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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
เพราะได้รับการชี้แนะและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธาน
บริหารแผนงานคนไทย 4.0 รวมถึงผู ้ทรงคุณวุฒิแผนงานคนไทย 4.0 แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 คณะทำงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ตามโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิทยากรที่ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ  

 ขอขอบคุณ หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ แผนงานคนไทย 4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่
บริหารจัดการการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี 

 และขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการมาโดยตลอด จน
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ 

 

        

        คณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัย 4.0  

               ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
21 อาทิ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง ทำให้จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยลดลง   
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนรุ ่นใหม่ที ่มีต่อการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยเปลี ่ยนไป ตลอดถึงการให้
ความสำคัญกับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีน้อยลง แต่เน้นการหาความรู้ในสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง
จากแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะส่งผลถึงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ซ่ึงเป็น
โครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead program) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการ
ว ิจ ัยแห ่งชาต ิ  (วช.)  มีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อจ ัดทำแนวทางและข ้อเสนอแนะเช ิงย ุทธศาสตร์ สำหรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการคาดการณ์อนาคตมหาวิทยาลัยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยใช้กระบวนการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ การดำเนินการของโครงการ
เริ่มจากการกำหนดขอบเขต (Scoping) และการกวาดสัญญาณ (Scanning) เพื่อให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนที่มี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมหาวิทยาลัย (University) 2) ด้าน
นักศึกษา (Learner) 3) ด้านตลาด (Market) และ 4) ด้านบริบทภายนอก (External System) จากนั้น
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริง (Possibility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และระดับผลกระทบ 
(Impact) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมหาวิทยาลัย นำข้อมูลที่ได้ไปมองภาพอนาคต (Forecasting) โดยสร้าง
ฉากทัศน์ (Scenario building) ซึ่งมีแกนนอนกำหนดภาพที่เกี่ยวกับการเรียน (Mode of Learning) ที่ปลาย
ด้านหนึ่งของแกนนี้เป็นภาพของหลักสูตรที่กำหนดโดยผู้เรียนแบบสมบูรณ์ (Design it yourself curriculum; 
DIY) ขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งของแกนเป็นภาพที่หลักสูตรเป็นแบบประสมประสาน (Hybrid curriculum) ที่
ยังคงกำหนดโดยมหาวิทยาลัย และแกนตั้งกำหนดภาพเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ (Mode of Interaction) ที่
กำหนดปลายด้านหนึ่งของแกนเป็น Virtual University ที่ผลิตองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย (Knowledge 
production) และปลายอีกด้านหนึ่งของแกนเป็น Smart University ที่ยังคงมีพ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical 
space) จากแกนทั้งสองแกนดังกล่าว คณะทำงานได้สร้างฉากทัศน์ (Scenario building) และกำหนดรูปแบบ
ฉากทัศน์ออกเป็น 4 ฉากทัศน์ในสัญลักษณ์ของอาหาร ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ 1 Salad concept ฉากทัศน์ที่ 2 ยำ
รวมมิตรหลุดโลก ฉากทัศน์ที่ 3 ไส้อั่ว มช. และฉากทัศน์ที่ 4 บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียด
ของแต่ละฉากทัศน์ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและ
นวัตกรรม ด้านพื้นที่มหาวิทยาลัย และด้านการบริหารจัดการ จากนั้นนำฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นไปเทียบกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
2) ด้านอาหารและสุขภาพ 3) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 4) ด้านการจัดการศึกษา 5) ด้านการจัดการนวัตกรรม 
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และ 6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 25 แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินการพบว่า มียุทธศาสตร์จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ 15 แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับฉากทัศน์ทั้ง 4 ฉากทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (แผนปฏิบัติการในระยะยาวที่เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
อาหารและสุขภาพ (แผนปฏิบัติการในระยะยาวที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพสู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา (แผนปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะยาวที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้คณะและส่วนงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และคอร์สออนไลน์ (Online course) 
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแห่งอนาคต รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทักษะแห่งโลกอนาคตและคนทุกช่วงวัย) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการนวัตกรรม (แผนปฏิบัติ
การในระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้น
การขยายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมากขึ้น ในการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน) และยุทธศาสตร์ที่ 
6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (แผนปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่รองรับการบริหารมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร และรองรับการทำงานของบุคลากร 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที ่ดียิ ่งขึ ้น ) ผลที ่ได้จากการ
ดำเนินการดังกล่าวนี้ ทำให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป 

นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้นำข้อมูลที่ได้มาสร้างภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2583 (Preferable 
future) และนำกระบวนการมองภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) มาระบุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน 20 ปีข้างหน้า โดย
คณะทำงานได้ระบุปัจจัยต่างๆ ใน 3 องค์ประกอบหลัก (Values) คือ 1) Customized Flexible Learning  
2) Global and High Impact Research และ 3) Flexible Management ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรมุ่งเน้นและ
ดำเนินการเพื่อให้สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังในอนาคตได้ (Preferable 
Future) 

  ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ (ประธานคณะทำงาน) ได้นำเสนอกระบวนการและผลการ
ดำเนินงานดังกล่าวในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้
มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่าง ๆ ของโลกที่จะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตลอดจนจัดทำแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ในการดำเนินการ โครงการนี้
เริ่มต้นด้วย การกำหนดขอบเขต (Scoping) และการกวาดสัญญาณ (Scanning) เพื่อให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนที่
อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Possibility) ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ตลอดถึงระดับของผลกระทบ (Impact) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย และสร้าง
ฉากทัศน์ (Scenario) เพื่อการมองภาพอนาคต (Forecasting) จากนั้นนำฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นไปเทียบกับแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน นอกจากนี้ คณะทำงานยัง
นำข้อมูลที่ได้มาสร้างภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2583 (Preferable future) และนำกระบวนการมอง
ภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) มาระบุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน 20 ปีข้างหน้า 

ผลจากการดำเนินงานตามโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1. การสร้างฉากทัศน์และผลการ
เท ียบฉากทัศน์ของโครงการมหาว ิทยาล ัย 4.0 ของมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่ก ับแผนย ุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน ผลปรากฏว่า วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ใน 6 ด้านมีความสอดคล้องกับทั้ง 4 ฉากทัศน์ที่กำหนดขึ้น ซึ่งได้แก่ การพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอาหารและสุขภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัด
การศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการนวัตกรรม  และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
จากผลการดำเนินนี้ ทำให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุง
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต และส่วนที่ 2. คณะทำงานได้แสดงภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต 
20 ปี และมองภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) จากการดำเนินการนี้ คณะทำงานได้ระบุปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน 20 ปี
ข้างหน้าโดยคณะทำงานได้ระบุปัจจัยต่าง ๆ ใน 3 องค์ประกอบหลัก (Values) คือ 1) Customized Flexible 
Learning 2) Global and High Impact Research และ 3) Flexible Management ซึ่งสามารถนำไปเป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ต่อไป 
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Abstract 

 Chiang Mai University’s “University 4.0” project aims to study the broad global changes 
that will impact universities in Thailand. The project has formulated strategic guidelines and 
recommendations for handling the implications of the foreseeable changes to Chiang Mai 
University utilizing the “strategic foresight” process. The procedure began with scoping and 
scanning for potential driving forces that could affect the university, followed by analyzing the 
possibility, uncertainty and impact on stakeholders and the university. The project then built 
a set of forecasting scenarios that were then compared against Chiang Mai University’s most 
recently revised strategic plan (B.E.2560-2564). In addition, the working group utilized the 
acquired data to draw a B.E. 2583 preferable future for Chiang Mai University and used a 
backcasting process to identify internal and external factors that will drive Chiang Mai 
University’s 20-year future.   
 The results have been divided into two parts. First, the comparison test between the 
University 4.0 projects’s formulated future scenarios and Chiang Mai University’s most recently 
revised strategic plan (B.E.2560-2564) has revealed that 5 in 6 of Chiang Mai University’s 
strategic objectives correlate with the 4 formulated scenarios. These strategic objectives 
include sustainable development in energy and environment, sustainable development in 
food and health, sustainable development in education, sustainable development in 
innovation management, and corporate management for performance excellence. This 
process has produced strategic suggestions and recommendations for improving and creating 
future university strategic plans. Second, the workgroup has offered projections of Chiang Mai 
University in 20 years and provided backcasting. Through this process, the workgroup has 
identified internal and external driving factors for the next 20 years which has 3 values:  
1) Customized Flexible Learning 2) Global and High Impact Research and 3) Flexible 
Management. These findings could become guidelines for Chiang Mai University’s upcoming 
13th strategic plan.  
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ตารางที่ 30 แสดงจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่มีอยู่จริง (FTES ต่ออาจารย์) ปีการศึกษา 2557-2561  172 
      จำแนกตามคณะ (ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ตารางที่ 31 แสดงสัดส่วนพื้นที่ต่อนักศึกษา ปี 2558-2562      174 
ตารางที่ 32 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามอายุและตำแหน่งทางวิชาการ    176 
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (supporting staff)   182 
      จำแนกตาม Generation  
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บทนำ 

ความเป็นมา 

 โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 โครงการภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 เป็นโครงการบูรณาการตาม

ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead program) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ที่มุ่งหวังผลิตองค์ความรู้ องค์กรการเรียนรู้ และบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่

กำลังเกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยทั ่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยจะต้องเผชิญ  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากหลากหลายปัจจัย เริ่มต้นจากปัจจัยภายนอก คือ ความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จากเดิมจัดการเรียนการสอนในห้องเ รียน แต่เมื่อ

เทคโนโลย ี เข ้ามาม ีบทบาททำให ้สามารถจ ัดการเร ียนการสอนผ ่านระบบออนไลน ์ ( Online) ได้   

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรยังส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง ทำให้

จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยลดลงด้วย มากไปกว่านั้นทัศนคติและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่

มีต่อการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปลี่ยนไป การเรียนระดับปริญญา

ในมหาวิทยาลัยอาจไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญของคนรุ่นใหม่อีกต่อไป การค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่สนใจด้วย

ตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริงอาจเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังต้องการ โดยปัจจุบันเริ่มมี

สถานประกอบการที่ไม่ได้เน้นจ้างงานผู้ที่จบปริญญา แต่เน้นมองหาผู้ที่มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการ

ทำงานในโลกอนาคตมากขึ้น 

 จากหลากหลายปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาที่จะต้องเผชิญ โ ดย

มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและวางแผน เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่าง

มากและรวดเร็ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้แผนงานคนไทย 

4.0 โดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั ้งคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยขึ ้น เพื ่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและในประเทศ

ไทย และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนำร่องทั ้ง 3 มหาวิทยาลัย หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ 

(Outcome Delivery Unit: ODU) แผนงานคนไทย 4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือสร้างทางเลือกของ

ภาพอนาคตในการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคผนวก)

2) กระบวนการกวาดสัญญาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Scanning)

3) กระบวนการสร้างฉากทัศน์ (Scenario building)

4) การเทียบแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน กับฉากทัศน์ของโครงการ
มหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5) การสร้างภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต (Preferable 
future) และกระบวนการมองภาพอนาคตย้อนหลัง (Backcasting)

วัตถุประสงค์ 

1) เพื ่อศึกษาการเปลี ่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ของโลก ที ่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินก ารของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) เพ่ือจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3) เพ่ือเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ทราบการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินการ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดถึงการนำความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้มาเป็นแนวทางใน

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

อนาคต 
 

วิธีการดำเนินงาน  
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การดำเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กระบวนการกวาดสัญญาณ 

 คณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย  
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) โดยมีการ
ประชุมครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ สำหรับโครงการมหาวิทยาลัย 
4.0 ในวันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม The Brick X ชั้น 1 อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park - STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุม
เชิงปฏิบัติการนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยประกอบด้วย 
Workshop ที่ 1 การแลกเปลี่ยนมุมมองของ 3 มหาวิทยาลัย (มช.-มข.-มอ.) ที่มีต่อกันในอีก 20 ปีข้างหน้า, 
Workshop ที่ 2 แนวทางการวางแผนฉากทัศน์ตามระดับความไม่แน่นอน (Uncertainty) และผลกระทบ 
(Impact) และ Workshop ที่ 3 การมองภาพอนาคตมหาวิทยาลัยในอีก 20 ปีข้างหน้าร่วมกันระหว่าง 3 
มหาวิทยาลัย จากกระบวนการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการ และนำไปสู่การ
วางแผนฉากทัศน์ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป 

 คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม TTN ชั้น 1 สำนัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือต่อยอดกระบวนการข้างต้น โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง 
(รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นวิทยากรกระบวนการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ ์ อุทัยชนะ  
(รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง Business Model Canvas 
(BMC) และทำ Brainstorm Workshop กำหนดมิติสำหรับการจัดทำรายงานการกวาดสัญญาณ (Scanning 
Report) ประกอบด้วย 7 ม ิต ิ ได ้แก ่ 1 ) การเร ียนการสอน 2 ) การแข่งข ัน-เป ิดเสร ี 3 ) งบประมาณ  
4) สิ่งแวดล้อม 5) เมืองเชียงใหม่ 6) Mindset บุคลากรเรื่องการปรับตัว และ 7) ระบบวิจัย 

 คณะทำงาน ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ สำหรับ
โครงการมหาวิทยาลัย 4.0” ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเรือน
นภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ มี
โอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
การทำ Three Horizons chart เกี่ยวกับสัญญาณที่สื่อถึงอนาคตซึ่งน่าจะมีผลต่อการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละมหาวิทยาลัยนำไปประกอบการกวาดสัญญาณของแต่ละมหาวิทยาลัย 
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 โดยในช่วงท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการได้แยกกลุ่มให้คณะทำงานของแต่
ละมหาวิทยาลัยระดมความคิดในการกวาดสัญญาณ โดยเริ ่มจากการหาปัจจัยขับเคลื ่อนต่าง ๆ ที ่จะมี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะทำงานฯ ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยรับฟังข้อเสนอแนะในเบื้องต้นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด้วย จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ 26 ปัจจัย ดังนี้ 
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1. DIY Edu 
2. Personalized Edu 
3. Digital Learning Platform 
4. Learning Analytics 
5. Political transition 
6. Learning Gamification 
7. MR (Mixed Reality) -> Immersive learning 
8. Research Incompetency 
9. Global Warming -> Involunteer Migration 
10. Democratization of AI 
11. Socially Mediated learning 
12. Blockchain in Education 
13. 5G implications 

14. AI-First Education 
15. Micro learning, credit 
16. Z-generation + Alpha gen. 
17. Extreme budget Management 
18. (Aim) Frontier Leadership {Rise of young leaders} 
19. Gig Economy 
20. Lab Meat 
21. Inclusive tourism 
22. High touch 
23. Wellness industry 
24. Religion Conflict 
25. Automation of Admin staff 
26. Uni property, Research trends 

 

เมื่อได้ปัจจัยขับเคลื่อน 26 ปัจจัยข้างต้นแล้ว คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันกวาดสัญญาณอีกครั้งและ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยในอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่ควรคำนึงถึงซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป จาก
กระบวนการดังกล่าวทำให้ได้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งหมด 15 ปัจจัย ดังนี้ 
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ที ่ ปัจจัย 
1 ค่านิยมผู้เรียนที่เปลี่ยนไป - ต้องการ Customization 
2 Decreasing EQ/(Life) social skills <-> Increasing demand for life/social skills 
3 Rising demand for good governance & integrity 
4 Rising Generation Gap 
5 Job-loss/ Job-gained 
6 Higher risk of university bankruptcy/university survival 
7 Rise of creative industry / Economy 
8 Escalation needs for innovative pedagogical approaches 
9 Political Transition / Decentralization 
10 Decreasing number of highly-qualified candidates (Prof.) 
11 Increasing Chinesation trend in CM (neo-globalization) 
12 Increasing risk from natural / manmade disasters (PM 2.5) 
13 Higher risk / health security concerns (epidemic) 
14 University branding through social media (need for good strategies) 
15 Need for private-sector partnership for survival (Cooperation with industry) 
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 เมื่อได้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด 15 ปัจจัยข้างต้นแล้ว คณะทำงานฯ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 
บุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปของการกวาดสัญญาณอย่าง
แท้จริง โดยสรุปปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด 15 ปัจจัย ซึ่งมีความชัดเจนและตรงประเด็นที่
ต้องการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งปัจจัยต่าง ๆ ออกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านมหาวิทยาลัย (University) 

2) ด้านนักศึกษา (Learner) 

3) ด้านตลาด (Market) 

4) ด้านบริบทภายนอก (External System) 

กลุ่ม ปัจจัย 

University 

1. University Survival 

2. Decreasing number of highly-qualified candidates (Prof.) 

3. Social Media and University Branding 

4. Need for private-sector partnership 

5. Effective Governance & Sustainable Development Goals (SDGs) ของ UN 

 

Learner 

 

6. Personalization and Customization 

7. Escalating Need for Innovative Pedagogical Approaches 

8. Increasing Demand for Life/ Social Skills 

9. Rising Generation Gap 

Market 
10. Job-lost / Job-gains 

11. Rise of Creative Industry Economy 

External System 

12. Chinesation trend in CM (neo-globalization) 

13. Increasing Risk from Natural and Human-induced Disasters 

14. Higher risk: Health concern (epidemics) 

15. Political transition and decentralization 
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จากนั้น คณะทำงานได้นำปัจจัยข้างต้นทั้ง 15 ปัจจัยมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ความ
ไม่แน่นอน และระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย ในระยะเวลาต่าง ๆ 
โดยได้ผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนจริง (ตารางที่ 1)  
2) ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 2)  
3) ความไม่แน่นอน - ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 3)   

 

ตารางท่ี 1 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงในระยะต่าง ๆ 

กลุ่ม ปัจจัย 

ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขึ้นจริง 

ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-10 ปี) ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

University 

1. University Survival          

2. Decreasing number of highly-qualified 
candidates (Prof.) 

         

3. Social Media and University Branding          

4. Need for private-sector partnership          

5. Effective Governance & Sustainable 
Development Goals (SDGs) ของ UN 

         

 

Learner 

 

6. Personalization and Customization          

7. Escalating Need for Innovative 
Pedagogical Approaches 

         

8. Increasing Demand for Life/ Social Skills          

9. Rising Generation Gap          

Market 
10. Job-lost / Job-gains          

11. Rise of Creative Industry Economy          

External 
System 

12. Chinesation trend in CM (neo-
globalization) 

         

13. Increasing Risk from Natural and 
Human-induced Disasters 
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กลุ่ม ปัจจัย 

ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขึ้นจริง 

ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-10 ปี) ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

External  

System 

14. Higher risk: Health concern (epidemics)          

15. Political transition and 
decentralization 

         

Total 1 8 6 - 2 13 1 1 13 

 

ตารางท่ี 2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย 

กลุ่ม ปัจจัย 

Impact ต่อ Stakeholder Impact ต่อมหาวิทยาลยั 

ต่ำ (1) ปานกลาง 
(2) สูง (3) ต่ำ (1) ปานกลาง 

(2) สูง (3) 

University 

1. University Survival       

2. Decreasing number of highly-qualified 
candidates (Prof.)       

3. Social Media and University Branding       

4. Need for private-sector partnership       

5. Effective Governance & Sustainable 
Development Goals (SDGs) ของ UN       

 

Learner 

 

6. Personalization and Customization       

7. Escalating Need for Innovative Pedagogical 
Approaches       

8. Increasing Demand for Life/ Social Skills       

9. Rising Generation Gap       

Market 
10. Job-lost / Job-gains       

11. Rise of Creative Industry Economy       

External 
System 

12. Chinesation trend in CM (neo-globalization)       

13. Increasing Risk from Natural and Human-
induced Disasters       

14. Higher risk: Health concern (epidemics)       

15. Political transition and decentralization       

Total - 5 10 - 2 13 
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ตารางท่ี 3 แสดงความไม่แน่นอน – ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย 

กลุ่ม ปัจจัย 

ความไม่แน่นอน 
Impact ต่อ 

Stakeholder 
Impact ต่อ
มหาวิทยาลัย 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง  
(2) 

สูง 
(3) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง  
(2) 

สูง 
(3) 

ต่ำ 
(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

สูง 
(3) 

University 

1. University Survival 
 

 
   

 
  

 

2. Decreasing number of highly-qualified 
candidates (Prof.) 

 
 

   
 

  
 

3. Social Media and University Branding  
   

 
   

 

4. Need for private-sector partnership  
    

 
  

 

5. Effective Governance & Sustainable 
Development Goals (SDGs) ของ UN 

 
 

  
 

   
 

Learner 

6. Personalization and Customization  
    

 
  

 

7. Escalating Need for Innovative 
Pedagogical Approaches 

 
    

 
  

 

8. Increasing Demand for Life/ Social Skills 
 

 
   

 
  

 

9. Rising Generation Gap  
   

 
   

 

Market 
10. Job-lost / Job-gains 

 
 

  
 

  
 

 

11. Rise of Creative Industry Economy  
    

 
  

 

External 
System 

12. Chinesation trend in CM (neo-
globalization) 

 
    

 
  

 

13. Increasing Risk from Natural and 
Human-induced Disasters 

  
 

  
 

  
 

14. Higher risk: Health concern (epidemics) 
  

 
  

 
  

 

15. Political transition and decentralization 
  

 
 

 
  

 
 

 
Total 7 5 3 - 5 10 - 2 13 

 

  

 

 



 
11 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัย (4 ด้าน) 

 คณะทำงานนำปัจจัยทั้ง 15 ปัจจัย มาวิเคราะห์รายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมู ลทั ่วไป 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย ระดับของ

ผลกระทบในช่วงเวลา 1-3 ปี, 3-10 ปี และ มากกว่า 10 ปี ผลการดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ด้านมหาวิทยาลัย (University) ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยท่ี 1 : ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย (University Survival)  

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจ
กับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นคุณภาพของการสอนและการวิจัย การสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรเอกชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก เป็นการจูงใจให้มี
จำนวนผู้ที่เข้ามาเรียน อาจารย์ หรือนักวิจัยที่เก่ง ๆ มาร่วมกันทำงาน มหาวิทยาลัยเริ่มมีคู่แข่งไม่ใช่เฉพาะ
ภายในประเทศ แต่เป็นคู่แข่งจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย การสอนแบบหลักสูตรร่วม การให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียนและ  
การจัดการเรยีนการสอน มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มเห็นสัญญาณของจำนวนนักศึกษาที่น้อยลง และได้มองหา
นักศึกษาจากต่างประเทศเพ่ือเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยของตน 
 ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นตัวเร่งสำคัญที่มีผลต่อการ
แข่งขันในธุรกิจการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สื่อการสอนในโลกของสื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นการเปิดกว้างและสร้างโอกาสทางการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา อีกทั้งสื่อต่าง ๆ เหล่ านี้
ยังส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของ
การแข่งขัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้มีการจัดให้มีหลักสูตรแบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยผู้เรียนยังสามารถรับใบประกาศนียบัตร การสะสมหน่วยกิต หรือ 
การรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้  
 นอกจากนี้บริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ได้เริ่มให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานมากขึ้น และ
มองปริญญาบัตรหรือสาขาที ่จบน้อยลง การรับสมัครงานในปัจจุบันจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน  
(e-Portfolio) ที่จะนำเสนอประสบการณ์การทำงาน ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาและความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี มากกว่าความรู้หรือเนื้อหาด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดเป็นค่านิยมใหม่
สำหรับคนทำงาน และเยาวชนในรุ่นต่อ ๆ ไป ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยและมีปริญญาบัตรก็สามารถ
สมัครงานกับองค์กรเอกชนได้ 
 ปัญหาสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ด้วยวิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ทำให้ประชาชนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น หลาย ๆ ประเทศเริ่มประสบ
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กับปัญหาการเข้าสู่ประชาคมสูงวัย ในขณะเดียวกันจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่น้อยลง ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้มี
จำนวนตัวป้อนของนักเรียนและนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยน้อยลง  
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 การแข่งขันในโลกของการศึกษาแบบออนไลน์ที่มี
สูงขึ ้น (On-Line Learning) โดยมีการจัดการการเรียนการ
สอนแบบทางไกล (Distance learning) เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาการจากท่ีห่างไกล 
 
 โครงสร ้างของประชากรและการก้าวสู ่การเป็น
ประชาคมสูงวัย ซึ่งจากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนเด็กที่เกิดใหม่ในปี 2560 มีจำนวน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื ่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้จำนวนตัวป้อนของเด็กนักเรียนที่จะเข้าสู่
มหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนที่ลดลง 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ในภาวะที ่มีการแข่งขันในโลกธุรกิจสูง และวิว ัฒนาการด้านเทคโนโลยีของ Robot, Artificial 
Intelligence การเปลี่ยนแปลงของงานและอาชีพที่เปลี่ยนไป มีหลายอาชีพที่กำลังจะหมดไป หรือเป็นอาชีพที่
กำลังจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือ Robot ที่สามารถ
ทำงานทดแทนมน ุษย ์ ได ้ อย ่ า งรวด เร ็ วและมี
ประสิทธิภาพกว่าหลายเท่า และหลายอาชีพใหม่ ๆ ที่
กำลังเกิดขึ ้น การปรับตัวของมหาวิทยาลัย การ
ปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิต และ
ร ูปแบบการผล ิตบ ัณฑ ิตแบบใหม ่จ ึ งต ้องม ีการ
ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้รองรับกับอาชีพใหม่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น 
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ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 
- งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่น้อยลง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงพาตนเองมากข้ึน ซึ่งก็ต้องมา

จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากงานวิจัย และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยที่เคยต้อง
พึ ่งพางบประมาณจากรัฐเป็นหลักต้องมีการปรับตัวเองเป็นอย่างมาก ปัญหาที่สำคัญคือการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร ทั้งทางด้านกฎระเบียบ อีกทั้งวัฒนธรรมการทำงาน แนวปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมา
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ อีกท้ังวิธีคิดของคนในองค์กร (Mindset) 

- การพัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุคลากรในสายอาจารย์ นักวิจัย ที ่จะต้องการมองหา
ประสบการณ์จากหน่วยงานเอกชน ความสามารถในการทำงานและมีรายได้จากงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

- การมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงนักเรียนที่สำเร็จจากชั้นมัธยมปลาย แต่อาจจะเป็นผู้เรียนที่อยู่
ในภาคอุตสาหกรรม วัยทำงาน ผู้สูงวัย หรือแม้แต่ผู ้เรียนที่มาจากทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องปรับรูปแบบของการให้บริการการศึกษาที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนในแต่ละประเภท 

 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
- มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหาแหล่งรายได้ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สภาวะการแข่งขันกับ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริการ
ทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมอาจจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป  

- กลุ ่มผู ้เรียนที ่ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาแต่เป็นผู ้เรียนที ่อยู ่ในภาคเอกชน คนทำงาน หรือผู ้สูงวัย 
มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่  
  

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
- นิยามของมหาวิทยาลัยในมุมมองของผู้เรียนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ให้

ความรู้ทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแพลตฟอร์มทางการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียน ผู้สอน และองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย : 
- มหาวิทยาลัยต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกของการศึกษาที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท 

โครงสร้างประชากร ค่านิยมและมุมมองของสังคมต่อหน่วยที่ให้บริการทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนไป 
- ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยมีผลต่อความดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัย  
- มหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะส่งผล

กระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องปิดตัวลง 
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- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนการทำงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็น Digital 
Transformation ทั้งในเร ื ่องของการพัฒนาคน (People) กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี 
(Technology) และเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) มีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาการของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดส่งผลกระทบต่อธุรกิจการศึกษา ทำให้เกิด Digital 
Disruption ในเชิงธุรกิจที่ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถอยู่ในโลกของการแข่งขันได้อีกต่อไป 

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ  ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสูง โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถและ
ความพร้อมในการทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา 

- ผู้ปกครองคาดหวังความสำเร็จของบัณฑิตและมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
- ชุมชน/สังคมคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนโดยรวม 

  

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 ความคาดหวังจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คือความสำเร็จทางการศึกษาและการมีงานทำ
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิชาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการศึกษา ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนและสังคม  
 

อ้างอิง : 
- http://thedialoguebytbs.com/gen/วิกฤตมหาวิทยาลัยไทย/ 
- https://campustechnology.com/articles/2018/01/22/online-course-enrollment-sees-

relentless-growth.aspx 
- https://www.marketwatch.com/story/this-chart-spells-out-in-black-and-white-just-

how-many-jobs-will-be-lost-to-robots-2017-05-31 
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ปัจจัยที่ 2 : จำนวนบุคลากรสายวิชาการคุณภาพสูงลดลง Decreasing number of highly-qualified 

candidates (Prof.) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง :  

 ปัญหาการเตรียมบุคลากรสายวิชาการเพื ่อทดแทนและการรับเข้าบุคลากรใหม่เพื ่อรองรับการ
เกษียณอายุของบุคลการสายวิชาการคุณภาพสูง เป็นประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีความเกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ที่  7 และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
ด้าน Recruitment และ Human Resources Development โดยมีผลกระทบสำคัญต่อความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย และความคงอยู่ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 จากข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์โดยกองบริหารงานบุคคล พบว่า จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 
2,654 คน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และในประเทศ คิดเป็นอัตราส่วน 40 :60 มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1,843 คน คิดเป็นร้อยละ 80  และอยู่ระหว่างลาศึกษาต่ออีก 89 คน อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา (2559-2563) การสรรหาบุคลากรใหม่ 418 อัตรา สามารถสรรหาและบรรจุบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกได้เพียงร้อยละ 72.97 และมีบางสาขาที่ไม่สามารถสรรหาและบรรจุบุคลากรในระดับปริญญาเอก
ได้  ในขณะที่แนวโน้มการรับเข้า และการลาออกของบุคลากรสายวิชาการมีสัดส่วนอัตราร้อยละ 86 :14  และ
มีอัตรารับเข้าต่อการเกษียณ 1.04:1 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเติบโตทางด้านสายงานวิชาการ ปัจจุบันมี
บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 ,406 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 และแนวโน้มในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
(2559-2562) มีจำนวนผู้เกษียณที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ เฉลี่ย 15 คน/ปี โดยมีแนวโน้มเฉลี่ยใน 10 ปีข้างหน้า 
(2563-2572) 42 คน/ปี ทำให้มีความเสี่ยงที่บุคลากรสายวิชาการคุณภาพสูงจะลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากแผนปฏิบัติการด้าน HRD พบว่าในปีที่ผ่านมา (2562) มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการได้รับ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือเลื่อนระดับสูงขึ้น 130 ราย 
 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)  ☒ ต่ำ   ปานกลาง   สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
 มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ให้การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อน
ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมในการบ่มเพาะบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงด้าน
ทักษะการเป็นพลเมืองโลกและการอยู่ร่วมกับสังคม หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถรักษาจำนวนและคุณภาพของ
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บุคลากรสายวิชาการคุณภาพสูงไว้ได้ สังคมย่อมขาดความเชื่อมั่นและเกิดคำถามต่อการเข้ามาศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัย อาจส่งผลให้จำนวนนักศึกษาและผู้เรียนลดลง 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถรักษาจำนวนและคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการคุณภาพสูงไว้ได้ จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างสูง สังคมจะขาดความเชื่อมั่นในการเลือกหรือแนะนำให้ผู้อื ่นเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงความเชื่อมั่นต่อผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และอาจจะทำให้บุคคลภายนอก
มองว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

1. ภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานอาจจะพิจารณาการรับเข้าทำงานหรือฝึกงานของนักศึกษาและ
บัณฑิตจากผลกระทบนี้ และทำให้เสียโอกาสในการหางาน 

2. จำนวนนักศึกษา และผู ้เรียนที ่ลดลง ส่งผลต่อภาพรวมของงบประมาณในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียน การสอน การจัดค่าตอบแทน และ
สวัสดิการให้กับบุคลากร 

 
ปัจจัยท่ี 3 : Social Media and University Branding 
ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 มหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ นโยบายก็มีอิทธิพลสำคัญต่อทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันเริ่มมองถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นักศึกษา
ต่างประเทศมีบทบาทต่อการศึกษาของไทย นโยบายจึงควรมีการสนับสนุนกลุ่มการศึกษาเหล่านี้ 
 มีงานวิจัยที่สนับสนุน กล่าวถึงมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาว่า Social Media เป็นเครื่องมือใน
การทำ branding ให้แก่มหาวิทยาลัย การศึกษาพบว่า Twitter มีบทบาทต่อการติดต่อสื่อสาร พูดคุยระหว่าง
มหาวิทยาลัยและบุคคล ส่วน Facebook เป็นช่องทางหลักสำหรับการโพสต์ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้ จึงสรุปประเด็นนี้ได้ว่า Social Media เป็นช่องทางที่มีบทบาท
สำคัญต่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยและกลุ่มลูกค้า [1] 
 การเชื่อมโยงระหว่าง Social Media และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยใน 
สหราชอาณาจักร 56 แห่ง พบว่า Facebook และ Twitter ส่งผลกระทบทางบวกต่อการสื ่อสารเรื ่อง 
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branding ของสถาบัน โดยเฉพาะ Twitter เป็นแพลตฟอร์มหลักถึงการส่งผ่านคุณค่าของสถาบันผ่านการ
สื่อสาร นอกเหนือจากนี้ Social Media ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางของกระบวนการเริ่มต้นของการ recruitment 
นักศึกษา แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงคือข้อความที่จะต้องสื่อสารผ่านทางช่องทางเหล่านี้ [2] 
  

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
1) หลักฐานของ Social Media ต่อการเป็น Influencer อย่างมีนัยสำคัญ 

 Social Media มีผลต่อการตัดสินใจต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนในปัจจุบัน ผลการสำรวจพบว่า ใน
ภาพรวมทั้งหมด 1 ใน 3 ของเด็กที่ทำการสำรวจความคิดเห็น อยากเป็น YouTuber ในขณะที่มีเพียง 11% 
เท่านั้นที่อยากเป็น นักบินอวกาศ อย่างไรก็ตามมีการสำรวจทำนองนี้โดยพบว่า เด็กในสหรัฐอเมริกาโต ขึ้น
อยากทำอาชีพสัตวแพทย์, วิศวกร, ตำรวจ และคุณครู เด็กฝรั่งอยากเป็น YouTuber ส่วนเด็กจีนอยากเป็น 
นักบินอวกาศ 
 เมื่อเจาะเข้าไปดูรายละเอียดพบว่า เด็กฝรั่งจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกากับเด็กจีนมีความ
แตกต่างกันต่อมุมมองของอาชีพในอนาคต เด็กฝรั่งอยากทำอาชีพเป็น YouTuber มากที่สุดเป็นอันดับ 1 
ตามมาด้วยอาชีพคุณครู, นักกีฬามืออาชีพ, นักดนตรี และนักบินอวกาศ ในขณะที่ เด็กจีนอยากทำอาชีพเป็น 
นักบินอวกาศ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยอาชีพคุณครู , นักดนตรี, นักกีฬามืออาชีพ และ YouTuber 
ทั้งนี้พ่อแม่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของเด็ก น้อยกว่าสื่อ [3] 

 

 
แผนภูมิแสดงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเด็กในการเลือกอาชีพ  

 

2) การซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็น marketplace แทนการเข้าหน้าร้าน 
 นอกหนือจากบทบาทของการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น การมี Social Media ยังเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและผู้เรียนในด้านของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นการเพ่ิมโอกาส
ทางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ผู้สอนมีการใช้ช่องทางของ 
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YouTube ในการสอนเพิ่มเติม ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือกลับมาดูสื่อการเรียนซ้ำได้อีกหลายรอบ 
[4]  
 ความหลากหลายของหลักสูตร ความต้องการทางการศึกษาของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป และการใช้
ช่องทาง Social Media เป็นช่องทางระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า Social Media เข้ามามี
บทบาทต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น บทบาทของ Twitter เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารทางดา้น
วัฒนธรรมในการสอนภาษาอังกฤษ มีบทบาทต่อ Course Management Systems ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
Twitter จะมีบทบาทเชิงบวกในแง่ของ 1) การกำหนดประเด็นการสื่อสารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 2) การเขียน
เนื้อหาอย่างกระชับ 3) การเชื่อมโยงถึงชุมชน 4) สนับสนุนการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ 5) การเขียนเพ่ือ
สื่อสารให้ผู ้อ่าน หากแต่มีสิ ่งที่ต้องกังวลในการใช้ Twitter เพื่อเป็นบทบาทในการเรียนการสอนคือ เรื ่อง
ระยะเวลา การติด Social Media หรือแม้กระทั่งการใช้หลักไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องในการสื่อสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นข้อจำกัดที่ชัดเจนของการสื่อสารผ่านทาง Twitter [5] 
 

3) การชี้นำด้านพฤติกรรมของมนุษย์  
 ผลสำรวจจากทางข้อ 1) สื่อให้มองเห็นว่า สอดคล้องกับการประกาศผลรางวัล The Highest-Paid 
YouTube Stars of 2019 ที่พบว่า Top 1 และ 3 Youtuber ที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุดคือ Ryan Kaji ที่
สร ้างรายได้ถ ึง 26 ล้านดอลล่าสหรัฐที ่ม ีอายุ 8 ขวบ และ Anatasia Radziskaya ที ่สร ้างรายได้ 18  
ล้านดอลล่าสหรัฐ อายุ 5 ปี [6] 
 Social Media สามารถชักจูงพฤติกรรมการตัดสินใจของลูกค้าได้ในปัจจุบัน คนในปัจจุบันเริ่มมีการ
อ่านรีวิวต่าง ๆ หรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางออนไลน์ รีวิวต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก [7]  
 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

 ในระยะสั ้น (1-3) ปีนี ้ Social Media มีบทบาทอย่างมากต่อการทำ Branding ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทางของ Facebook และ Twitter เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน อีกทั้งยังรวมไปถึงการดึงดูดนักศึกษาใหม่ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยเครื่องมือเหล่านั้นเป็น
เครื่องมือหลักที่ถูกใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นแหล่งของการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่มีอิทธิพล 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับโลก มีความสอดคล้องกับการรับรู้ Brand ผ่าน Social Media ของคน
ภายนอก มีการศึกษาพบว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและความสนใจของตัวนักศึกษามีความสอดคล้องกันใน
ยอดติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบัน  
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 ในระยะกลาง (3-10 ปี) การศึกษาของต่างชาติในประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผล
กระทบทั้งที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามของการศึกษาในประเทศ ซึ่งโอกาสจะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุดมศึกษาของประเทศไทยให้ขยับตัวมากยิ่งขึ้น 
หากแต่วัฒนธรรมความเป็นไทย และคุณค่าของความเป็นไทยอาจได้รับผลกระทบจากความเป็นต่างชาติ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาของการวางนโยบายที่เหมาะสม งานวิจัยได้เสนอแนะว่านักนโยบายควรจะต้อง
มีความเข้าใจถึงมิติและมุมมองของการศึกษาต่างประเทศ เข้าใจนักศึกษาและวัฒนธรรมต่างชาติ รวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการวางนโยบายที่เหมาะสม [8] จึงวิเคราะห์ได้ว่า Social Media ยังคงจะเป็นช่องทาง
สำคัญในการส่งผ่านคุณค่าและสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย Social Media จะมีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยจะสื่อให้กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติให้เข้าใจในตัวของสถาบันมากยิ่งขึ้น 
สำหรับในกลุ่มนักศึกษาไทย เด็กรุ่นใหม่มีการเข้าถึงเครื่องมือทาง Social Media ในยุคปัจจุบันและมีการใช้
งาน Facebook, Twitter และ Instagram กันอย่างแพร่หลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร
หลัก ส่งผลให้เครื่องมือเหล่านั้นยังเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่สามารถสร้างการรับรู้และทำ Branding ของทาง
มหาวิทยาลัย 
 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) สามารถมองเห็นได้ว่า รูปแบบของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเน้นไปใน
ช่องทางออนไลน์ ทำให้ Social Media จะยังคงมีบทบาทต่อการทำ Branding ของสถาบันการศึกษาในระยะ
ยาว เพียงแต่รูปแบบของช่องทางการศึกษาที่เด็กนักศึกษาในอนาคตใช้ อาจจะมีความหลากหลายมากข้ึน หรือ
มีความแตกต่างจากยุคปัจจุบัน ซึ่งวิเคราะห์จากพฤติกรรมการใช้ Social Media ของยุคนี้ คือ Twitter หรือ 
Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตเร็ว และมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารข้อมูล หากแต่ยังมีช่องทาง
อื่นๆ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการใช้สื่อออนไลน์ เช่น TikTok เริ่มสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในวัย 16-24 ปี 
ได้มากที่สุด [9] และเริ่มเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มผู้ใช้ที่อายุน้อยลง จึงสามารถมองเห็นได้ว่า Social Media จะ
ยังคงมีบทบาทอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และยังคงจะเป็นแนวทางในการเชื ่อมโยงให้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย แต่ทางสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสม และก้าว
ทันกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ 
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ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
ในด้านของการสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัยมีการแข่งขันที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยเองก็มีความตระหนักถึงชื่อเสียง ปัจจุบันตลาดของ
การศึกษาไม่เพียงแค่ต้องดึงดูดนักศึกษาจากในประเทศ หากแต่ต้องตระหนักถึงการแข่งขันกับต่างประเทศหรือ
ขยายตลาดไปสู่ลูกค้าต่างประเทศให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยมองนักศึกษาว่าเป็นลูกค้า ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น จะต้องมีการจัดการและมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจ ซึ่งการจะสื่อสารให้ทั่วถึงท้ังในและต่างประเทศ มีช่องทางหลักคือ Social Media 
 คนในยุคปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นทั ้งด้านบวกและด้านลบให้กับแบรนด์ผ่าน Social Media 
ช่องทางต่าง ๆ และหวังถึงการตอบกลับจากทางแบรนด์เช่นกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรต้องมีการสื่อสารให้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย ตามติดความคิดและมุมมองของคนภายนอกที่มีต่อสถาบัน และมีการตอบกลับ ในข้อคิดเห็น
หรือคำถามท่ีผ่านเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

