่อนแล้วจึงสำาเร็จการศึกษา 

	 			ระดับปริญญาเอก

---------------------------------------------------------------

ที่มา	:	คุณกุลศิรินทร์	นาคไพจิตร

นักวรรณศิลป์ชำานาญการพิเศษ	กองศิลปกรรม	สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

5	กรกฎาคม	2564

การเรียงลำาดับคำานำาหน้าชื่อคำานำาหน้าชื่อ



       มตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครัง้ที ่8/2564  
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำานักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.
ac.th หวัขอ้ : กำาหนดการ/ระเบยีบวาระ/สรปุมติการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ซึง่ผูส้นใจสามารถเขา้ไปศกึษาเพิม่เตมิได ้สว่นเนือ้หา 
ในฉบับนี้... จะขอนำามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ จำานวน 35 ราย 
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รอบโต๊ะ
สภา

รอบโต๊ะ
สภา

รศ.นฤมล ธีรวัฒน์ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์		
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่	22	กันยายน	2559

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จำานวน 5 ราย

รศ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์	
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
ในสาขาวิชาพยาธิวิทยา
ตั้งแต่วันที่	21	พฤษภาคม	2561

รศ.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
ในสาขาวิชาชีวเคมี
ตั้งแต่วันที่	2	ตุลาคม	2560

รศ.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	
ตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2561

รศ.ยุทธนา ขำาสุวรรณ์ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	
ตั้งแต่วันที่	29	พฤศจิกายน	2562

คณะแพทยศาสตร์		 	 9	
คณะทันตแพทยศาสตร์	 	 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 	 1
คณะเทคนิคการแพทย์	 	 1
คณะมนุษยศาสตร์		 	 2
คณะวิทยาศาสตร์		 	 3
คณะศึกษาศาสตร์		 	 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 1
คณะเศรษฐศาสตร์	 	 1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 	 1
วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	 1
สถาบันนโยบายสาธารณะ	 	 1

คณะแพทยศาสตร์		 	 4
คณะพยาบาลศาสตร์	 	 1
คณะศึกษาศาสตร์		 	 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 2
คณะนิติศาสตร์	 	 	 2

อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ให้ดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จำานวน 2 ราย ได้แก่
 -	รศ.ดร.ชนากานต์	เทโบลต์	พรมอุทัย	
	 		สังกัดคณะเกษตรศาสตร์	
 -	รศ.ดร.ปรียานาถ	วงศ์จันทร์	
	 		สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์	

ตำ�แหนง่ท�งวชิ�ก�ร ส่วนง�น จำ�นวน (ร�ย)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
(จำ�นวน 24 ร�ย)

รองศ�สตร�จ�รย์
(จำ�นวน 11 ร�ย) 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำารงตำาแหน่ง
รองอธิการบดี แทนตำาแหน่งที่จะครบวาระ

แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (26 มีนาคม 2564 – 25 มีนาคม 
2568) ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

 ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร	์
ไดน้ำาเสนอแผนปฏบิตังิานระยะ	4	ป	ีตอ่สภามหาวทิยาลยั	ทีป่ระชมุ 
พิจารณาแล้วรับทราบแผนฯ	 โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ที่สำาคัญ	ดังนี้
 1.	ควรมีการส่งเสริมการทำางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน
นโยบายสาธารณะ	 โดยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือการนำาองค์ความรู้ 
ไปบรูณาการรว่มกับองคก์รหรอืกองทนุตา่ง	ๆ 	เชน่	การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	Data)	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะข้อมูล
แผนทีภ่าษี	หรอืขอ้มลูกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางดา้นการศกึษา	
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	เป็นประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และส่งผลให้การดำาเนินงานเชิงนโยบายของคณะดียิ่งขึ้น

แต่งตั้งรองอธิการบดี 
(ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) 
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	
ตั้งแต่วันที่	24	กันยายน	2564	เป็นต้นไป	



 2. ควรเป็นผู้นำาในการริเริ่มการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือ 
การสรา้งบคุลากรรว่มกนั	เพือ่ตอบสนองแนวความคดิตา่ง	ๆ 	เนือ่งจาก
สาขาวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์
สาขาวชิาในคณะอืน่ได้คอ่นขา้งงา่ย	เชน่	คณะเศรษฐศาสตรบ์รูณาการ 
ศาสตรร์ว่มกบัคณะนติศิาสตรใ์นการศึกษาและวเิคราะห์ถงึกฎหมาย
ต่าง	 ๆ	 สร้างภาระทางเศรษฐกิจและทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด	 
เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต	เป็นต้น
 3.	ควรนำาการเปลีย่นแปลงดา้นขอ้กฎหมายทางเศรษฐศาสตร์
มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างไร	 เช่น	
การเปิดเสรีทางการค้า	 มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร	 ควรเปิดการค้า 
ภาคบริการเพิ่มขึ้นหรือไม่	เป็นต้น
 4.	ควรศกึษาเรือ่งการประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบงานวิจยั	
(Impact	 Assessment)	 สำาหรับการเสนอขอตำาแหน่งทางวิชาการ 
ด้วยนวัตกรรม	เพือ่รองรบัการเขา้สูต่ำาแหนง่ทางวิชาการในรปูแบบใหม ่
ทีส่อดรบักบันโยบายของกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจิยั
และนวัตกรรมต่อไป
 5.	 ควรมุ่งเน้นการดำาเนินการเชิงรุกเฉพาะประเด็นสำาคัญ	
เพ่ือสง่เสรมิให้คณะไปถงึเปา้หมายการทำาวจิยัขัน้แนวหนา้	(Frontier	 
Research)	และการไดร้บัการจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัโดย	QS	World	
University	Rankings	by	Subject	ดา้น	Economics	&	Econometrics	 
ลำาดับที่	251	–	300	ในปี	ค.ศ.	2025	ได้
 6.	ควรเพิม่ทกัษะทีจ่ำาเปน็ใหก้บันักศึกษา	เชน่	ทกัษะทางด้าน
วทิยาศาสตรข์อ้มลู	(Data	Science)	ทักษะทางดา้นการจัดการขอ้มลู	
(Data	Management)	 และการให้ความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง	(Machine	Learning)	เปน็ตน้	เพราะเปน็ทกัษะ
ที่มีความจำาเป็นอย่างมากต่อการพยากรณ์และการสร้างแบบจำาลอง
ทางเศรษฐศาสตร์
 7. การ	 Reskill	 และ	 Upskill	 โดยการสร้างหลักสูตร 
การศึกษาตลอดชีวิต	(Lifelong	Education)	ให้กับบัณฑิตที่สำาเร็จ
การศกึษาไปแลว้หรือผู้ท่ีสนใจไดเ้ขา้มาศกึษาตอ่	รวมทัง้การใหค้วามรู ้
ด้านเศรษฐศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านเศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำาวัน

     แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม    
      2568) ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 
ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ	4	ปี	ต่อสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุม
พิจารณาแลว้รบัทราบแผนฯ	โดยมขีอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีส่ำาคญั	 
ดังนี้
 1. ควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา	 โดยเฉพาะการเพิ่ม
ทกัษะดา้นดจิทิลั	การเพิม่ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 

 2.	ควรกำาหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 3. ควรนำาองคค์วามรูท้ีม่ไีปตอ่ยอดและถา่ยทอดเพ่ือนำาไปสู่ 
เชงิพาณชิยใ์ห้เปน็รูปธรรม	เพ่ือสนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยัตอ่ไป
 4. ควรพัฒนาทักษะ	 Soft	 Skill	 ให้กับนักศึกษา	 ได้แก่	
ทักษะด้านการจัดการ	ทักษะด้านการตลาด	และการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนา	 (Development	Studies)	ซึ่งมีความจำาเป็นอย่างมาก
สำาหรับบัณฑิตที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
 5.	 คณบดีควรทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อบูรณาการงานวิจัยประยุกต์ขั้นสูง	
และสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับสังคมภายนอกต่อไป
 6. ควรศกึษากรณตัีวอยา่งจากมหาวทิยาลัยในตา่งประเทศ
เกี่ยวกับการหารายได้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการ	 โดยการ
สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
 7. ควรสร้างกลุ่มวิจัย	 (Cluster)	 ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม	โดยสร้างความร่วมมือกับคณะต่าง	ๆ 	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

    ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 1) 
       จำานวน 2 หลักสูตร ได้แก่

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมขีอ้คดิเห็น 
และข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
 1. ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการหรือธุรกิจ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์	 รวมทั้งกระบวนการโลจิสติกส์และ 
การขนส่งสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย	 โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการดูแลสัตว์
ระหว่างการขนส่งไม่ให้ได้รับอันตรายและถึงจุดหมายปลายทาง 
อย่างปลอดภัย	เนื่องจากในอนาคตธุรกิจลักษณะนี้จะมีการขยายตัว 
อยา่งมาก	และยงัชว่ยใหผู้ท้ีส่ำาเรจ็การพยาบาลสัตวส์ามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 2. ควรหาวิธีการและช่องทางในการ	Upskill	ให้กับผู้ช่วย
สัตวแพทย์ให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาการ
สัตวแพทย์คลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

       อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา 
       (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
       คณะสังคมศาสตร์
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7นายอุดมศักด์ิ กำไลเพ็ชร

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ได้นำาเสนอการบริหารจัดการ
ในสถานการณ์ COVID-19 ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.ไพรชั  กาญจนการณุ  คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์ พรอ้มทมี 
ผู้บริหารคณะ ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (26 มีนาคม 2564 -  
25 มีนาคม 2568) ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ศ.ดร.ธรณินทร ์ ไชยเรอืงศร ี คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ พรอ้มทีมผู้บรหิารคณะ ไดน้ำาเสนอ 
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (28 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2568) ต่อสภามหาวิทยาลัย

      ผศ.ดร.น.สพ. 
ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบด ี
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ ผศ.ดร. 
สพ.ญ.ศกุลรตัน ์ บณุยยาตรา  
และ ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม  
เมฆไตรรัตน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การเปดิหลกัสตูร (ขัน้ตอนที ่1) 
จำานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บณัฑติชัน้สงู ทางวทิยาศาสตร ์
การสัตวแพทย์คลินิก

      ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ ประธานกรรมการประเมินผลการบริหาร
งานของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้นำาเสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธาน
กรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้นำาเสนอ
รายงานผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน ์

 ผศ.ดร.ไพรชั  กาญจนการณุ  

 ศ.ดร.ธรณินทร ์ ไชยเรืองศร ี       ผศ.ดร.น.สพ. 
ขวัญชาย เครือสุคนธ์ 

ผศ.ดร. 
สพ.ญ.ศกุลรตัน ์ บณุยยาตรา  

 ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม  
เมฆไตรรัตน ์

      ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ 

 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 