ในด้านของพฤติกรรมผู้เรียน 
 การปรับช่องทางการแสดงออกของนักศึกษานั้น มีผลต่อการวางกลยุทธ์ของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งส่งผลโดยตรงตั้งแต่นักศึกษา อาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ต้องการพื้นที่แสดงออก และมีนโยบาย
ส่งเสริมการแสดงออกท่ีถูกต้องและเหมาะสมมากข้ึน 

การใช้ Social Media กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
 ตัวผู้สอนเองต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนโดยใช้ Social 
Media เช่นกัน เนื่องจากการเข้าถึงของข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เป็นการฉีกรูปแบบการเรียนรู้ไปจากเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลึ่ยนแปลง 
 นอกเหนือจากนี้ การใช้ Social Media ยังคงต้องมีข้อระวังในการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้นกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่มีเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียน 
หากแต่แหล่งข้อมูลที่ผู ้เรียนจะต้องเข้าถึงต้องมีการคัดกรองความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น เช่น การอ้ างอิงถึง
แหล่งที่มาของความรู้ หรือเนื้อหาสำคัญท่ีต้องคำนึงถึง [10] 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

 การใช้ Social Media ยังส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อีกนอกจากมหาวิทยาลัย พบว่า Social 
Media ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาในปัจุบัน จะใช้เวลาค่อนข้างมากบนสื่อออนไลน์ 
พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่าง generation ของเด็กกับผู้ปกครอง เนื่องจากนักศึกษามีความรู้สึก
ว่าการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มีความง่ายกว่าการท่ีจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครอง [11] 
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 นอกเหนือจากนักศึกษาแล้ว ตัวผู้ปกครองก็ยังมีการใช้ Social Media ในการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร 
หากแต่การรับรู้ข้อมูลอาจมีความแตกต่างกับกลุ่มนักศึกษา เนื่องจากกลุ่มผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ 
จะมีการกลั่นกรองสารที่ได้รับน้อยกว่า เนื่องจากการเติบโตมากับการรับสารทางเดียว อย่างหนังสือพิมพ์ หรือ
สำนักข่าว [12] นักศึกษาและผู้ปกครองอาจมีการรับรู้ถึงสิ ่งที่มหาวิทยาลัยสื่อออกมาในรู ปแบบที่แตกต่าง 
นอกเหนือจากนี้การกลั่นกรองข่าวสารที่ได้รับจะยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบุคคลนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน  
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษามีการตอบสนองต่อสื่อสังคมออนไลน์ดีมาก นักศึกษามีการโพสต์
ข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร หรือนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ด้วยภาษาที่เป็น
ทางการน้อยกว่าในสื่อออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้วิธีนี้ในการตามติดพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษา
ด้วยเช่นกัน ว่านักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือพูดคุยในประเด็นใดบ้าง
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้ประเด็นนี้ในการพิจารณาใบสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม เกิดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นแก่กว่าผู้สมัครมาก เเละยังมีความ
แตกต่างด้านประสบการณ์กับสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเทียบกับคนรุ่นใหม่ เพราะเริ่มใช้งานเมื่ออายุมากแล้ว ทำ
ให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าใจต่างจากนักศึกษาในประเด็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเเละไม่เหมาะสมทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งความเข้าใจที่แตกต่างกันนี้อาจทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจไม่รับผู้สมัครบางคนเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้  

 วิธีแก้ปัญหาที่สามารถรับมือได้คือ ต้องพิจารณาผ่านใบสมัครประกอบการตัดสินใจ ดูการโพสต์
ชีวิตประจำวันของตัวนักศึกษาในแง่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการแสดงความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย  

 ภาพลักษณ์ของผู้บริหารรวมถึงบุคลากร ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Branding ที่ผ่านทาง Social Media ใน
ยุคปัจจุบัน และภาพลักษณ์ขององค์กร ก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้บริหารสื่อออกมาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 
บุคลากรในองค์กรก็จะมีภาพลักษณ์ตามสิ่งที่คนภายนอกรับรู้เกี่ยวกับตัวผู้บริหารและองค์กร [13] 

 สรุปคือ มหาวิทยาลัยควรต้องมีการปรับตัว รองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของนักศึกษา 
จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่การแสดงออกนั้น ต้องมีขอบเขตและการส่งเสริมมากขึ้น ต้องมีการวางกลยุทธ์ และ
ขอบเขตที่สามารถร่วมแสดงออกได้ จึงต้องวางโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มนักศึกษาที่สามารถเป็นกลุ่มผู้นำ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวสำหรับการใช้ Social Media ต่อการ
ติดต่อสื่อสารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ต้องปรับตัวให้มีความเป็น internationalization มากยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้า
ที่เป็นนักศึกษาจะมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม จึงอาจต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศใน
อนาคต  



 
22 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

อ้างอิง : 
[1] Bélanger, C. H., Bali, S., & Longden, B. (2014). How Canadian universities use social media 
 to brand themselves. Tertiary Education and Management, 20(1), 14-29. 
[2] Rutter, R., Roper, S., & Lettice, F. (2016). Social media interaction, the university brand and  
 recruitment performance. Journal of Business Research, 69(8), 3096-3104. 
[3] Fatherly. (2017). The 2017 Imagination Report: What Kids Want to Be When They Grow 
 Up. Retrieved 14 February 2020, from https://www.fatherly.com/love-money/work-
 money/the-2017-imagination-report-what-kids-want-to-be-when-they-grow-up/ 
[4] Kind, T., & Evans, Y. (2015). Social media for lifelong learning. International Review of  
 Psychiatry, 27(2), 124-132.  
[5] Tess, P. A. (2013). The role of social media in higher education classes (real and virtual)–A  
 literature review. Computers in human behavior, 29(5), A60-A68. 
[6] Berg, M. (2020). The Highest-Paid YouTube Stars of 2019: The Kids Are Killing It. Retrieved 
 14 February 2020, from https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2019/12/18/the- 
 highest-paid-youtube-stars-of-2019-the-kids-are-killing-it/#2950494c38cd  
[7] พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้บริโภค ต่อการตัดสินใจซื้อ 
 https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/infographic-consumer-social-
 media-shopper/ 
[8] Burford, J. , Uerpairojkit, T. , Eppolite, M. , & Vachananda, T.  (2019) .  Analysing the national 
 and institutional policy landscape for foreign academics in Thailand:  opportunity, 
 ambivalence and threat.  Journal of Higher Education Policy and Management, 41(4) , 
 416-429. 
[9] Thumbsup. 10 สถิติสุดทึ่ง TikTok ปี 2019 https://www.thumbsup.in.th/tiktok-statistics-2019 
[10] Voathai. มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ดูการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาประกอบการพิจารณาใบสมัคร 

 https://www.voathai.com/a/college-admissions-social-media-tk/4404472.html 
[11] Ishaq, K., Zaki, F., Abid, A., Abid, K., & Ijaz, M. (2019, November). Impact of Social Media on  
 Students' Academic Performance & Generation Gap: A Study of Public Sector University 
 in Punjab. In 2019 International Conference on Innovative Computing (ICIC) (pp. 1-9). 
 IEEE. 
[12] Tonkit. พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้สูงอายุ https://tonkit360.com/32265/  
[13] MarketingThai.Personal Branding in Social Media: ในวันที ่ภาพลักษณ์ผู ้บริหารบนโลกโซเชียล
 สำคัญกว่าที่คิด https://www.marketingthai.or.th/personal-branding-in-social-media/ 
 



 
23 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

ปัจจัยท่ี 4 : ความจำเป็นของการทำงานร่วมกับภาคเอกชน (Need for private-sector partnership) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 

 

 

 

 

       

  จากการนำเสนอหัวข้อ Technology to Marketplace : An Expanded Mission for University 
ของผ ู ้ อำนวยการ  Deshpande Center for Technological Innovation แห ่ ง  Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ใ น ง าน  Association of University Technology Manager : AUTM Asia 2017 ณ 
Hong Kong Science Park ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยไว้ว่า พื้นฐานของการวิจัย
และพัฒนาควรมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในโลกของความเป็นจริง ไม่ได้มุ่งสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอีกต่อไ ป 
โดยมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัยควรรู้ลึกรู้จริงถึงการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย ไม่ใช่เพียงแค่
ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการตีพิมพ์วารสารเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่องานวิจัยไปสู่ภาคเอกชนให้เกิดการใช้งาน
จริง หากงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชนได้จะส่งผลกระทบต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้
เกิดเป็น Innovation Eco-systems สร้างความม่ันคง มั่งค่ังให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
- งบประมาณในการวิจัยจากภาครัฐมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่

เข้มข้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการวิจัยค่อนข้างมาก และจำเป็นต้องวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมในท้ายที่สุด 

- Innovation Driven Economy จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรบุคคล สื่งอำนวยความสะดวกใน
การวิจัย ในมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับภาคเอกชน ดังเช่นความร่วมมือระหว่าง  Research 
Triangle ใน North Carolina และ Silicon Valley ใน Southern California [1] 

- การตั้งกลุ่ม Alumni สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า (ภาคเอกชน) และมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
งานวิจัยที่มีศักยภาพสูง ดังเช่นในมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology และ
Stanford University ที่ศิษย์เก่าระดมทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับศิษย์ปัจจุบันเพื ่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือสร้าง Startup ที่มีศักยภาพ เป็นหนึ่งในช่องทางการลงทุน เป็นต้น [2-3] 
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- การทำ Tech commercialization นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์จากภาคเอกชนใน
รูปแบบตัวเงินแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์ในด้านอื ่น ๆ  ได้แก่ ประโยชน์ทางด้านการจ้างงาน
โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ สร้างรายได้กระจายในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
และเอกชน เพิ่มโอกาสการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดของภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ถือเป็น 
Indirect Benefit ที่สำคัญที่ให้กับมหาวิทยาลัย [4]  

- การสร้าง Startup ทำให้นักศึกษามีอาชีพตั้งแต่ยังอยู่ในสถานะนักศึกษา ได้รับการบ่มเพาะ สร้าง
เสริมประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ ดังเช่นกิจกรรม Brotherhood เพ่ือ
ส่งเสริม Startup ให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาแผนธุรกิจ เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาค
การศึกษาและภาคเอกชน ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของการประกอบธุรกิจให้มี
ศักยภาพสูง ก่อให้เกิด Supply chain ที่เข้มแข็ง 

- การปรับเปลี่ยนค่านิยมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลงานตีพิมพ์อาจไม่ตอบโจทย์ภาคเอกชน 
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภาคเอกชน เช่น การสร้างบุคลากร งานวิจัยที่
ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้งานอย่างจริงจัง 

 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนจริงในระยะสั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระดับปานกลาง เนื่องจาก  

- มหาวิทยาลัยต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อปรับกรอบความคิด ระบบการทำงานรูปแบบเดิม
เพ่ือการเรียนการสอน ไปสู่การร่วมงานกับภาคเอกชน 

- การสะสมบุคลากร องค์ความรู้ ผลงานวิจัยให้พร้อมต่อการทำงานกับภาคเอกชน โดยเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการวิจัยและพัฒนา จำเป็นต้องใช้เวลาสะสมสร้าง
ประสบการณ์ในการทำงานในระยะหนึ่ง 

- การปรับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลา ไม่อาจ
ปรับเปลี่ยนได้โดยง่าย 
 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนจริงในระยะกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระดับสูง เนื่องจาก  

 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับภาคเอกชน
อยู่แล้ว มีการสะสมบุคลากร องค์ความรู้ การปรับกฎระเบียบที่สอดคล้องมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการ
ได้จริง เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น บัณฑิตจบใหม่ที่ได้เข้าทำงานร่วมกับภาคเอกชน และ
เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยมากข้ึน เป็นต้น 
  

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
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ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนจริงในระยะยาว มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระดับสูง เนื่องจาก 

 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนในระยะยาวจะทำให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนบทบาทของ
ตัวเองจากการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการเป็นตัวกลาง กำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เกิดเป็น Innovation Eco-Systems ที่สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ และตัวมหาวิทยาลัยเองจะมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีทิศทางและชัดเจนยิ ่งขึ ้น และยังคงอยู่  
สร้างคุณค่าให้กับประเทศต่อไป 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  

 มหาวิทยาลัยควร Redesign เพื ่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในทุกกระบวนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- การเรียนการสอน เอกชนจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ว่าจ้างแรงงาน มีความต้องการ
ชัดเจนว่าต้องการบัณฑิต แรงงานที่มีคุณลักษณะใด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 

- การขยายขอบเขต การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
- การพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนเป็น

สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยทั้งในรูปแบบงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 
การนำไปผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป ไม่ได้มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเท่านั้น 

- การสร้าง Startup ให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมในการดำเนินธุรกิจสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองตั้งแต่ยังศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นโอกาสการทำความร่วมมือกับเอกชน
รายใหญ่ ๆ ที่ต้องการให้การสนับสนุนพัฒนาเพื่อเป็น Supply chain ที่เข้มแข็งต่อไป 

- การใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อทดลอง ทดสอบโจทย์จากภาคเอกชนก่อนการ
ลงทุนเพื่อขยายผลในภาคอุตสาหกรรม ไม่ได้ใช้เพียงแค่การเรียนการสอนเท่านั้น 

- การเปลี่ยนจุดยืนจากความเป็นเลิศด้านวิชาการ สู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
Innovation Ecosystem โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สร้างคุณค่าและรายได้ให้กับ
ประเทศอย่างยั่งยืน และยังเป็นแนวทางที่ทำให้มหาวิทยาลัยคงอยู่ได้ในอนาคต [5] 

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ  ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในการทำงานร่วมมือกับภาคเอกชน มีผลกระทบสูง 
เนื่องจาก  

- ผู้ใช้บัณฑิต จะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง  
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- ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน จะเป็นผู้นำผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยไปใช้งาน ซึ่งอาจเกิดความ
ร่วมมือกันตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาโจทย์งานวิจัย การวิจัยและพัฒนา การทดสอบการใช้งานจริง 
ซึ่งจะทำให้ผลงานที่ได้เป็นไปตามความต้องการของตลาด สามารถใช้งาน สร้างรายได้ได้อย่างแท้จริง  

- ภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีบทบาท
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ เช่น การควบ
รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใน
การสร้างประเทศให้เข้มแข็งต่อไป  

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมีผลกระทบสูง เนื่องด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เปลี่ยนไป ไม่ได้จำกัดให้อยู่เพียงแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในห้องทดลองเพียงเท่านั้น แต่นักศึกษาจะได้
เรียนรู้ทักษะทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์จากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิด
การจุดประกายความคิดใหม่ ๆ และนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ Startup ต่อไป 
 ผลกระทบที ่เกิดขึ ้นต่ออาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยจะมีผลกระทบสูง เนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการทำงาน อาจารย์ไม่มีความจำเป็นจะต้องสอนหนังสือตามตำราเรียน แต่ต้องประยุกต์องค์
ความรู้ที่มีให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงการวิจัยจากเดิมที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์ จะต้องให้
ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนบุคลากรนั้นก็ต้องทำงานร่วมกับ
ภาคเอกชนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพิจาณาถึงการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ให้อำนวยต่อการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่องบประมาณ เนื่องจากมีเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน ไม่ว่าจะสนับสนุนด้าน
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการทดลอง เพ่ือรองรับการค้นคว้าวิจัยให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
ทำการตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยและรูปแบบการดำเนินงานที่เปลี ่ยนเพื ่อให้สอดคล้องกับภาคเอกชน นอกจากนี้ก็ต้อง
พิจารณาถึงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ และอาจมีกองทุนสนับสนุนจากศิษย์เก่าอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  

 สรุปแล้วความร่วมมือกับภาคเอกชนนั้น จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยซึ่งเดิมมีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากร คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาคารและสถานที่ เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และ
องค์ความรู้ที่สะสมมาหลายสิบปี สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน การค้นคว้าวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และด้วยความร่วมมือนี้เอง มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนจะ
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ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม Innovation Ecosystem สร้างคุณค่าและรายได้ให้กับประเทศ
อย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางที่ทำให้มหาวิทยาลัยคงอยู่ได้ในอนาคต 
 

อ้างอิง : 
[1] Academic and Private Sector Collaboration for Economic Growth 
 https://www.camoinassociates.com/academic-and-private-sector-collaboration-
 economic-growth Building an Innovation-driven Economy – the case of BRIC and GCC 
 countries 
 https://www.researchgate.net/publication/264591653_Building_an_Innovation-
 driven_Economy_-_the_case_of_BRIC_and_GCC_countries 
[2] MIT Alumni Research and Startup  
 https://alum.mit.edu/topic/research, https://alum.mit.edu/topic/startups 
 MIT’s Industrial Partnerships  
 http://web.mit.edu/chancellor/IndlPartnershipsRpt.pdf 
[3] Stanford Alumni Startups New York     
           https://alumni.stanford.edu/get/page/groups/overview/?group_id=0038992048 
[4] Benefits of Commercialization 
 https://www.innovation.pitt.edu/innovators/why-commercialize/ 
[5] 4 ways universities are driving innovation https://www.weforum.org/agenda/2018 / 0 1 / 4 -
 ways-universities-are-driving-innovation/ 
 
ปัจจัยท่ี 5 : Effective Governance & Sustainable Development Goals (SDGs) ของ UN 
ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 องค์การสหประชาชาติได้เริ่มเรียกร้องให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2515 โดยได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการโลกในเรื ่องสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (World Commission on Environment and 
Development – WCED) ขึ้น และได้จัด The Earth Summit ที่ประเทศบราซิลเมื่อปี 2535 ในที่ประชุมนั้น
มีหนังสือประกอบการประชุมที่เรียกว่า Brundtland Report: Our Common Future [1] ที่ได้ให้คำจำกัด
ความคำว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ว่าหมายถึง “การพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
ความจำเป็นของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนองความจำเป็นของคนยุคต่อไป”  
 ระหว่างปี 2543-2558  สหประชาชาติได้จัดทำป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) จำนวน 8 เป้าหมาย ได้แก่  
 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
 เป้าหมายที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
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 เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ  
 เป้าหมายที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก  
 เป้าหมายที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์  
 เป้าหมายที่ 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสำคัญอ่ืน ๆ  
 เป้าหมายที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
 

 ในยุค MDGs ทางองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกได้ขับเคลื่อนแนวคิดการบริหางานภาครัฐ
ภายใต้กรอบ Good Governance ที่มีการแปลเป็นภาษาไทยว่า “ธรรมาภิบาล” โดยในประเทศไทยได้
กำหนดให้มี 6 หลัก ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม - Rule of law 2) หลักคุณธรรม - Ethics 3) หลักความโปร่งใส - 
Transparency 4) หลักการมีส่วนร่วม - Participation 5) หลักความรับผิดชอบ - Accountability 6) หลัก
ความคุ ้มค่า - Value for money [2] รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้เน้นเรื ่องหลักการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยภาคประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ที่เน้นเรื่องความมีประสิทธิภาพ ปราศจาก
ทุจริต และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ Good Governance ในระดับสากล 
 ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาและเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
ปัญหาต่าง ๆ จึงมองกรอบการพัฒนาในเชิงบูรณาการทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้นำบทเรียนของ MDGs มาปรับปรุงและขยายขอบเขต สุดท้ายผู้นำจากประเทศสมาชิก 193 
ประเทศได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาชุดใหม่ของโลก ที่เรียกว่า Sustainable Development Goals 
หรือ the 2030 Agenda for Sustainable Development (วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030) เมื่อเดือน
กันยายน 2558 ซึ่งมีท้ังหมด 17 เป้าหมาย [3] ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1  ขจัดความยากจน  
 เป้าหมายที่ 2  ขจัดความหิวโหย  
 เป้าหมายที่ 3  การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
 เป้าหมายที่ 4  การศึกษาที่เท่าเทียม  
 เป้าหมายที่ 5  ความเท่าเทียมทางเพศ  
 เป้าหมายที่ 6  การจัดการน้ำและสุขาภิบาล  
 เป้าหมายที่ 7  พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  
 เป้าหมายที่ 8  การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 เป้าหมายที่ 9  อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  
 เป้าหมายที่ 10  ลดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม  
 เป้าหมายที่ 11  เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 12  แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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 เป้าหมายที่ 13  การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 เป้าหมายที่ 14  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  
 เป้าหมายที่ 15  การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  
 เป้าหมายที่ 16  สันติภาพ ความเป็นธรรม องค์กรที่เข้มแข็ง 
 เป้าหมายที่ 17  ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ในปี 2561 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ได้ประกาศแนวคิดการ

บริหารงานภาครัฐใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศปรับนโยบายและกฎหมายให้สามารถทำตาม

เป้าหมายทั้ง 17 ข้อได้สำเร็จตามกรอบเวลาที ่กำหนด โดยเรียกว่าหลักการ Effective Governance ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 หลักการใหญ่ และ 11 ข้อย่อย [4] ดังนี้ 

A. Effectiveness - ความมีประสิทธิผล 
1. Competence – สมรรถนะของผู้ทำงานภาครัฐ 
2. Sound policymaking – การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี มีหลักเหตุผล 
3. Collaboration – การประสานร่วมมือกัน 

B. Accountability – ความรับผิดรับชอบ 
4. Integrity – ความซื่อตรงยึดหลักคุณธรรม 
5. Transparency – ความโปร่งใส 
6. Independent Oversight - การมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 

C. Inclusiveness – ความทั่วถึง 
7. Leaving no one behind – การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
8. Non-discrimination – การไม่เลือกปฏิบัติ 
9. Participation – การมีส่วนร่วม 
10. Subsidiarity – การให้หน่วยปกครองที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดให้บริการสาธารณะที่ทำได้ 
11. Intergenerational equity – ความเป็นธรรมระหว่างรุ่นคน  

 

 โดยหลักการใหม่ที่ไม่ได้เน้นมาก่อนคือ ข้อ 2 เรื่องนโยบายสาธารณะที่ดี มีหลักเหตุผล และ ข้อ 7, 8, 
10, และ 11  
 ข้อ 2 ในเรื่องนโยบายสาธารณะนั้น เน้นเรื่อง Policy Coherence หรือความเชื่อมโยงแบบมีตรรกะที่
ดีของนโยบายสาธารณะ เช่น หากต้องการให้คนหันมาใช้รถสาธารณะก็ต้องไม่ลดภาษีการซื้อรถยนต์หรือการ
ให้อาคารต่าง ๆ มีที่จอดรถ หรือ หากต้องการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะเป็นความเสี่ยงทางรายได้ ทั้งเป็น
ภัยต่อระบบนิเวศก็ต้องไม่สนับสนุนให้เกิดการกู้ยืมเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทนั้น เป็นต้น  
 ส่วนข้อ 11 นับว่าสำคัญมากเพราะหมายถึงความยั่งยืนอย่างแท้จริง การกระทำของคนรุ่นปัจจุบันต้อง
เป็นธรรมหรือไม่เป็นภาระสำหรับคนรุ่นต่อไป เช่น เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความพอดี การสร้าง
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ขยะ การให้สวัสดิการรัฐ โครงสร้างบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น ซึ่งต้องสะท้อนในการออกแบบนโยบายสาธารณะ
ที่ดีมีหลักเหตุผล เช่นกัน 
 ข้อสังเกตคือหลักการใหม่ที ่สหประชาชาติสนับสนุนชุดนี ้ เน ้นความเป็นประชาธิปไตยหรือ
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองน้อยลง หากเน้นผลของการบริหารงานมากยิ่งขึ้น โดยวัดจากเป้าหมายทั้ง 
17 ข้อ ตรงนี้คือจุดต่างที่สำคัญจากชุดความคิดเรื่อง Good Governance ในอดีต นับเป็นการเปิดโอกาสให้
ประเทศต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการปกครองหรือการบริหารภาครัฐที่แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยแบบยุโรป
ตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา เช่น จีน สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลาง ได้แสดงบทบาทเรื่องการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ จึงใช้แนวคิดว่า Effective Governance คือการบริหารงานภาครัฐแบบเกิดผล
สัมฤทธิ์นั้นเอง  
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 จากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติดังกล่าว จึง
เกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั่วโลกที่มุ่งเน้นเรื่อง SDGs รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ตัวอย่างเช่นดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รัฐบาลต่าง ๆ เริ่มปรับแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 17 ข้อ หลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยได้เริ่มจัดส่งรายงาน Volunteer National Review (VNR) [5] เพื่อแสดงข้อมูลและความ
คืบหน้าของเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนถึงปี 2562 มีประเทศที่ส่งรายงานรวมทั้งหมด 47 ประเทศ [6] 
 ประเทศไทยได้เน้นเรื่องฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ต้น  
 นอกจากนี้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

สหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) วาระปี 2020-2022 ซึ่ง ECOSOC เป็นองค์กร
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หลักของสหประชาชาติที่มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น

บทบาทของประเทศไทยในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องแสดงให้นานาประเทศเห็นถึง

ความก้าวหน้าของตัวเอง ก่อนที่จะสามารถไปให้คำแนะนำประเทศอื่น ๆ ได้ แนวโน้มของการใช้แนวคิดเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าสามารถตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จึงน่าจะ

สูงขึ้นอย่างแน่นอน โดยการผลักดันของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานของแนวโน้ม

นี้ได้แก่ โครงการจำนวนมากที่ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ผลักดัน ผ่าน SEP for SDGs 

Partnership การให้ทุนอบรมนานาชาติ ทุนปริญญาโทในไทย ทุนศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือและการ

สร้างเครือข่าย [7] เป็นต้น  

 นอกจากเรื่องทุนต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น สัญญาณที่เก่ียวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัยคือ การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยของ Times Higher Education (THE) ที่ใช้เกณฑ์เรื่อง SDGs โดยเรียกว่า University Impact 

Rankings by SGD: Climate Action ซึ่งในปี 2562 มี 250 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับจากทั้งหมด 58 

ประเทศ ปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ตัดสินใจส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับเช่นกัน  

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
1. สัญญาณนี้สำคัญต่อมหาวิทยาลัยเพราะเป้าหมาย 17 ข้อนี ้อาจถูกนำมาใช้วัดความสำเร็จหรือ

ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ อาชีพที่
นักศึกษาเลือก รวมไปถึงการบริหารพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเอง เป็นต้น โดยต้องเชื่อมกับยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
ชัดเจน 

2. ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย ความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งเอกชน ภาครัฐ และองค์กรไม่มุ่งแสดงกำไร
อาจต้องโยงใยกับ SDGs ทั้งสิ้น เพราะผู้ให้ทุนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือกับเรื่องนี้  

3. สัญญาณนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเรื่อง Climate Change, ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
คนรุ่นใหม่ และความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป 
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ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 
1. ผู้มีส่วนได้เสียย่อมอยากเห็นมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2. SDGs มีส่วนทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ หลายด้าน เช่น renewable energy, 

sharing economy, waste management, การบร ิหารจ ัดการเม ือง  smart city รวมถ ึงเร ื ่อง 
blockchain, fintech และ business model ใหม่ ๆ เรื่องนี้ย่อมกระทบต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างแน่นอน 

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
1. งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลและที่สามารถหาได้เองจากหลักสูตรและการบริการวิชาการ ทั้งใน

ประเทศและจากต่างประเทศอาจผูกเกี่ยวกับเรื่อง SDGs มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  
2. นักศึกษาน่าจะอยากเข้าใจเรื่อง SDGs มากยิ่งขึ้น แนวโน้มของโอกาสในต่างประเทศและในประเทศ 

เช่น การอบรม การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ น่าจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ SDGs โดยตรงมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น โครงการ #SDGchallenge (www.developmentperspectives.ie/SDGChallenge/) 
ที่มีการจัด workshop ทั้ง online และ offline ให้เยาวชน เป็นต้น  

3. อาจารย์อาจต้องสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยและงานสอนของตัวเองกับเป้าหมายทั้ง 17 ข้อให้ได้ ทั้งนี้
เพ่ือที่จะได้รับการตีพิมพ์ ได้ทุน และสามารถสอนนักศึกษาเพ่ือการเป็นพลเมืองโลกได้ เป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยที ่จะเปิดหลักสูตรเชิงบูรณาการทั ้งระยะสั้นและระยะยาว ทั ้ง degree และ non-
degree ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเรื่อง SDGs เพราะความต้องการน่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 

 

อ้างอิง : 

[1] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf 

[2] สำนักวิชาการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 พุทธศักราช 2560. https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-

 051.pdf 

[3] เพ่ือวัดความคืบหน้าได้ในเชิงประจักษ์ สหประชาชาติได้มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 169 ตัวชี้วัดอีกด้วย 
[4] https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/effective-governance-for-sustainable-

 development-11-principles-to-put-in-practice/ 
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[5] สรุปผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของ

 ประเทศไทยปี 2560 

 http://www.mfa.go.th/sep4sdgs/contents/filemanager/images/sep/Mini%20VNR%20-

 %20Reduced%20Size.pdf 

[6] Sustainable Development Knowledge Platform. 

 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

[7] กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ http://tica.thaigov.net/main/ 
 

กลุ่มที่ 2 ด้านนักศึกษา (Learner) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้  

ปัจจัยท่ี 6 : ค่านิยมผู้เรียนที่เปลี่ยนไป (Personalization and Customization) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 

 ผู้เรียนในยุคปัจจุบันมีมุมมองและความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที ่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อ

พิจารณาข้อมูลจากมูลนิธิ Lumina ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กลั่นกรองความต้องการของผู้เรียนในอนาคตไว้ เช่น 

จากเดิมท่ีให้คุณค่ากับการเรียนตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้ปริญญา เปลี่ยนไปมุ่งเน้นสมรรถนะที่ตอบความต้องการ

ของตนและตอบความต้องการในวิชาชีพที่ปรารถนา อาจต้องการเริ่มทำงานก่อนจบการศึกษา ส่วนกลุ่มวั ย

ทำงานก็มีความต้องการ up-skill/re-skill เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในวิชาชีพ มี

อิสระในการเลือกสิ่งที่เรียนและรูปแบบการเรียน เช่น ต้องการทางเลือกในการเรียนแบบ online ในเวลาที่

ต้องการ, ต้องการ mentor หรือ coach ในรูปแบบ personalized learning และมุ่งเน้นใบรับรองสมรรถนะ

ที่ตรงความต้องการและใช้เวลาสั้นกว่าปริญญา เป็นต้น [1] 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 

 เมื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาจากรายงานของ Gartner จะพบว่า 

Customization และ Personalization เป ็นแนวโน้มที่สำคัญ โดยสะท้อนให้เห ็นผ ่านแนวโน้มเร ื ่อง 

Competency Based Education ที่เน้นสมรรถนะ, Reinventing Credentials ที่ต้องการรับรองวิทยฐานะ

ในรูปแบบใหม่ ๆ นอกเหนือจากการให้ปริญญาเพียงอย่างเดียว, Open Micro Credentials ที่เน้นการรับรอง

สมรรถนะย่อย ๆ ในรูปแบบเปิด ตลอดจนการเข้ามาของ AI ซึ ่งสามารถช่วยให้การ customize และ 

personalize เป็นจริงได้สำหรับผู้เรียนจำนวนมาก ๆ [2]   

 นอกจากนั้นยังมีโครงการด้าน personalized learning จากองค์กรและมูลนิธิขนาดใหญ่ เช่น โครงการ 

Personalized Learning for Every Child ของ  Chan Zuckerberg Initiative ท ี ่ ม ี  Mark Zuckerberg และ

ภรรยาเป็นแกนนำ [3] และ โครงการ Next Generation Learning ของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates [4] เป็น



 
34 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

ต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มุ่งสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ Customize และ Personalize การเรียน ซึ่งแม้จะเน้นที่

เยาวชน แต่ก็ถือเป็นแนวทางที่ใช้งานได้กับนักศึกษาและผู้คนทั่วไปได้เช่นกัน 

 มหาวิทยาลัยจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มมีการให้บริการ Lifelong learning อย่าง

จริงจัง เช่น หน่วยงาน Scale ของ NUS [5] ที่สิงคโปร์ ซึ่งมีหลักสูตร re-skill/up-skill จำนวนมากที่ผู้เรียน

ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการ Skills Future Singapore (SSG) ของรัฐบาล และได้รับความนิยมอย่าง

สูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็มีการเปิดตัววิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตในปี 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมหลักสูตร

เรียนร่วมและการอบรมคุณวุฒิต่าง ๆ 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง :  

 ระยะสั้น (1-3 ปี)   ☐ ต่ำ  ☒ ปานกลาง  ☐ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)   ☐ ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)  ☐ ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย : 

ค่านิยมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ต้องปรับ
ลักษณะหลักสูตร รูปแบบการจัดการศึกษาและการบริการ ไม่จำกัดเฉพาะในชั้นเรียน เน้นปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี มีความยืดหยุ่นให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เอื้อต่อการกลับเข้าเรียนโดยยกเว้นเงื่อนไข/คุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กำหนดไว้เดิมในข้อบังคับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้เรียน ต้อง
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม) : 

  ☐ ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 
 การมุ่งเน้นการปรับแต่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน การเน้นสมรรถนะและ
วุฒิบัตรรับรองแทนปริญญา การเรียนที่แบ่งเป็นหน่วยเล็กลงและสั้นกว่า 4 ปี เป็นความต้องการที่ส่งผลต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ผู้ใช้บัณฑิตอาจพึ่งพามหาวิทยาลัยน้อยลง แหล่งผลิตบุคลากร
ป้อนธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจมาจากแหล่งการเรียนรู ้รูปแบบใหม่ ๆ ที ่ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาใน
มหาวิทยาลัย เอกชนอาจลงทุนสร้างสถาบันการศึกษาด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ตนต้องการ หรือ
ให้บริการพัฒนาสมรรถนะแก่หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ดังนั้นสังคมและชุมชนก็อาจมองว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาท
ลดลงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ผู้ปกครองอาจเปลี่ยนความคิดในการส่งบุตรหลาน จากเดิมที่
ต้องส่งบุตรเรียนให้ครบ 4 ปีหรือตามระยะเวลาที่หลักสูตรปริญญากำหนด กลายเป็นส่งเสริมให้เรียนเน้น
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ทักษะที่บุตรต้องการเพื่อให้ทำงานที่ประสงค์ได้ ใช้เวลาเรียนที่สั้นลงก่อนทำงานมีรายได้ และมองการเรียนว่า
เป็นกิจกรรม up-skill/re-skill ที่ทำอย่างต่อเนื ่องไปตลอดชีวิตตามการเปลี ่ยนแปลงของโลก และความ
ต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) : 

  ☐ ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 
 เนื่องจากปริญญาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของมหาวิทยาลัย และมีโครงสร้างการทำงานที่ออกแบบมา
สำหรับการเรียนที่ได้ปริญญา หากมีความต้องการรูปแบบใหม่ ที่การเรียนไม่ได้ดำเนินตามหลักสูตรที่ยาว 4-6 
ปี ก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างสูง กระบวนการออกแบบและรับรองหลักสูตรในปัจจุบันอาจกลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่
ต้องการ และกลายเป็นกระบวนการที่ถ่วงการปรับตัวอย่างทันท่วงทีของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนต้อง
ปรับตัวเป็นอย่างมาก จากเดิมท่ีมีหลักสูตรเป็นศูนย์กลาง นักศึกษามีหน้าที่ในการเรียนให้สำเร็จตามที่อาจารย์
สอน เปลี่ยนเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นตามความต้องการของตลาดและสังคม อาจารย์ต้องทำให้หลักสูตรตลอดจน
เนื้อหาที่ตนสอนมีความน่าสนใจดึงดูดผู้เรียน รูปแบบการสอนจะต้องปรับให้เข้ากับความคาดหวังของผู้เรียน 
เช่น อาจารย์ต้องสามารถสอนเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดผ่านทาง Online เพ่ือตอบข้อจำกัดด้านเวลาและการ
เดินทางของผู้เรียนที่มีงานประจำหรือไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
อ้างอิง : 
[1] Future of Student Needs Innovative Responses to Emerging Student Needs. Lumina 

Foundation. https://www.luminafoundation.org/future-of-student-needs.  
[2] Gartner’s Trend-Prediction Center. https://www.gartner.com/en/information-

technology/insights/trends-predictions.  
[3] Zuckerberg, M. & Chan, P. (December 1, 2015) “A letter to our daughter,” Facebook. 

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-letter-to-
ourdaughter/10153375081581634/ 

[4] Bill & Melinda Gates Foundation. (2010). Next Generation Learning. 
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/nextgenlearning.pdf 

[5] National University of Singapore: School of Continuing and Lifelong Education (SCALE). 
https://scale.nus.edu.sg/ 

 
 
 



 
36 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

ปัจจัยที่ 7 : ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ (Escalating Need for Innovative 
Pedagogical Approaches) 
ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง :  

 สัญญาณของการที่ผู้จบการศึกษาไม่สามารถหางานที่ตรงกับคุณสมบัติที่ได้ศึกษามามีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

อีกทั ้ง สัญญาณของความไม่พึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต หรือนายจ้าง ที ่พบว่าบัณฑิตในปัจจุบัน มีทักษะ

(competencies) ที่ไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที และบางครั้งก็ไม่ตรงกับความต้องการของงาน ทำให้เกิดความ

จำเป็นที่เพิ่มขึ้นด้านวิธีการสอนแนวใหม่ ที่เน้นทักษะและประสบการณ์จริง นอกจากนี้ สัญญาณของอาชีพใน

อนาคต (Future Job) ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความจำเป็นในด้านการจัดการ

เรียนและวิธีการสอนแนวใหม่ 

 ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่มีผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต กล่าวคือ จะเกิดการ

ปรับตัวครั ้งใหญ่ทั ้งด ้านการเร ียนการสอน (pedagogical approaches) และแพลทฟอร์มการเร ียนรู้  

(Learning Platform) ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญ (Digital First or Technology-

Driven pedagogical approaches) เช่น เทคโนโลยี AI, 5G, Big Data, Learning Analytics ที ่ทำให้เกิด 

Personalized Learning ได้จร ิง ในขณะที ่ร ูปแบบการเร ียนรู ้จะอาศัยการสร้างเครือข่ายการเร ียนรู้  

(Networked Community) อยู ่ในลักษณะไม่เป็นทางการ ( informal learning) และอาศัยโซเชียลมีเดีย 

(Socially-Mediated Learning) เป็นการสอนแบบ Pull Learning Approach จากทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ ที่

มีอยู ่รอบตัวโดยผู ้เรียนเป็นผู ้อำนวยการการเรียนรู ้ของตน (Self-Directed/ Self-Regulated Learning)  

การเรียนรู้เกิดบนเครื่องมือ (devices) ที่พกพาได้ (Mobile) โดยจะไม่มีสูตรสำเร็จ ทั้งด้านการจัดโปรแกรม 

หลักสูตร รายวิชา หัวข้อเนื้อหา และ/หรือ การออกแบบการสอน เพราะจะต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ายที่สุด คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ

การเรียนรู้เหล่านี้เกือบทั้งหมดจะได้รับการบัญญัติหรือการปรับนิยามขึ้นใหม่ 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 

 1) ผู ้เร ียนจะเกิดความต้องการจำเป็นที ่เพิ ่มขึ ้นเกี ่ยวกับวิธ ีการสอนแนวใหม่มากขึ ้นเร ื ่อย ๆ  

2) สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) จำเป็นต้องดำเนินการปรับตัว (University Transformation) 

อย่างเร่งด่วน และ 3) ผู้ใช้บัณฑิตจะเรียกร้อง ให้มหาวิทยาลัยปรับตัว ในลักษณะเดียวกับโครงการ P21 

Partnership for 21st Century Skills ที่เกิดจากการที่องค์กรเอกชนมารวมตัวกัน หากการปรับตัวเกิดขึ้นไม่

ทัน องค์กรที่มีความพร้อมจะไม่พึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกต่อไป โดยใช้วิธีการรับบัณฑิตเชิงรุก proactive 

recruitment แทน หรือใช้วิธีการเปิดสถาบันการศึกษา หรือหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้นเองเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึง

ประสงค์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตขึ้นเอง 
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ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง :  

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
1) ผู้เรียนมีความต้องการและความจำเป็นที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ จึงหันไปหาทางเลือก

การเรียนรู้ในลักษณะอื่น ๆ (เช่น จากองค์กรต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษา จากทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล 
ฯลฯ) ที่จัดหาการเรียนรู้ในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียน  

2) สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ที ่ไม่ปรับตัว ยังคงวิธ ีการสอนแบบเดิม หรือ 
มหาวิทยาลัยเล็ก ๆ ที่ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก จะเป็นที่ต้องการน้อยลง ๆ จนกระท่ังต้องปิดตัวลง (สูญพันธุ์) 

3) ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพร้อมจะไม่พึ่งพาบัณฑิตที่สถาบันการศึกษาดั้งเดิมเป็นผู้ผลิตให้อีกต่อไป โดย
จะใช้วิธีการรับบัณฑิตเชิงรุก proactive recruitment จากมหาวิทยาลัยที่ปรับตัวในด้านการเรียนการสอน 
หรือ มหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ เช่น มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ หรือ 
ใช้วิธีการเปิดสถาบันการศึกษา หรือหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้นเองเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม) : 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 เนื่องจากสังคมมองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นแหล่ง

พัฒนาองค์ความรู้ที่เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตภาคเหนือ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถ
ปรับตัวพัฒนารูปการเรียนการสอนให้เท่าทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป จนผู้เรียนมีแนวโน้มเลือก
ศึกษาจากช่องทางอื่น ภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะค่อย ๆ หายไป  
ผลกระทบต่อผู้ใช้บัณฑิตจะสูงมาก จากเดิมท่ีมองมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีการ
ลงทุนสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคน กลับกลายเป็นว่าบุคลากรที่มีทักษะตามความ
ต้องการจะต้องหาจากแหล่งอื่น อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการลงทุนผลิตบัณฑิตเองในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น 
work-based learning ที่สามารถผลิตคนตามความต้องการได้ ผู้ปกครองอาจมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป ไม่ยึดติด
กับชื่อสถาบันดั้งเดิมในการเลือกส่งเสริมบุตรหลานเข้ารับการศึกษา เพราะบุตรหลานมีทางเลือกที่นำไปสู่
ทักษะวิชาชีพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เริ ่มสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบปริญญา 4 ปี  
ศิษย์เก่าซ่ึงดำเนนิกิจกรรมบนพ้ืนฐานความภูมิใจในคุณภาพของสถานศึกษาท่ีตนสำเร็จการศึกษามาและความ
ผูกพันที่มีต่อสถานศึกษา อาจได้รับผลกระทบจากการที่เห็นความถดถอยของสถาบันตนและเป็นกำลังผลักดัน
ให้มหาวิทยาลัยสร้างการเปลี่ยนแปลง  
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ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) : 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

- นักศึกษา สูง (มีการศึกษาทางเลือกมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป หรือต้อง
ปรับตัวในการเป็น autonomous learners และติดทักษะการเป็น self-directed learners) มากขึ้น  

- อาจารย ์สูง (การพัฒนา professional development ของผู้บริหาร/ คณาจารย์ ในการเปลี่ยนผ่าน
อย่างต่อเนื่อง) 

- พนักงาน ปานกลาง 
- งบประมาณ สูง (ต้องการการลงทุนด้านแพลทฟอร์มการเรียนรู ้ สื ่อดิจิทัล และ การพัฒนา 

professional development ของผู้บริหาร/ คณาจารย์ ในการเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่อง) 
 

อ้างอิง :  
ข้อมูลมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศท่ีปิดตัวลง 

- https://www.educationdive.com/news/tracker-college-and-university-closings-and-

consolidation/539961 

- https://www.usnews.com/news/education-news/articles/2019-03-22/college-closings-

signal-start-of-a-crisis-in-higher-education 

- https://thaipublica.org/2019/04/varakorn-287/ 

- https://www.matichon.co.th/education/news_1126294 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ  

- Nirvana: https://www.forbes.com/sites/tomvanderark/2019/04/08/minervas-

innovative-platform-makes-high-quality-higher-ed-personal-and-

affordable/#132a47245742 

- Masterclass: https://techcrunch.com/2018/09/06/masterclass-raises-80m-after-

doubling-sales-last-year/ 

- Jonathan Anderson (2010). ICT Transformation Education: A Regional Guide. UNESCO 

Bangkok Asia and Pacific Regional Bureau for Education.  

- Jennifer DeBoer and Lori Brestow (2018). Learning Analytics in Higher Education 

Chapter 3 Current Innovations, Future Potential and Practical Applications.  

Dion Hinchcliffe  (2017).  

- https://twitter.com/dhinchcliffe/status/905456580799451136  
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ปัจจัยท่ี 8 : ความต้องการทักษะชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน (Increasing Demand for Life/ Social 

Skills) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง :  

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ รอบตัว
อย่างเหมาะสม ทักษะชีวิตมีความสำคัญในการตัดสินใจ ในการสื่อสารเพื่อการปฏิเสธ คัดค้าน การเจรจา
ต่อรอง การสื่อสารเพื่อรักษาจุดยืนของตัวเอง โดยเสนอแนวทางที่ดีกว่าและรู้จักหาเหตุผลโน้มน้าวให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างละมุนละม่อม 

ทักษะชีวิตพ้ืนฐานหรือทักษะชีวิตหลัก โดยภาพรวมมี 10 ประการ คือ 
1) การตัดสินใจ (Decision making)  
2) การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
4) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) 
6) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship) 
7) ความตระหนักในตนเอง (Self awareness) 
8) ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) 
9) การจัดเก็บอารมณ์ (Coping with emotion ) 
10) การจัดการความเครียด (Coping with Stress) 

 ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีสภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

เทคโนโลยี ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด จึงสนใจคนรอบข้างน้อยลง การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันลดลง เนื ่องจากอิทธิพลของ Social Media รวมถึงโครงสร้างสถาบันครอบครัวที่

เปลี่ยนไป ครอบครัวมีปัญหารุนแรง ทำให้ผู้คนมีภาวะเครียดมากขึ้น มีพฤติกรรมก้าวร้าว นำมาซึ่งการทำร้าย

ตัวเอง และผู้อื่น ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีแนวโน้มความต้องการสูงมาก คือ การจัดการ

ความเครียด 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 ปัจจุบันภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้าของคนในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อความ

สูญเสีย ทั้งการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ดังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จาก
รายงานของกรมสุขภาพจิต พบผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ โดยข้อมูลเผยแพร่ล่าสุดในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนรวม 370 ,885 คน มีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
31,610 คน และมีจำนวนการฆ่าตัวตายรวม 4,137 คน  
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะความเครียด/ซึมเศร้าของนักศึกษา โดย
เริ่มจากการคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฝ่ายพัฒนานักศึกษาในการ
ติดตามและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ผลการคัดกรอง
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2562 พบว่านักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
โดยในปี 2562 พบนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางและระดับรุนแรงคิดเป็นร้อยละ 5.28 และ 0.81 
ตามลำดับ ทั้งนี้ จากข้อมูลการขอรับบริการให้คำปรึกษาเป็นรายกรณีของหน่วยให้คำปรึกษาและทดสอ บ  
กองพัฒนานักศึกษา พบว่ามีจำนวนผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี ดังนี้ 

 
 

ปี 
จำนวนผู้ใช้บริการ 

ให้คำปรึกษา 

จำนวนส่งต่อโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ 

2559 48 12 

2560 49 13 

2561 80 24 

2562 293 58 

 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย : 
จากแนวโน้มจำนวนนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวัง

และมีระบบการดูแลนักศึกษากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการเตรียมอาจารย์ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ดูแลจิตใจ นอกจากนี้อาจต้องพิจารณาให้นักศึกษาทุกคนมี Mental Health Literacy ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน และ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
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 ปัญหาความเครียดและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
โดยในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต อาจพบปัญหาประสิทธิภาพในการทำงาน ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
 

 
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
ปัญหาความเครียดและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาส่งผลต่อนักศึกษาโดยได้รับผลกระทบเชิงลบจากผู้

ที่มีปัญหา ซึ่งผลกระทบอาจเกิดทั้งทางจิตใจ (ถูกรบกวน หวาดระแวงเรื่องความปลอดภัย ถูกรบกวนสมาธิใน
การศึกษา) และทางร่างกาย (ถูกทำร้าย) ในส่วนของอาจารย์/บุคลากร ได้รับผลกระทบเชิ งลบทางจิตใจและ
ร่างกาย เช่นเดียวกับนักศึกษา และกระทบต่อบทบาทในการดูแลให้คำปรึกษานักศึกษา  

 
ปัจจัยท่ี 9 : ช่องว่างระหว่างวัยที่เพิ่มขึ้น (Rising Generation Gap) 
ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 เรื่องช่องว่างระหว่างวัยในยุคปัจจุบันเกิดจากประสบการณ์ทางการเมืองและสังคมที่ต่างกันของแต่ละ
สมัย เช่น กลุ่ม Baby Boomer และ Silent Generation จะจำได้ถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ ในขณะที่ Gen X, Y, Z 
จะไม่เข้าใจเรื่องนี้นัก นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัยในปัจจุบัน กลุ่ม Gen Y และ Z เป็น Digital Natives หรือคนท่ีเติบโตมาในโลกที่มีมือถือ, laptop, 
และ Internet โดยทั ่วไป เป ็นโลกที ่ม ี  email, messaging รวมถ ึง Google, Facebook, Twitter และ 
Instagram เป็นเรื่องปกติ  
 เรื่องช่องว่างระหว่างวัยนั้นส่งผลในหลายด้านเพราะความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหวัง 
ความฝัน ค่านิยมในการดำรงชีวิต อาชีพ มุมมองต่อเรื ่องต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน การสร้างครอบครัว  
ความกตัญญู การใช้เงิน รวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่ต่างกันมาก ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งรูปแบบต่าง ๆ ใน
สังคมปัจจุบัน 
 ทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยและผู้ว่าจ้าง รวมถึงภาครัฐเองต้องปรับตัวในการทำงาน การสื่อสาร และ
เป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กร ภาพข้างล่างแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนประชากรตามวัยต่าง ๆ ของประเทศไทย 
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กรุงเทพธุรกิจ “ช่องว่างระหว่างวัย อีกหนึ่งภารกิจที่รบ.ประยุทธ์ 2 ห้ามมองข้าม” 15 กรกฎาคม 2562 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647770 

การศึกษาท้ังทางตะวันตกและในประเทศไทยพบว่าชาวดิจิทัลมักมีคุณลักษณะดังนี้ [1] 
1. เกิดมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี (Equipped with Smart)  
2. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
3. เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovators) 
4. ชอบความโปร่งใส (Transparency) 
5. ให้เทคโนโลยีคิดให้เลยไม่ได้ฝึกสมอง (Stupidification)  
6. ต้องการความรวดเร็ว (Need for speed)   
7. มีความคิดต่อเรื่องเวลาเปลี่ยนไป (Having a new sense of time) 
8. ชอบค้นหาตัวตน (Personalization)  
9. ชอบสร้างตัวตนอย่างเฉพาะ (Customization)  
10. มีอิสระในตนเอง (Independence/Freedom)  
11. ชอบสื่อที่มีภาพ (Communicates with Images) 
12. ให้ความร่วมมือ (Collaboration) 
13. มีส่วนร่วมกับสังคม (Civic engagement) 
14. มีความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) 
15. มีตัวตนที่หลากหลาย (Multiple identities) 
16. ลดอคติการเหยียดหยามผู้อื่น (Decrease Discrimination)  
17. สร้างโลกส่วนตัว (Create their own private world)  
18. สังคมก้มหน้า (Thumb Generation)  
19. ออนไลน์ตลอด (Interactive) 
20. มั่นใจในตนเอง (Self-confident) 
21. ยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนเอง (Stand for individual rights) 
22. กล้าแสดงความคิดเห็น (Free expression) 
23. เปรียบตนเองเป็นเทคโนโลยี (Intimate Technology Function) 
24. ตื่นตัวต่อข่าวสาร (Information Alertness) 
25. สร้างเครือข่ายออนไลน์ (Net-Networking) 

 ความแตกต่างที่สำคัญคือเรื่องการศึกษา งานวิจัยในสหรัฐพบว่าคนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่สูงกว่ารุ่น 
Baby Boomer มาก  
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แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 ความต้องการของคนรุ่นใหม่มีส่วนทำให้เกิดการปฏิเสธแนวความคิดเชิงอนุรักษ์นิยมในเรื่องความเป็น
ไทย วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ซึ่งเห็นได้ชัดจากแนวโน้มของผลการเลือกตั้งในกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ที่
คะแนนเสียงส่วนใหญ่มาจากคนรุ่น X, Y และ Z กลายเป็นพรรคอันดับ 3 ของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว คนรุ่น
ใหม่ปฏิเสธแนวนโยบายของรัฐบาลทหารที่เน้นเรื่องการเป็นคนดีและค่านิยม 12 ประการ [2] ด้วยข้อมูลที่
หลากหลายที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่อาจไม่เคยถูกตั้ง
คำถามมาก่อน เช่น ครู พระ ทหาร และกลุ่มชนชั้นสูง และ ‘ผู้ใหญ่’ โดยรวม คนรุ่นใหม่นี้จะให้ความสำคัญกับ
สิทธิเสรีภาพ การแสดงออกอย่างเปิดเผย และการยอมรับความหลากหลายทางความคิด ซึ่งอาจไม่ตรงใจคนรุ่น
เก่าในสังคมไทย  

 ผู้ที่เป็นชาวดิจิทัลสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ผ่าน Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube และ Blogs ทำให้การต้องฟังจาก ‘ผู้ใหญ่’ หรือผู้รู้นั้นหมดความสำคัญไป แนวโน้มที่
เห็นชัดคือการที่คนรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีช่องปกติหรือดูน้อยลงมาก ไม่ดูหรือฟังข่าวทางการของรัฐบาล  

 คนรุ่น Baby Boomer และบางส่วนของ Gen X ที่มีอายุเกิน 50 มีความกังวลต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และมักนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยนิยมโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
การเมืองแบบยุคสงครามเย็น คือ การมีระบบราชการที่แข็งแกร่ง และการมีผู้นำที่ใช้อำนาจเด็ดขาด ซึ่งขัดกับ
แนวคิดของเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นนวัตกรรม (innovative) หรือมี entrepreneur spirit การสร้าง
ระบบนิเวศน์เพ่ือให้เกิด start-up และนวัตกรรมนั้นต้องควบคู่ไปกับการมีสิทธิเสรีภาพ มี  open data มี
โอกาสแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ซึ่งคน Gen Y และ Z จะนิยมชมชอบ (prefer) มากกว่า 
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ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ  ☒ ปานกลาง  ☐ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย : 
1. มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันคนรุ ่นใหม่ ทั ้งการเร ียนการสอน เนื ้อหาหลักสูตร การวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา  
2. หากบริหาร gen gap ไม่ดีอาจเกิดข้อขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
3. ความขัดแย้งทางการเมืองในเชิงการประท้วง มีแนวโน้มที่จะเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนเพราะมีคนรุ่น

ใหม่จำนวนมาก เช่นที่ Hong Kong และในอดีตของประเทศไทย เป็นต้น  
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 
 

อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
- สัญญาณนี้ไม่ใหม่นัก นับว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยายามทำระบบต่าง ๆ ให้ทันต่อ Gen Gap มาโดย

ตลอด เช่น การสื่อสารผ่าน application เป็นต้น  
- หากมหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบทั้งหมดให้ทันต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ก็

จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และไม่ลดความเชื่อมั่นในระบบ
อุดมศึกษาของไทย 

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
- หากมหาวิทยาลัยไม่ปรับระบบโดยเร็ว นักศึกษาจะไม่ได้รับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของเขา 

ซึ่งจะส่งผลให้เขาไม่มีอาชีพที่เหมาะสม ไม่สามารถเป็นพลเมืองที่เหมาะสมต่อไปได้  
- มหาวิทยาลัยจะได้ร ับความนิยมน้อยลงไปเรื ่อย ๆ ไม่มีคนมาเรียน ไม่มีใครให้ทำวิจัย ทำให้

งบประมาณลดลงเรื่อย ๆ จนต้อง downsize หรือปิดตัวลงในที่สุด  
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อ้างอิง : 

 [1] ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานเรื่อง ชาวดิจิทัล ของ ดร.จุลนี เทียนไท (ทุนวิจัย คนไทย 4.0) 
 [2] https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1037669/mind-the-

generation-gap 

 

กลุ่มที่ 3 ด้านตลาด (Market) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยท่ี 10 : งานที่หายไปและงานที่เกิดขึ้นใหม่ (Job lost, Job gains) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และ Automation กำลัง
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนมีความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่ามนุษย์ไปหลายด้าน หากประเทศไทยดำเนิน
ตามวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีการนำระบบ Automation มาใช้อย่างเต็มที่ ในอีกเกือบ 20 ปีข้างหน้า
จะมีงานประมาณ 1.5 ล้านตำแหน่งหายไป (ทีดีอาร์ไอ, 2561)  

แรงงานไทยที่มีความเสี่ยงสูงจากการถูกคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรทดแทนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
และการศึกษาต่ำ ซึ่งมีความพร้อมในการปรับตัวน้อย แม้กระทั่งคนทำงานวิชาชีพที่มีการศึกษาสูง ส่วนหนึ่งก็
จะได้รับผลกระทบด้วย รายงานของ World Economic Forum (2018) คาดการณ์ว่าอัตราการทำงาน
ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเฉพาะด้านข่าวสาร
และการจัดการข้อมูล (Information and data processing) ที่จะมีสัดส่วนของเครื่องจักรสูงถึงร้อยละ 62 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งงานจำนวนมากที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี แต่ World Economic 
Forum (2018) ก็รายงานว่าจะมีงานลักษณะใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการความเชี่ยวชาญในการทำงาน
ร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้นเช่นกัน โดยความต้องการทักษะแรงงานในปี พ.ศ . 2561 และ
การคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2565 ดังตารางแสดง  

 

ตารางแสดงความต้องการทักษะแรงงานในปี พ.ศ. 2561 และการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2565 
ทักษะที่ต้องการในปี พ.ศ. 2561 ทักษะที่ต้องการสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ทักษะที่ต้องการลดลงในปี พ.ศ. 2565 

- Analytical thinking and 
innovation 

- Complex problem-solving 
- Critical thinking and analysis 
- Active learning and learning 

strategies 
- Creativity, originality and 

initiative 

- Analytical thinking and 
innovation 

- Active learning and learning 
strategies 

- Creativity, originality and 
initiative 

- Technology design and 
programming 

- Critical thinking and analysis 

- Manual dexterity, endurance 
and precision 

- Memory, verbal, auditory and 
spatial abilities 

- Management of financial, 
material resources 

- Technology installation and 
maintenance 
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ทักษะที่ต้องการในปี พ.ศ. 2561 ทักษะที่ต้องการสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ทักษะที่ต้องการลดลงในปี พ.ศ. 2565 
- Attention to detail, 

trustworthiness 
- Emotional intelligence 
- Reasoning, problem-solving 

and ideation 
- Leadership and social 

influence 
- Coordination and time 

management 

- Complex problem-solving 
- Leadership and social 

influence 
- Emotional intelligence 
- Reasoning, problem-solving 

and ideation 
- Systems analysis and 

evaluation 

- Reading, writing, math and 
active listening 

- Management of personnel 
- Quality control and safety 

awareness 
- Coordination and time 

management 
- Visual, auditory and speech 

abilities 
- Technology use, monitoring 

and control 

ที่มา: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum 
 

นอกจากนี้ การเติบโตของ Gig Economy ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานที่รับจ้างจบ
เป็นครั้งคราวไป ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานยุคใหม่ที่นิยมทำงานอิสระ รับ
งานเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ อีกทั้ง Online platform ที่ส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบ Gig ทำได้ง่ายขึ้น การศึกษา
ของ Kunyaruk Naiyaraksaree (2017, 2018) พบว่าผู้ที่รับงานแบบ Gig มีสูงถึงร้อยละ 30 ของกำลังแรงงาน
ในประเทศไทย และผู้ที่ต้องการลาออกจากงานประจำเพื่อไปรับงานรูปแบบ Gig คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้
ทำงานประจำ โดยมีเหตุผลเกี่ยวกับความอิสระในการทำงานเป็นหลัก 

ดังนั ้นจึงกล่าวได้ว่าพลวัตของตลาดแรงงานจะมีทั ้งงานที ่หายไป และงานที ่เกิดขึ้ นใหม่ ตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และรูปแบบการใช้ชีวิตของแรงงานในอนาคต 

 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
Oxford Economics บริษัทด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ระบุว่าอนาคตอีก 10 ปี (พ.ศ. 2573) งานใน

ภาคการผลิตทั่วโลกสูงถึง 20 ล้านตำแหน่ง อาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ โดยเฉพาะงานใดที่ต้องทำซ้ำ ๆ ก็จะยิ่ง
มีความเสี่ยงที่จะถูกนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมากขึ้น แต่งานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ 
หรือการเข้าสังคม น่าจะยังคงต้องอาศัยมนุษย์ในการทำงานต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีหุ่นยนต์มาทำงานแทน
คนทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จะทำให้ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของทั้งโลกเพิ่มขึ้น 5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับที่สูญเสียตำแหน่งงานไปเพราะหุ่นยนต์ (BBC 
News, 2018)  

ในกรณีของประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีนั้นขึ้ นอยู่กับความ
คุ ้มค่าของเทคโนโลยี การนำหุ ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาจไม่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน หากราคาของ
เทคโนโลยียังสูงเมื่อเทียบกับค่าแรงงาน ผู้ประกอบการที่มีความผูกพันกับแรงงานนิยมงดรับแรงงานเพิ่ม แต่
ไม่ให้ลูกจ้างเก่าออก ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับทักษะการทำงาน (re-skill) และเพิ่มทักษะการ
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ทำงาน (up-skill) ให้กับแรงงานของตน รวมทั้งรูปแบบการจ้างงานที่เป็นงานประจำจะลดลง โดยแรงงานที่
เป็นที่ต้องการในอนาคตมี 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรงงานที่ทำงานกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะการออกแบบ
เทคโนโลยี และกลุ่มแรงงานที่ทำงานด้านบริการ เช่น งานบริการด้านผู้สูงอายุ (สุพรรณิกา ลือชารัศมี , 2562) 
โดยที่ World Economic Forum (2018) พบว่าประเทศไทยมีความต้องการปรับทักษะแรงงานสูงเป็นอันดับ 
9 จาก 33 ประเทศในรายงาน เมื่อประเมินจากจำนวนวันเฉลี่ยที่ต้องใช้เพื่อการปรับทักษะ  

 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)   ☒ ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☐ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง  ☐ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 

การปรับใช้เทคโนโลยีในการผลิตระยะสั้นอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม และมีความ
คุ้มค่าในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) อย่างไรก็ตาม
เมื่อต้นทุนทางด้านเทคโนโลยีต่ำลง ประกอบกับแรงงานมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น ความ
เป็นไปได้ในการเกิดข้ึนจริงจะเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 

 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยยังจะเป็นที่ให้และสร้างความรู้ โดยที่รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างไปจากในอดีต การ

เตรียมให้ผู้เรียนเป็นแรงงานให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน องค์ประกอบของผู้เรียนเดิมที่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ต้องการปริญญาจะมีสัดส่วนผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้เพ่ือการปรับทักษะ (re-skill) จากผู้ที่อยู่ในกำลัง
แรงงานมากขึ้น  

นอกจากนี้การจ้างงานในมหาวิทยาลัยอาจมีการปรับลดตำแหน่งงานบางประเภทลง เช่น งานธุรการ 
หรือรูปแบบการจ้างงานอาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น การจ้างงานอาจารย์แบบไม่ประจำ มากขึ้น 

 
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

 ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากการเปลี่ยนแปลงงานคือ “ผู้ใช้บัณฑิต” ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ เพราะหาก
ว่าแรงงานที่กำลังเข้าสู ่ตลาดแรงงานขาดทักษะที่จำเป็น ผู ้ประกอบการจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการผลิตของตนอย่างสูงสุด หากผู้เรียนของมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำงานได้ ตามที่ผู้ประกอบการ
คาดหวัง อุปสงค์แรงงานที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะลดลง ผู้ประกอบการอาจหันไปใช้สัญญาณอ่ืน
เพ่ือคัดกรองแรงงานมากกว่าการใช้ปริญญา (Degree) หรือใบรับรอง (Certificate) จากมหาวิทยาลัย 
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ผู้ใช้บัณฑิตอาจตัดสินใจเปิดอบรมให้กับแรงงานด้วยตนเอง เพ่ือสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการ
ในการผลิต หรืออาจตัดสินใจร่วมผลิตหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

 ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

- นักศึกษา สนใจการเรียนการสอนที่นำไปปฏิบัติจริงมากขึ้น ให้ความสำคัญกับปริญญา (Degree) หรือ
ใบรับรอง (Certificate) จากมหาวิทยาลัยน้อยลง นักศึกษาอาจมีความลึกซึ้งด้านวิชาการหรือปรัชญา
น้อยลง 

- อาจารย์ ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติมากขึ้น อาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่ ได้ปฏิบตัิ
จริงมีความสำคัญมากกว่าอาจารย์ที่มีปริญญาบัตร ต้องปรับทักษะ (re-skill) บ่อยครั้งขึ้น เนื่องจาก
ความรู้จะล้าสมัยเร็วขึ้น  และมีรูปแบบการจ้างงานแบบไม่ประจำมากขึ้น 

- บุคลากรสายสนับสนุน งานบางอย่างถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์และ Automation และมีรูปแบบ
การจ้างแบบไม่ประจำมากขึ้น 

- งบประมาณ ค่าใช้จ่ายหมวดค่าจ้าง เงินเดือน หรือสวัสดิการลดลง แต่งบลงทุนด้านเทคโนโลยีและ
การบำรุงรักษาปัญญาประดิษฐ์และ Automation เพ่ิมสูงขึ้น 

  

อ้างอิง : 

ทีดีอาร์ไอ (2561) "ไทยจะรับมือและทำมาหากินอย่างไรในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี (Reorienting 
the Thai Economy to Prepare for the Age of Technological Disruptions)” สัมมนาประจำปี 
2561 

สุพรรณิกา ลือชารัศมี (2562) โครงการ “ผู้ชายไทยอยู่ที่ไหนซ โครงสร้างประชาการวัยทำงานชายและการ
แบ่งแยกในอาชีพท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” รายงานวิจัย สนับสนุนโดยกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

BBC news. (2018) “หุ่นยนต์ 'จะมาแทนที่คนงานในโรงงาน 20 ล้านตำแหน่ง' ในปี 2030” 
https://www.bbc.com/thai/international-48775001 

World Economic Forum. (2019). The Future of Jobs Report 2018. 
Kunyaruk Naiyaraksaree. (2018) “Get to know the gig worker”.  EIC Research Series. October 
Kunyaruk Naiyaraksaree. (2017) “The perks of being a gig worker”.  EIC Research Series. 

November 
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ปัจจัยท่ี 11 : Rise of Creative Industry Economy (Chiang Mai: High touch, Wellness Industry) 
ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย มีจุดเด่นทั้งในด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ ควบคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลากหลาย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่ 
แต่ละปีประมาณ 9 ล้านคนครั้ง 2 ใน 3 คือคนไทย (ประมาณ 6 ล้านคนครั้ง) 1 ใน 3 คือคนต่างชาติ (ประมาณ 
3 ล้านคนครั้ง โดยครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวจีน)  
 นอกเหนือจากจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและความสวยงามเชิง
กายภาพแล้ว จุดเด่นด้านอุปนิสัยที่เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ความอ่อนช้อยงดงามของผู้คนทั้งในด้านการพูดจา และการ
ให้บริการด้วยจิตบริการ ก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่ทำให้งานบริการของเมืองท่องเที่ยวเชียงใหม่มีความโดดเด่น 
ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน (Leisure) ของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ    
 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจภาคบริการจากจุดเด่นอันเป็นอัตลักษณ์ยากต่อการเลียนแบบนี้จึงเป็น
อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับฐานทุนมนุษย์ และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตแบบ Slow Life ที่เชียงใหม่มีอยู่  
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 วิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความเครียดในการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทำให้
พฤติกรรม วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป คนเมืองแสวงหา “ท่ีพักริมทาง” เพ่ือการเติมพลังก่อนกลับเข้าสู่สมรภูมิการ
แข่งขัน ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนจาก “การท่องเที่ยวเชิงทัศนาจร” สู่ “การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน” 
หมายถึงการท่องเที่ยวเพื่อหลีกหนีจากวิถีชีวิตปกติประจำวัน ไปสู่การหาสถานที่เพื่อการผ่อนคลาย ซึ่งอาจ
เป็นไปในลักษณะการหาสถานที่พักผ่อนเชิงธรรมชาติ กิจกรรมบันเทิงสันทนาการ เชิงกีฬา เชิงศาสนา เชิง
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เชิงสุขภาพ มีความถี่ของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนต่อปีที่เพิ่มขึ้น แต่
จำนวนวันสั้นลง พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับทั้งนักท่องเที่ยวเมืองใหญ่ที่มีความกดดันในการดำเนินชีวิตประจำวันสูง
ที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ (รวมถึงนักเดินทางจีนแบบอิสระท่ีมาจากเมืองใหญ่) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ภาคการสาธารณสุขไทยได้แสดงถึงมาตรการการ
รับมือที่เป็นมาตรฐาน สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดและรักษาผู้ติดเชื้อให้หายได้ในระยะเวลาอันสั้น กลายเป็น
ข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกไปในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ได้ยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนเท่านั้น ไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าใน
ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขในระดับแถวหน้าของโลก ในกระแสสังคมออนไลน์จีนจำนวนมากกล่าวถึง
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการบริการในธุ รกิจบริการเพ่ือ
สุขภาพของประเทศไทยที่มีมาตรฐานเหนือกว่าในหลายประเทศรวมทั้งประเทศจีน ภาพลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็น
อีกโอกาสหนึ่งของประเทศไทยในการสร้างมูลเพิ่มทั้งต่ออุตสาหกรรมบริการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
สุขภาพและการศึกษา 
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 จังหวัดเชียงใหม่ในบทบาทของเมืองท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนสำคัญของประเทศไทยจึงต้องปรับตัวรับกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยหากวิเคราะห์ในมุมมองด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ทิศ
ทางการเปลี่ยนนี้ สามารถมองเห็นแนวทางพัฒนาที่สอคล้องกับวิถีใหม่ คือ 
 1) การเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมูลค่าสูง ควบคู่
กับกิจกรรมบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมจากฐานองค์ความรู้สร้างสรรค์ กลายเป็นตัวกิจกรรมหลักภาคบริการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต (High Touch = High Value of Service) 
 2) การเปลี่ยนแปลงจากเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ที่ร่ำรวยวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้วิถีเมืองแบบ Slow 
Life ไปสู่เมืองเชียงใหม่กับจุดขายความเป็นเมืองน่าอยู่แบบสร้างสรรค์ เพ่ือสุขภาพและการพักผ่อน ที่สามารถ
ดึงดูดให้คนไทยและคนต่างชาติ ที่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษากลุ่มคนชั้นกลาง และวัยเกษียณที่เข้ามาใช้ชีวิต
อยู่ (Slow + Wellness and Smart)  

 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)   ☐ ต่ำ  ☒ ปานกลาง  ☐ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ  ☐ ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ การ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาของภาคเหนือ 
ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนจาก 1) การท่องเที่ยว
เชิงทัศนาจร สู่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน 2) จากการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์สู่การท่องเที่ยวแบบอิสระ และ  
3) แสวงหาคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสที่มาจากภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย
และจังหวัดเชียงใหม่ ที่มิใช่จุดเด่นความเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
และผู้คนที่มีจิตใจดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการสากลในหลาย ๆ แขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการสาธารณสุขและภาคบริการ  
 ทิศทางการสร้างหลักสูตรที่ตรงกับจุดแข็ง สอดคล้องกับโอกาสที่มากับภาพลักษณ์ใหม่ ขณะเดียวกันก็
ตรงกับความต้องการงานในภาคอุตสาหกรรมของสังคมและท้องถิ่นจึงเป็นทิศทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อง
ส่งเสริมขับเคลื่อน ด้วยการสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการในแนวทางของ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการและสุขภาพเชิงสร้างสรรค์”  
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
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อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มภาคบริการ และกิจกรรมเชิงสุ ขภาพ จะช่วยยกระดับ
ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่
ภายในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นที ่พัก ร้านอาหาร  
การขนส่งสาธารณะ กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มนี้เป็นแนวทางสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวเชิง
ทัศนาจรสู่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน และภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้านเมืองแห่งการบริการเชิง
สุขภาพ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว มีมูลค่าสูงขึ้นเช่น 1) โรงแรมเพื่อการพักผ่อน และ
สุขภาพ 2) อาหารเพื ่อความอร่อยและสุขภาพ (Care and Delicious) และ 3) กิจกรรมบันเทิงและ 
สันทนาการ เพื่อการผ่อนคลายและสุขภาพ เช่น การนวดสปา ธุรกิจเพื่อความงาม สุขภาพ กิจกรรมด้านการ
กีฬา ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตและประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการด้านการเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียที่เป็นบุคคลและชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การยกระดับสมรรถนะของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานเดิมที่เป็นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว สู่ฐานใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ภาคบริการเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ  
 

ระดับผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการบริการและ
สุขภาพ” จะมีทั้งกลุ่มนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมปลายที่สนใจทำงานในภาคบริการและการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและบุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้องเดิม ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่ม
แรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ (เชียงใหม่และเชียงราย) ขณะเดียวกันด้วยจุด
แข็งของภาคบริการ การท่องเที่ยวและสุขภาพ จึงดึงดูดให้นักศึกษาและผู้ประกอบการในต่างประเทศสนใจเข้า
มาเรียนรู้ในรูปแบบหลักสูตระยะสั้นและหลักสูตรปริญญา  
 หลักสูตรที่ออกแบบจะเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งภาคบริการท่องเที่ยว ทักษะอาชีพเฉพาะทาง 
สาขาสุขภาพ อาหาร ตลอดจนทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จำเป็นทั้งทางด้านภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล คณาจารย์
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นไปในลักษณะบูรณาการข้ามคณะที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่หลักสูตร “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านบริการ ท่องเที่ยวและ
สุขภาพ” จึงต้องลดอุปสรรคการเรียนการสอนที่ผูกติดกับคณะ และเพ่ิมการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือภาค
ส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจเดิม ขยายขอบเขตพื้นที่การเรียนรู้จากเดิมที่อยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยไปเป็นการใช้
จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ของหลักสูตรดังกล่าว  
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Movements :  
 ขณะนี้มีโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ริเริ่มขึ้นบ้างแล้ว โดยเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของ
รัฐบาล และแหล่งทุนที่พร้อมสนับสนุน  

 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มที่ 4 ด้านบริบทภายนอก (External System) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้  

ปัจจัยท่ี 12 : Chinesation trend in CM (neo-globalization) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบทบาทของมหาวิทยาลัยภูมิภาคทำหน้าที่เสมือนตัวกลางติดต่อเชื่อมโยงไทยกับ
ประเทศจีนในหลายมิติ เปรียบเสมือนตัวช่วยขยายกระแสจีนาภิวัฒน์สู่ประเทศไทย สัญญาณสำคัญยืนยัน
บทบาทดังกล่าวคือ เหตุการณ์ที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
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ต้องต้อนรับอาคันตุกะจากจีนอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีความหลากหลายของอาคันตุกะที่มาเยี่ยม
เยือน ทั้งท่ีเป็นผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของเมือง หรือมณฑล 
บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าพบพร้อมข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบ ทั้งมิติด้านการ
แลกเปล ี ่ ยนน ักศ ึกษา คณาจารย ์  ตลอดจนการทำว ิจ ัยร ่ วมก ัน โดยม ีท ั ้ งการร ่วมม ือระหว ่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการศึกษาในจีน รวมถึงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเมือง และกับ
บริษัทเอกชน  
 การเข้ามาของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จากจีนที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยข้างต้น แสดงให้เห็น
ความกระตือรือร้นในการขยายบทบาทของจีนในต่างประเทศ ซึ่งหากมองในภาพกว้างจะพบว่าจีนาภิวัฒน์เข้า
มามีบทบาทต่อประเทศไทยและทั่วโลกในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็น  
 1) มิติทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าจีนสามารถใช้บทบาทดังกล่าว
กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ/การเมืองกับหลาย ๆ ประเทศ โดยอาศัยขนาดตัวเลขการค้า การ
ลงทุน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่สามารถส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น เช่นการ
ให้หรือลดโควตาการนำเข้าสินค้ากับประเทศต่าง ๆ การสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมหรือลดการเดินทางไปยัง
ประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือลบ 
 2) มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกลไกเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมของรัฐ เช่น สถาบันขงจื๊อที่กระจาย
อยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วโลก หน่วยงานองค์กรความร่วมมือในรูปแบบสมาคมวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายชาวจีน
โพ้นทะเล ตลอดจนหน่วยงาน NGO จีนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน 
 3) มิติความร่วมมือระดับเมืองต่อเมือง ซึ่งจีนจะใช้กรอบการสร้างความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้อง 

(友谊城市) เป็นกรอบในการสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างความเชื่อมโยง ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการศึกษา โดยอาศัยกลไกรัฐบาลท้องถิ่นเป็นตัว
ขับเคลื่อน 
 4) มิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของจีนสู่ประเทศต่าง ๆ ซึ่งการสร้างความร่วมมือมีทั้งในมุมการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(สร้างการยอมรับ) และในมุมของการเป็นตลาดสินค้านวัตกรรมของจีน เช่น บทบาทของ CAS (China 
Academy of Sciences) ที่เข้ามาตั้งหน่วยงานตัวแทนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทำหน้าที่จับคู่
พันธมิตรระหว่างบริษัทในต่างประเทศกับบริษัทนวัตกรรมจีน เพ่ือมุ่งสู่ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ  
 5) มิติทางการศึกษา ผ่านความร่วมมือระหว่างองค์กรการศึกษาในทุก ๆ ระดับชั้น ทั้งระดับหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา (ประถมฯ มัธยมฯ และอุดมศึกษา) มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะยาว ทั้งที่เป็นทุนระดับประเทศ ระดับมณฑล ระดับ
หน่วยงาน รวมไปถึงทุนการศึกษาที่ให้ผ่านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษากลุ่มประเทศหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง ทุนการศึกษาสำหรับประเทศอาเซียน ทุนการศึกษาสำหรับบ้านพี่เมืองน้องของมณฑลต่าง ๆ ในจีน 
เป็นต้น 
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 การขับเคลื่อนบทบาททั้งหมดถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบครบทุกองคาพยพผ่านยุทธศาสตร์ “ความ
ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt Road Initiative: BRI) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จีน
เรียกว่า “การสร้างโลกาภิวัฒน์ใหม่” ซึ่งแตกต่างจากโลกาภิวัตน์เดิมที่เป็นประโยชน์แต่สำหรับประเทศรำ่รวย 
แต่ “โลกาภิวัตน์ใหม่” ของ BRI ถูกออกแบบมาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา (จีนกล่าวว่า โลกาภิวัฒน์เดิม 1 ใน
3 ของประเทศในโลกนี้ที่มี GDP รวมกัน 2 ใน 3 เป็นผู้ได้ประโยชน์ แต่โลกาภิวัตน์ใหม่ 2 ใน 3 ของประเทศใน
โลกนี้ที่มี GDP รวมกัน 1 ใน 3 จะเป็นผู้ได้ประโยชน์) 
 ภายใต้ BRI ทำให้จีนมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง รอบด้านและยืดหยุ่น ทำให้มองเห็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก BRI ที่ผลักดันให้จีนาภิวัฒน์เป็นผู้นำสร้างโลกาภิวัฒน์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 

- BRI ของจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างรอบด้าน และสนับสนุนให้
องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนจีน “ก้าวออกไป” แสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศอย่างเต็มกำลัง ภายใต้การกำกับดูแลทิศทางของรัฐบาลจีน เช่นบริษัทเอกชนจีน (ทั้งที่
เป็นเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) ที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ภูมิภาคของโลก 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา  

- BRI ของจีนให้ความสำคัญกับการเปิดการค้าเสรี ในรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ
ประเทศหรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบอนุภูมิภาค (เช่น ความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่น้ำล้าน
ช้าง-แม่โขง (LMC) และเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน) การรวมกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ (เช่นองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเอเชียกลางและรัสเซีย ซึ่งเดิมทีจัดตั้งขึ้นเพื่อความมั่นคง
ทางการทหารและปรับบทบาทเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพลังงาน) และการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (BRICS) หรือความร่วมมือจีน-แอฟริกา 
(China-Africa Cooperation) ซึ่งในด้านหนึ่งความร่วมมือทั้งหมดคือการขจัดข้ออุปสรรค หรือกำแพง
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ออกไป นำไปสู่การเพ่ิมปริมาณและมูลค่าทางการค้าระหว่างจีนกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ด้านอาหารให้กับจีน อีกด้านหนึ่งคือการเพ่ิมโอกาสและ
ช่องทางการเข้าไปลงทุนของบริษัทจีนในภูมิภาคต่าง ๆ 

- การส่งเสริมให้คนจีนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดนเพ่ิมข้ึน ผ่านกรอบแนวคิดท่ีว่าการไปท่องเที่ยวยัง
ต่างประเทศจะช่วยให้คนจีนเข้าใจในวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนอ่ืน ๆ ทั่วโลกมากขึ้น ช่วยส่งเสริม
ให้คนจีนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นทั้งการพักผ่อน และการศึกษาเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสังคมโลก  

- การปฏิวัติดิจิทัลในประเทศจีนที่ทำให้แบบแผนการดำเนินชีวิตของคนจีนเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพา
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์ ทั้งเพ่ือบริหารจัดการงาน เรื่องส่วนตัว และเพ่ือความ
บันเทิง “เศรษฐกิจดิจิทัล” กลายเป็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจจีน (1 ใน 4 ของ GDP จีน และ 1 
ใน 5 ของแรงงานในตลาดแรงงานจีน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล) เมื่อรวมกับเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ด้านอื่น ๆ ของจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (เช่นรถไฟความเร็วสูง, EV, Driverless 
car) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เทคโนโลยี 5G รวมไปถึงวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ทำให้จากเดิมจีน Positioning ตนเองเป็นคลื่นลูกที่สามของเอเชีย ต่อจากคลื่น
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (เป็นโรงงานโลกในการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 
แทนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) เปลี่ยนเป็นการท้าทายเพื่อขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในระดับเดียวกันกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นทั้งในมิติเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
 

 แนวโน้มการขึ้นมาเป็นผู้ท้าทายมหาอำนาจเดิมอย่างรอบด้านของจีนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี จึงทำให้ประเทศไทยต้องเรียนรู้เพ่ือรับกับความท้าทาย และโอกาสใหม่ ๆ เพ่ือก้าวไปพร้อมกับการ
เติบโตของมหากระแสจีนที่มีต่อโลกาภิวัฒน์ใหม่นี้ 
 จากกระแสจีนาภิวัฒน์ ซึ่งหมายถึงเมื่อจีน 1) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 2) เกิดการ
ปฏิวัติดิจิทัลในประเทศ และใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็น New S-Curve ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หลุดจาก “กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง” ในอีกไม่เกิน 3-5 ปีต่อจากนี้ ซึ่งจะทันก่อนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 3)
ใช้ระยะเวลาประมาณ 40 ปีหลังเปิดประเทศยกระดับกลายเป็นประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ 4) ปรับเปลี่ยนจากประเทศส่งออกสินค้าราคาถูกสู่ประเทศผู้ส่งออก
สินค้านวัตกรรม  
 การดำเนินการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับพหุภาคีผ่านยุทธศาสตร์ BRI เพื่อเป้าหมายการ
สร้าง “โลกาภิวัตน์ใหม่” นำไปสู่การเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไร 
ควรรับมืออย่างไร มหาวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบ ทางบวก ทางลบ อย่างไร และควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การรับมือกับการเปลี ่ยนดังกล่าวอย่างไรจึงเป็นเสมือนทั้งคำถามเพื่อหาคำตอบเชิงกลยุทธ์ด้านการวาง
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ทิศทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนด
แนวทางปฏิบัติรับมือสำหรับประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นทั้งสะพานเชื่อมโยงทางตรง และทางอ้อม
จะต้องมีส่วนต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนารับมือ  
 ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาไทย ก็สามารถมองเห็นถึงโอกาสที่เปิดกว้างของตลาดนักเรียน
นักศึกษาจีน ที่ต้องการออกมาศึกษาต่อในต่างประเทศ ตลาดจีนจึงเป็นตลาดการศึกษาสำคัญที่สามารถเข้ามา
สร้างรายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยในภาวะที่จำนวนผู้เรียนที่เป็นคนไทยในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง่มี
จำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง :  
การเข้ามาของจีนาภิวัฒน์ต่อไทยมีสัญญาณท่ีส่งมาถึงสถาบันอุดมศึกษาไทยคือ 
 1) รูปแบบและจำนวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นใน
หลากหลายมิติ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะขอบข่ายที่เกี ่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมในมิติอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับองค์กรต่าง ๆ (สัญญาณ “มหาวิทยาลัยไทยคือสะพานจีนาภิวัฒน์สู่
อาเซียน”) 
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 2) จำนวนนักศึกษาจีนที่เลือกเข้ามาศึกษาต่อในไทยทั้งในทุก ๆ ระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปี 
พ.ศ. 2561 นักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศมีมากกว่า 6.7 แสนคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 70 ไป
เรียนต่อใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ร้อยละ 20 เรียนต่อในกลุ่มประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง เช่น 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และกลุ่มสุดท้ายร้อยละ 10 เลือกไปเรียนต่อในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่กระแสหลักทาง
การศึกษา รวมถึงประเทศไทย ที่น่าสนใจคือครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้ (ประมาณ 3 หมื่นคน) เลือกมาศึกษาต่อใน
ประเทศไทย (สัญญาณ “มหาวิทยาลัยไทยคือทางเลือกใหม่ของนักศึกษาจีน”) 
 3) รูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย-จีน ทั้งในรูปแบบของ 1) หลักสูตรร่วม 
(0.5, 1+3 , 2+2, 3+1, 4+1) 2) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน+3 ที่พยายามสร้างกลไกที่เอื้อต่อการโอน
หน่วยกิตการศึกษาระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3) รวมถึงการแลกเปลี่ยนในระยะสั้น
เพ่ือศึกษาภาษา วัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่น มีจำนวนเพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ไทย
นับเป็นเป้าหมายสร้างความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัยในจีน เพราะเหมาะสมกับการเป็นสถานีแรกในการ
ก้าวออกไปเรียนรู้ชีวิตในต่างประเทศของนักศึกษาจีน รวมถึงยังเป็นสปริงบอร์ดเพื่อไปสู่โลกกว้าง  (สัญญาณ 
“มหาวิทยาลัยไทยร่วมมหาวิทยาลัยจีนสร้างความน่าสนใจในหลักสูตร”) 
 4) การเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาไทยสามารถเข้าไปศึกษาต่อในประเทศจีนผ่านการให้
ทุนการศึกษาที่เสมือนมีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัด (จำนวนทุนมีมากกว่าจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติการรับทุน) ทั้งทุน
ระดับสถาบันวิจัยชั้นสูงของจีน เช่น ทุน ป.โท ป.เอก ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (CAS) ทุน
รัฐบาลจีน (CSC) ทุนระดับมณฑล ทุนระดับเมือง ทุนที่ให้กับเมืองที่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ทุนที่ให้กับ
นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ทุนที่ให้กับกลุ่มประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีทุนวิจัยที่
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากประเทศไทยสามารถ
ไปสอนหรือทำวิจัยในประเทศจีน (สัญญาณ “จีนเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนรู้จีน เพื่อเป็น
ตัวแทนเผยแพร่ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของจีน”) 
 5) การเข้ามาจัดหลักสูตรอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจีนในต่างประเทศของ
กลุ่มนักวิจัยที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของจีน เช่น โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั ้นสูงของสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ จีนที ่ได้รวบรวมผู ้เชี ่ยวชาญจากสถาบัน 
อุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศจีนให้จัดทำหลักสูตรการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อออกมาถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ในวิทยาการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจีน โดยประเทศ
เจ้าภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (สัญญาณ “มหาวิทยาลัยไทยคือสะพานเชื่อมโยงนำความรู้สมัยใหม่
จีนมาเผยแพร่) 
 6) การเข้ามาของหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน ในรูปแบบของ
โครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีร่วมที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเป็นข้อเสนอในรูปแบบ “กึ่ง
สำเร็จรูป” ที่พร้อมใช้งาน (สัญญาณ “สถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยคือสถานีแรกของการเปิดตลาดให้กับ
สินค้านวัตกรรมจีน) 
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 7) โครงการส่งเสริมแลกเปลี ่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งสถาบันขงจื ๊อใน
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โครงการอาสาสมัครสอนภาษาจีนที ่กระจายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั ่วประเทศ
(สัญญาณ “มหาวิทยาลัยไทยมีบทบาทนำในการสร้างพลังละมุน (Soft Power) จีนในต่างประเทศ) 
 

 จากสัญญาณการเข้ามาของจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการขยับตามยุทธศาสตร์ BRI 
อีกด้านหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม และแรงกดดันด้านการแข่งขันเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ผลักดันให้จำนวนนักศึกษาจีนเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ
มากขึ ้น ประกอบกับแนวโน้มการดำเนินนโยบาย และการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที ่ยังดำรงอยู ่อย่างมี
เสถียรภาพ จึงคาดการณ์ว่าสัญญาณดังกล่าวยังเป็นเพียงระยะเริ่มต้น โดยก้าวต่อไปจีนจะอาศัยตัวแบบ “การ
ยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้” ควบคู่กับ “การเข้ามาของนักศึกษาจีนที่มีทั้งเงินและคุณภาพ” เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายการสร้าง “โลกาภิวัตน์ใหม่” ในแบบจีน  
 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
จากสัญญาณจีนาภิวัฒน์ที่มีต่อประเทศไทย ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยไทยในหลายมิติดังนี้ 
 1) จะมีจำนวนนักศึกษาจีนที่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยที่ทำให้คนจีน
เลือกมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย คือ 
 1.1 เพื่อเรียนในหลักสูตร “การเรียนการสอนภาษาไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่คนจีนเลือกเรียนใน
กลุ่มภาษาสำคัญของอาเซียน  
 1.2 แรงกดดันจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศจีน ทำให้
นักเรียนและผู้ปกครองที่พอมีฐานะตัดสินใจเลือกส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่อาจมีรายได้ไม่สูงมากนัก และมองว่าค่าใช้จ่ายในการมาเรียน และดำ รงชีวิตที่
ประเทศไทยค่อนข้างต่ำ 
 1.3 บางสาขาเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน แต่มหาวิทยาลัยในจีนผลิตไม่ทัน เช่น
สาขาด้าน IT Digital และ Software ผู้ปกครองจึงเลือกส่งลูกมาเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพ่ือ
โอกาสในการทำงานในสาขาอาชีพนี้ในประเทศจีน ภายหลังเรียนจบกลับไปทำงาน  
 1.4 การมองเห็นโอกาสกับตลาดอาเซียน จึงมาเรียนในสาขาการบริหารจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศ และเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้สำหรับการทำธุรกิจในประเทศ
ไทยในอนาคต โดยมองว่าเมื่อเข้าไทยได้แล้วก็จะต่อยอดไปยังตลาดทั้งอาเซียนได้ 
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 2) การเข้ามาของความร่วมมือในรูปแบบโครงการด้านการวิจัย และทุนการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ 
 2.1 ช่องทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน (กลุ่ม Double World Class University ของจีน หรืออดีต
กลุ่มมหาวิทยาลัย 985 ที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ 40 มหาวิทยาลัย จากจำนวนมหาวิทยาลัยกว่า 2 พันแห่ง และ
เป็นกลุ ่มมหาว ิทยาล ัยท ี ่ ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณกว่าร ้อยละ 60 ของงบประมาณการศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษา) เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนทุนการศึกษาของ China Scholarship Council จำนวน
มาก และพร้อมจะมอบให้กับมหาวิทยาลัยไทยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทยไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
จีนทั้งหลักสูตรที่ใช้การเรียนการสอนด้วยภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการให้ทุนเพื่อการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและการวิจัย 
 2.2 ช่องทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน เพื่อเข้ามาจัดกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่
ของจีนให้กับนักศึกษาไทย และผู้ประกอบการไทย  
 2.3  บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจจีนที ่เป็นตัวกลางทำหน้าที ่สร้างโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยไทยเพื่อเป้าหมายเผยแพร่สินค้านวัตกรรมจีนก่อนต่อยอดสู่การทำการตลาดในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 จีนาภิว ัฒน์จะเข้ามาเปลี ่ยนแปลงจำนวนและคุณลักษณะของบุคลากรในตลาดแรงงานไทย 
ขณะเดียวกันคนจีนและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นจะกลายปัจจัยภายนอกที่
เข้ามาเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผน วิธีปฏิบัติบางอย่างทั้งของมหาวิทยาลัย และของสังคม และชุมชนดังนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยไทยจะมีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาจีนเพ่ิมข้ึน  
 คนจีนจะเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองที่มีสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยเพิ่มขึ้น เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับประเทศจีน จะเกี่ยวข้องและส่งผลต่อประเทศไทยในมิติต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น 1) ปัญหา  
โคโรน่าไวรัส 2019 ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ต ้องจ ัดทำแผนรับมือกับเหตุการณ์นี ้ เพราะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาจีนเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ต้องปรับตัวและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป 2) สังคม
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติจะมีสัดส่วนของนักเรียนจีนอยู่ร่วมกับนักเรียนไทยมากขึ้น 
 2) นักท่องเที่ยวจีน และคนจีนที่เข้ามาพำนักอาศัยระยะยาวจะมากข้ึน  
 ความเข้าใจในจีนและภาษาจีนจะกลายเป็นสมรรถนะสำคัญที่สามารถกำหนดความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับธุรกิจ ความได้เปรียบในการหางานทำให้กับแรงงาน เช่น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงแรมระดับ  
ห้าดาวหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนผู้เข้าพักที่เป็นชาวจีนเกินกว่าร้อยละ 50 ของแขกต่างประเทศ
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ทั้งหมด จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะภาษาจีน (ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สาม) หรือร้านค้าในถนนท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องติดตั้งระบบการรับชำระเงินผ่านช่องทาง E-payment สัญชาติ
จีนทั้ง Ali-pay และ Wechat-pay เพ่ือสร้างความสะดวกในการชำระเงินให้กับนักท่องเที่ยวจีน เป็นต้น 
 การให้บริการของร้านค้า ร้านอาหาร สถานพยาบาล สถานที่ท่องเที ่ยว ตลอดจนระบบขนส่ง
สาธารณะ ของเมืองและชุมชนต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงการจัดบริการสำหรับคนจีน ทั้งที่เข้ามาในรูปแบบของ 
นักท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน ทำงาน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาในฐานะผู้ปกครองที่ติดตามลูกหลานที่เข้ามาเรียน
หนังสือ รวมถึงเข้ามาลงทุนประกอบการธุรกิจ เพ่ิมมากข้ึน สังคมและชุมชนจึงมีความต้องการนักวางแผนและ
นักการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เข้าใจพฤติกรรมคนจีน เพ่ือออกแบบแนวทางการให้บริการต่อคนจีนที่
เข้ามาพำนักอาศัยระยะยาว 
 3) เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากประเทศจีน บริษัทด้านนวัตกรรมชั้นสูงของจีน แพลทฟอร์มออนไลน์สัญชาติ
จีน จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยมากขึ้น  
 ภาพลักษณ์ของสินค้าจีนจากเดิมที่มีแต่ของ “คุณภาพต่ำและราคาถูก” จะเริ่มเปลี่ยนเป็น “คุ้มค่าคุ้ม
ราคา” (เช่น คนไทยที่ไปเซินเจิ้น แต่เดิมต้องไปแหล่งช้อปปิ้งของเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนม ก็เปลี่ยนเป็นไป
เดิน Flagship store ของหัวเหว่ย และเสียวหมี่) บริษัทจีนและเทคโนโลยีจีนจะเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวัน
มากขึ้น (เช่นการซื้อสินค้าผ่าน Lazada และ Ali-express ที่เป็น E-commerce สัญชาติจีน) หรือแม้กระทั่ง
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันเลือกที่จะซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ต่างๆ จากจีน แทนการผลิตเอง โดยผันตัวเองมาเป็นตัวกลางขายสินค้าเหล่านั้นหรือต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม  
นำมาซึ่งความต้องการ Sale Engineer และ Software Engineer ที่รู้จักสินค้าจีน 
 การค้าขาย และการทำธุรกรรมข้ามแดนระหว่างไทย-จีนที่เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากทำให้สินค้าจีนเข้ามา
มีบทบาทในตลาดไทยมากขึ้น ในทางกลับกันก็ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้น ในอนาคต
สินค้าไทยจำนวนมากท่ีผลิตวางจำหน่ายในตลาดประเทศไทย อาจมิใช่สินค้าที่มีเป้าหมายเพื่อขายให้กับคนไทย
เป็นหลักอีกต่อไป แต่เป็นการวางจำหน่ายเพื่อแสดงให้คนจีนที่เข้ามาท่องเที่ยว เข้ามาพำนักอาศัยได้เห็น เพ่ือ
หาโอกาสขายเข้าสู่ตลาดประเทศจีนต่อไป เช่น สินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง เวชสำอาง สินค้าเกษตรแปรรูปต่าง ๆ 
ที่สามารถจำหน่ายเข้าตลาดจีนผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ผู้ประกอบการไทยจึงต้องมีกลยุทธ์
การตลาด และเข้าใจในแพลทฟอร์มดิจิทัลใหม่ ๆ ของจีน 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 1) จำนวนนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยไทยเพิ่มขึ้นทั้งในระดับ ป.ตรี -ป.เอก ในรูปแบบของหลักสูตร
ปกติ หลักสูตรร่วม และการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ การให้บริการต่าง ๆ แผนการตลาดและแผนการรับนักศึกษา 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยไทย จึงต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้จะ
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ประเทศจีน เช่น การสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เป็นความต้องการในตลาดแรงงานจีน เช่น ซอฟ์ทแวร์และดิจิทัล 
หลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย เช่น ธุรกิจภาคบริการ หรือหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้า
เป็นต้น 
 2) จำนวนนักศึกษาไทยที่สนใจและเลือกเรียนต่อในประเทศจีนเพิ่มขึ้น สาขาวิชาที่ครอบคลุมขึ้น 
บางส่วนเลือกที่จะไปศึกษาต่อในประเทศจีนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี บางส่วนไปเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยไทย คือ จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จะไหลออกไปเรียนต่อในประเทศจีน
เพ่ิมข้ึน เพราะจีนมีทุนการศึกษาจำนวนมากพร้อมมอบให้กับคนต่างชาติ หรือแม้ว่าจะไม่ได้รับทุนการศึกษาแต่
การไปเรียนต่อในประเทศจีนก็ยังถือว่ามีค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับการเรียนต่อในประเทศยอดนิยมอ่ืน ๆ จีน
จึงเข้ามาสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศให้กับคนไทย การสร้างหลักสูตรร่วม หรือ
หาพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาจำนวนมากอยู่ในมือเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาไทยสามารถไปเรียน
ต่อได้ จึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการลดผลกระทบจากการไหลออกของนักเรียนไทยที ่เป็นตลาดหลักของ
มหาวิทยาลัย 
 3) ความร่วมมือด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ ทั้งในสาย เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจีนจะเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นฐานต่อยอด
เผยแพร่นวัตกรรรมจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือดังกล่าวไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ในตลาดอาเซียน  
 

ปัจจัยท่ี 13 : Increasing Risk from Natural and Human-induced Disasters 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 

ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ ได้มีพิบัติภัยทางสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ และที่มีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เกิดข้ึนเกือบทั่วทุกมุมโลก ตามภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายตัวของพิบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (ข้อมูลปี ค.ศ. 2012) [2] 
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ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ ได้แก่ อุทกภัย/วาตภัย (เช่น พายุหมุน น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  storm 

surge) ธรณีพิบัติภัย (เช่น ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด) และภัยพิบัติอัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น อุณหภูมิสุดขั้ว ความแห้งแล้ง ไฟป่า) เป็นต้น ทั้งนี้ ความถี่

และจำนวนครั้งของพิบัติภัย ตลอดจนความรุนแรงหรือความสูญเสียที่เกิ ดขึ้นของพิบัติภัยเหล่านี้มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนพิบัติภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980-2012 [2] 
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แผนภูมิแท่งแสดงความเสียหายจากพิบัติภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980-2012 [2] 

 

แผนที่แสดงความถี่ของการเกิดพิบัติภัยที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1995-2015 (ท่ีมา: UNDDR [1]) 
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ข้อมูลข้างต้นแสดงแผนที่การเกิดพิบัติภัยเฉพาะส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ทั่วโลก เช่น สภาพอากาศอุณหภูมิสุดขั้ว ภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ ทั้งนี้ พิบัติภัยทั้งธรรมชาติและที่มีสาเหตุจาก

มนุษย์เหล่านี้ มักจะไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำได้ด้วยเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน [3] 

ซ่ึงพิบัติภัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโลกและระบบนิเวศ การดำเนินชีวิตรวมถึงสุขภาวะของมนุษย์ และบาง

พิบัติภัยได้นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และความถดถอยทางเศรษฐกิจ [1]  

ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่มรสุมเขตร้อน ได้ประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ มากมายทั่วทุก

ภาคของประเทศอยู่เนือง ๆ เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือประสบภัยแล้ง บางช่วงฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหล

หลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงดินถล่มโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่า เกิดไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง เกิด

หมอกควันในช่วงเผาชีวมวลโดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประสบ

ปัญหาภัยแล้ง ดินเค็ม (จากการทำบ่อเกลือสินเธาว์โดยการสูบน้ำบาดาลเค็มจากชั้นเกลือหินขึ้นมาบนผิวดิน) 

และเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที ่ลุ ่มน้ำมูลและชีในบางฤดูกาล ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตทาง

การเกษตรลดลง ฯลฯ ในส่วนของภาคใต้และภาคตะวันออกประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล น้ำทะเล

แทรกหนุนชั้นน้ำบาดาล เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และเหตุการณ์ดินถล่มในฤดูมรสุม การเกิดภาวะ

ดินเค็มจากกิจกรรมการทำนากุ้ง ฯลฯ และในภาคกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและ

ปริมณฑลที่มีการทรุดตัวมาตั้งแต่ทศวรรษปี 1970 [4] ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก [5] รวมถึงการกัดเซาะ

ชายฝั่งและการหนุนของน้ำทะเลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักของประเทศ (แม่น้ำบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่

กลอง) ในช่วงหน้าแล้งซึ่งน้ำเหนือมีปริมาณน้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนทราบดีว่า

จะต้องเผชิญกับมันทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ยังมีปัญหามลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น น้ำทิ้ง

ชุมชน โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม การกำจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่มีสุขอนามัย ภาวะหมอกควัน 

PM10 และ PM2.5 จากการเผาชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรม และจากท่อไอเสียจากยานยนต์ต่าง ๆ  แหล่งน้ำ

ธรรมชาติได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตร จากโลหะหนักที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ -

เหมืองหินที่กระจายตัวอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ พิบัติภัยเหล่านี้ เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและสุข

ภาวะของประชาชนในประเทศที่ทวีความรุนแรงและมีความถี่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่มีภูเขาสูงปิดล้อมทุกด้านทำให้มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดลักษณะอากาศแบบสุดขั้วได้ เช่น ในฤดูแล้งจะมีอากาศแล้งจัด (ฝนอาจไม่ตกต่อเนื่องกัน

ยาวนานถึง 9 เดือน) แหล่งน้ำผิวดินมีปริมาณกักเก็บไม่เพียงพอ หากการบริการจัดการน้ำฝนซึ่งเป็นน้ำต้นทุนที่

ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้ เช่น ภาวะแห้งแล้งในปี พ.ศ. 2558 [6-9] ที่มี

ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคประชาชน รวมทั้งกระทบต่อการเรียนการสอน
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และการใช้ชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงขาดแคลนน้ำ จนเป็น

ที่มาของแนวคิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งที่สองเพิ่มเติม  (อ่างเก็บน้ำตาดชมภู) จากเดิมที่มีอ่างเก็บน้ำ

อ่างแก้วเพียงแห่งเดียวที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปา เพื่อลดความเสี่ ยงในการขาดน้ำกิน-น้ำใช้ใน

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ปัญหาเหตุการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ประชาชนหันมาพ่ึงพาการใช้น้ำ

บาดาลเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง แต่จากการเปิดเผยข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [10] 

พบว่าทรัพยากรน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ประสบปัญหาการลดลงของระดับน้ำบาดาล

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้น้ำบาดาลกันมากเกินกว่าอัตราการเติมน้ำบาดาลตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วง

ฤดูฝน จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซาก จึงได้คิดหาหนทางและมาตรการ

รองรับรวมถึงลงมือดำเนินการ เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ และเกิดผลกระทบต่อ

บุคลากรและนักศึกษาน้อยที่สุด 

ปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (และจังหวัดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ) เช่น ปัญหาหมอก

ควัน ปัญหาฝุ่น PM10 และ PM2.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาชีวมวลหลังฤดูเก็บเกี่ยว และไอเสียจาก 

ยานยนต์ ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาวะของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมการเรียน 

การสอน และการวิจัย การลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหา

มลพิษทางอากาศ ดังกล่าว จึงได้มีกิจกรรมรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย การเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าให้นักศึกษา

และบุคลากรได้ใช้เพื่อลดการปล่อยไอเสียจากยานยนต์อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดหมอกควัน รวมถึงขอ

ความร่วมมือให้ทุกส่วนงานจัดสรรพื้นที่ปลอดภัย เช่น ห้องเรียนหรือห้องอ่านหนังสือที่มีเครื่องฟอกอา กาศ 

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด รวมถึง ได้มีการยกเลิกกิจกรรมนอกหลักสูตร

ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรม Sport Day & Night ของนักศึกษา 

การเลื่อนเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศโดยให้จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นก่อนช่วง

เกิดหมอกควันสูงสุด เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัย

จากส่วนงานต่าง ๆ ที่ได้มีองค์ความรู้ มีข้อมูล และมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ ร่วมกันศึกษาและหาหนทาง

แก้ปัญหาฝุ ่นควันแบบบูรณาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในระดับจังหวัดและ

ระดับชาติ 

การจัดการน้ำเสีย-น้ำทิ้งจากอาคารเรียน หอพัก และโรงอาหาร ซึ่งปกติมหาวิทยาลัยได้จัดการบำบัด

น้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นเกินกำลังของ

หน่วยบำบัดน้ำเสีย (หน่วยที่ 1 สวนดอก) จะจัดการได้ ทั้งนี้ การเพ่ิมปริมาณข้องน้ำเสีย-น้ำทิ้ง อาจเนื่องมาจาก 

จำนวนอาคารสำนักงาน อาคารเรียน หอพัก ห้องน้ำ และโรงอาหารเพิ ่มมากขึ้ น ตลอดจนบุคลากรและ

นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำในชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น จำเป็นต้องสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแห่ง

ใหม่ข้ึนมา เพ่ือให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน   
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พิบัติภัยด้านอื่น ๆ เช่น น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินไหว ไฟป่า ไฟไหม้ และ

ดินถล่ม ฯลฯ ซึ่งได้เกิดข้ึนเนือง ๆ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความ

ไม่มั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าพิบัติภัยข้างต้นที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีความรุนแรงมาก

เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหวและน้ำท่วมบ่อยครั้ง หรือใน

ภูมิภาคอื่น ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้ ในส่วน

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้มีการเฝ้าระวังและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจังหวัด (ปภ.) เพื่อติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาเพิ่มความระมัดระวัง เป็น

ระยะ ๆ กรณีของไฟไหม้และแผ่นดินไหว ทุกส่วนงานก็ได้กำหนดให้มีการซักซ้อม (drill) การจัดการพิบัติภัย

เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ว่าพิบัติภัยที่คุกคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นใน

แต่ละปี แต่มหาวิทยาลัยเองก็ได้พยายามที่ปรับตัวในการ “ตั้งรับ” และ/หรือ “แก้ไข” สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยและต่อสุขภาวะของบุคลากรและนักศึกษา แม้

จะเป็นภาระผูกพันด้านงบประมาณและด้านกำลังคน แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจาก การดูแล

ทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคลากรและนักศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินกิจการและก้าว

ต่อไปได้อย่างมัน่คง  

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

พิบัติภัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีทั้งภัยพิบัติที่มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล (สั้นกว่า 1 ปี) หรืออาจจะเกิด

ซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร 5-7 ปี โดยพิบัติภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ได้แก่ ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 

ความแห้งแล้ง ไฟป่า ภาวะหมอกควันและฝุ่น PM เป็นต้น ส่วนพิบัติภัยที่มีคาบการเกิดนานกว่า เช่น ภาวะ

สภาพอากาศสุดขั ้ว เช่น ภาวะแล้งจัดและฝนตกหนักต่อเนื ่องจนเกิดอุทกภัย มักเป็นไปตามวัฏจักรของ  

เอลนิญโญ-ลานิญา (ช่วง 5-7 ปี) โดยทั้งหมดเป็นพิบัติภัยที่พอจะคาดการณ์ เฝ้าระวัง และตั้งรับได้ ส่วนพิบัติ

ภัยอื่น เช่น พิบัติภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัย ฯลฯ เป็นพิบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จึงต้องมีการฝึก

ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจดจำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นภัยหรือลดความ

สูญเสียที่อาจเกิดข้ึน  
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ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบจากพิบัติภัยต่าง ๆ 

ที่กล่าวมา โดยเฉพาะภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝุ่นควัน PM10 และ PM2.5 จากการ

กระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นภัยพิบัติท่ีอาจจะกล่าวได้ว่า ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ได้ส่งกระทบ

โดยตรงต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงสุขภาวะของ

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้รณรงค์ให้มีมาตรการต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ในระยะสั้น มหาวิทยาลัยจะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บุคลากรและนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหา

สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่เกิดขึ้นพิบัติภัยที่อาจคุกคามการใช้ชีวิตประจำวันหรือกระทบกับการเรียนการสอน 

เพื่อให้ระวังตัวมิให้เจ็บป่วย นอกเหนือจากมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยอาจต้องดำเนินการ

ตรวจสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ในช่วงฤดูหมอกควัน และรณรงค์ให้อยู่ภายในอาคารหรือ

เขตปลอดภัย  

ในระยะยาว มหาวิทยาลัยจะต้องลงทุนในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  [11] เพื่อการสร้างระบบและ

กลไกในการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยที่เก่ียวข้อง หรือปรับปรุงระบบ

การจัดการพิบัติภัยเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อหาคำตอบ ชี้แนะสังคมและลดผลกระทบ/

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่บุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง นักศึกษาในอนาคตว่า 

มหาวิทยาลัยมิได้นิ ่งนอนใจต่อปัญหาพิบัต ิภัยต่าง ๆ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแง่บวกของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีประโยขนในเวทีการแข่งขันการรับเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา 

กรณีพิบัติภัยที่คุกคามภูมิภาคอ่ืน ๆ อยู่ เช่น ภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การหนุนของน้ำทะเลในชั้นน้ำบาดาลและในแม่น้ำสายหลักของประเทศในเขตภาคกลาง การทรุดตัวของ

แผ่นดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มลพิษทางดิน น้ำ และอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในภาค

ตะวันออก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เองก็อาจมองภาวะ “วิกฤต”ดังกล่าว

เหล่านี้ว่าเป็น “โอกาส” ที่จะอาจเกิดการโยกย้ายถิ ่นฐานในอนาคตและ/หรือการเลือกสถานศึกษาของ

ประชาชนในภูมิภาคอ่ืนเข้าสู่เขตจังหวัดในภาคเหนือ เช่น จ.เชียงใหม่ [12]  

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง  
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พิบัติภัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย์เป็นวงกว้าง และกระทบ

ต่อทุกภาคส่วนทั ้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ได้รับผลกระทบ

ค่อนข้างมากทั้งในส่วนของ “คน” และ “งบประมาณ” ในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาระดับสู งของภูมิภาค 

ประชาชนในชุมชน ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็มีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง ว่าองค์กร

มหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ควรที่จะต้องมีส่วนช่วยในการป้องกัน แก้ไข หรือ

ลดผลกระทบปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ เหล่านี้ ผ่านการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ภาค

การเกษตรและปศุสัตว์ที ่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ ้นเรื ่อย ๆ ก็อาจต้องการความ

ช่วยเหลือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือให้การผลิตมีความทนทานต่อภาวะแล้งและโรคระบาด 

หรือในส่วนของภาคประชาชนเอง ก็คาดหวังต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นผู้นำในการจัดการปัญหา

หมอกควันและฝุ่น PM10 และ PM2.5 เป็นต้น 

ในส่วนของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตเอง ก็น่าจะมีความคาดหวังว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ที่สามารถปรับตัว

หรือเสนอแนะแนวทางการจัดการปัญหาจากพิบัติภัยต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละหลักสูตรจะต้องผนวกส่วนนี้เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาด้วย ซึ่งในปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป ฝ่าย

วิชาการมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรให้บัณฑิตมีความเป็น

พลเมืองโลกและมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนการสอนในกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พิบัติภัยต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มาจากการกระทำของ

มนุษย์ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับ ตั้งรับ และต่อกรกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวในทุก ๆ ภาคส่วน เช่น ในส่วนของการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและ

คณาจารย์จะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่พลเมืองและมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม รู้จัก

ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รู้จักการจัดการตนเองต่อพิบัติภัยที่เกิดขึ้น ฯลฯ ในส่วนของการ

จัดการด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วในบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการ

รณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้า การคัดแยกขยะ การสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ ฯลฯ รวมถึงการกำหนดให้ส่วนงานมี

เขตปลอดภัยในช่วงฤดูหมอกควัน เป็นต้น โดยการดำเนินกิจกรรมเหล่านี ้ได้ก่อให้ เกิดภาระงบประมาณ

ค่อนข้างสูงต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำเพื่อสุขภาวะที่ดีของทรัพยากรบุคคลรวมถึง

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยสามารถชูกิจกรรมที ่ได้ดำเนินการมาแล้วในเวที
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ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนในอนาคต ผู้ปกครอง และภาคประชาชน ใด้เข้าใจบทบาทและเข้าใจความตระหนัก

รู้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น 
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ปัจจัยท่ี 14 : Higher risk : Health concern (epidemics) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 

 ปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยปัจจัยเสี่ยงนี้เป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะการเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และจากการ
เปลี่ยนไปของสภาวะภูมิอากาศ มลภาวะ และพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้ในปัจจุบันมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้นในความถี่ที่สูงขึ้น ตลอดถึงการมีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและ
สะดวกขึ้น ทำให้การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดการแพร่กระจายได้ในวงกว้างกว่าในอดีต การ
ระบาดของโรคในแต่ละครั้งจึงส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และแน่นอนการระบาดของ
โรคใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีการระบาดของโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงจำนวนหลายครั้ง อาทิ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรค
ไข้หวัดนก โรคไวรัสซิก้า โรคอีโบลา โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และล่าสุดคือการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใน
ปลายปี 2019 ที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งตั้งชื่อว่าโรค COVID19 การระบาดของโรคเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่าง
มากกับเศรษฐกิจและสังคมของโลก โดยเฉพาะโรค COVID19 ที่ยังคงระบาดและเป็นปัญหาสาธารณสุขของ
โลกที่อยู่ในระดับรุนแรงในปัจจุบัน ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการระบาดของโรคอุบัติใหม่ลักษณะนี้ยังจะ
ยังคงมีอีกโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นนับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมากถึงเกือบ 40,000 
คน ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้ง
อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จะทำงานในลักษณะต้องมีการติดต่อและอยู่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นการระบาดของ
โรคใด ๆ จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เพิ่มโอกาสการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น การระบาดของโรคใด ๆ หากเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจะส่งผลต่อทุกกิจกรรมอันเป็นพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โรคระบาดจึงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อมหาวิทยาลัย  
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ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 โรคระบาดหากเกิดขึ้นและหากไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันสั้น จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
ทุกภาคส่วน ซึ่งแน่นอนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อทั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม โรคระบาดจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึ่ง
แน่นนอนสุดท้ายจะส่งผลกระทบกลับมาสู่มหาวิทยาลัยในที่สุด 
 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 ดังกล่าวข้างต้น การระบาดของโรคต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัยจะมีผลกับทุกกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย และผลกระทบจะอยู่ในระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของโรคระบาดและระยะเวลาของระบาด 

ตลอดถึงผลกระทบของโรคระบาดนั้น ๆ กับภาวะเศรฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกโดยรวม 

 
ปัจจัยท่ี 15 : การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการกระจายอำนาจ (Political transition and 
decentralization) 
ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง : 
 ประเทศไทยมีระบอบการเมืองการปกครองที่ขาดเสถียรภาพ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาส ิทธ ิราชย ์ (Absolute Monarchy) มาเป็นราชาธ ิปไตยภายใต ้ร ัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Monarchy) เมื ่อปี 2475  มีการเกิดรัฐประหารทั ้งหมดกว่า 13 ครั ้ง และมีรัฐธรรมนูญ
มาแล้ว 20 ฉบับ โดยฉบับล่าสุดคือฉบับปี  2560 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนรัฐประหาร 
(coup) มากอันดับต้น ๆ ของโลก รายงาน Risk of Coup Report 2019 [1] ได้จัดประเทศไทยไว้ในอันดับที่ 
5 ของประเทศที่มีความความเสี่ยงในการเกิดรัฐประหารสูงที่สุดในเอเชีย โดยประเทศที่มีความเสี่ยงมากกว่า
ประเทศไทยได้แก่ Afghanistan, Papua New Guinea, Maldives, และ North Korea  

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจทางการเมืองของไทยวนเวียนอยู่กับกลุ่ม ราชวงค์ ชนชั้นนำ 
ทหาร และกลุ่มนายทุน Duncan McCargo [2] ได้นิยามปรากฏการณ์ของการเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วง 20 
ปีที่ผ่านมาว่า Network Monarchy ที่หมายถึงการใช้อำนาจและการมีระบบอุปถัมภ์ในเชิงเครือข่ายที่โยงใย
กลุ่มชนชั้นนำของประเทศ ต่อมา Eugenie Merieau [3] ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกษัตริย์นิยม 
กลุ่มตุลาการ และกลุ่มทหารว่ามีลักษณะความเป็นสถาบัน (institutionalize) มากกว่าในเชิงเครือข่ายหลวมๆ 
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โดยได้ให้นิยามว่าเป็น Deep State ของประเทศไทย หรืออีกนัยหนึ่งเป็นรัฐพันลึกหรือรัฐซ้อนรัฐ ซึ่งเป็นการ
ทำงานที่ไม่เปิดเผย และอาจอยู่นอกเหนือกฎหมาย มีการปกป้องผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง [4] 

 หลายฝ่ายเข้าใจดีว่าการเกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ชนะการ
เลือกตั้งปี 2544 และปี 2548 จนเกิดรัฐประหารปี 2549 และต่อมายุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ชนะการ
เลือกตั้งปี 2554 เกิดจากการขัดกันของผลประโยชน์ของชนชั้นนำ พรรคไทยรักไทยของทักษิณ ชินวัตร ได้เกิด
ใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในนามพรรคต่าง ๆ จนใช้ชื่อพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่มีคดีและข้อกล่าวหามากมาย 
แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ต่างไปจากในอดีต  

 การรัฐประหารของไทยครั้งล่าสุดเกิดเมื่อปี 2557 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต่อมาได้รับ
เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยเมื่อปี 2562 การเลือกตั้งดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 
2560 ซึ่งนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะรวมศูนย์มากท่ีสุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย  
 

แนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 
 ถึงแม้ระบอบการปกครองของประเทศไทยจะมีความผันผวนมาโดยตลอด หากแต่ที่ผ่านมาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์เป็นเวลายาวนาน
ที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งคือ 70 ปี ทั้งนี้เมื่อพระองค์สวรรคตเมื่อปี 2559 ประเทศไทยจึงเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน
รัชกาลที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความผันผวนทางการเมือง ที่ฝ่ายต่าง ๆ ต้องมีการตกลงความสัมพันธ์กันใหม่ 
โดยไม่สามารถอาศัยเครือข่ายเดิมได้อีกต่อไป การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ จุดนี้เองคือ uncertainty ที่สำคัญของประเทศไทย 
 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง อาทิ  

1. บทบาทพระมหากษัตริย์ที่เปลี่ยนไปจากในอดีต  
2. ภายใต้ร ัฐธรรมนูญ 2560 ประเทศไทยมีลักษณะเป็นประเทศรวมอำนาจมากขึ ้น (centralize) 

หลักฐานได้แก่ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เปิดเผยขั้นตอนการคัดเลือก การให้อำนาจส.ว.ลงคะแนนเลือก
นายกรัฐมนตรี การทำแผนพัฒนาประเทศ 20 ปีที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินคดีต่าง ๆ กับ
การเมืองฝ่ายตรงข้าม และประชาชนทั่วไปโดยอ้างมาตรา 112 เป็นต้น 

3. การเกิดพรรคอนาคตใหม่และคนรุ่นใหม่ที่ปฏิเสธวาทกรรมแบบเดิม คนรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะ
สร้างวาทกรรมใหม่ที่ตรงกับความต้องการของเขามากขึ้น ปัจจุบันเกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ต่อการ
เลือกตั้งและการเมือง เกิดการเมืองในแนวระนาบโดยการสื่อสารผ่าน website Facebook twitter ลักษณะ
ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายหลายประเทศที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายอนุรักษ์
นิยม (conservatives) และฝ่ายเสรีนิยม (liberals) เช่นที่สหรัฐและอังกฤษ เป็นต้น 
 

ความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นจริง : 

 ระยะสั้น (1-3 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 

 ระยะกลาง (3-10 ปี)    ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
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 ระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)   ต่ำ   ปานกลาง  ☒ สูง 
 

ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย :  
 สัญญาณนี้สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยดังนี้  

1. งบประมาณระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มไปทาง area-base มากยิ่งขึ้นที่เป็นการสร้างฐานบารมีกับกลุ่ม

สถาบันการศึกษาท้องถิ่น โครงการบางโครงการได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักวิจัยบางกลุ่ม

ได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

2. พิธีการต่าง ๆ รวมถึงการให้ยศถาบรรดาศักดิ ์ กำลังจะเปลี ่ยนไป ซึ ่งจะเปลี ่ยนวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยไปโดยปริยาย ความรู้สึกและความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่าผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษาจะเปลี่ยนไป รวมถึงการร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างโครงการต่าง ๆ 
อาทิ โครงการหลวง กับมหาวิทยาลัย อาจจะเปลี ่ยนไป ซึ ่งส่งผลโดยตรงต่อไปการตัดสินใจใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมถึงการระดมทุน การบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมและวาระต่าง ๆ ก็
กำลังจะเปลี่ยนไป  

3. การกำหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่มาจากส่วนกลางอาจมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริหาร
และนักวิชาการขาดอิสระในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เกิดการบังคับทำกิจกรรม
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และเกิดการฟ้ืนฟูระบบคิดที่ล้าสมัย ไม่ตรงกับการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็น
นวัตกรรม (innovative) และความสร้างสรรค์ (creative)  

4. การที่คนรุ่นใหม่ปฏิเสธรูปแบบการเมืองและอำนาจเก่า ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในรั้ว
มหาวิทยาลัย เกิดการปะทะระหว่างฝ่ายความมั่นคงและนักศึกษา ทั้ง online และ offline โดย
แนวโน้มนี้เห็นได้จากที่ Hong Kong เป็นต้น  

 

ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน/สังคม)  

   ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 มหาวิทยาลัยหากกลายเป็นเครื่องมือของรัฐพันลึกอาจทำให้ผู ้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิตไม่พอใจ ใน
ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่อาจพอใจอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ว่านอนสอนง่ายของเครือข่ายชนชั้นนำ 
ประเด็นนี้ควรมีการถกกันในวงกว้างถึงเจตนารมณ์ของอุดมศึกษา จุดยืนของแต่ละมหาวิทยาลัยในการทำงาน
ร่วมกับรัฐบาลแต่ละยุค มหาวิทยาลัยเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อผลิต workforce เพื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ
มหาวิทยาลัยคือสถาบันอันสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนามวลมนุษยชาติ เพ่ือสร้างคน
ที่มีความรับผิดชอบ ความเป็น global citizen ที่กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งก็ต้องคิดต่าง
จากรัฐบาลและผู้นำได้  
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ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งบประมาณ 
ฯลฯ) 

   ต่ำ  ☒ ปานกลาง   สูง 
อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไป คนบางกลุ่มอาจไม่ต้องการเข้ามาอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย

อีกต่อไป หากถูกเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำในการรักษา status quo บุคลากรไม่ได้มีความภูมิใจใน

การทำงานในมหาวิทยาลัยของรัฐเหมือนในอดีต นักศึกษาลดความต้องการรับปริญญาลง งบประมาณลดลงใน

ส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการของรัฐบาลและสถาบันฯ 

อ้างอิง : 

[1] One Earth Future (2019). Annual Risk of Coup Report. 

 https://oefresearch.org/sites/default/files/documents/publications/Risk_of_Coup_Rep

 ort_2019.pdf 

[2] McCargo, Duncan (2005). Network monarcy and legitimacy crises in Thailand. Journal of the 
 Pacific Review. Volume 18, Issue 4. https://doi.org/10.1080/09512740500338937 

[3] Eugénie Mérieau (2016). Thailand’s Deep State, Royal Power and the Constitutional Court 

 (1997–2015). Journal of Contemporary Asia, 46:3, 445-466, DOI: 

 10.1080/00472336.2016.1151917 

[4] นักวิชาการไทยที่กล่าวถึงแนวคิดนี้ได้แก่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร นิธิ เอียวศรีวงษ์ เกษียร เตชะพีระ  
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กระบวนการสร้างฉากทัศน์ (Scenario Planning Process) 

 จากกระบวนการกวาดสัญญาณเพื่อให้ได้ปัจจัยขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้าน

มหาวิทยาลัย (University) 2) ด้านนักศึกษา (Learner) 3) ด้านตลาด (Market) และ 4) ด้านบริบทภายนอก 

(External System) คณะทำงานได้นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที ่จะเกิดขึ ้นจริง (Possibility) ความไม่

แน่นอน (Uncertainty) และระดับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย (Impact) เพ่ือนำไปสู่

การมองภาพอนาคต (Forecasting) โดยกระบวนการ “Scenario Planning” การดำเนินการนี้ นำโดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นำเสนอวันที่ 16 มิถุนายน 2563)   

 Scenario Planning Process ขั้นตอนที่ 1 คือ นำปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด 15 ปัจจัย 
(Driving Forces) มาวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง โดยให้คณะทำงานเลือก 5 ปัจจัยที่คิดว่าสำคัญที่สุด ปรากฏผล
ดังนี้  
 

ปัจจัย (Driving Forces) คะแนน 

1. University Survival 4 

2. Decreasing number of highly-qualified candidates (Prof.) 2 

3. Social Media and University Branding 0 

4. Need for private-sector partnership 2 

5. Effective Governance & Sustainable Development Goals (SDGs) ของ UN 3 

6. Personalization and Customization 6 
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ปัจจัย (Driving Forces) คะแนน 

7. Escalating Need for Innovative Pedagogical Approaches 5 

8. Increasing Demand for Life/ Social Skills 2 

9. Rising Generation Gap 0 

10. Job-lost / Job-gains 3 

11. Rise of Creative Industry Economy 0 

12. Chinesation trend in CM (neo-globalization) 1 

13. Increasing Risk from Natural and Human-induced Disasters 6 

14. Higher risk: Health concern (epidemics) 4 

15. Political transition and decentralization 6 
 

 จากตารางข้างต้นปัจจัย (Driving Forces) ที่ได้คะแนนมากที่สุด โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 4-6 

คะแนน จะถูกนำมาวิเคราะห์ต่อเพื่อสร้างแกนฉากทัศน์ ซึ ่งเป็นไปตาม Scenario Planning Process ใน

ข ั ้นตอนท ี ่  2 โดยคณะทำงานได ้ว ิ เคราะห์ ป ัจจ ัย (Driving Forces) ท ี ่  1 .  Univers ity Survival,  

6. Personalization and Customization, 7. Escalating Need for Innovative Pedagogical 

Approaches, 13. Increasing Risk from Natural and Human-induced Disasters, 14. Higher risk: 

Health concern (epidemics) และ 15. Political transition and decentralization ซึ่งอิงกับข้อมูลความ

ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำข้างต้นแล้วนั้น เมื่อเปรียบเทียบ

ปัจจัย “Increasing Risk from Natural and Human-induced Disasters” และ “Higher risk: Health 

concern (epidemics)” ซึ ่งมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) และผลกระทบ (Impact) สูงเท่ากัน 

คณะทำงานจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรให้ “Increasing Risk from Natural and Human-induced 

Disasters” เป็นหนึ่งในแกนหลักของฉากทัศน์เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยและ

จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของหัวข้อ “Higher risk: Health concern (epidemics)” อาจเป็นหัวข้อรองที่แทรก

อยู่ในแกนฉากทัศน์ได้ ส่วนอีกหนึ่งแกนหลักคณะทำงานพิจารณาเห็นว่าควรรวมหัวข้อ “Personalization 

and Customization” และ “Escalating Need for Innovative Pedagogical Approaches” เข้าด้วยกัน 

โดยอาจเพ่ิมเติมเรื่อง Technology เข้าไปด้วยได้  

 คณะทำงานวิเคราะห์ต่อเกี่ยวกับแกนที่ 1 “Increasing Risk from Natural and Human-induced 
Disasters” โดยมุ่งประเด็นไปท่ี Air Pollution (PM 2.5 included) และ Water Supply ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าปัญหาเรื่อง Air Pollution (PM 2.5 included) เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้และมีแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยมีปรากฏอยู่
ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงถือว่าประเด็นนี้เป็น Official Future ดังนั้นจึงวิเคราะห์ถึงประเด็น 
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Water Supply ซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ควรตระหนักถึง จึงทำให้คณะทำงานเลือก
ประเด็นนี้เป็นหนึ่งในแกนฉากทัศน์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อีกหนึ่งแกนฉากทัศน์คือการรวมหัวข้อ “Personalization and Customization” และ “Escalating 
Need for Innovative Pedagogical Approaches” โดยอาจเพิ่มเติมเรื่อง Technology เข้าไป โดยใช้ชื่อ
แกนว่า “DIY Learning”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ได้บรรยายเรื่อง “Foresight Training ... Learn to 
design your future” ซ ึ ่งม ีเน ื ้อหาเก ี ่ยวกับ Futures thinking: Foresight & Emotional Intelligence, 
Driving Forces และ  Scenario Planning โ ด ย ได ้ ส อด แท ร กก ิ จ ก ร รม  “Driving Force Cards” ซึ่ ง
ประกอบด้วย 50 Driving Forces ที่สำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) Society 2) Technology 3) 
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Economics 4) Environment และ 5) Politics และแบ่งคณะทำงานออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อร่วมกันทำกิจกรรม
ดังกล่าว จากการระดมความคิดของคณะทำงานซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม ได้เลือก  Driving Force Cards 
ทั้งหมด 13 ใบ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1) Climate Change - Global Warming, Drought, PM 2.5 / Air Pollution, Big Data และ 
Internet of Things 

2) Artificial Intelligence และ Cybersecurity 
3) Income Inequity และ Demand for Fairness 
4) Pandemics 
5) Need for Customisation  
6) Flexible work และ High Skilled Workforce 
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 คณะทำงานวิเคราะห์ Driving Force Cards ทั้ง 6 กลุ่ม ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อนำไปปรับการสร้างแกน
ฉากทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นโดยรวมมุ่งไปที่ 3 กลุ่ม คือ 
1 ) Climate Change - Global Warming, Drought, PM 2.5 / Air Pollution, Big Data and Internet of 
Things 2) Artificial Intelligence and Cybersecurity และ 3) Pandemics  
 สืบเนื่องจากที่ประชุมที่ผ่านมา คณะทำงานได้สร้างแกนฉากทัศน์ ประกอบไปด้วยแกนนอน (X) คือ 
Water Supply และแกนตั้ง (Y) คือ DIY Learning  
 อนึ่ง หลังจากที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ได้นำเสนอแกนฉากทัศน์ดังกล่าวในเบื้องตน้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ แล้วนั้น ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาปรับแก้ไข
เพิ่มเติมและเปิดมุมมองให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น คณะทำงานจึงวิเคราะห์  Driving Force เพิ่มเติมร่วมกัน 
ทำให้ได้แกนฉากทัศน์ใหม ่ดังนี้ 
 

  

แกนฉากทัศน์เดิม  แกนฉากทัศน์ใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 แกนฉากทัศน์ใหม่นี้แตกต่างจากเดิม โดยขยายความหัวข้อ DIY Learning และเปลี่ยนจากแกนตั้ง (Y) 
มาอยู่ที่แกนนอน (X) ซึ่งหัวข้อทางด้านซ้ายของแกน คือ Hybrid Flexible Learning และหัวข้อทางด้านขวา
ของแกน คือ DIY Free Form Learning เป็นแกนที่เกี่ยวข้องกับ “Mode of Learning” ในส่วนของแกนตั้ง 
(Y) มีหัวข้อทางด้านบนของแกน คือ IT + Knowledge production (ปัจจัยขับเคลื ่อนหลัก คือ IOT, Big 
data,  AI and Cybersecurity และปัจจัยขับเคลื่อนรอง คือ Climate change and Pandemic) และหัวข้อ
ทางด้านล่างของแกน คือ IT + Campus + University เป็นแกนที่เก่ียวข้องกับ “Mode of Interaction”  
 กระบวนการต่อมา คือ การอธิบายทั้ง 4 ฉากทัศน์อิงตามแกนฉากทัศน์และเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
โดยใช้อาหารเป็นสื่อเพ่ืออธิบายแต่ละฉากทัศน์ คณะทำงานได้ ระดมความคิดและกำหนดภาพฉากทัศน์ได้ดังนี้  
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1. Scenario 1: Salad Concept 
2. Scenario 2: “ยำรวมมิตร” หลุดโลก 
3. Scenario 3: เป็ดย่าง มช. (ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ไส้อั่ว มช.”) 
4. Scenario 4: บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
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 คณะทำงานได้นำเสนอแนวคิดและคำอธิบายทั้ง 4 ฉากทัศน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ 
รัตนวราหะ เป็นผู้รับฟังและเสนอข้อคิดเห็น รวมถึงแนวทางในการปรับแก้ไข 
 

คำอธิบายฉากทัศน์ 

Scenario 1 : SALAD CONCEPT 
• ไม่ยึดติด ไม่ผูกติดกับสิ ่งใด อิสระเหนือการรับประทานอาหารในรูปแบบปกติที ่จำเป็นต้องไป

รับประทานที่ร้าน 
• เทียบกับร้าน Salad Concept ที่สามารถเลือกทานในสิ่งที่ต้องการได ้
• Make your salad สะท้อน DIY โดยผู้ผลิต ingredients เปิดกว้าง เป็นบุคคลใดก็ได้ที ่มีองค์ความรู้ 

โดยมีพันธะสัญญา (engagement) ที่ชัดเจน เช่น จ้างเพื่อบริหารห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 
สอน   3 ชั่วโมง เป็นต้น  

• Organic สะท้อน Quality ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได ้
• Delivery สะท้อนการไม่ยึดติดกับสถานที่ (Physical) ไปรับประทานที่ใดก็ได้ 
• Three Location หากว่ายังอยากสัมผัส ก็สามารถไปยังร้านสาขาได้ 
• English Menu Available ความเป็นนานาชาติ (International) ซึ่งไม่ได้มี content เฉพาะประเทศ

ไทย 
• Try out healthy menu ถ้าอยากสุขภาพดี หรือต้องการสารอาหารเฉพาะ ที่ร้านสามารถ guide/ ให้

คำแนะนำได ้ 
• ไม่มีถาดอาหารไว้ให้เลือก 
• physical space เป็นรูปแบบการเช่าสถานที ่ (facilities anywhere/ rent facilities, rent place) 

หรือ Universal Research Institute  

• ผู้เรียนเลือกหัวข้อและออกแบบการวิจัย โดยขึ้นอยู่กับ Learner’s Burden  

Scenario 2 : ยำรวมมิตร 
• วิชาบรรยาย (Lecture) จะใช้เทคโนโลยีแทน 
• ห้องเรียนจะปรับเปลี ่ยนเป็น Experimental lab test ให้กับผู้เรียนที ่สามารถเลือกทำเองได้ และ

ร่วมกันทำ project โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็น Coach  
• ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยภาคเอกชน และอาจารย์ทำหน้าที่เป็น Partner  
• หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ หากตีความว่า  หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรระดับสากล 
• ไม่มีถาดอาหารไว้ให้เลือก 

Scenario 3 : เป็ดย่าง มช. (ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ไส้อ่ัว มช.”) 
• รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะของความเป็น มช. ทำที่ไหนก็ได้ องค์ประกอบมาจากแหล่งใดก็ได้ 

แต่คงรสชาติเป็นเป็ด มช.กล่าวคือ การเรียนการสอนรูปแบบใหม่  ด้วยคุณภาพคงเดิม แต่มีวิธีการที่
แตกต่างออกไป  → เรียนที่ใดก็ได้ แต่เป็นหลักสูตร มช. โดยมีกรอบ /   brand  ที่ชัดเจน 

• มีการควบคุมคุณภาพ ภายในเป็ดมีเครื่องปรุง ผัก เต้าหู้ (เป็ดมงัสวิรัติ) 
• ผู้สอนเป็น AI มีแก่นเนื้อหา สอนที่ใดก็ได้ 



 
81 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

คำอธิบายฉากทัศน์ 

• แนวคิดเดียวกับ Buffet นานาชาติ มี Cook จัดการให้ คิดสูตรไว้ให้  แต่ผู้ผลิตอาจเป็นคนอื่น ใครก็ได้
ทั่วโลก (Decentralized) 

• ถึงแม้ว่าจะเป็น online course แต่ก็จะมีภาคีเครือข่าย community college เช่าพ้ืนที่ต่างๆ   

Scenario 4 : Buffet นานาชาติ 
• เป็นฉากทัศน์ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน 
• Cook ทำอาหารนานาชาติ เปรียบเสมือนมีหลักสูตรรองรับทุกชาติทุกภาษา 
• ลูกค้าเป็นทั้งนักศึกษาและอาจารย์ โดยสามารถ 

เลือกอาหาร 1อย่างหรือหลายอย่างมาผสมกันได้ตามต้องการหรือสามารถสั่งจาก   Cook ได้โดยตรง  
• ลูกค้าจำเป็นต้องมารับประทานที่ร้าน   
• keyword คือ Cook ซึ่งเป็นผู้ที่จัดเตรียม ingredients มาวางไว้ในถาด 
• ถาด เสมือนการมีกรอบอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาหารในแต่ละถาด  (ศาสตร์) สามารถนำมาผสมกัน  เพ่ือให้

เกิดอาหารจานใหม่ (ศาสตร์ใหม่) นำแต่ละส่วนมารวมกันเป็น module → certificate และรวม
หลายๆ certificate เป็น degree 

• โจทย์วิจัยมาจากอาหารในถาด ซึ่งผู้บริโภคคือ นักศึกษา และอาจารย์ โดยผู้กำหนดโจทย์วิจัย คือ ผู้ให้
ทุน ซึ่ง Cook เป็นผู้คัดสรร ดังนั้น Cook จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ดีมากในระดับหนึ่ง 
 

 

คำอธิบายแกนฉากทัศน์ 
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คำอธิบายแกนตั้ง : เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ (Mode of interaction) / พื้นที่ทางกายภาพ (Mode 

of physical space)/ การผลิตองค์ความรู้ (Mode of knowledge production)  

ฉากหลัง (Backdrop) ของแกนนี้ คือ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง 
ภูมิอากาศ (Climate change) และการบริโภคเกินควร หรือการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 
ทำให้เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติในภาคเหนือ ทั้งเรื่องภาวะน้ำแล้ง (Drought) และเรื่องมลพิษทางอากาศ 
(PM 2.5) นอกจากนี้ยังมีบริบทที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ การเกิดโรคระบาด เช่น ไวรัส โควิดในปัจจุบัน 
นับเป็นปัญหาที่จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และน่าจะทวีความรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม  

แกนนี้ให้ความสำคัญกับปัจจัยขับเคลื่อน (Driving force) เรื่องเทคโนโลยีที่เก่ียวกับพ้ืนที่ทางกายภาพ 
(Physical space) ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence), 
Internet of things (IoT), Machine learning และคว ามม ั ่ น ค งและคว ามปลอดภ ั ยท า ง ไ ซ เบอร์  
(Cybersecurity) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งการออกแบบ
ห้องเรียน ห้องทำงาน รวมไปถึงการใช้อาคารและพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ ถนน รูปแบบการทำงาน 
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณีต่าง ๆ 
เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ไหว้ครู รับปริญญา รับน้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการปรับตัว
และการมีความยืดหยุ่น (Resilience) ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

ส่วนบนของแกน คือ โลกในอนาคตอีก 15-20 ปีข้างหน้าที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสมบูรณ์แบบ มีการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด (Disruption) อาทิเช่น มือถือ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ (social media) ในปัจจุบันที่
ทำให้การสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ผนวกกับสภาวะแวดล้อมที่ค่อย ๆ เสื่อมโทรมลง
เรื่อย ๆ โดยพื้นที่ทางกายภาพของมหาวิทยาลัยจะถูกนิยามใหม่อย่างสิ้นเชิง เช่น อาจไม่มีที่ดิน อาคารต่ าง ๆ 
อย่างถาวรแล้ว แต่เป็นการเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมของบริบทต่าง ๆ หรืออาจมีที่ทำการ (Offices) 
หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เช่น เมื่อมี
ปัญหา PM 2.5 ที่ทำงานก็จะย้ายไปในที่ที่ปลอดภัย และในด้านไปรษณีย์หรือการส่งเอกสารกระดาษจะหมด
ไปอย่างสิ้นเชิง จึงไม่จำเป็นต้องมีท่ีอยู่อย่างเป็นทางการอีกต่อไป อาจเป็นการเช่าพ้ืนที่หรือมหาวิทยาลัยเสมือน
จริง (Virtual campus) เต็มตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเกือบทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติ (Automation) ผู้ที่ทำงาน
ระยะยาวกับมหาวิทยาลัยจะมีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นแบบระยะสั้นตามความเหมาะสมของงาน 
(Freelance) การเรียนการสอนจะมีรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ อาจารย์หนึ ่งคนอาจรับผิดชอบ
นักศึกษาได้ถึงหนึ่งหมื่นคน เพราะมีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) คอยช่วยเหลือ มีการใช้โฮโล
แกรม (Hologram) ในการร่วมประชุมหรือสอนหนังสือ โดยสามารถรับรู้สัมผัส ได้กลิ่นผู้คนรอบข้างได้ ทำให้
ความเสมือนจริงนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ส่วนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เป็น
องค์กรระนาบอย่างแท้จริง ขั้นตอนในการทำงานลดลง มีการผสมผสานทั้งอาจารย์  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
จากทั่วทุกมุมโลกอย่างลงตัว อาจมีการเดินทางเพื่อมาพบปะกันจริงเพียงปีละหนึ่งครั้ง โดยสามารถพบกันที่
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ไหนก็ได้ทั่วโลก ในด้านทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะเหลือเพียงองค์ความรู้ (Knowledge) เท่านั้น ส่วนที่เหลือ
จะเป็นการเช่าชั่วคราวทั้งหมด เช่น ห้องปฏิบัติการ (Lab) ในต่างประเทศ ส่วนทรัพย์สินเดิมที่ยังมีอยู่ก็อาจให้
ผู้อื่นเช่าต่อ ในส่วนของความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่สุดเพราะระบบนี้จะเป็นตัวช่วยปกป้ององค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนล่างของแกน คือ องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นอัตโนมัติ (Automation) แต่ยังยึดโยงกับพ้ืนที่ทาง
กายภาพของมหาวิทยาลัย (Campus) เช่น ณ ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยจะใช้กล้องอัจฉริยะแทนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ห้องเรียนที่มีความหลากหลายรูปแบบ จำนวนอาจารย์ลดน้อยลง แต่ยังคงมีการใช้พื้นที่ 
จงัหวัดเชียงใหม่เป็นที่ทำการของมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องทำงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ จะถูกปรับให้เข้า
กับสภาพสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนระลอกใหม่ เช่น การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work 
from home) ส่วนห้องเรียนจะกลายเป็นห้องเรียนปลอดเชื้อ (Clean room) หรืออาจมีหน้ากาก/อุปกรณ์ที่
ช ่วยฟอกอากาศส่วนตัวได้ ด้านหอพักของนักศึกษาจะถูกบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 
นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้โฮโลแกรม (Hologram) ในการร่วมประชุม 
หรือสอนหนังสือ การผลิตไฟฟ้าจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ทั้งหมด จะมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อรักษาระดับน้ำให้พอเพียงสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย (Campus) มีการใช้เทคโนโลยีจาก   
โดรน (Drone technology) เพื่อการเดินทางและการขนส่ง แทนการใช้กระดาษและเอกสาร หากแต่การ
ทำงานยังต้องมาพบเจอกันจริงและบ่อยครั้ง ทั้งการประชุมและการเรียนการสอน เป็นต้น ทุกคนที่ทำงานกับ
มหาวิทยาลัยยังคงมีที่อยู่ (Address) ที่เชียงใหม่ โดยที่ทุกคนจะมีเครื่องมือ (Device) สมัยใหม่ที่ราคาถูก
เหมาะสม สามารถใช้งานได้ทุกอย่างภายในเครื่องเดียว ต่างจากปัจจุบันที่การใช้งานบางอย่างจะต้องใช้มือถือ 
และบางอย่างยังต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลการบริหารทุกเรื่องจะถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ หากการ
บริหารยังมีลำดับขั้น และกรรมการชุดต่าง ๆ จะยังคงอยู่ รูปแบบการหารายได้จะคล้ายกับปัจจุบัน โดยมี
หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามยุคสมัย  
 

คำอธิบายแกนนอน : วิธีการแนวใหม่ด้านการเรียนและการสอน (Future Innovative Learning and 
Pedagogical Approaches) 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง :  

 สัญญาณของการที่ผู ้จบการศึกษาไม่สามารถหางานทำที่ตรงกับคุณสมบัติที ่ได้ศึกษามามีแนวโน้ม

สูงขึ้น อีกทั้งสัญญาณของความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือนายจ้าง ที่พบว่าบัณฑิตในปัจจุบันมีทักษะ

(Competencies) ที่ไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที และบางครั้งก็ไม่ตรงกับความต้องการของงาน ทำให้เกิดความ

จำเป็นที่เพิ่มขึ้นด้านวิธีการสอนแนวใหม่ ที่เน้นทักษะการทำงานและประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ 

สัญญาณของอาชีพในอนาคต (Future Job) ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความจำเป็น

ในด้านการจัดการเรียนและวิธีการเรียนการสอนแนวใหม่ 
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 ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่มีผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต กล่าวคือ เกิดการ

ปรับตัวครั ้งใหญ่ทั ้งด้านการเร ียนการสอน (Pedagogical approaches) และแพลทฟอร์มการเร ียนรู้  

(Learning Platform) ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญ (Digital First or Technology-

Driven pedagogical approaches) เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence), เครือข่าย 

5G, Big Data, การวิเคราะห์การเรียน (Learning Analytics) ที่ทำให้เกิดการเรียนที่ตรงต่อความต้องการของ

ผู้เรียน (Personalized Learning) ได้จริง ในขณะที่รูปแบบการเรียนรู้จะอาศัยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

(Networked Community) อยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ( Informal learning) และอาศัยโซเชียลมีเดีย 

(Socially-Mediated Learning) ในการสอนแบบมีวิธีการเรียนการสอน (Pull Learning Approach) ที่มา

จากทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Directed/ 

Self-Regulated Learning) การเรียนรู้เกิดบนเครื่องมือ (Devices) ที่พกพาได้ (Mobile) โดยจะไม่มีสูตร

สำเร็จ ทั้งด้านการจัดโปรแกรมหลักสูตร รายวิชา หัวข้อเนื้อหา หรือ การออกแบบการสอน เพราะจะต้อง

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ และในท้ายที่สุด

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้เหล่านี้เกือบทั้งหมดจะได้รับการบัญญัติหรือการปรับนิยามข้ึน

ใหม ่
 

การเรียนรู้เกิดบนแนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง : 

1) ผู้เรียนจะเกิดความต้องการและความจำเป็นที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแนวใหม่มากขึ้น

เรื ่อย ๆ 2) สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) จำเป็นต้องดำเนินการปรับตัว ( University 

Transformation) อย่างเร่งด่วน และ 3) ผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) จะเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยปรับตัว ในลักษณะ

เดียวกับโครงการ P21 Partnership for 21st Century Skills ที่เกิดจากการที่องค์กรเอกชนมารวมตัวกัน 

หากการปรับตัวเกิดขึ้นไม่ทัน องค์กรที่มีความพร้อมจะไม่พึ่งพาสถาบันการศึกษาอีกต่อไป โดยใช้วิธีการรับ

บัณฑิตเชิงรุก (Proactive recruitment) แทน หรือใช้วิธีการเปิดสถาบันการศึกษา หรือหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้น

เองเพ่ือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เนื่องจากสังคมมองว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นแหล่ง

พัฒนาองค์ความรู้ทีเ่สริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตภาคเหนือ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถ

ปรับตัวพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป จนผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะ

เลือกศึกษาจากช่องทางอ่ืน ภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะค่อย ๆ หายไป 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บัณฑิตจะสูงมากขึ้น จากเดิมที่มองมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มี

การลงทุนสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคน กลับกลายเป็นว่าบุคลากรที่มีทักษะตามความ

ต้องการจะต้องหาจากแหล่งอื่น อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการลงทุนผลิตบัณฑิตเองในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การ
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เรียนจากพ้ืนฐานการทำงาน  (Work-based learning) ที่สามารถผลิตคนตามความต้องการได้ ส่วนผู้ปกครอง

อาจมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป ไม่ยึดติดกับชื่อสถาบันดั้งเดิมในการเลือกส่งเสริมบุตรหลานเข้ารับการศึกษา เพราะ

บุตรหลานมีทางเลือกที่จะนำไปสู่ทักษะวิชาชีพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เริ่มสร้างรายได้โดยไม่

จำเป็นต้องรอให้จบปริญญา 4 ปี ในด้านศิษย์เก่าซึ่งดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานความภูมิใจในคุณภาพของ

สถานศึกษาท่ีตนสำเร็จการศึกษามาและความผูกพันที่มีต่อสถานศึกษาอาจได้รับผลกระทบจากการที่เห็นความ

ถดถอยของสถาบันตนและเป็นกำลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
 

Dichotomy of future innovative learning and pedagogical approaches 

Future Innovative L&P Demand-driven with 

Structured Learning 

DIY with 

Personalized Learning 

Curriculum Design Fixed 
(Industrial) Demand-driven 
with guided programs  

Flexible 
Design it yourself 
Loosely-designed programs 

Structured Personalized (No structure) 

Teaching   OMO (Online merges Off-
line) 

Fully Online (90% up) 

Mobile Learning  IT-Enabled Learning 

Learning Blended Learning Self-Directed 

Adult Learning Experiential Learning 
 

Do-It-Yourself University means the expansion of education beyond classroom walls: 

free, open-source, vocational, experiential, and self-directed learning. Technology upsets the 

traditional hierarchies and categories of education. It can put the learner at the center of the 

educational process. Increasingly this means students will decide what they want to learn; 

when, where, and with whom; and they will learn by doing. (DIY U by Anya Kamenetz, 2010) 

Kamenetz, A. (2010). DIY U. edupunks, edupreneurs, and the coming transformation of higher 

education. Chelsea Green Publishing Company, VT. 
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การศึกษาอนาคตแบบทำด้วยตัวเองและการเรียนรู้แบบรายบุคคล 

 การศึกษาอนาคตในลักษณะที่ไม่มีกำแพง/ขอบเขต (No walls, nor boundaries) ที่ชัดเจน มุ่งเน้น 

การเรียนรู้โดยทรัพยากรระบบเปิด (Open-source) วิชาชีพ การเรียนเน้นประสบการณ์ และการเรียนแบบ

ควบคุมตนเอง อาศัยเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ

สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ เมื่อไหร ที่ไหน กับใคร โดยเป็นการเรียนรู้จากการลงมือกระทำเป็นหลัก 
 

การศึกษาอนาคตแบบการตลาดนำและการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง 

 การศึกษาอนาคตในลักษณะที่มีโครงสร้าง/ขอบเขตที่ชัดเจน ออกแบบโดยความต้องการทางการตลาด

และความคาดหวังของอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิต มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ทั้ง

ระบบเปิดและระบบปิด ทั ้งออนไลน์และออฟไลน์) อาศัยอุปกรณ์เคลื่อนที ่ (Mobile device) โดยมีการ

ผสมผสานระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการ

เรียนรู้ร่วมกับผู้สอน 

 ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะ
ครึ่งแผน ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมิถุนายน 2563) ได้ระบุกลยุทธ์หลัก 9 ข้อ เพื่อขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 ทั้งนี้ เพื่อให้การสร้าง 4 ฉากทัศน์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

คณะทำงานจึงได้นำกลยุทธ์หลัก 9 ข้อของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผนนี้มาเป็นหลักเพ่ือให้ได้หัวข้อในการออกแบบแต่ละฉากทัศน์ ดังนี้ 

กลยุทธ์หลัก 9  ข้อ 5  หัวข้อสำหรับการสร้าง  4 ฉากทัศน์ 

1. Transform Learning Platforms/ Models ที่
ตอบสนองทักษะแห่งอนาคต รองรับคนทุกช่วงวัย 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. การเรียนการสอน (Learning) 

2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รองรับ New Learning Platform 

2. การวิจัย (Research) 3. ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น มุ่งเป้าและตอบสนอง
การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน CMU BCG Platform 

4. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานที่โดด
เด่น เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ
ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชนภาคเหนือ
และของประเทศ 

3. การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) 
และ Innovation (รวมไปถึง SME) 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตที่สมดุลบนแนวทาง CMU Smart 
Campus ภายใต้ New Normal  

4. Smart Campus 

6. ส่งเสริมหน่วยงาน Sandbox / Platform ทำงาน 
เพ่ือรองรับการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการและการ
บริหารจัดการงานใหม่ มุ่งสู่การบรรลุความสำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ 

ไม่รวมกลยุทธ์นี้ เนื่องจากอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับ
โครงการฯ 

7. สร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ 
Performance Excellence 

5. การบริหารจัดการ (Management) 

(HR, Finance และ Organization Structure) 
8. ปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารให้ไวและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

9. พัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
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ฉากทัศน์ที่ 1 : Scenario 1 “SALAD CONCEPT”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายฉากทัศน์ 

ฉากทัศน์ที่ 1 : SALAD CONCEPT ไม่ยึดติด ไม่ผูกติดกับสิ่งใด อิสระเหนือการรับประทานอาหารใน

รูปแบบปกติที่จำเป็นต้องไปรับประทานที่ร้าน โดยเปรียบเทียบกับร้าน “Salad Concept” ซึ่งเป็นร้านสลดัที่

ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร้านอาหารนี้จะมีอาหารให้เลือกทานหลากหลายชนิด  

ไม่เพียงแต่สลัดที่สามารถเลือกได้ว่าต้องการทานแบบไหน (DIY) แต่ยังมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มอีกมากมายที่

เน้นทานเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี (Healthy)  

การ DIY (Do it yourself : Make your salad) แบบไม่มีถาดอาหารไว้ให้เลือก สะท้อนว่าผู ้ผลิต

ส่วนผสม (Ingredients) เปิดกว้าง เป็นบุคคลใดก็ได้ที ่มีองค์ความรู ้ โดยมีพันธะสัญญา (Engagement)  

ที่ชัดเจน เช่น การจ้างเพื่อบริหารห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 3 เดือน หรือ สอน 3 ชั่วโมง เป็นต้น ในด้านผู้เรยีน 

สามารถเลือกหัวข้อและออกแบบการวิจัย โดยขึ้นอยู่กับภาระของผู้เรียน (Learner’s Burden) นอกเหนือจาก

นี้สลัดยังเป็นแบบออร์แกนิค (Organic) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพ (Quality) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ 

ในส่วนของการส่งอาหารจะเปรียบได้กับการบริการส่งอาหารถึงที่ (Delivery) ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ยึดติดกับ

สถานที่ (Physical) สามารถรับประทานที่ใดก็ได้ แต่หากยังอยากที่จะสัมผัสบรรยากาศความเป็นร้านอาหาร  

ก็ยังสามารถไปที่ร้านในสาขาต่าง ๆ ได้ (Three Locations) โดยพื้นที่ (Physical space) เป็นรูปแบบการเช่า
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สถานที่ (Facilities anywhere :  Rent facilities และ Rent place) หรือ Universal Research Institute 

นอกจากนี้ในส่วนของเมนูอาหารจะเป็นแบบนานาชาติ ( International Menu Available) ซึ่งไม่ได้มีเนื้อหา 

(Content)  เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงนานาชาติอีกด้วย โดยความพิเศษอีกสิ่งหนึ่ง คือ 

“Try out healthy menu” หมายความถึง ทางร้านสามารถให้คำแนะนำให้แก่ทุกคนที่อยากมีสุขภาพที่ดี 

โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารชนิดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 

5 Issues for scenario 1 “SALAD CONCEPT” 

1) การเรียนการสอน (Learning) 

การเรียนการสอน (Learning) เป็นแบบ DIY Virtual University คือ การที่ผู้เรียนสามารถเลือกหรือ
ออกแบบโปรแกรมหลักสูตร สาขาวิชาเอก วิชาโท รายวิชา หัวข้อและเนื ้อหา รวมทั้งรูปแบบปริญญา 
(Degree) น้ำหนักของโปรแกรม และวิธีการลงเวลาเรียนได้อย่างยืดหยุ่น เป็นลักษณะการเรียนด้วยตนเองโดย
สมบูรณ์แบบ พร้อมสอดรับกับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายในทุกสภาพและสถานการณ์ 4 ลักษณะ 

● การออกแบบการเรียนรู้ : DIY และการเรียนการสอนออนไลน์ 100% (Fully Online) เน้นความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเลือกเรียนสาขา หลักสูตร ที่ใครก็ได้เป็นผู้เปิดสอน รวมทั้งเรียน
เมื ่อไหร่ เวลาใดก็ได้ โดยจะมีเทคโนโลยีขั ้นสูงในการช่วยเลือกหลักสูตรที ่เหมาะสม (Curates)  
มีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ที่คอยให้คำปรึกษา และเสนอวิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับแต่ละคน (Personalized Learning) พร้อมคำแนะนำให้สามารถตัดสินใจได้ตลอด คล้าย
กับแอปพลิเคชัน (Application) เช่น แกร๊ปฟู้ด (Grab Food) เป็นต้น เพื่อแนะนำผู้เรียนแบบที่ไม่
ต้องพบผู้สอน (In person) และสามารถเลือกหรือออกแบบโปรแกรมหลักสูตร สาขาวิชา หัวข้อ 
รวมทั้ง รูปแบบปริญญา (Degree) น้ำหนักของโปรแกรม รวมถึงวิธีการลงเวลาเรียนได้อย่างยืดหยุ่น  

● การลงทะเบียนเรียน : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสามารถออกแบบเมเจอร์ 
ของตนเองได้ (IDM: Individually Designed Major) อย่างยืดหยุ่นโดยอิสระ ตามความต้องการหรือ
ความสนใจ (Passion) โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมีเพียงกรอบกว้าง ๆ และปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial 
Intelligence) จะเป็นตัวช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ กำหนดรูปแบบปริญญาให้หลากหลายตามความ
เหมาะสมของผู้เรียน 

● โปรแกรม/หลักสูตรการสอน และการสมัครเข้าศึกษา : เน้นโปรแกรม/หลักสูตรการสอนที่เหมาะสม
กับแต่ละคน (Personalized Learning) จาก Big Data ที่ได้รับจากประวัติและพฤติกรรมการเรียน 
โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากโปรแกรมหรือหลักสูตรการสอนที่ใครก็ได้เปิดสอน ซึ่งมีความ
ยืดหยุ่นและอิสระตามความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน (Passion) 

● วิธีการสอน : เป็นแบบออนไลน์ 100% (Fully online) เน้นความทรงพลังของเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ DIY with Personalized Learning ที่ชาญฉลาด มีการนำ Big Data 
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ของผู้เรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ (Personalized learning) เพื่อออกแบบการเรียนรู้ได้ทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับโปรแกรมถึงระดับหัวข้อการเรียน มีการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลที่ทันสมัย (ระดับ  
ควอนตัม) เกิดห้องปฏิบัติการที่เสมือนจริง (Virsual Lab) และใช้การจำลองแบบไร้ตะเข็บ ส่วนการใช้ 
การจำลอง (Simulation), Internet of thing (IOT) และหุ ่นยนต์ (Robot) รวมไปถึงเทคโนโลยี
อนาคตที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิยามคำว่ามหาวิทยาลัย 
โดยไม่มีคำว่าแคมปัส (Campus) อีกต่อไป 

● วิธีการเรียนรู้ (Pedagogical Approaches) : การออกแบบการเรียนรู้้ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้และผ่าน
ประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างอิสระเสรี และการเรียนรู้แบบเครือข่าย (เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ข ั บ เ คล ื ่ อ น )  DIY Learning with Self-Directed and Experiential Learning Autonomous 
Learning and Networked Learning (Technology-driven pedagogical approaches) 

 

2) การวิจัย (Research) 

การสร้างงานวิจัยที่ไม่จำกัดอยู่ภายในกรอบศักยภาพหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัย แต่จะเป็น
งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้วิจัย สังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้คนทั่วโลก (World wide) ซึ่ง
สามารถนำงานวิจัยไปประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดได้ โดยองค์ประกอบของทีมวิจัยสามารถยืดหยุ่นและสร้าง
ทีมได้อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยนั้นๆ และสามารถสร้าง/เปลี่ยนทีมวิจัยใหม่ตามการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ให้ทุนอย่างทันท่วงที ลักษณะของศูนย์วิจัยเป็นศูนย์วิจัยแบบ
ส่วนตัว (Private) ที่อยู่ทั ่วทุกมุมโลก และอาจมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับสถาบันหรือองค์กรอื่น ซึ่งผู ้วิจัย
สามารถไปใช้บริการเพื ่อตอบโจทย์งานวิจัยได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยมีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial 
Intelligence) คิดโจทย์วิจัยให้กับสังคม รวมทั้งการดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ แปลผล ตลอดจนตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย ภายใต้จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics)  

 

3) การมีส่วนร่วมทางสังคม และนวัตกรรม (Social engagement and Innovation) 

 การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social engagement) จะเป็นรูปแบบของการบริการวิชาการทั ่วโลก 

(Global service) ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความ

สะดวกจากมหาวิทยาลัยในการให้บริการต่าง ๆ  

 ในส่วนของนวัตกรรม ( Innovation) สามารถออกแบบรูปแบบเองได้ (Tailor-made) ตามความ

ต้องการ (Customize)  รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (Node of solution) อย่างไร้

ขอบเขต โดยไม่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกจากมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน  
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 อนึ่ง แม้ว่าการสร้างนวัตกรรมจะเป็นแบบเปิดกว้าง (Outside in - Open innovation 100%) แต่

ภาพลักษณ์ภายนอกหรือการนำเสนอนวัตกรรมจะยังคงความเป็นมหาวิทยาลัยไว้ รวมไปถึงด้าน Start up จะ

เป็นแบบ “Out wall” โดยเป็นโจทย์ที่เปิดกว้าง แต่ยังคงอยู่ภายใต้ “CMU brand”  

 

4) Smart Campus 

 ในฉากทัศน์นี้เป็นรูปแบบ “No Campus” คือไม่มีพื้นที่สำหรับมหาวิทยาลัยแบบเป็นหลักแหล่ง แต่
ทุกพื้นที่ทั่วโลกสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ การทำวิจัย และการทำงานได้ แต่หากมีความจำเป็นที่
จะต้องใช้พื้นที่เพ่ือพบปะกันเป็นครั้งคราว ก็สามารถท่ีจะใช้ระบบการเช่าพ้ืนที่ได้   

 ในส่วนของห้องเรียนเป็นรูปแบบที่ผู ้เรียนสามารถเรียนจากที่บ้านแต่เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง 
(Immersive Classroom to Home) โดยมีเทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถแสดงทางผลหน้าจอสำหรับการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านระบบเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ (Omnipresence Network) และ
ยังสามารถใช้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบที่สามารถระบุตัวตน (Cognitive Identity) แบบไบโอเมตริก 
(Biometrics)  

ฉากทัศน์น ี ้ม ีความแตกต่างกับฉากทัศน์ที ่  3 โดยจะมีหุ ่นยนต์ (Robot) และการบริการของ
ป ัญญาประด ิษฐ ์  (AI services: Artificial Intelligence services) เช ่น  ผ ู ้ ด ูแลระบบบนพ ื ้นฐานของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Admin Support Based on AI and DIY Intelligence) ที่สามารถออกแบบหัวข้อ เนื้อหา 
และหล ักส ูตรได ้  ในส ่วนของระด ับโครงสร ้างพ ื ้นฐานทางด ้านด ิจ ิทั ล (Maturity Level of Digital 
Infrastructure) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับ โดยในฉากทัศน์นี้อยู่ที่ระดับ 5 
 

5) การบริหารจัดการ (Management) (ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources), ด้าน
การเงิน (Finance) และโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)) 

 บุคลากรจากส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้กำกับนโยบาย เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพื่อควบคุม
ระบบหรือแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคในการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ สามารถเข้าถึงได้
จากทั่วทุกมุมโลก 

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ การอนุมัติ รวมไปถึงการให้ความเห็นชอบในเรื ่องต่าง ๆ อาศัย
เทคโนโลย ีสารสนเทศผ ่านอ ินเทอร ์ เน ็ต ( Internet of thing: IoT), ป ัญญาประด ิษฐ ์  (AI: Artificial 
Intelligence) และเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน
ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื ่อมต่อต่าง ๆ (Augmented Reality Technology: AR) เป็นส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด 
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การจัดการด้านอาจารย์และนักวิจัยเป็นการจ้างแบบรายโครงการ/รายวิชาทั้งหมด และสามารถจัด
จ้างคนได้ทั่วทั้งโลก โดยไร้ขอบเขต สังกัดและคณะ 

การจัดการด้านงบประมาณ การเง ิน และการคลัง ดำเนินการโดยการจ้างงานจากภายนอก 
(Freelance/Outsource) ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ขึ้นตรงต่อกฏหมายของภาครัฐบาล
ไทย โดยสามารถหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริการวิชาการที่หาได้จากทั่วทุกมุมโลก เป็นต้น มีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสูง มีรายจ่ายต่ำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลไทยอีก
ต่อไป 

ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะไม่มีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที ่ต้องจัดการดูแล แต่จะเป็นการเช่าจากภายนอก 
(Outsource)  ทั้งหมด  

สืบเนื่องจากจำนวนผู้คน อาคาร และทรัพย์สินต่าง ๆ ไม่ได้มีจำนวนมากนัก ดังนั้น องค์กรจึงไม่ เน้น
การเก็บสะสมเงิน แต่จะเน้นการหมุนเวียนของเงินมากกว่า และมุ่งเน้นการทำวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการผู้เรียนอย่างแท้จริง  
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ฉากทัศน์ที่ 2 : Scenario 2 : “ยำรวมมิตร” หลุดโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายฉากทัศน์ 

 ฉากทัศน์ที่ 2 : “ยำรวมมิตร” หลุดโลก (จะไม่มีถาดอาหารไว้ให้เลือก) ต้องการสื่อถึงการจัดการเรียน

การสอนกระบวนวิชาบรรยาย (Lecture) แบบที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ส่วนห้องเรียนจะปรับเปลี่ยนเป็น

ห้องปฏิบัติการทดลอง (Experimental lab test) ให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถเลือกทดลองปฏิบัติการต่าง ๆ 

เองได้ และทำโครงการวิจัย (Project) ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Coach) มีการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยภาคเอกชน ส่วนอาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน (Partner) ใช้หลักสูตรในการ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีท่ีหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรระดับสากล)  

 

5 Issues for scenario 

1) การเรียนการสอน (Learning) 

การเรียนการสอน (Learning) แบบ “Student - Master University” คือ เน้นหลักสูตรที่ผู้เรียนแห่ง
อนาคตต้องการ การเรียนในโลกออนไลน์ที ่สามารถเข้าถึงได้ต่อเนื ่องและตลอดเวลา (Omnipresence 
online) ที่ตั้งทางกายภาพของสถาบันการศึกษาไม่ใช่สิ่งจำเป็น เพราะการพบปะกัน ( In-person) สามารถ
กระทำได้ในสถานที่ใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การเรียนรู้เป็นเรื่องสะดวกและง่าย ผู้เรียนสามารถออกแบบ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบยืดหยุ่นทุกรูปแบบ เช่น แบบเต็มเวลา (Full-Time), บางเวลา (Part-time), 
เฉพาะกระบวนว ิชา (Courses Only), การร ับรองความสามารถที ่ เฉพาะเจาะจงของบุคคล (Micro-
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Credential), การเรียนเพื ่อให้ได้ใบรับรอง (Certificate) และการออกแบบตารางเวลาเรียนด้วยตนเอง 
(Comprehensive/Regular/Extended/Fixed/Flexible/Semi Timetable) เป็นต้น 

● การออกแบบการเร ียนรู ้ :  เน้นความต้องการของผู้ เร ียนแห่งอนาคต อย่างครอบคลุมทั ่วถึง 
(Omnipresence) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสาขาหรือหลักสูตรที่ใครก็ได้เปิดสอน ตามความต้องการ
จริง โดยมีเทคโนโลยีขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในการช่วยแนะนำโปรแกรม
ที่เปิดและลงทะเบียน ร่วมกับแอปพลิเคชัน (Application) การศึกษา เช่น แกร็บฟู้ด (Grab food) 
เป็นต้น ในลักษณะเป็นกิจการที ่มหาวิทยาลัยเข้าร่วม หรือเป็นผู ้สร้างขึ ้น และมีเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ช่วยปรับ/แก้ไข (Remedial) ให้ตลอดเวลา โดยการ
เรียนรู้จะอยู่ในรูปแบบการควบคุม (Mastery) จนกว่าจะผ่านและมีความรอบรู้ เป็นการเรียนออนไลน์
เกือบทั้งหมด พบปะกันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมีแคมปัส (Campus) 

● การลงทะเบียนเรียน : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถออกแบบเมเจอร์ (Major) ของ
ตนเองได้อย่างยืดหยุ่นโดยอิสระ ( Individually) ตามความสนใจ (Passion) มหาวิทยาลัยจะมีเพียง
กรอบ/ข้อกำหนดกว้าง ๆ และปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) จะช่วยกำหนดและ
ออกแบบปริญญาที่หลากหลายสำหรับผู้เรียน 

● โปรแกรม/หลักสูตรการสอน และ การสมัครเข้าศึกษา :  มีความยืดหยุ ่นอิสระตามความสนใจ 
(Passion) มหาวิทยาลัยจะมีเพียงกรอบ/ข้อกำหนดกว้าง ๆ และปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial 
Intelligence) จะช่วยกำหนดและออกแบบปริญญาที่หลากหลายสำหรับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนจากโปรแกรมหรือหลักสูตรการสอนที่ใครก็ได้เปิดสอน 

● วิธีการสอน : การเรียนมุ่งเน้นออนไลน์ (Online) เป็นหลัก แต่ยังสามารถจัดให้มีการเรียนการสอน
แบบปกติได้ (In-person) โดยอาจใช้พื้นท่ีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ (Learning space) เพ่ือการพบปะ
กันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง การสอนแบบปฏิบัติ การสอนแบบลงพ้ืนที่ และ
การจัดสถานที่เพ่ือการสอบ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านกายภาพอีกต่อไป  

● วิธีการเรียนรู้ (Pedagogical Approaches) : การออกแบบการเรียนรู้้ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้และผ่าน
ประสบการณ์ด้วยตนเอง (เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน) (DIY Learning with Self-Directed 
Experiential Learning (Technology-driven pedagogical approaches)) 
 

2) การวิจัย (Research) 

 งานวิจัยเกิดจากความต้องการหรือความสนใจของบุคคล ( Individual) หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ซึ่งโจทย์วิจัยอาจไม่ยึดตามกรอบงานวิจัยยุทธศาสตร์ชาติ หรือ พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ทีมวิจัยเป็นนักวิจัยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกสาขาวิชาเป็นแกนหลัก และดำเนินการวิจัยร่วมกัน
แบบสหวิทยาการอย่างแท้จริง (Truely Multidisciplinary) ประกอบกับการใช้ทรัพยากรทางกายภาพและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี ่ยวชาญตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัย โดยมี
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ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการพร้อมดำเนินการทุกโจทย์วิจัย ณ สถานที่ตั้ง มีเทคโนโลยี (IT) ที่ทันสมัย ครบครัน 
และมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวช่วยในการดำเนินการวิจัย ตลอดจน มีศูนย์วิจัยชั้นยอดที่ให้บริการด้านวิจัย 
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยภายในและภายนอกทำงานวิจัยของตนเองหรือมาใช้บริการได้ 
 

3) การมีส่วนร่วมทางสังคม และนวัตกรรม (Social engagement and Innovation)  

 การมีส่วนร่วมทางสังคมเน้นการบริการวิชาการในพื้นที่ (Local service) โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนได้   

 ในส่วนของนวัตกรรม (Innovation) เป็นแบบ Outside-in เชื่อมโยงกับภาคเอกชน โดยคำนึงถึงสิ่ง

อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  (Facilities) ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อสังคม 

บนพื้นฐานของ “Problem base learning” และด้าน Start up สำหรับกลุ่มเป้าหมายจะเปิดกว้างมาก เน้น

การออกแบบด้วยตนเอง (DIY) หรือหากมีรูปแบบหรือโจทย์ก็จะค่อนข้างกว้าง แต่ยังคงคำนึงถึงมหาวิทยาลัย 

 

4) Smart Campus 

 ทรัพยากรทางกายภาพในรั ้วมหาวิทยาลัยทั้งสิ ้นเป็น “Smart Campus” ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ 
(Automation) เช่น ประตูอัจฉริยะ (Smart door) ถังขยะอัจฉริยะ (Smart trash can) มิเตอร์วัดการใช้น้ำ 
(Smart water meter) ระบบการปรับอุณภูมิห้องอัจฉริยะ (Smart air cooling system) ระบบฟอกอากาศ 
(Smart air cleaner) เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart temperature tracking) เป็นต้น อาคารต่าง ๆ มี
การบริหารแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอินเทอร์เน็ต ( IOT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI Cognitive Identity) 
โดยเน้นการระบุตัวตนด้วย biometrics (bio), non-touch Ubiquitous บนเครือข่ายเทคโนโลยี 10G การ
ออกแบบหลักสูตรด้วยตนเอง (DIY Intelligence to customize the topic/ content/ specialized field/ 
curriculum) และระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล (Maturity Level of Digital Infrastructure) อยู่ที่
ระดับ 2 
 

5) การบริหารจัดการ (Management) (ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources), ด้าน
การเงิน (Finance) และโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)) 

บุคลากรจากส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้กำกับนโยบาย บุคลากรสายวิชาการทำหน้าที่เป็น
ผู้ให้คำแนะนำ (Coach) บุคลากรสายสนับสนุนทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดการศึกษาและวิจัย รวมถึง
การให้บริการด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจพิจารณาลดจำนวน
บุคลากรสายสนับสนุนให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
แทนที่ในการทำงานเกือบทุกขั้นตอน ทั้งนี้ บุคลากรส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอาจารย์และนักวิจัยที่มาทำงานที่
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มหาวิทยาลัย (Campus) สลับกับการทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยอัตราค่าจ้างของอาจารย์ขึ้นอยู่
กับรายวิชาและผลงานการตีพิมพ์ ไม่มีระบบเงินเดือน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามออกแบบการเรียนของผู้เรียนเอง 
(DIY) ส่วนอัตราค่าจ้างของนักวิจัยขึ ้นอยู ่กับการจ้างตามแต่ละโครงการ เพื่อให้ตอบสนองได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การบริหารจัดการ การอนุมัติและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

การจัดการด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง ดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วย
ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ฉากทัศน์ที่ 3 : Scenario 3 : เป็ดย่าง มช. (ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ไส้อ่ัว มช.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายฉากทัศน์ 

“เป ็ดย ่าง มช.” ม ีรสชาต ิท ี ่ เป ็นเอกล ักษณ์ส ื ่อถ ึ งการม ีล ักษณะเฉพาะของความเป็น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดำเนินงานในสถานที่ใดก็ได้ องค์ประกอบมาจากแหล่งใดก็ได้ แต่ยังคงรสชาติ

ของความเป็นเป็ดย่าง มช. กล่าวคือ มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยคุณภาพที่คงเดิม แต่มีวิธีการที่

แตกต่างกันออกไป โดยผู้เรียนสามารถเรียนที่ใดก็ได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกรอบ หรือ

ความเป็นมหาวิทยาลัย (Brand) ที่ชัดเจน มีการควบคุมคุณภาพ ภายในเป็ดย่าง มช. มีเครื่องปรุง ผัก เต้าหู้ 

(เป็ดมังสวิรัติ) โดยมีผู้สอนเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีแก่นเนื้อหาสาระ และสามารถสอนที่ใดก็ได้ แนวคิด

คล้ายกันกับฉากทัศน์ที่ 4 “Buffet นานาชาติ” ที่มีกุ๊ก (Cook) จัดการให้ คิดสูตรไว้ให้ แต่ผู้ผลิตอาจเป็นใคร

ก็ได้ทั ่วโลก (Decentralized) และถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online course) แต่

ยังคงมีภาคีเครือข่าย (Community college) ในการเช่าพ้ืนที่ต่าง ๆ 

ต ่อมาคณะทำงานได ้ เปล ี ่ยนฉากทัศน ์น ี ้ ให ้ เป ็นภาพ “ไส ้อ ั ่ว มช.” เพ ื ่อให ้คงความเป็น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสื่อความหมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค และเชื่อมโยงกับอาหารประจำ

จังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น  
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5 Issues for scenario 

1) การเรียนการสอน (Learning) 

“ไส้อั ่ว มช. สอดไส้ Digital University” เน้นความเป็นดิจ ิท ัล (Digital University) มีร ูปแบบ 
(Platform) การศึกษาที่ไร้รอยต่อระหว่างการเรียนการสอน การเปลี่ยนผ่าน (Transfer) จากรั้วมหาวิทยาลัย 
(Campus) สู่ ออนไลน์ (Online) กระทำได้ทันที ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ ที่ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับรั้วมหาวิทยาลัย (Campus) ที่สวยงาม 
เน้น ความเป็น “Smart Campus” บนพื้นฐานเทคโนโลยีระดับสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), อินเทอร์เน็ต 
(IOT), Big Data และหุ่นยนต์ (Robot) แบบอัตโนมัติ ซึ่งตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักศึกษาในอนาคต 

● การออกแบบการเรียนรู้ : เน้นการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) 
ที่สมบูรณ์และต่อเนื่องมีรูปแบบ (Platform) เพ่ือการบริหารจัดการ การศึกษา การวิจัย ฯลฯ ที่ล้ำเลิศ
ซึ่งสามารถช่วยทำให้การเปลี่ยนผ่าน (Transfer) การสอนจากรูปแบบปกติ (In-person) สู่การสอนที่ 
เสมือนจริง (Virtual) เกิดขึ้นได้ในทุกสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที (Seamless) 
พร้อมหลักสูตรแบบสหสาขาที่สามารถตอบรับความต้องการผู ้เรียนได้ (Individually Designed 
Major: IDM)  เช่นเดียวกับฉากทัศน์ที่ 4 “บุฟเฟ่ต์นานาชาติ” แต่เน้นความเป็น “Smart Campus” 
เพ่ือดึงดูดผู้เรียนแห่งอนาคต 

● การลงทะเบียนเรียน : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถออกแบบเมเจอร์ (Major) ของ
ตนเองได้ (Individually Designed Major: IDM) แต่ต้องเข้ามาในสายนี้ (IDM track) คือ จะยังคงมี
เกณฑ์ และจะต้องมีการยื่นคำร้องเพ่ือขออนุมัติการออกแบบหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยก่อน 

● โปรแกรม/หลักสูตรการสอน และการสมัครเข้าศึกษา : ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ยัง
มีโครงสร้างสาขาหลักสูตรที ่บูรณาการให้เลือก โดยมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที ่ชาญฉลาดคอยให้
คำแนะนำ มี   Personalized Agents  บนแพลทฟอร์มทางการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ 

● วิธีการสอน : Digital Learning เน้นจุดขายด้านการผสมผสานวิธีการสอนแบบปกติและแบบเสมือน
จริงเข้าด้วยกัน (In-Person and Virtua) ได้อย่างลงตัว มีการสร้างรูปแบบ (Platform) การศึกษาที่
ชาญฉลาด และมีการนำเทคโนโลยี (Digital Technologies) ต่าง ๆ รวมทั้ง Big Data ของผู้เรียนมา
ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ (Personalized) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า การพยากรณ์พฤติกรรมและ
ผลการศึกษาของผู้เรียน 

● วิธีการเรียนรู้ (Pedagogical Approaches) : การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
และการเร ียนร ู ้ผ ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร (Blended Learning with Adult 
Learning and ICT-enabled Learning) 

 



 
99 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

2) การวิจัย (Research) 

 การสร้างโจทย์และผลงานวิจัยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยทีมวิจัยเป็นได้ท้ังบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานวิจัยนั้น ๆ มีศูนย์วิจัยแบบส่วนตัว (Private) ทั่วโลก ที่ผู้วิจัยสามารถไปใช้บริการเพื่อตอบ
โจทย์วิจัยตามยุทธศาสตร์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอาจไม่จำเป็นต้องทำวิจัย ณ สถานที่ตั ้ง ซึ่ งมี
เทคโนโลยี (IT) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการทำการวิจัย 
 

3) การมีส่วนร่วมทางสังคม และนวัตกรรม (Social engagement and Innovation) 

 การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social engagement) เป็นรูปแบบของการบริการวิชาการทั่วโลก (Global 

service) ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย (Supply) รวมไปถึงสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core competency) 

 ในส่วนของนวัตกรรม (Innovation) เป็นแบบ Inside out ทำให้เกิดการนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ 

สามารถเชื่อมโยงกับใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก นอกจากนี้ด้าน Start up จะ

เป็นแบบ “Out wall” แต่ยังคงมีบริบทพ้ืนฐานของความเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ 

 

4) Smart Campus 

ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพของมหาวิทยาลัย (Campus) แต่ใช้ระบบเช่าเมื่อจำเป็น โดย
สามารถใช้พื ้นที ่ได้ทั ่วโลก สถานที ่ในการจัดการเรียนการสอนคือห้องเรียนอยู ่ที ่บ ้านแบบเสมือนจริง 
(Immersive Classroom to Home) สามารถเชื ่อมต่อเคร ือข่ายไร ้รอยต่อได้ทุกที ่ท ุกเวลาที ่ต ้องการ 
(Omnipresence Network) ม ีการว ิ เคราะห ์บนพ ื ้นฐานของการบร ิหารจ ัดการ  ( Analytic-based 
Management Services) หลักส ูตรบางส ่วนมีการตีกรอบไว้ (Scaffold Partial DIY Intelligent-Based 
Curriculum) และมีระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล (Maturity Level of Digital Infrastructure) อยู่
ที่ระดับ 3  
 

5) การบริหารจัดการ (Management) (ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources), ด้าน
การเงิน (Finance) และโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)) 

บุคลากรจากส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้กำกับนโยบาย บุคลากรสายวิชาการทำหน้าที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพื่อควบคุมระบบหรือแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการท่ีสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก 
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นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมคุณภาพอาจารย์และหลักสูตร เพื่อให้รสชาติของเป็ดย่าง มช. คงที่ 
(Consistent and predictable) โดยมีระบบการติดตามความสามารถ (Performance) และประสิทธิผลของ
การเรียนการสอน ซึ่งการจ้างอาจารย์ประจำจะมีจำนวนน้อยลง โดยจะเป็นกลุ่มคน “Cream of the cream” 
เพื่อคงคุณภาพความเป็นมหาวิทยาลัย โดยที่คนกลุ่มนี้สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ แต่ยังคงรูปแบบการเรียน
การสอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

การบริหารจัดการ การอนุมัติ และการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือน
ที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ (AR) เป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะทั้งหมด 

การจัดการด้านงบประมาณ การเง ิน และการคลัง ดำเนินการโดยการจ้างงานจากภายนอก  
(Freelance/outsource) ด้วยระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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ฉากทัศน์ที่ 4 : Scenario 4 : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายฉากทัศน์ 

บุฟเฟต์นานาชาติเป็นฉากทัศน์ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน ลูกค้าจำเป็นต้องมารับประทานอาหารที่ร้าน 

โดยมีกุ๊ก (Cook) เป็นผู้ที่จัดเตรียมส่วนผสมต่าง ๆ (Ingredients) มาวางไว้ในถาด ทำอาหารนานาชาติ เสมือน

มีหลักสูตรรองรับทุกชาติทุกภาษา โดยลูกค้าเป็นทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ซึึ่งสามารถเลือกอาหารหนึ่งอย่าง 

หรือ หลายอย่างจากถาดอาหารมาผสมกันได้ตามความต้องการ หรือ ลูกค้าสามารถสั่งจากกุ๊ก (Cook) ได้ 

โดยตรง โดยถาดแต่ละใบเสมือนมีกรอบอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาหาร (ศาสตร์) ในแต่ละถาดสามารถนำมาผสม

กันเพ่ือให้เกิดอาหารจานใหม่ (ศาสตร์ใหม่) ได้ หรือ การเลือกแต่ละส่วนของหน่วยการเรียน (Micro-module) 

มารวมกันเป็นหน่วยการเรียน (Module) เพื่อรับมอบประกาศนียบัตร (Certificate) และเมื่อเรียนหลาย 

หน่วยการเรียน (Module) ประกอบเข้าด้วยกัน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Requirement) จึงจะได้ระดับ

ปริญญา (Degree) ทั้งนี้ โจทย์วิจัยมาจากอาหารในถาด ซึ่งผู้บริโภคคือ นักศึกษา และอาจารย์ โดยผู้กำหนด

โจทย์วิจัย คือ ผู้ให้ทุน ซึ่งกุ๊ก (Cook) เป็นผู้คัดสรร ดังนั้นกุ๊ก (Cook) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ดี

มากในระดับหนึ่ง 

 

 



 
102 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

5 Issues for scenario 

1) การเรียนการสอน (Learning) 

IDM University การเรียนการสอน: ทั้งออนไลน์ (Virtually) และการพบกันในชั้นเรียน (In-person) 

เพื่อสร้างผู้เรียนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สังคมและคุณภาพการสอน ยังเป็นสิ่งสำคัญมาก กฎ กติกา ระเบียบ 

เกณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่นจะได้รับการจัดการแก้ไข เน้นการออกแบบหลักสูตร (วิชาเอก คอร์ส หัวข้อเนื้อหา) ด้วย

ตนเองรายบุคคล และความเชื่อในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตบนมหาวิทยาลัย (Campus) จริงยังมี

ความสำคัญ 

● การออกแบบการเรียนรู้ : หลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้เรียน (Demand-Driven) โดยบูรณาการ

ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีกติกา กฎเกณฑ์ โครงสร้าง (กรอบแนวคิดในการเลือกสาขา (Track) 

แบบ IDM และจะต้องมีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติการออกแบบจากคณะกรรมการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยก่อน) โดยไม่เน้นเรื ่อง Disruptive Technologies แต่ยังมีความคงไว้ซึ ่งชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย (Campus) ที ่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมกับความทันสมัย และการสร้าง Student 

Journey บนพื้นฐานความเชื่อด้านเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย 

● การลงทะเบียนเรียน : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถออกแบบวิชาเอก (Major)  

ของตนเองได้ Individually Designed Major (IDM) แต่ต้องเข้ามาใน IDM Track ซึ่งมีเกณฑ์และ

ต้องยื่นคำร้องเพ่ือขออนุมัติการออกแบบวิชาเอกจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยก่อน 

● โปรแกรม/หลักสูตรการสอน และการสมัครเข้าศึกษา :  เป็นไปความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ     

แต่ยังคงมีโครงสร้างสาขาหลักสูตรแบบบูรณาการให้เลือก 

● วิธีการสอน : OMO (Online Mergers Off-line) ออนไลน์ผสมผสานกับออฟไลน์ ได้อย่างลงตัว การ

สอนแบบ Flipped Classroom กลายเป็นวิถีชีวิตการสอนแบบปกติของอาจารย์ มีการใช้เครื่องมือ

การสอนเพ่ือการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตอย่างต่อเนื่องและการสอนที่เน้นทั้ง Hard Skill และ 

Soft Skill  

● วิธีการเรียนรู้ (Pedagogical Approaches) : ผสมผสานการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่กับการเรียนรู้แบบการ

มีส่วนร่วมของผู้เรียน (Blended Learning with Adult Learning and Active Learning) 
 

2) การวิจัย (Research) 

 การทำวิจัยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการวิจัยที่สอดรับหรือเป็นไปตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ความเชี ่ยวชาญของบุคลากร ทรัพยากรบุคคล กายภาพ และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลัก (Core Competency) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีศูนย์วิจัยของ
สถาบันวิจัยและคณะที่ดำเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติหรือมหาวิทยาลัย 
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3) การมีส่วนร่วมทางสังคม และนวัตกรรม (Social engagement and Innovation) 

การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ (Local source)  โดยขี้นอยู่กับการจัดหาทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาประเด็นการมีส่วนร่วมทางสังคมและนวัตกรรม เชื่อมโยงผ่านทางหลักสูตร
ที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โดยนวัตกรรมเป็นแบบ Inside-out คำนึงถึงส ิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  (Facilities) ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจต้องพิจารณาเพิ่มกระบวนการเตรียมความพร้อม (Upscale) เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการ

นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ส่วนด้าน Start up สำหรับกลุ่มผู้เรียนอาจยึดโยงกับหลักสูตร

ที่มีอยู่ ร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรในมหาวิทยาลัย (In wall) 

 

4) Smart Campus 

ทรัพยากรทางกายภาพในรั้วมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นอัตโนมัติ (Automation) ทั้งสิ้น เช่น ประตู
อัจฉริยะ (Smart door) ถังขยะอัจฉริยะ (Smart trash can) มิเตอร์วัดการใช้น้ำ (Smart water meter) 
ระบบการปรับอุณภูมิห้องอัจฉริยะ (Smart air cooling system) ระบบฟอกอากาศ (Smart air cleaner) 
เครื ่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart temperature tracking) เป็นต้น อาคารต่าง ๆ มีการบริหารแบบมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอินเทอร์เน็ต (IOT) และปัญญาประดิษฐ์  (AI Cognitive Identity) โดยเน้นการระบุ
ตัวตนด้วย Biometrics (bio), Non-touch Ubiquitous บนเครือข่ายเทคโนโลยี 10G ระบบการคัดเลือก
ผู ้เร ียนอัจฉริยะ (Smart System) โดยพิจารณาจาก Profile/Horoscope of young learners to CMU 
“Intelligent” System ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมีระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล 
(Maturity Level of Digital Infrastructure) อยู่ที่ระดับ 2  

 

5) การบริหารจัดการ (Management) (ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources), ด้าน
การเงิน (Finance) และโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)) 

บุคลากรจากส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้กำกับนโยบาย บุคลากรสายวิชาการ ทำหน้าที่เป็น
ผู ้สอน บุคลากรสายสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการจัดการศึกษาและวิจ ัยให้บริการอาคารสถานที่  
สาธารณูปโภค และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบริหารจัดการ การอนุมัติให้ความเห็นชอบ อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน มีบุคลากรมหาวิทยาลัยจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง 
ด้วยระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ พึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลไทย โดยมหาวิทยาลัยมีเงินรายได้บางส่วน 
ประกอบกับมีการจ้างอาจารย์ นักวิจัย และสายสนับสนุนที่เป็นคนต่างชาติจำนวนมาก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก  ใช้ภาษาไทยเป็นรอง และมีการยกเลิกคณะ เพื่อให้สามารถผสมผสาน (Mix and match) การทำงาน 
การเรียนการสอน และการวิจัยแบบบุฟเฟ่ต์ได้จริง 
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 เมื่อผ่านกระบวนการ “Scenario Planning Process” ทำให้ได้ภาพฉากทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัย 

4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 4 ฉากทัศน์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการเทียบแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับ

ปรับปรุงระยะครึ่งแผน กับฉากทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัย 4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 เม ื ่อได ้ฉากท ัศน ์  คณะทำงานได้ ดำเน ินการ เท ียบแผนปฏ ิบ ัต ิการของแผนย ุทธศาสตร์

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่ (พ.ศ.  2560 -2564) ฉบ ับปร ับปร ุงระยะคร ึ ่ งแผน ก ับฉากท ัศน์ สำหรับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงาน

มหาวิทยาลัย 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน เกี่ยวข้องกับ

การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ที่ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 25 หัวข้อ ต่อไปนี้   
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 1) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 3 หัวข้อ  

 2) ด้านอาหารและสุขภาพ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 3 หัวข้อ 

 3) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 3 หัวข้อ 

 4) ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 5 หัวข้อ 

 5) ด้านการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 4 หัวข้อ 

 6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 7 หัวข้อ 

 คณะทำงานเทียบแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละหัวข้อกับทุกฉากทัศน์ กำหนดเกณฑ์ 

3 ระดับ คือ สีเขียว หมายถึง แผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับฉากทัศน์ สีเหลือง หมายถึง ไม่

แน่ใจ และสีแดง หมายถึง อาจต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับฉาก

ทัศน์  

 จากการให้คะแนนผลปรากฏว่ามียุทธศาสตร์จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 15 หัวข้อที่

ได้สีเขียวทั้งหมด หรือสีเขียวปนกับสีเหลือง ซึ่งหมายความว่าแผนปฏิบัติการนั้นค่อนข้างสอดคล้องกับทุกฉาก

ทัศน์ ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแผนปฏิบัติการในระยะยาวที่เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตสำหรับฉากทัศน์ที ่ 1 และ 2 ในประเด็นที ่ย ังมีการยึดโยงกับความเป็น

มหาวิทยาลัยอยู่ ซึ่งควรปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับการสร้างงานวิจัยด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องยึดโยงกับมหาวิทยาลัย 
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 ด้านที่ 2 คือ ด้านอาหารและสุขภาพ เป็นแผนปฏิบัติการในระยะยาวที่เกี ่ยวกับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมุ่งเน้นที่จะดำเนินการ ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต คณะทำงานจึงมีความคิดเห็นว่าแผนปฏิบัติการนี้เหมาะสมสำหรับทุกฉากทัศน์ 

 

 

 

 

 ด้านที่ 3 คือ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เป็นด้านที่ในแต่ละหัวข้อไม่มีสีเขียวทั้งหมด หรือสีเขียวปนกับสี

เหลือง จึงอาจต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละฉากทัศน์ 
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 ด้านที่ 4 คือ ด้านการจัดการศึกษา มีทั้งแผนปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะยาว เกี่ยวข้องกับการ

สนับสนุนให้คณะและส่วนงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และคอร์สออนไลน์ (Online course) ที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียนแห่งอนาคต รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะแห่งโลกอนาคตและคนทุกช่วงวัย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับทุกฉากทัศน์ เนื่องจากเรื่องดังกล่าว

เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงควรให้ความสำคัญในการดำเนินการในขณะนี้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต 
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 ด้านที่ 5 คือ ด้านการจัดการนวัตกรรม มีทั้งแผนปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะยาว เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมากขึ้น 

ในการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีสอดรับกับทุกฉากทัศน์ได้ 
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 ด้านที่ 6 คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีทั้งแผนปฏิบัติการในระยะสั้นและ

ระยะยาว เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่รองรับการบริหารมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร และรองรับการ

ทำงานของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น แต่

สำหรับฉากทัศน์ที่ 1 และ 3 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารมหาวิทยาลัย 

(Campus) ของผู้บริหารในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้บริหาร

อาจต้องมีความรู้กว้างและศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่อย่างจริงจัง 
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 จากกระบวนการเทียบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะ

ครึ ่งแผน ซึ ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันของมหาวิทยาลัย กับฉากทัศน์มหาวิทยาลัย 4.0 ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการมองภาพอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังผลปรากฏข้างต้นว่า ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผนค่อนข้างมีความสอดคล้องกับฉากทัศน์ทั้ง 4 ฉากทัศน์ โดย

แผนปฏิบัติการบางส่วนมีความเหมาะสมกับทุกฉากทัศน์ และแผนบางส่วนอาจต้องมีการปรับเพ่ือให้สอดคล้อง

กับภาพอนาคตต่อไป  
 

กระบวนการมองภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) 

 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ สำหรับโครงการมหาวิทยาลัย 

4.0” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกันทั้ง 3 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอกระบวนการเทียบแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุงระยะครึ่งแผน กับฉากทัศน์มหาวิทยาลัย 4.0 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับคำแนะนำและข้อเสนอจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ ่งสรรพ์  

ขาวสอาด (ประธานแผนงานคนไทย 4.0 ) และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิว ัฒน์ รัตนวราหะ (วิทยากร

กระบวนการ) สำหรับปรับแก้ไขและเพ่ิมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ได้เป็นผู้นำกระบวนการมองภาพอนาคตย้อนกลับ 

(Backcasting) เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยไปสู่อนาคต 20 ปีข้างหน้า คณะทำงานดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้

จากการดำเนินข้างต้น มาสร้างภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ ปี พ.ศ. 2583 โดยได้

ระบุองค์ประกอบหลัก (Values) 3 ประการ คือ 1) Customized Flexible Learning 2) Global and High 

Impact Research และ 3 )  Flexible Management ซ ึ ่ งคณะทำงานได้ มองภาพอนาคตย ้อนกลับ 

(Backcasting) ทุก ๆ 5 ปี เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) ย้อนกลับมายังปัจจุบันที่ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 

2020) ทำให้เห็นภาพปัจจัยหลักทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในแต่ละด้านท่ีควรขับเคลื่อนเพ่ือมุ่ง

สู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยในอีก 20 ปีข้างหน้า (Preferable Future) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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3 Values of CMU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การมองภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) หัวข้อที่ 1) Customized Flexible Learning 
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การมองภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) หัวข้อที่ 2) Global and High Impact Research 
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การมองภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) หัวข้อที่ 3) Flexible Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม ื ่ อผ ่ านกระบวนการคาดการณ ์ เช ิ งย ุทธศาสตร ์  ( Strategic foresight) ท ุกข ั ้นตอนแล้ว  

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ (ประธานคณะทำงาน) ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวัน

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ทั้งในด้านกระบวนการดำเนินการและผลการ

ดำเนินการของโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 รวมถึงแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ต่อไป 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากการดำเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกระบวนการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เริ ่มจากการกำหนดขอบเขต (Scoping) และการกวาด
สัญญาณ (Scanning) เพื่อให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย นำไปสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
จริง (Possibility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อมหาวิทยาลัย 
(Impact) เพื่อให้สามารถมองภาพอนาคต (Forecasting) โดยการสร้างฉากทัศน์ (Scenario) และนำไปเทียบ
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านอาหารและ
สุขภาพ 3) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 4) ด้านการจัดการศึกษา 5) ด้านการจัดการนวัตกรรม และ 6) ด้านการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 25 
แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินการพบว่า มียุทธศาสตร์จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 15 
แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับฉากทัศน์ทั้ง 4 ฉากทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(แผนปฏิบัติการในระยะยาวที่เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอกมหาวิทยาลัย) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอาหารและ
สุขภาพ (แผนปฏิบัติการในระยะยาวที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพสู่ภายนอก
มหาวิทยาลัย) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา (แผนปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนให้คณะและส่วนงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และคอร์สออนไลน์ (Online course) ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนแห่งอนาคต รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะแห่งโลกอนาคตและคนทุกช่วงวัย) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการนวัตกรรม (แผนปฏิบัติการในระยะ
สั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการขยาย
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมากขึ้น ในการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน) และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (แผนปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบต่างๆ ที่รองรับการบริหารมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร และรองรับการทำงานของบุคลากร รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น) ผลที่ได้จากการดำเนินการ
ดังกล่าวนี้ ทำให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป 

คณะทำงานยังได้สร้างภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2583 และนำกระบวนการมองภาพอนาคต
ย้อนกลับ (Backcasting) มาใช้เพ่ือหาปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รวมถึงสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้น
ระหว่างทางเพื ่อรองรับสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก (Values of CMU)  
ค ื อ  1 )  Customized Flexible Learning 2 )  Global and High Impact Research และ  3 )  Flexible 
management ซึ่งในระยะสั้นมหาวิทยาลัยอาจนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสำหรับการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที ่ 13 ได้ ส่วนในระยะยาวคณะทำงานคาดหวังว่า  
หากมหาว ิทยาล ัยให ้ความสำค ัญและผล ักด ันการดำเน ินงานที ่สอดคล้องก ับปัจจ ัยหลักด ังกล ่าว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสามารถมุ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอนาคต 20 ปีข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 
(Preferable Future) 
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กลุ่มที่ 1 ด้านมหาวิทยาลัย (University) ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 

15 Driving Forces (Wild cards) 

 

ปัจจัยท่ี 1 : ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย (University Survival) 

  ข้อมูลทั ่วไปที ่เกี ่ยวข้อง : ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังเข้าสู ่ตลาดธุรกิจ

การศึกษาที่มีการแข่งขันสูงเริ่มมีคู่แข่งไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศ แต่เป็นคู่แข่งจาก

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งในด้านความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัย การสอนแบบหลักสูตรร่วม การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มเห็นสัญญาณของจำนวนนักศึกษาที่น้อยลง และได้มองหา

นักศึกษาจากต่างประเทศเพ่ือเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยของตน  

  ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นตัวเร่ง

สำคัญที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที่และทุกเวลา 

อีกท้ังสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ยังส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของการแข่งขันปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำของ

โลก ได้มีการจัดให้มีหลักสูตรแบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดย

ผู้เรียนยังสามารถรับใบประกาศนียบัตร การสะสมหน่วยกิต หรือการรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้ 

 นอกจากนี้บริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ได้เริ่มให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานมากขึ้น และ

มองปริญญาบัตรหรือสาขาที่จบน้อยลง เน้นทักษะในด้านต่าง ๆ มากกว่าความรู้หรือเนื้อหาด้านวิชาการเพียง

อย่างเดียว ส่งผลให้เกิดเป็นค่านิยมใหม่สำหรับคนทำงาน และเยาวชนในรุ่นต่อ ๆ ไป ที่ไม่จำเป็นต้องเรียน

มหาวิทยาลัยและมีปริญญาบัตรก็สามารถสมัครงานกับองค์กรเอกชนได้ 

 ปัญหาสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรด้วยวิวัฒนาการทางด้าน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ทำให้ประชาชนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น หลาย ๆ ประเทศเริ่มประสบ

กับปัญหาการเข้าสู่ประชาคมสูงวัย ในขณะเดียวกันจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่น้อยลง ปัญหาเหล่า นี้ส่งผลให้มี

จำนวนตัวป้อนของนักเรียนและนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยน้อยลง 

 

 

 



 
117 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

ปัจจัยที่ 2 : จำนวนบุคลากรสายวิชาการคุณภาพสูงลดลง Decreasing number of highly-qualified 

candidates (Prof.) 

  ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้อง : ปัญหาการเตรียมบุคลากรสายวิชาการเพ่ือทดแทน

และการรับเข้าบุคลากรใหม่เพื ่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลการสายวิชาการ

คุณภาพสูง เป็นประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทั่ว

โลก โดยมีความเก่ียวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

ด้าน Recruitment และ Human Resources Development โดยมีผลกระทบสำคัญ

ต่อความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และความคงอยู่ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

 

 

ปัจจัยท่ี 3 : Social Media and University Branding 

  ข้อมูลทั ่วไปที ่เกี ่ยวข้อง : มหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นตัวขับเคลื ่อนด้าน

เศรษฐกิจ นโยบายก็มีอิทธิพลสำคัญต่อทิศทางของการเปลี ่ยนแปลง การศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันเริ่มมองถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นักศึกษา

ต่างประเทศมีบทบาทต่อการศึกษาของไทย นโยบายจึงควรมีการสนับสนุนกลุ่ม

การศึกษาเหล่านี้ 

  มีงานวิจัยที่สนับสนุน กล่าวถึงมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาว่า Social 

Media เป็นเครื ่องมือในการทำ branding ให้แก่มหาวิทยาลัย การศึกษาพบว่า 

Twitter มีบทบาทต่อการติดต่อสื่อสาร พูดคุยระหว่างมหาวิทยาลัยและบุคคล ส่วน 

Facebook เป็นช่องทางหลักสำหรับการโพสต์ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสื่อสารให้กับกลุ่มลู กค้า

ต่างประเทศได้ จึงสรุปประเด็นนี ้ได้ว่า Social Media เป็นช่องทางที ่มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยและกลุ่มลูกค้า 

 การเชื่อมโยงระหว่าง Social Media และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยใน 

สหราชอาณาจักร 56 แห่ง พบว่า Facebook และ Twitter ส่งผลกระทบทางบวกต่อการสื ่อสารเรื ่อง 

branding ของสถาบัน โดยเฉพาะ Twitter เป็นแพลตฟอร์มหลักถึงการส่งผ่านคุณค่าของสถาบันผ่านการ

สื่อสาร นอกเหนือจากนี้ Social Media ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางของกระบวนการเริ่มต้นของการ recruitment 

นักศึกษา แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงคือข้อความที่จะต้องสื่อสารผ่านทางช่องทางเหล่านี้ 
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ปัจจัยท่ี 4 : ความจำเป็นของการทำงานร่วมกับภาคเอกชน (Need for private-sector partnership) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : จากการนำเสนอหัวข้อ Technology to Marketplace : An 

Expanded Mission for University ของผ ู ้ อำนวยการ  Deshpande Center for 

Technological Innovation แห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ในงาน Association of University Technology Manager : AUTM Asia 2017 ณ 

Hong Kong Science Park ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยไว้

ว่า พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาควรมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในโลกของความเป็นจริง 

ไม่ได้มุ ่งสู ่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอีกต่อไป โดยมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ 

นักวิชาการ นักวิจัยควรรู้ลึกรู้จริงถึงการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ใน

ห้องปฏิบัติการเพื่อการตีพิมพ์วารสารเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่องานวิจัยไปสู่ภาคเอกชน

ให้เกิดการใช้งานจริง หากงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชนได้จะส่งผลกระทบต่อการสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้เกิดเป็น Innovation Eco-systems สร้างความม่ันคง มั่งค่ังให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 

ปัจจัยท่ี 5 : Effective Governance & Sustainable Development Goals (SDGs) ของ UN 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : องค์การสหประชาชาติได้เริ่มเรียกร้องให้ทุกคนหันมาสนใจ

เรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2515 โดยได้ตั้งคณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ

การพัฒนา (World Commission on Environment and Development – WCED) 

ขึ้น และได้จัด The Earth Summit ที่ประเทศบราซิลเมื่อปี 2535 ในที่ประชุมนั้นมี

หนังสือประกอบการประชุมที่เรียกว่า Brundtland Report: Our Common Future 

ที่ได้ให้คำจำกัดความคำว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ว่า

หมายถึง “การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ลดขีด

ความสามารถในการตอบสนองความจำเป็นของคนยุคต่อไป”  

ระหว ่างปี 2543-2558  สหประชาชาติได ้จ ัดทำป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals: MDGs) จำนวน 8 เป้าหมาย ได้แก่  

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย  

 เป้าหมายที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

 เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ  

 เป้าหมายที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก  

 เป้าหมายที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์  
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 เป้าหมายที่ 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสำคัญอ่ืน ๆ  

 เป้าหมายที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

 ในยุค MDGs ทางองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกได้ขับเคลื่อนแนวคิดการบริหางานภาครัฐ

ภายใต้กรอบ Good Governance ที่มีการแปลเป็นภาษาไทยว่า “ธรรมาภิบาล” โดยในประเทศไทยได้

กำหนดให้มี 6 หลัก ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม - Rule of law 2) หลักคุณธรรม - Ethics 3) หลักความโปร่งใส - 

Transparency 4) หลักการมีส่วนร่วม - Participation 5) หลักความรับผิดชอบ - Accountability 6) หลัก

ความคุ้มค่า - Value for money รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้เน้นเรื่องหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

และการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยภาคประชาชนและองค์กรที ่เกี ่ยวข้อง ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่เน้นเรื่องความมีประสิทธิภาพ ปราศจากทุจริต 

และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ Good Governance ในระดับสากล 

 ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาและเห็นถึงความเชื่อมโยงของ

ปัญหาต่าง ๆ จึงมองกรอบการพัฒนาในเชิงบูรณาการทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

สิ่งแวดล้อม จึงได้นำบทเรียนของ MDGs มาปรับปรุงและขยายขอบเขต สุดท้ายผู้นำจากประเทศสมาชิก 193 

ประเทศได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาชุดใหม่ของโลก ที่เรียกว่า Sustainable Development Goals 

หรือ the 2030 Agenda for Sustainable Development (วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030) เมื่อเดือน

กันยายน 2558 ซึ่งมีท้ังหมด 17 เป้าหมาย ดังนี้ 

 เป้าหมายที่ 1  ขจัดความยากจน  

 เป้าหมายที่ 2  ขจัดความหิวโหย  

 เป้าหมายที่ 3  การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  

 เป้าหมายที่ 4  การศึกษาที่เท่าเทียม  

 เป้าหมายที่ 5  ความเท่าเทียมทางเพศ  

 เป้าหมายที่ 6  การจัดการน้ำและสุขาภิบาล  

 เป้าหมายที่ 7  พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  

 เป้าหมายที่ 8  การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 เป้าหมายที่ 9  อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

 เป้าหมายที่ 10  ลดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม  

 เป้าหมายที่ 11  เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  

 เป้าหมายที่ 12  แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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 เป้าหมายที่ 13  การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 เป้าหมายที่ 14  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  

 เป้าหมายที่ 15  การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  

 เป้าหมายที่ 16  สันติภาพ ความเป็นธรรม องค์กรที่เข้มแข็ง 

 เป้าหมายที่ 17  ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ในปี 2561 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ได้ประกาศแนวคิดการ

บริหารงานภาครัฐใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศปรับนโยบายและกฎหมายให้สามารถทำตาม

เป้าหมายทั้ง 17 ข้อได้สำเร็จตามกรอบเวลาที ่กำหนด โดยเรียกว่าหลักการ Effective Governance ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 หลักการใหญ่ และ 11 ข้อย่อย ดังนี้ 

 A. Effectiveness - ความมีประสิทธิผล 

  1. Competence – สมรรถนะของผู้ทำงานภาครัฐ 

  2. Sound policymaking – การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี มีหลักเหตุผล 

  3. Collaboration – การประสานร่วมมือกัน 

 B. Accountability – ความรับผิดรับชอบ 

  4. Integrity – ความซื่อตรงยึดหลักคุณธรรม 

  5. Transparency – ความโปร่งใส 

  6. Independent Oversight - การมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 

 C. Inclusiveness – ความทั่วถึง 

  7. Leaving no one behind – การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

  8. Non-discrimination – การไม่เลือกปฏิบัติ 

  9. Participation – การมีส่วนร่วม 

  10. Subsidiarity – การให้หน่วยปกครองที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดให้บริการสาธารณะที่ทำได้ 

  11. Intergenerational equity – ความเป็นธรรมระหว่างรุ่นคน  

 โดยหลักการใหม่ที่ไม่ได้เน้นมาก่อนคือ ข้อ 2 เรื่องนโยบายสาธารณะที่ดี มีหลักเหตุผล และ ข้อ 7, 8, 

10, และ 11  

 ข้อ 2 ในเรื่องนโยบายสาธารณะนั้น เน้นเรื่อง Policy Coherenceหรือความเชื่อมโยงแบบมีตรรกะที่

ดีของนโยบายสาธารณะ เช่น หากต้องการให้คนหันมาใช้รถสาธารณะก็ต้องไม่ลดภาษีการซื้อรถยนต์หรือการ
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ให้อาคารต่าง ๆ มีที่จอดรถ หรือ หากต้องการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะเป็นความเสี่ยงทางรายได้ ทั้งเป็น

ภัยต่อระบบนิเวศก็ต้องไม่สนับสนุนให้เกิดการกู้ยืมเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทนั้น เป็นต้น  

 ส่วนข้อ 11 นับว่าสำคัญมากเพราะหมายถึงความยั่งยืนอย่างแท้จริง การกระทำของคนรุ่นปัจจุบันต้อง

เป็นธรรมหรือไม่เป็นภาระสำหรับคนรุ่นต่อไป เช่น เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความพอดี การสร้าง

ขยะ การให้สวัสดิการรัฐ โครงสร้างบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น ซึ่งต้องสะท้อนในการออกแบบนโยบายสาธารณะ

ที่ดีมีหลักเหตุผล เช่นกัน 

 ข้อสังเกตคือหลักการใหม่ที ่สหประชาชาติสนับสนุนชุดนี ้ เน ้นความเป็นประชาธิปไตยหรือ

กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองน้อยลง หากเน้นผลของการบริหารงานมากยิ่งขึ้น โดยวัดจากเป้าหมายทั้ง 

17 ข้อ ตรงนี้คือจุดต่างที่สำคัญจากชุดความคิดเรื่อง Good Governance ในอดีต นับเป็นการเปิดโอกาสให้

ประเทศต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการปกครองหรือการบริหารภาครัฐที่แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยแบบยุโรป

ตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา เช่น จีน สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลาง ได้แสดงบทบาทเรื่องการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ จึงใช้แนวคิดว่า Effective Governance คือการบริหารงานภาครัฐแบบเกิดผล

สัมฤทธิ์นั้นเอง 

 

 

ปัจจัยท่ี 6 : ค่านิยมผู้เรียนที่เปลี่ยนไป (Personalization and Customization) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : ผู้เรียนในยุคปัจจุบันมีมุมมองและความคาดหวังต่อระบบ

การศึกษาที ่เปลี ่ยนแปลงไป เช ่น เมื ่อพิจารณาข้อมูลจากมูลนิธ ิ Lumina ใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กลั่นกรองความต้องการของผู้เรียนในอนาคตไว้ เช่น จากเดิมที่ให้

คุณค่ากับการเรียนตามหลักสูตรเพื่อให้ได้ปริญญา เปลี่ยนไปมุ่งเน้นสมรรถนะที่ตอบ

ความต้องการของตนและตอบความต้องการในวิชาชีพที่ปรารถนา อาจต้องการเริ่ม

ทำงานก่อนจบการศึกษา ส่วนกลุ ่มวัยทำงานก็มีความต้องการ up-skill/re-skill 

เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในวิชาชีพ มีอิสระในการเลือก

สิ่งที่เรียนและรูปแบบการเรียน เช่น ต้องการทางเลือกในการเรียนแบบ online ใน

เวลาที่ต้องการ, ต้องการ mentor หรือ coach ในรูปแบบ personalized learning 

และมุ่งเน้นใบรับรองสมรรถนะท่ีตรงความต้องการและใช้เวลาสั้นกว่าปริญญา เป็นต้น 

 

 

กลุ่มที่ 2 ด้านนักศึกษา (Learner) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 
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ปัจจัยที่ 7 : ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ (Escalating Need for Innovative 

Pedagogical Approaches) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : สัญญาณของการที่ผู้จบการศึกษาไม่สามารถหางานที่ตรงกับ

คุณสมบัติที่ได้ศึกษามามีแนวโน้มที่สูงขึ้น อีกท้ัง สัญญาณของความไม่พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต หรือนายจ้าง ที่พบว่าบัณฑิตในปัจจุบัน มีทักษะ(competencies) ที่ไม่สามารถ

เริ่มงานได้ทันที และบางครั้งก็ไม่ตรงกับความต้องการของงาน ทำให้เกิดความจำเป็นที่

เพิ ่มขึ ้นด้านวิธีการสอนแนวใหม่ ที ่เน้นทักษะและประสบการณ์จริง นอกจากนี้ 

สัญญาณของอาชีพในอนาคต (Future Job) ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ที่ทำให้เกิดความจำเป็นในด้านการจัดการเรียนและวิธีการสอนแนวใหม่ 

 ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่มีผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต 

กล่าวคือ จะเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งด้านการเรียนการสอน (pedagogical approaches) และแพลทฟอร์ม

การเรียนรู้ (Learning Platform) ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญ (Digital First or 

Technology-Driven pedagogical approaches) เช่น เทคโนโลยี AI, 5G, Big Data, Learning Analytics 

ที่ทำให้เกิด Personalized Learning ได้จริง ในขณะที่รูปแบบการเรียนรู้จะอาศัยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

(Networked Community) อยู ่ในลักษณะไม่เป็นทางการ ( informal learning) และอาศัยโซเชียลมีเดีย 

(Socially-Mediated Learning) เป็นการสอนแบบ Pull Learning Approach จากทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ ที่

มีอยู่รอบตัวโดยผู้เรียนเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ของตน (Self-Directed/ Self-Regulated Learning) การ

เรียนรู้เกิดบนเครื ่องมือ (devices) ที่พกพาได้ (Mobile) โดยจะไม่มีสูตรสำเร็จ ทั้งด้านการจัดโปรแกรม 

หลักสูตร รายวิชา หัวข้อเนื้อหา และ/หรือ การออกแบบการสอน เพราะจะต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ายที่สุด คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ

การเรียนรู้เหล่านี้เกือบทั้งหมดจะได้รับการบัญญัติหรือการปรับนิยามขึ้นใหม่ 
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ปัจจัยที ่ 8 : ความต้องการทักษะชีวิตมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ้น ( Increasing Demand for Life/ Social 

Skills) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับ

ปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ รอบตัวอย่างเหมาะสม ทักษะชีวิตมีความสำคัญในการ

ตัดสินใจ ในการสื่อสารเพื่อการปฏิเสธ คัดค้าน การเจรจาต่อรอง การสื่อสารเพื่อรักษา

จุดยืนของตัวเอง โดยเสนอแนวทางที ่ด ีกว่าและรู ้จ ักหาเหตุผลโน้มน้าวให้มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างละมุนละม่อม 

 

 

ทักษะชีวิตพ้ืนฐานหรือทักษะชีวิตหลัก โดยภาพรวมมี 10 ประการ คือ 

 1) การตัดสินใจ (Decision making)  

 2) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 

 3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

 4) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 

 5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) 

 6) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship) 

 7) ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 

 8) ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) 

 9) การจัดเก็บอารมณ์ (Coping with emotion ) 

 10) การจัดการความเครียด (Coping with Stress) 

 ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีสภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

เทคโนโลยี ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด จึงสนใจคนรอบข้างน้อยลง การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันลดลง เนื่องจากอิทธิพลของ Social Media รวมถึงโครงสร้างสถาบันครอบครัวที่

เปลี่ยนไป ครอบครัวมีปัญหารุนแรง ทำให้ผู้คนมีภาวะเครียดมากขึ้น มีพฤติกรรมก้าวร้าว นำมาซึ่งการทำร้าย

ตัวเอง และผู้อื่น ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีแนวโน้มความต้องการสูงมาก คือ การจัดการ

ความเครียด 
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ปัจจัยท่ี 9 : ช่องว่างระหว่างวัยที่เพิ่มขึ้น (Rising Generation Gap) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : เรื่องช่องว่างระหว่างวัยในยุคปัจจุบันเกิดจากประสบการณ์

ทางการเมืองและสังคมที่ต่างกันของแต่ละสมัย เช่น กลุ่ม Baby Boomer และ Silent 

Generation จะจำได้ถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ ในขณะที่ Gen X, Y, Z จะไม่เข้าใจเรื่องนี้นัก 

นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างวัยในปัจจุบัน กลุ่ม Gen Y และ Z เป็น Digital Natives หรือคนท่ีเติบโตมาใน

โลกที่มีมือถือ, laptop, และ Internet โดยทั่วไป เป็นโลกที่มี email, messaging 

รวมถึง Google, Facebook, Twitter และ Instagram เป็นเรื่องปกติ  

 เรื่องช่องว่างระหว่างวัยนั้นส่งผลในหลายด้านเพราะความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องความหวัง ความฝัน ค่านิยมในการดำรงชีวิต อาชีพ มุมมองต่อเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน การสร้าง

ครอบครัว ความกตัญญู การใช้เงิน รวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่ต่างกันมาก ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งรูปแบบ

ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน 

 ทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยและผู้ว่าจ้าง รวมถึงภาครัฐเองต้องปรับตัวในการทำงาน การสื่อสาร และ

เป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กร ภาพข้างล่างแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนประชากรตามวัยต่าง ๆ ของประเทศไทย 

การศึกษาทั้งทางตะวันตกและในประเทศไทยพบว่าชาวดิจิทัลมักมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. เกิดมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี (Equipped with Smart)  

 2. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

 3. เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovators) 

 4. ชอบความโปร่งใส (Transparency) 

 5. ให้เทคโนโลยีคิดให้เลยไม่ได้ฝึกสมอง (Stupidification)  

 6. ต้องการความรวดเร็ว (Need for speed)   

 7. มีความคิดต่อเรื่องเวลาเปลี่ยนไป (Having a new sense of time) 

 8. ชอบค้นหาตัวตน (Personalization)  

 9. ชอบสร้างตัวตนอย่างเฉพาะ (Customization)  

 10. มีอิสระในตนเอง (Independence/Freedom)  

 11. ชอบสื่อที่มีภาพ (Communicates with Images) 

 12. ให้ความร่วมมือ (Collaboration) 

 13. มีส่วนร่วมกับสังคม (Civic engagement) 

 14. มีความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) 
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กลุ่มที่ 3 ด้านตลาด (Market) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

 15. มีตัวตนที่หลากหลาย (Multiple identities) 

 16. ลดอคติการเหยียดหยามผู้อื่น (Decrease Discrimination)  

 17. สร้างโลกส่วนตัว (Create their own private world)  

 18. สังคมก้มหน้า (Thumb Generation)  

 19. ออนไลน์ตลอด (Interactive) 

 20. มั่นใจในตนเอง (Self-confident) 

 21. ยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนเอง (Stand for individual rights) 

 22. กล้าแสดงความคิดเห็น (Free expression) 

 23. เปรียบตนเองเป็นเทคโนโลยี (Intimate Technology Function) 

 24. ตื่นตัวต่อข่าวสาร (Information Alertness) 

 25. สร้างเครือข่ายออนไลน์ (Net-Networking) 

 ความแตกต่างที่สำคัญคือเรื่องการศึกษา งานวิจัยในสหรัฐพบว่าคนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่สูงกว่ารุ่น 

Baby Boomer มาก 

 

ปัจจัยท่ี 10 : งานที่หายไปและงานที่เกิดขึ้นใหม่ (Job lost, Job gains) 

ข้อมูลทั่วไปที ่เกี ่ยวข้อง : การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) โดยเฉพาะ

ปัญญาประดิษฐ์และ Automation กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนมีความสามารถ

เทียบเท่าหรือสูงกว่ามนุษย์ไปหลายด้าน หากประเทศไทยดำเนินตามวิสัยทัศน์ “ไทย

แลนด์ 4.0” ซึ ่งมีการนำระบบ Automation มาใช้อย่างเต็มที ่ ในอีกเกือบ 20 ปี

ข้างหน้าจะมีงานประมาณ 1.5 ล้านตำแหน่งหายไป (ทีดีอาร์ไอ, 2561)  

  แรงงานไทยที่มีความเสี ่ยงสูงจากการถูกคอมพิวเตอร์ และเครื ่องจักร

ทดแทนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และการศึกษาต่ำ ซึ่งมีความพร้อมในการปรับตัวน้อย 

แม้กระท่ังคนทำงานวิชาชีพที่มีการศึกษาสูง ส่วนหนึ่งก็จะได้รับผลกระทบด้วย รายงาน

ของ World Economic Forum (2018) คาดการณ์ว่าอัตราการทำงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรในปี 

2565 จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเฉพาะด้านข่าวสารและการจัดการข้อมูล (Information 

and data processing) ที่จะมีสัดส่วนของเครื่องจักรสูงถึงร้อยละ 62 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งงาน

จำนวนมากที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี แต่ World Economic Forum (2018) ก็รายงานว่าจะมีงานลักษณะ

ใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้น

เช่นกัน  



 
126 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

 นอกจากนี้ การเติบโตของ Gig Economy ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานที่รับจ้างจบ

เป็นครั้งคราวไป ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานยุคใหม่ที่นิยมทำงานอิสระ รับ

งานเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ อีกทั้ง Online platform ที่ส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบ Gig ทำได้ง่ายขึ้น การศึกษา

ของ Kunyaruk Naiyaraksaree (2017, 2018) พบว่าผู้ที่รับงานแบบ Gig มีสูงถึงร้อยละ 30 ของกำลังแรงงาน

ในประเทศไทย และผู้ที่ต้องการลาออกจากงานประจำเพื่อไปรับงานรูปแบบ Gig คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้

ทำงานประจำ โดยมีเหตุผลเกี่ยวกับความอิสระในการทำงานเป็นหลัก 

 ดังนั ้นจึงกล่าวได้ว่าพลวัตของตลาดแรงงานจะมีทั ้งงานที่ หายไป และงานที ่เกิดขึ ้นใหม่ ตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และรูปแบบการใช้ชีวิตของแรงงานในอนาคต 

 

ปัจจัยท่ี 11 : Rise of Creative Industry Economy (Chiang Mai: High touch, Wellness Industry) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคเหนือ

ของประเทศไทย มีจุดเด่นทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ ควบคู่กับ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลากหลาย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่

แต่ละปีประมาณ 9 ล้านคนครั้ง 2 ใน 3 คือคนไทย (ประมาณ 6 ล้านคนครั้ง) 1 ใน 3 

คือคนต่างชาติ (ประมาณ 3 ล้านคนครั้ง โดยครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น

นักท่องเที่ยวจีน)  

  นอกเหนือจากจดุเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม

และความสวยงามเชิงกายภาพแล้ว จุดเด่นด้านอุปนิสัยที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ความอ่อนช้อยงดงามของผู้คนทั้งใน

ด้านการพูดจา และการให้บริการด้วยจิตบริการ ก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่ทำให้งานบริการของเมืองท่องเที่ยว

เชียงใหม่มีความโดดเด่น ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองปลายทางเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน (Leisure) ของ

ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ    

 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจภาคบริการจากจุดเด่นอันเป็นอัตลักษณ์ยากต่อการเลียนแบบนี้จึงเป็น

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับฐานทุนมนุษย์ และทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตแบบ Slow Life ที่เชียงใหม่มีอยู่ 
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ปัจจัยท่ี 12 : Chinesation trend in CM (neo-globalization) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบทบาทของมหาวิทยาลัยภูมิภาคทำ

หน้าที่เสมือนตัวกลางติดต่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศจีนในหลายมิติ เปรียบเสมือนตัว

ช่วยขยายกระแสจีนาภิวัฒน์สู่ประเทศไทย สัญญาณสำคัญยืนยันบทบาทดังกล่าวคือ 

เหตุการณ์ที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ

ต้องต้อนรับอาคันตุกะจากจีนอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีความหลากหลาย

ของอาคันตุกะที ่มาเยี ่ยมเยือน ทั ้งที ่เป็นผู ้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั ้นนำของจีน 

สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของเมือง หรือมณฑล บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้า

พบพร้อมข้อเสนอเพื ่อสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบ ทั ้งมิติด้านการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนการทำวิจัยร่วมกัน โดยมีทั้งการร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการศึกษาในจีน รวมถึงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเมือง และ

กับบริษัทเอกชน  

 การเข้ามาของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จากจีนที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยข้างต้น แสดงให้เห็น

ความกระตือรือร้นในการขยายบทบาทของจีนในต่างประเทศ ซึ่งหากมองในภาพกว้างจะพบว่าจีนาภิวัฒน์เข้า

มามีบทบาทต่อประเทศไทยและทั่วโลกในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็น  

 1) มิติทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

 2) มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกลไกเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมของรัฐ  

 3) มิติความร่วมมือระดับเมืองต่อเมือง  

 4) มิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 5) มิติทางการศึกษา  

 การขับเคลื่อนบทบาททั้งหมดถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบครบทุกองคาพยพผ่านยุทธศาสตร์ “ความ

ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt Road Initiative: BRI) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จีน

เรียกว่า “การสร้างโลกาภิวัฒน์ใหม่” ซึ่งแตกต่างจากโลกาภิวัตน์เดิมที่เป็นประโยชน์แต่สำหรับประเทศรำ่รวย 

แต่ “โลกาภิวัตน์ใหม่” ของ BRI ถูกออกแบบมาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา (จีนกล่าวว่า โลกาภิวัฒน์เดิม 1 ใน

3 ของประเทศในโลกนี้ที่มี GDP รวมกัน 2 ใน 3 เป็นผู้ได้ประโยชน์ แต่โลกาภิวัตน์ใหม่ 2 ใน 3 ของประเทศใน

โลกนี้ที่มี GDP รวมกัน 1 ใน 3 จะเป็นผู้ได้ประโยชน์) 

กลุ่มที่ 4 ด้านบริบทภายนอก (External System) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 
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 ภายใต้ BRI ทำให้จีนมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง รอบด้านและยืดหยุ่น ทำให้มองเห็นแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก BRI ที่ผลักดันให้จีนาภิวัฒน์เป็นผู้นำสร้างโลกาภิวัฒน์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 

- BRI ของจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างรอบด้าน และสนับสนุนให้

องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนจีน “ก้าวออกไป” แสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับต่างประเทศอย่าง

เต็มกำลัง ภายใต้การกำกับดูแลทิศทางของรัฐบาลจีน เช่นบริษัทเอกชนจีน (ท้ังที่เป็นเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) ที่

เข้าไปลงทุนในต่างประเทศที่มีจำนวนเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา  

- BRI ของจีนให้ความสำคัญกับการเปิดการค้าเสรี ในรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ

ประเทศหรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบอนุภูมิภาค (เช่น ความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่น้ำล้านช้าง -แม่

โขง (LMC) และเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน) การรวมกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ (เช่นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเอเชียกลางและรัสเซีย ซึ่งเดิมทีจัดตั้งขึ้นเพื่อความมั่นคงทางการทหารและปรับ

บทบาทเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพลังงาน) และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่ม

ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (BRICS) หรือความร่วมมือจีน-แอฟริกา (China-Africa Cooperation) ซึ่งในด้าน

หนึ่งความร่วมมือทั้งหมดคือการขจัดข้ออุปสรรค หรือกำแพงกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ออกไป นำไปสู่

การเพิ่มปริมาณและมูลค่าทางการค้าระหว่างจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร

ให้กับจีน อีกด้านหนึ่งคือการเพ่ิมโอกาสและช่องทางการเข้าไปลงทุนของบริษัทจีนในภูมิภาคต่าง ๆ 

- การส่งเสริมให้คนจีนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดนเพ่ิมข้ึน ผ่านกรอบแนวคิดท่ีว่าการไปท่องเที่ยวยัง

ต่างประเทศจะช่วยให้คนจีนเข้าใจในวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนอ่ืน ๆ ทั่วโลกมากขึ้น ช่วยส่งเสริมให้คนจีน

มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นทั้งการพักผ่อน และการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง

ยิ่งต่อการผลักดันให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสังคมโลก  

- การปฏิวัติดิจิทัลในประเทศจีนที่ทำให้แบบแผนการดำเนินชีวิตของคนจีนเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพา

เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์ ทั้งเพื่อบริหารจัดการงาน เรื่องส่วนตัว และเพื่อความบันเทิง 

“เศรษฐกิจดิจิทัล” กลายเป็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจจีน (1 ใน 4 ของ GDP จีน และ 1 ใน 5 ของแรงงาน

ในตลาดแรงงานจีน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล) เมื่อรวมกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอื่น ๆ ของจีน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (เช่นรถไฟความเร็วสูง , EV, Driverless car) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เทคโนโลยี 5G รวมไปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั ้นสูงอื่น ๆ ทำให้จากเดิมจีน 

Positioning ตนเองเป็นคลื่นลูกที่สามของเอเชีย ต่อจากคลื่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (เป็นโรงงานโลกในการผลิต

สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ แทนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) เปลี่ยนเป็นการท้าทายเพื่อขึ้น

เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในระดับเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นทั้งในมิติเทคโนโลยี และ

เศรษฐกิจ 
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 แนวโน้มการขึ้นมาเป็นผู้ท้าทายมหาอำนาจเดิมอย่างรอบด้านของจีนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี จึงทำให้ประเทศไทยต้องเรียนรู้เพ่ือรับกับความท้าทาย และโอกาสใหม่ ๆ เพ่ือก้าวไปพร้อมกับการ
เติบโตของมหากระแสจีนที่มีต่อโลกาภิวัฒน์ใหม่นี้ 

 จากกระแสจีนาภิวัฒน์ ซึ่งหมายถึงเมื่อจีน 1) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 2) เกิดการ
ปฏิวัติดิจิทัลในประเทศ และใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็น New S-Curve ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หลุดจาก “กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง” ในอีกไม่เกิน 3-5 ปีต่อจากนี้ ซึ่งจะทันก่อนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 3)
ใช้ระยะเวลาประมาณ 40 ปีหลังเปิดประเทศยกระดับกลายเป็นประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ 4) ปรับเปลี่ยนจากประเทศส่งออกสินค้าราคาถูกสู่ประเทศผู้ส่งออก
สินค้านวัตกรรม  

 การดำเนินการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับพหุภาคีผ่านยุทธศาสตร์ BRI เพื่อเป้าหมายการ
สร้าง “โลกาภิวัตน์ใหม่” นำไปสู่การเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไร 
ควรรับมืออย่างไร มหาวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบ ทางบวก ทางลบ อย่างไร และควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การรับมือกับการเปลี ่ยนดังกล่าวอย่างไรจึงเป็นเสมือนทั้งคำถามเพื่อหาคำตอบเชิงกลยุทธ์ด้านการวาง
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ทิศทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนด
แนวทางปฏิบัติรับมือสำหรับประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นทั้งสะพานเชื่อมโยงทางตรง และทางอ้อม
จะต้องมีส่วนต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนารับมือ  

 ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาไทย ก็สามารถมองเห็นถึงโอกาสที่เปิดกว้างของตลาดนักเรียน
นักศึกษาจีน ที่ต้องการออกมาศึกษาต่อในต่างประเทศ ตลาดจีนจึงเป็นตลาดการศึกษาสำคัญที่สามารถเข้ามา
สร้างรายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยในภาวะที่จำนวนผู้เรียนที่เป็นคนไทยในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง่มี
จำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 

ปัจจัยท่ี 13 : Increasing Risk from Natural and Human-induced Disasters 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี ่ยวข้อง : ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ ได้มีพิบัติภัยทาง

สิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และท่ีมีสาเหตุจากการกระทำ

ของมนุษย์ เกิดขึ้นเกือบทั่วทุกมุมโลก ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ ได้แก่ อุทกภัย/วาตภัย (เช่น 

พายุหมุน น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล storm surge) ธรณีพิบัติภัย (เช่น ดินถล่ม 

หลุมยุบ แผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด) และภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น อุณหภูมิสุดขั้ว ความแห้งแล้ง ไฟป่า) เป็นต้น ทั้งนี้ 

ความถี่และจำนวนครั้งของพิบัติภัย ตลอดจนความรุนแรงหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ของพิบัติภัยเหล่านี้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
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 ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่มรสุมเขตร้อน ได้ประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ มากมายทั่วทุก

ภาคของประเทศอยู่เนือง ๆ เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือประสบภัยแล้ง บางช่วงฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหล

หลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงดินถล่มโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่า เกิดไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง เกิด

หมอกควันในช่วงเผาชีวมวลโดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประสบ

ปัญหาภัยแล้ง ดินเค็ม (จากการทำบ่อเกลือสินเธาว์โดยการสูบน้ำบาดาลเค็มจากชั้นเกลือหินขึ้นมาบนผิวดิน) 

และเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที ่ลุ ่มน้ำมูลและชีในบางฤดูกาล ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตทาง

การเกษตรลดลง ฯลฯ ในส่วนของภาคใต้และภาคตะวันออกประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล น้ำทะเล

แทรกหนุนชั้นน้ำบาดาล เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และเหตุการณ์ดินถล่มในฤดูมรสุม การเกิดภาวะ

ดินเค็มจากกิจกรรมการทำนากุ้ง ฯลฯ และในภาคกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและ

ปริมณฑลที่มีการทรุดตัวมาตั้งแต่ทศวรรษปี 1970 ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่ง

และการหนุนของน้ำทะเลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักของประเทศ (แม่น้ำบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) 

ในช่วงหน้าแล้งซึ่งน้ำเหนือมีปริมาณน้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนทราบดีว่าจะต้อง

เผชิญกับมันทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ยังมีปัญหามลภาวะต่าง ๆ ที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น น้ำทิ้งชุมชน 

โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม การกำจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่มีสุขอนามัย ภาวะหมอกควัน PM10 

และ PM2.5 จากการเผาชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรม และจากท่อไอเสียจากยานยนต์ต่าง ๆ  แหล่งน้ำ

ธรรมชาติได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตร จากโลหะหนักที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ -

เหมืองหินที่กระจายตัวอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ พิบัติภัยเหล่านี้ เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและสุข

ภาวะของประชาชนในประเทศที่ทวีความรุนแรงและมีความถี่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

 

ปัจจัยท่ี 14 : Higher risk : Health concern (epidemics) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : ปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่

สามารถเกิดข้ึนได้ โดยปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะการเกิดขึ้น

เมื ่อไหร่และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และจากการเปลี ่ยนไปของสภาวะ

ภูมิอากาศ มลภาวะ และพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้ในปัจจุบันมีการ

ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้นในความถี่ที่สูงขึ้น ตลอดถึงการมีระบบ

การคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกขึ้น ทำให้การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

เกิดการแพร่กระจายได้ในวงกว้างกว่าในอดีต การระบาดของโรคในแต่ละครั้งจึงส่งผล

กระทบที่รุนแรงต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และแน่นอนการระบาดของโรคใด ๆ 

ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ปัจจ ัยที ่  15 : การเปลี ่ยนผ่านทางการเมืองและการกระจายอำนาจ (Political transition and 

decentralization) 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง : ประเทศไทยมีระบอบการเมืองการปกครองที่ขาดเสถียรภาพ 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 

Monarchy) มาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) เมื่อ

ปี 2475  มีการเกิดรัฐประหารทั้งหมดกว่า 13 ครั้ง และมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ 

โดยฉบับล่าสุดคือฉบับปี  2560 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนรัฐประหาร 

(coup) มากอันดับต้น ๆ ของโลก รายงาน Risk of Coup Report 2019 ได้จัดประเทศ

ไทยไว้ในอันดับที่ 5 ของประเทศที่มีความความเสี่ยงในการเกิดรัฐประหารสูงที่สุดใน

เอเชีย โดยประเทศที่มีความเสี่ยงมากกว่าประเทศไทยได้แก่ Afghanistan, Papua 

New Guinea, Maldives, และ North Korea  

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจทางการเมืองของไทยวนเวียนอยู่กับกลุ่ม ราชวงค์ 191919 

ทหาร และกลุ่มนายทุน Duncan McCargo ได้นิยามปรากฏการณ์ของการเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีที่

ผ่านมาว่า Network Monarchy ที่หมายถึงการใช้อำนาจและการมีระบบอุปถัมภ์ในเชิงเครือข่ายที่โยงใยกลุ่ม

ชนชั้นนำของประเทศ ต่อมา Eugenie Merieau ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกษัตริย์นิยม กลุ่มตุลา

การ และกลุ่มทหารว่ามีลักษณะความเป็นสถาบัน ( institutionalize) มากกว่าในเชิงเครือข่ายหลวมๆ โดยได้

ให้นิยามว่าเป็น Deep State ของประเทศไทย หรืออีกนัยหนึ่งเป็นรัฐพันลึกหรือรัฐซ้อนรัฐ ซึ่งเป็นการทำงานที่

ไม่เปิดเผย และอาจอยู่นอกเหนือกฎหมาย มีการปกป้องผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง 

 หลายฝ่ายเข้าใจดีว่าการเกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ชนะการ

เลือกตั้งปี 2544 และปี 2548 จนเกิดรัฐประหารปี 2549 และต่อมายุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร ที่ชนะการ

เลือกตั้งปี 2554 เกิดจากการขัดกันของผลประโยชน์ของชนชั้นนำ พรรคไทยรักไทยของทักษิณ ชินวัตร ได้เกิด

ใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในนามพรรคต่าง ๆ จนใช้ชื่อพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่มีคดีและข้อกล่าวหามากมาย 

แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ต่างไปจากในอดีต  

 การรัฐประหารของไทยครั้งล่าสุดเกิดเมื่อปี 2557 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต่อมาได้รับ

เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยเมื่อปี 2562 การเลือกตั้งดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 

2560 ซึ่งนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะรวมศูนย์มากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในส่วนภูมิภาค เกิดขึ้นจากเสียง

เรียกร้องของประชาชนในเขตภาคเหนือ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507 โดยมี

หลักการและเหตุผลในการเสอขอจัดตั้ง มช. ดังนี้ 1) เพื่อให้มีสถาบันการศึกษาและการวิจัยเพิ่มขึ้น เป็นการ

ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง วิชาชีพชั้นสูง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 ) เพิ่มกำลังผลิตนักวิชาการชั้นสูง ตาม

ความต้องการทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศด้านต่าง ๆ 3) ขยายการศึกษาข้ึนอุดมศึกษา

ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อขจัดความแออัดในพระนคร และให้ความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณม์หาวิทาลัย: 
 
 
สีประจำมหาวิทยาลัย: สีม่วงดอกรัก 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย: ดอกทองกวาว 
พุทธสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย: อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน 
ที่ตั้งและขนาดพื้นที่: มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติงดงาม มีพื้นที่รวม 8,901 
ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่จัดการศึกษาหลัก ตั้งอยู่บริเวณดอยสุเทพและบริเวณสวนดอก 1,841 ไร่ พื้นที่จัดการ
ศึกษา แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ 1,293 ไร่ พื้นที่จัดการศึกษา หริภุญไชย จ.ลำพูน 4 ,727 ไร่ พื้นที่จัดการศึกษา  
จ.สมุทรสาคร 5 ไร่ และอ่ืน ๆ 1,035 ไร่ 
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วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และค่านิยมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
  วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      (A leading university committed to social responsibility and  
      sustainable development) 
   
  ปณิธาน:  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
  ของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ 
  วิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
   มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่ง
  เสรีภาพ ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
  ประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติ
  ได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม 
 
  พันธกิจ: 

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2. ทำการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม 
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ค่านิยม (Values): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) ได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพงาน 
ประสิทธิภาพของงานที่เป็นเลิศ ความเป็นเลิศในด้านความคล่องตัว และการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนางานให้มีความเป็นเลิศ 

การเชิดชูรับใช้สังคม (Community Engagement) การทํางานที่เชื่อมโยง
กับสังคม ชุมชน การทํางานที่มีความผูกพันและมีความรับผิดชอบต่อ มช. ชุมชน 
และท้องถิ่น

การยึดหลักธรรม (Morality) การทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีจิตบริการในการให้บริการ

รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว (Unity) การทํางานที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อความสําเร็จของงาน 
มีการทํางานเป็นทีม

E 

C 

M 

U 
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การจัดการศึกษา 
ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการเปิดสอนเพียง 3 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
รวม 21 คณะ 3 วิทยาลัย และ 2 สถาบัน ครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีส่วนงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที ่สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ดำเนินการด้านวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในปี 2564 
ได้เริ่มดำเนินการผ่านโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เพิ่มพูน
ความรู้และสมรรถนะที่ต้องการ เพื่อ Reskill Upskill ให้ทันกับพลวัตที่เปลี่ยนไป ซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมผลการ
เรียนไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ในอนาคต  

 

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 206,283 คน นอกจากนั้นยังมีสถาบันวิจัย 3 แห่งซึ่งมีพันธกิจ
หลักด้านการวิจัย มีสำนัก 6 แห่ง ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และ
วิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนหลักสูตรรวม 303 หลักสูตร โดยแบ่งกลุ่มสาขา
ตามระบบของ ISCED 2013 ได้ดังนี้ 

 
01 Education (การศึกษา) 
02 Arts and humanities (ศิลปะและมนุษย์) 
03 Social sciences, journalism and information (สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์และสารสนเทศ) 
04 Business administration and law (การบริหารธุรกิจและกฎหมาย) 
05 Natural sciences, mathematics and statistics (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถติิ) 
06 Information and Communication Technologies (ICTs) (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 
07 Engineering, manufacturing and construction (วิศวกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง) 
08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary (เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสตัวแพทย์) 
09 Health and welfare (สุขภาพและสวสัดิการ) 
10 Services (งานบริการ) 
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ภาพรวมของหลักสูตร 
ตารางท่ี 1 แสดงภาพรวมจำนวนหลักสูตร 

ระดับการศึกษา 
กลุ่ม 
01 

กลุ่ม 
02 

กลุ่ม 
03 

กลุ่ม 
04 

กลุ่ม 
05 

กลุ่ม 
06 

กลุ่ม 
07 

กลุ่ม 
08 

กลุ่ม 
09 

กลุ่ม 
10 

รวม 

ปริญญาตรี 12 20 14 3 12 10 17 3 9 3 103 
ป.บัณฑิต         

1  1 
ปริญญาโท 5 9 13 5 18 5 19 12 40 1 127 
ป.บัณฑิตชั้นสูง         

1  1 
ปริญญาเอก 2 2 6 1 15 2 14 10 19  71 

รวม 19 31 33 9 45 17 50 25 70 4 303 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนหลักสูตรภาษาไทย 

ระดับการศึกษา 
กลุ่ม 
01 

กลุ่ม 
02 

กลุ่ม 
03 

กลุ่ม 
04 

กลุ่ม 
05 

กลุ่ม 
06 

กลุ่ม 
07 

กลุ่ม 
08 

กลุ่ม 
09 

กลุ่ม 
10 

รวม 

ปริญญาตรี 12 19 10 3 11 6 15 3 8 2 89 
ป.บัณฑิต         

1  1 
ปริญญาโท 5 9 8 5 14 4 15 9 33 1 103 
ป.บัณฑิตชั้นสูง         

1  1 
ปริญญาเอก 2 2 1 1 5 1 11 8 10   41 

รวม 19 30 19 9 30 11 41 20 53 3 235 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนหลักสูตรนานาชาติ/สองภาษา 

ระดับการศึกษา 
กลุ่ม 
01 

กลุ่ม 
02 

กลุ่ม 
03 

กลุ่ม 
04 

กลุ่ม 
05 

กลุ่ม 
06 

กลุ่ม 
07 

กลุ่ม 
08 

กลุ่ม 
09 

กลุ่ม 
10 

รวม 

ปริญญาตรี   1 4   1 4 2   1 1 14 
ป.บัณฑิต         

1  1 
ปริญญาโท     5   4 1 4 3 7   24 
ป.บัณฑิตชั้นสูง         

1  1 
ปริญญาเอก     5   10 1 3 2 9   30 

รวม   1 14  15 6 9 5 17 1 68 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ/หรือกับผู้ป่วยและ
ชุมชน การมอบหมายงานค้นคว้าเป็นรายบุคคล การทำโครงงานและวิทยานิพนธ์ และบางหลักสูตร  
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จัดการศึกษาร่วมกับคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เรียน
ในทุกหลักสูตร มีระบบการสอนเสริมให้ผู้เรียนในบางหลักสูตร และมีการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ
ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนั้น ยังมีบริการห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการรับเข้า การ
ลงทะเบียน การสำเร็จการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา รวมถึงโรง
อาหาร สนามกีฬา การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนส่ง และร้านหนังสือภายในมหาวิทยาลัย 
  

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแยกตามหลักสูตรและสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 เศรษฐศาสตร์เกษตร 1 9 4 66  74  56  84  294 

02 เกษตรศาสตร์ 
 

5 19  280  244  187  279  1,014 

03 พืชสวน 1 

      
1 

04 ส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร 

2 

      
2 

05 โรคพืช 3 

      
3 

Total 7 14 23 346 318 243 363 1,314 

   ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563  
  

 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,308 คน 
 ในส่วนของสาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสาขาวิชาโรคพืชนั้น 
ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร รวมอยู่ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์แล้ว 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 ชีววิทยา 
  

1 3 30  14  35  38  121 

02 เคมี 
 

1 

 
4 29  50  73  74  231 

03 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1 1 4 11  42  44  55  76  234 

04 ธรณีวิทยา 
    

38  37  48  41  164 

05 คณิตศาสตร์ 
 

1 5 4 45  44  32  44  175 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=06&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=07&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=08&levelid=1&majorid=08&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=05&yearid=62
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สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

06 ฟิสิกส์ 
  

3 4 33  24  27  49  140 

07 สถิติ 
 

2 1 5 28  34  67  58  195 

08 เคมีอุตสาหกรรม 
    

40  37  60  58  195 

09 วัสดุศาสตร์ 1 1 1 1 27  15  29  41  116 

10 ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี 

   
2 40  27  36  32  137 

11 จุลชีววิทยา 
   

1 39  50  48  47  185 

12 สัตววิทยา 
  

1 3 21  19  34  28  106 

13 อัญมณีวิทยา 
 

1 1 1 23  25  28  26  105 

14 วิทยาการข้อมูล 
       

39  39 

15 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

       
15  15 

Total 2 7 17 39 435 420 572 673 2,165 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 

 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 15 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
และชีวเคมีเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาอัญมณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 2,165 คน 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 วิศวกรรมโยธา 1 1 2 15  117  103  113  142  494 

02 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 4 6 18  95  125  93  157  499 

03 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

  
11  32  35  37  72  188 

04 วิศวกรรมอุตสาหการ 1 4 7 17  146  211  151  245  782 

05 วิศวกรรมเครื่องกล 1 8 15  38  193  203  211  294  963 

06 วิศวกรรมเหมืองแร่ 3 

 
3 5 27  28  27  40  133 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=06&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=06&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=06&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=06&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=06&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=06&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=07&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=08&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=08&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=08&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=08&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=09&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=10&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=10&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=10&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=10&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=10&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=11&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=11&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=11&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=11&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=11&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=12&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=12&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=12&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=12&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=12&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=12&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=13&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=14&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=05&levelid=1&majorid=15&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=03&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=05&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=06&yearid=62
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สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

07 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  

5 9 75  99  80  73  341 

08 วิศวกรรมเกษตร 
  

3 

     
3 

09 วิศวกรรมระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย 

 
1 4 5 13  29  12  22  86 

Total 8 18 45 118 698 833 724 1,045 3,489 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
  

 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย โดยมี
จำนวนรวมนักศึกษา 3,486 คน 
 ในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่ทำการปิดสอนไปแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง
อยู่ จำนวนทั้งหมด 3 คน 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

 ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (4 ปี) และสาขาวิชา
การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ) โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 504 คน 
 
 

สาขาวิชา/ปี 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

3 5 72  73  72  83  79  387 

02 สถาปัตยกรรม 
 

1 1 20  20  22  34  98 

03 การออกแบบเชิง
บูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ 

    
2 4 13  19 

Total 3 6 73 93 94 109 126 504 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=08&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=08&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=08&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=08&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=08&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=08&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=09&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=06&levelid=1&majorid=10&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=17&levelid=1&majorid=03&yearid=62
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ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตรแยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

  
1 1 65  63  75  104  309 

02 เทคโนโลยี ชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 5 6 32  48  61  68  222 

03 เทคโนโลยีการบรรจุ 
 

1 1 3 56  23  55  73  212 

04 วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

 
1 2 12  56  51  69  75  266 

05 เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

   
2 54  31  65  79  231 

06 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางทะเล 

 
1 2 5 24  15  18  28  93 

Total 1 4 11 29 287 231 343 427 1,333 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,333 
คน   
 

ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีแยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 แอนนิเมชัน 1 4 4 

     
9 

02 การจัดการ
สมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 6 4 13  75  86  126  131  446 

03 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

1 2 3 13  36  41  22  52  170 

04 แอนนิเมชันและ
เกม 

  
1 3 63  68  94  

 
229 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=05&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=05&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=05&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=05&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=05&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=13&levelid=1&majorid=06&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=01&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=04&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=04&yearid=61
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สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

05 บูรณาการ
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

       
25  25 

06 ดิจิทัลเกม 
       

51  51 

07 แอนนิเมชันและ
วิชวลเอฟเฟกต์ 

       
116  116 

Total 7 12 12 29 174 195 242 375 1,046 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันวิทยาลัยศิลปะ สื ่อ และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 5 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิชาดิจิทัลเกม และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (สองภาษา) โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 808 คน 
 ในส่วนของสาขาวิชาแอนนิเมชัน และสาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น
หลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มีนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 238 คน  
 

ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลแยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 61 62 Total 
(คน) 

01 นวัตกรรมดิจิทัล 4 31  35 

Total 4 31 35 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 35 คน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะทันตแพทยศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 ทันตแพทยศาสตร์ 2 9 24  78  75  60  64  62  374 

Total 2 9 24 78 75 60 64 62 374 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=05&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=06&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=21&levelid=1&majorid=07&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=24&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=24&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=09&levelid=1&majorid=01&yearid=62
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 ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 374 คน  
 
 

ตารางท่ี 12 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 เทคนิคการแพทย์ 
  

5 90  81  91  92  359 

02 กิจกรรมบำบัด 1 2 15  71  66  72  74  301 

03 รังสีเทคนิค 
 

1 8 78  77  60  56  280 

04 กายภาพบำบัด 
  

3 59  50  59  71  242 

Total 1 3 31 298 274 282 293 1,182 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวชิา
กายภาพบำบัด โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,182 คน  
 
 

ตารางท่ี 13 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 พยาบาลศาสตร์ 3 12  209  171  173  187  755 

Total 3 12 209 171 173 187 755 

ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562  
 

 ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ (นานาชาติ) โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 755 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=11&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=12&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=12&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=12&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=12&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=12&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=12&levelid=1&majorid=01&yearid=62
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ตารางท่ี 14 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 แพทยศาสตร์ 2 3 8 17  237  228  248  242  216  1,201 

Total 2 3 8 17 237 228 248 242 216 1,201 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 ปัจจ ุบ ันคณะแพทยศาสตร์ม ีหลักสูตรระดับปร ิญญาตร ีท ั ้งหมด 1 หลักส ูตร ค ือ หล ักส ูตร  
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,201 คน 
 
 

ตารางท่ี 15 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 52 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 เภสัชศาสตร์ 1 1 2 9 124  133  138  126  154  688 

Total 1 1 2 9 124 133 138 126 154 688 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
  

 ปัจจ ุบ ันคณะเภสัชศาสตร ์ม ีหล ักส ูตรระดับปร ิญญาตร ีท ั ้งหมด 1 หลักส ูตร ค ือ หล ักส ูตร  
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 688 คน  
 
 

ตารางท่ี 16 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 สัตวแพทยศาสตร์ 1 52  57  52  59  60  70  351 

Total 1 52 57 52 59 60 70 351 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 351 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=54
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=07&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=52
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=10&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=14&levelid=1&majorid=01&yearid=62
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตารางท่ี 17 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะการสื่อสารมวลชนแยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 การสื่อสารมวลชน 1 4 17  264  204  252  296  1,038 

02 ภาพยนตร์ดิจิทัล 
      

49  49 

Total 1 4 17 264 204 252 345 1,087 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันคณะการสื ่อสารมวลชนมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั ้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 
1,087 คน  
 

ตารางท่ี 18 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 56 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 นิติศาสตร์ 1 13  216  227  236  320  1,013 

Total 1 13 216 227 236 320 1,013 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
  

 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,013 คน 
 

ตารางท่ี 19 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจแยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 บริหารธุรกิจ 3 4 27  233  277  306  327  1,177 

02 การบัญชี 
 

1 7 210  206  173  184  781 

03 การจ ัดการธ ุรกิจ
บริการ 

      
43  43 

Total 3 5 34 443 483 479 554 2,001 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=18&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=20&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=20&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=20&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=20&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=20&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=20&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=15&levelid=1&majorid=04&yearid=62


 
144 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

 ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา) โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 2,001 คน 
 

ตารางท่ี 20 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 
Total 

(คน) 

01 ภาษาอังกฤษ 
 

1 3 12  106  100  112  114  448 

02 ภาษาฝรั่งเศส 
  

1 1 25  29  36  36  128 

03 ภาษาเยอรมัน 
 

2 

 
3 13  14  

  
32 

04 ประวัติศาสตร์ 
 

3 2 8 36  23  31  41  144 

05 บ้านและชุมชน 
  

1 

 
47  40  53  52  193 

06 ปรัชญา 
 

1 1 7 38  42  57  60  206 

07 จิตวิทยา 1 

  
4 60  50  56  56  227 

08 ภาษาไทย 
    

31  32  52  36  151 

09 ภาษาญี่ปุ่น 
 

2 

 
17  33  34  30  34  150 

10 สารสนเทศศึกษา 
  

4 2 42  39  52  51  190 

11 ภาษาจีน 
 

2 2 2 28  43  48  51  176 

12 การท่องเที่ยว 1 

 
1 10  48  99  118  112  389 

13 ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

   
3 5 35  32  36  111 

14 ภาษาและวัฒนธรรม
พม่า 

    
1 15  28  30  74 

Total 2 11 15 69 513 595 705 709 2,619 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
 

 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 13 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) และ
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 2,587 คน 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=03&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=05&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=05&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=05&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=05&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=05&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=08&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=09&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=09&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=09&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=09&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=09&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=09&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=10&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=10&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=10&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=10&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=11&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=11&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=11&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=11&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=11&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=11&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=12&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=12&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=12&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=12&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=12&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=12&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=13&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=15&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=16&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=16&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=16&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=16&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=16&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=17&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=17&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=17&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=01&levelid=1&majorid=17&yearid=62
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 ในส่วนของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เป็นสาขาวิชาที่งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยขณะนี้
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ จำนวนทั้งหมด 32 คน 
ตารางที่ 21 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แยกตาม
สาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 รัฐประศาสนศาสตร ์
  

2 87  93  81  85  348 

02 การระหว่างประเทศ 
 

2 2 74  73  92  76  319 

03 การเมืองและการ
ปกครอง 

1 1 1 64  72  51  59  249 

Total 1 3 5 225 238 224 220 916 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 

 ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 916 คน  
 

ตารางท่ี 22 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 จิตรกรรม 1 1 3 7 22  27  18  21  34  134 

02 ประติมากรรม 
   

1 10  20  27  24  24  106 

03 ศิลปะไทย 
  

2 2 8 31  37  13  35  128 

04 การออกแบบ 
   

4 3 29  31  77  53  197 

05 ศิลปะการถ่ายภาพ 
 

2 1 2 3 41  43  

  
92 

06 สื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ 

  
2 4 9 34  41  24  42  156 

07 สหศาสตร์ศิลป์ 
  

1 2 7 25  22  14  37  108 

08 ศิลปะภาพพิมพ์ 
  

2 3 7 33  29  19  32  125 

09 ศิลปะการดนตรีและ
การแสดง 

    
4 30  21  27  

 
82 

10 การถ่ายภาพสรา้งสรรค ์
       

43  55  98 

11 ศิลปะการแสดง 
        

30  30 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=19&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=54
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=02&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=05&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=05&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=05&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=05&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=05&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=05&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=07&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=07&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=07&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=07&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=07&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=07&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=08&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=09&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=10&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=11&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=11&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=11&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=11&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=12&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=12&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=03&levelid=1&majorid=13&yearid=62
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สาขาวิชา/ปี 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

Total 1 3 11 25 73 270 269 262 342 1,256 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 

 ปัจจุบันคณะวิจิตรศิลป์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาสื่อศิลปะ
และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ 
และสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,082 คน  
 ในส่วนของสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ และสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง  ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นสาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์และศิลปะการแสดง แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ จำนวนทั้งหมด 174 
คน 
 

ตารางท่ี 23 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 53 55 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 ประถมศึกษา 
    

2 31  29  43  31  136 

02 ภาษาอังกฤษ 
  

1 2 6 24  29  36  23  121 

03 คณิตศาสตร์ 
   

2 4 26  29  48  8 117 

04 พลศึกษา 1 1 

  
4 23  30  25  30  114 

05 สังคมศึกษา 
    

1 32  32  39  35  139 

06 ภาษาไทย 
   

1 1 39  34  47  33  155 

07 ศิลปศึกษา 1 

  
1 3 29  26  

  
60 

08 ฟิสิกส์ 
     

22  17  29  2 70 

09 ชีววิทยา 
     

18  23  21  20  82 

10 เคมี 
    

1 18  13  22  21  75 

11 ธุรกิจศึกษา 
   

1 2 26  23  

  
52 

12 การศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาพิเศษ 

    
3 26  32  

  
61 

13 อุตสาหกรรม
ศึกษา 

          

Total 2 1 1 7 27 314 317 310 203 1,182 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=04&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=04&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=04&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=04&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=04&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=05&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=10&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=10&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=10&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=10&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=10&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=10&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=53
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=11&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=13&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=13&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=13&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=13&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=13&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=14&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=14&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=14&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=14&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=14&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=14&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=21&yearid=53
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=21&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=21&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=21&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=21&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=22&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=22&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=22&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=22&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=23&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=23&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=23&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=23&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=24&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=24&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=24&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=24&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=24&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=25&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=25&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=25&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=25&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=26&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=26&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=02&levelid=1&majorid=26&yearid=60
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 ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 12 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
สังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 
1,130 คน  
 ในส่วนของสาขาวิชาธุรกิจศึกษา เป็นสาขาวิชาที่ทำการปิดสอนไปแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ 
จำนวนทั้งหมด 52 คน 
 

ตารางท่ี 24 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 56 57 58 59 60 61 62 Total 
(คน) 

01 เศรษฐศาสตร์ 4 13  39  245  205  178  432  1,116 

Total 4 13 39 245 205 178 432 1,116 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 

 ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 1,116 คน 
 

ตารางท่ี 25 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์แยกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา/ปี 55 56 57 58 59 60 61 62 
Total 

(คน) 

01 ภูมิศาสตร์ 
 

2 

 
4 44  70  57  76  253 

02 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

2 1 2 4 43  69  83  88  292 

03 สังคมศาสตร์ 
   

3 30  37  17  21  108 

04 ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ 

   
1 

    
1 

05 อาเซียนศึกษา 
       

68  68 

Total 2 3 2 12 117 176 157 253 722 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 

 ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=16&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=01&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=01&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=01&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=01&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=01&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=01&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=55
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=56
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=57
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=03&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=07&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=07&yearid=59
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=07&yearid=60
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=07&yearid=61
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=07&yearid=62
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=08&yearid=58
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/regadmin/main.php?mainfile=report45byfacbymajor&facid=04&levelid=1&majorid=09&yearid=62
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ศึกษา โดยมีจำนวนรวมนักศึกษา 722 คน ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(นานาชาติ) ได้ปิดสอนไปแล้ว 
 
ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพปัจจุบัน แยกตามคณะและ
สาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) 

คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

คณะเกษตรศาสตร์ 179 64 3 246       0 89 2 5 96 

สาขาวิชาพืชไร ่ 24               6     6 

สาขาวิชาพืชสวน 37               10     10 

สาขาวิชากีฏวิทยา 13               3     3 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 28               16     16 

สาขาวิชาโรคพืช 24               19     19 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

8                       

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร   29                     

สาขาวิชาการจดัการระบบ
เกษตร 

    3               5 5 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5               3     3 

สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนา
ชนบท 

26 35             16 2   18 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

14               4     4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

                12     12 

คณะวิทยาศาสตร์ 217 35 37 289       0 179   121 300 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

5 15             9     9 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 12               33     33 
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร ์

1 19                     

สาขาวิชาเคม ี 38               30   40 70 

สาขาวิชาชีววิทยา 35               10   13 23 

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 2                       

สาขาวิชาธรณีวิทยา 4   7           7   5 12 

สาขาวิชาฟิสิกส ์ 20                   11 11 

สาขาวิชาการสอนฟสิิกส ์ 2                       

สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ 10 1             8     8 

สาขาวิชาธรณีฟสิิกส์
ประยุกต ์

3   10                   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

15   2           16   4 20 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์ 18               9   5 14 

สาขาวิชาคณติศาสตร์
ประยุกต ์

11                       

สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ 16               13   3 16 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 12               6   6 12 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต ์

4   16           24   10 34 

สาขาวิชาดาราศาสตร ์ 6   2           8   5 13 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม 

3                       

สาขาวิชาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพันธ์ุ 

                6   7 13 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นา
โนและเทคโนโลยีนาโน 

                    12 12 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 374 184 9 567       0 125     125 
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาวิศวกรรมและ
การบริหารการก่อสร้าง 

11 38                     

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 83               19     19 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ 

50 18             20     20 

สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

31 20             10     10 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 27               6     6 

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

37               25     25 

สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

36               21     21 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่ 

    4                   

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

26 11             24     24 

สาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรม 

  29                     

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5                       

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์และการจัดการโซ่
อุปทาน 

46 20                     

สาขาวิชาวิทยาการข้อมลู 22 48                     

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมือง
แร่และทรัพยากรธรณ ี

    5                   

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

36  8 44    0   4 4 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 36   8               4 4 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 74   2 76       0 19     19 
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

49   2           10     10 

สาขาวิชาการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 

15               9     9 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ

10                       

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

12 74  86    0 4 4 9 17 

สาขาวิชาการจดัการ
ความรู ้

2 6             4 4   8 

สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

8                       

สาขาวิชาการจดัการ
ความรู้และนวัตกรรม 

2 65                 9 9 

สาขาวิชาการจดัการ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

  3                     

วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล     

12 12       0     32 32 

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลั
และเทคโนโลยีการเงิน     

12               32 32 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 157     157 13     13     10 10 

สาขาวิชาปริทันตวิทยา 3                       

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 5                       
 สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร ์

127    13      1 1 

สาขาวิชาทันตกรรม
ผู้สูงอาย ุ

22            

สาขาวิชาโอษฐวิทยา           9 9 

คณะเทคนิคการแพทย์ 58   18 76       0 6   41 47 
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 

4   18                   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและการออก
กำลังกาย 

8                       

สาขาวิชาวิทยาศาสตรร์ังสี
การแพทย์ 

3                       

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 18                       

สาขาวิชาความผดิปกติ
ของการสื่อความหมาย 

17                       

สาขาวิชากายภาพบำบดั 8                       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ชีวการแพทย์ 

                6   41 47 

คณะพยาบาลศาสตร์ 353 2 47 402       0 61   60 121 
สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ ่

5                       

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์     47           61   60 121 

สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

32                       

สาขาวิชาการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต 

39                       

สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ 

40                       

สาขาวิชาการผดุงครรภ ์ 26                       

สาขาวิชาการบรหิาร
ทางการพยาบาล 

55 2                     

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 28                       

สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ

65                       
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติผูสู้งอาย ุ

51                       

สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติอาชีวอนามัย 

12                       

คณะแพทยศาสตร์ 58   1 59 294     294 129   69 198 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร ์ 6               21     21 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 9               12     12 

สาขาวิชาชีวเคม ี 14               16   15 31 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา 9               3     3 

สาขาวิชาปรสติวิทยา 2               7   3 10 

สาขาวิชาสรรีวิทยา 1               3   23 26 

สาขาวิชาพิษวิทยา 6                       

สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย ์ 10                       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก 

1       294       6   17 23 

สาขาวิชาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา 

    1               5 5 

สาขาวิชาระบาดวิทยา
คลินิก 

                53     53 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน                 5   6 11 

สาขาวิชานิติวิทยากระดูก                 1     1 

สาขาวิชานิติวิทยากระดูก
และฟัน 

                2     2 

คณะเภสัชศาสตร์ 77     77       0 50     50 

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 10                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม 9                       
สาขาวิชาการจดัการเภสัช
กรรม 42                       
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องสำอาง 16                       

สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์                 50     50 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11   47 58       0 17   26 43 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย ์

11   42           17   26 43 

สาขาวิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุขศาสตร ์

    5                   

คณะการสื่อสารมวลชน 7 44   51       0 2     2 

สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา   21                     
สาขาวิชาการสื่อสาร
บูรณาการ 

7 23       2   2 

คณะนิติศาสตร์   36   36       0       0 

สาขาวิชานิติศาสตร ์   36                     

คณะบริหารธุรกิจ   590   590       0 9     9 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   250             9     9 

สาขาวิชาการตลาด   112                     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สำหรับผู้บรหิาร 

  120                     

สาขาวิชาบัญช ี   32                     

สาขาวิชาการเงิน  76                     

คณะมนุษยศาสตร์ 81 147   228       0 16     16 
สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

  78                     

สาขาวิชาปรัชญา 20                       

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   13                     

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ 27                       

สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

  40                     
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย 6                       

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 5                       

สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา   4                     

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

  5                     

สาขาวิชาล้านนาศึกษา 21                       

สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร ์

2 7                     

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์                 16     16 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

19 158   177       0       0 

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

5 104 
                    

สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง 

14 54 
                    

คณะวิจิตรศิลป์ 41 30   71       0 16 12   28 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์ 41                      

สาขาวิชาการจดัการศลิปะ
และวัฒนธรรม   

30 
                    

สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ                 

16 12  28 

คณะศึกษาศาสตร์ 25 206   231       0 33 62   95 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  43           

สาขาวิชาประเมินผลและ
วิจัยการศึกษา 

3 48           

สาขาวิชาหลักสูตร การ
สอน และเทคโนโลยีการ
เรียนรู ้

 23        13  13 

สาขาวิชาการศึกษา 15 74       33 48  81 
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาคณติศาสตร
ศึกษา 

7            

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน 

 18        1  1 

คณะเศรษฐศาสตร์ 46 45 118 209       0     10 10 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 46 45 118               10 10 

คณะสังคมศาสตร์ 62 51 48 161       0 11 1 36 48 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมือง 

 51           

สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

16        11   11 

สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ 25  48        32 32 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศศาสตร ์

21            

สาขาวิชาการใช้ที่ดินและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

         1  1 

สาขาวิชาสตรีศึกษาและ
เพศภาวะศึกษา 

          4 4 

บัณฑิตวิทยาลัย 41 23 6 70       0 27     27 

สาขาวิชาการจดัการ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

  3                     

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

27                       

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ 

  1                     

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์ 14                       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

  10                     

สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสหวิทยาการจดัการ 

  9                     
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คณะ/วิทยาลัย 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาต ิ

รวม 

สาขาวิชาสุขภาพจติ     6                   

สาขาวิชเทคโนโลยีชีวภาพ                 27     27 

นโยบายสาธารณะ     5 5       0     15 15 

สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ 

    5         0     15 15 

วิศวกรรมชีวการแพทย์     10 10       0     5 5 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ 

    10         0     5 5 

สาธารณสุขศาสตร์   107 9 116       0 10     10 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ์

  107 8           10     10 

สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว     1                   

วิทยาลัยการศึกษาและ
การจัดการ 
ทางทะเล 

3 2   5       0       0 

สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

3 2                     

รวม 1,931 1,798 380 4,109 307 0 0 307 803 81 443 1,327 

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
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ตารางท่ี 27 แสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) 

คณะ/วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

คณะเกษตรศาสตร์ 396 395 366 277 381 

คณะวิทยาศาสตร์ 635 573 579 793 720 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 939 893 1047 856 1082 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 92 105 114 120 127 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 384 393 303 455 454 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 212 212 226 294 391 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล    2 32 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 80 78 64 66 62 

คณะเทคนิคการแพทย ์ 332 327 321 336 298 

คณะพยาบาลศาสตร์ 214 210 186 180 193 

คณะแพทยศาสตร์ 240 231 254 244 217 

คณะเภสัชศาสตร์ 158 149 156 159 167 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 67 58 66 68 74 

คณะการสื่อสารมวลชน 270 288 218 278 348 

คณะนิติศาสตร์ 221 245 258 278 327 

คณะบริหารธุรกิจ 599 482 531 527 592 

คณะมนุษยศาสตร์ 551 582 647 759 725 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 273 246 247 237 225 

คณะวิจิตรศิลป์ 318 321 330 315 359 

คณะศึกษาศาสตร์ 317 333 343 325 207 

คณะเศรษฐศาสตร์ 517 370 185 210 482 

คณะสังคมศาสตร์ 209 198 198 175 263 

รวม 7,024 6,689 6,639 6,954 7,726 

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558-2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 -2562 พบว่าใน 
ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนรับเข้านักศึกษา 7,024 คน และลดลงในปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 6,689 คน  
ปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 6,639 คน ในปีถัดมามีจำนวนรับเข้าที่เพ่ิมสูงขึ้น คือ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 
6,954 คน และปีการศึกษา 2562 มีจำนวนสูงสุด คือ 7,726 คน  
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จ านวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558-2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 จากแผนภูมิแสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วย 5 คณะ และ 2 วิทยาลัย โดยคณะเกษตรศาสตร์มีจำนวน
รับเข้านักศึกษาในแต่ละปีไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีการศึกษา 2558 รับได้มากที่สุด จำนวน 396 คน และ 
ปีการศึกษา 2561 รับได้น้อยที่สุด จำนวน 277 คน  

คณะวิทยาศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 635 คน ปีการศึกษา 2559 
จำนวน 573 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 579 คน และจะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ปีถัดมา จำนวนรับเข้านักศึกษา
เพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก คือ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 793 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 720 คน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 939 คน ปีการศึกษา 
2559 จำนวน 893 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,047 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 856 คน และ 
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,082 คน ซึ่งเป็นคณะที่รับเข้านักศึกษามากที่สุดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 92 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 105 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 114 คน ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 120 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 127 คน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันใน 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
384 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 393 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 303 คน ในขณะที่ 2 ปีถัดมามีจำนวน
รับเข้านักศึกษาเพ่ิมข้ึน คือ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 455 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 454 คน 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีแนวโน้มของจำนวนรับเข้านักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 212 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 212 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 226 คน  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 294 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 391 คน  

และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เปิดใหม่ จึงมีจำนวนรับเข้านักศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน และมีจำนวนรับที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 คณะ ดังนี้ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
80 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 78 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 64 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 66 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 62 คน 

คณะเทคนิคการแพทย์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
332 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 327 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 321 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
336 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 298 คน 

คณะพยาบาลศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
214 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 210 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 186 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
180 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 193 คน 

คณะแพทยศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 240 
คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 231 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 254 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 244 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 217 คน 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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คณะเภสัชศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 158 
คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 149 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 156 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 159 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 167 คน 

และคณะสัตวแพทยศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 67 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 58 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 66 คน ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 68 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 คน 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 9 คณะ ดังนี้ 

คณะการสื่อสารมวลชนมีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
270 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 288 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 218 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
278 คน และปกีารศึกษา 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา คือ 348 คน  

คณะนิติศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 221 คน 
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 245 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 258 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 278 คน 
และปีการศึกษา 2562 จำนวน 327 คน 

คณะบริหารธุรกิจมีจำนวนรับเข้านักศึกษาปีการศึกษา 2558 จำนวน 599 คน ปีการศึกษา 2559 
จำนวน 482 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 531 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 527 คน และปีการศึกษา 
2562 จำนวน 592 คน 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 551 
คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 582 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 647 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 759 
คน และลดลงในปีการศึกษา 2562 คือ 725 คน 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ  
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 273 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 246 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 247 คน  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 237 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 225 คน 

คณะวิจิตรศิลป์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 318 
คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 321 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 330 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 315 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 359 คน 

คณะศึกษาศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาปีการศึกษา 2558 จำนวน 317 คน ปีการศึกษา 2559 
จำนวน 333 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 343 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 325 คน และค่อนข้างลดลง
จำนวนมากในปีการศึกษา 2562 จำนวน 207 คน 

คณะเศรษฐศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาค่อนข้างมากในปีการศึกษา 2558 จำนวน 517 คน และ
ลดลงในปีการศึกษา 2559 จำนวน 370 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 185 คน ปีการศึกษา 2561  จำนวน 
210 คน และเพ่ิมข้ึนมากในปีการศึกษา 2562 จำนวน 482 คน 

และคณะสังคมศาสตร์มีจำนวนรับเข้านักศึกษาใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
209 คน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 มีจำนวนเท่ากัน คือ 198 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
175 คน และปีการศึกษา 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา คือ 263 คน 
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ตารางท่ี 28 แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) 

คณะ/วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
คณะเกษตรศาสตร์ 1,935 1,922 1,856 1,751 1,761 
คณะวิทยาศาสตร์ 3,309 2,971 2,860 2,954 3,012 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,223 4,086 4,232 4,187 4,449 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 445 467 494 515 570 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,383 1,406 1,348 1,443 1,495 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 1,369 1,190 1,066 1,051 1,212 
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล - 3 4 37 95 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 768 717 663 640 676 
คณะเทคนิคการแพทย์ 1,310 1,311 1,353 1,359 1,338 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1,259 1,190 1,219 1,149 1,238 
คณะแพทยศาสตร์ 2,159 1,990 2,004 2,047 2,149 
คณะเภสัชศาสตร์ 979 952 955 987 984 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 461 454 456 463 474 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 96 120 125 
คณะการสื่อสารมวลชน 849 971 987 1,068 1,178 
คณะนิติศาสตร์ 911 940 971 1,034 1,114 
คณะบริหารธุรกิจ 2,751 2,630 2,686 2,705 2,797 
คณะมนุษยศาสตร์ 2,420 2,488 2,616 2,805 3,054 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1,370 1,154 1,107 1,100 1,115 
คณะวิจิตรศิลป์ 1,272 1,288 1,278 1,345 1,404 
คณะศึกษาศาสตร์ 2,315 2,097 2,041 1,971 1,873 
คณะเศรษฐศาสตร์ 2,206 2,121 1,946 1,619 1,652 
คณะสังคมศาสตร์ 1,097 990 991 956 1,068 
บัณฑิตวิทยาลัย 565 376 182 110 100 
สถาบันนโยบายสาธารณะ - - - - 20 
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ - - - 21 29 
รวม 35,356 33,714 33,411 33,437 34,982 

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) พบว่าลักษณะแนวโน้ม
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2558 มีจำนวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ 35,356 คน และลดลงในปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 33,714 คน ปีการศึกษา 
2560 มีจำนวน 33,411 คน ในปีการศึกษาถัดมามีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย คือ ปีการศึกษา 
2561 มีจำนวน 33,437 คน และปีการศึกษา 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้น คือ 34,982 คน   
 

แผนภูมิที ่ 6 แสดงจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558 -2562) กลุ ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วย 5 คณะ และ 2 วิทยาลัย ดังนี้ 
 คณะเกษตรศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 1,935 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,922 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,856 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 1,751 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,761 คน 
 คณะวิทยาศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ,309 คน  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,971 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,860 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,954 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,012 คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,223 คน  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4,086 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4,232 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4,187 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,449 คน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 
2558 จำนวน 445 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 467 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 494 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 515 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 570 คน 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ,383 คน  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,406 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,348 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,443 
คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,495 คน 
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
1,369 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,190 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,066 คน ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 1,051 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,212 คน 
 และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน และ  
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 95 คน 
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แผนภูมิที ่ 7 แสดงจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558 -2562) กลุ ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 คณะ ดังนี้ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 
2558 จำนวน 768 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 717 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 663 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 640 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 676 คน 
 คณะเทคนิคการแพทย์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 
2558 จำนวน 1,310 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,311 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,353 คน  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,359 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,338 คน 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 1,259 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,190 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,219 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 1,149 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,238 คน 
 คณะแพทยศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 2,159 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,990 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,004 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 2,047 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,149 คน 
 คณะเภสัชศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 979 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 952 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 955 คน ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 987 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 984 คน 
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 คณะสัตวแพทยศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 
2558 จำนวน 461 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 454 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 456 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 463 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 474 คน 
 และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 
2560 จำนวน 96 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 120 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 125 คน 
 

แผนภูมิที ่ 8 แสดงจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) กลุ ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558 -2562) กลุ ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 9 คณะ ดังนี้ 
 คณะการสื่อสารมวลชนมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 
2558 จำนวน 849 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 971 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 987 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 1,068 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,178 คน 
 คณะนิติศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
911 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 940 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 971 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
1,034 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,114 คน 
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 คณะบริหารธุรกิจมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 2,751 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,630 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,686 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 2,705 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,797 คน 
 คณะมนุษยศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 2,420 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,488 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,616 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 2,805 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,054 คน 
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
1,370 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,154 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,107 คน ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 1,100 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,115 คน 
 คณะวิจิตรศิลป์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันใน 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
1,272 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,288 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,278 คน และเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องใน
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,345 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,404 คน 
 คณะศึกษาศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 2,315 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,097 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,041 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 1,971 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,873 คน 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับลดลง คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2,206 คน 
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,121 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,946 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,619 
คน และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,652 คน 
 และคณะสังคมศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี คือ ปีการศึกษา 
2558 จำนวน 1,097 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 990 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 991 คน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 956 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,068 คน 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันนโยบายสาธารณะ และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ปีการศึกษา 2558-2562) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 565 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 376 
คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 182 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 110 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 
100 คน (เนื่องจากมกีารโอนหลักสูตรกลับไปให้คณะต่าง ๆ บริหารจัดการ) 
 สถาบันนโยบายสาธารณะมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน 
และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน 
และเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน 
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ตารางท่ี 29 แสดงร้อยละของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เพิ่ม/ลด จากปีการศึกษา 2557 

คณะ/วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

คณะเกษตรศาสตร์ 1,927 0.42 -0.26 -3.68 -9.13 -8.61 

คณะวิทยาศาสตร์ 3,445 -3.95 -13.76 -16.98 -14.25 -12.57 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,053 4.19 0.81 4.42 3.31 9.77 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 444 0.23 5.18 11.26 15.99 28.38 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,319 4.85 6.60 2.20 9.40 13.34 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 1,521 -9.99 -21.76 -29.91 -30.90 -20.32 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 747 2.81 -4.02 -11.24 -14.32 -9.50 

คณะเทคนิคการแพทย์ 1,309 0.08 0.15 3.36 3.82 2.22 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1,187 6.07 0.25 2.70 -3.20 4.30 

คณะแพทยศาสตร์ 2,052 5.21 -3.02 -2.34 -0.24 4.73 

คณะเภสัชศาสตร์ 898 9.02 6.01 6.35 9.91 9.58 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 448 2.90 1.34 1.79 3.35 5.80 

คณะการสื่อสารมวลชน 727 16.78 33.56 35.76 46.91 62.04 

คณะนิติศาสตร์ 926 -1.62 1.51 4.86 11.66 20.30 

คณะบริหารธุรกิจ 2,567 7.17 2.45 4.64 5.38 8.96 

คณะมนุษยศาสตร์ 2,352 2.89 5.78 11.22 19.26 29.85 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1,369 0.07 -15.70 -19.14 -19.65 -18.55 

คณะวิจิตรศิลป์ 1,220 4.26 5.57 4.75 10.25 15.08 

คณะศึกษาศาสตร์ 2,413 -4.06 -13.10 -15.42 -18.32 -22.38 

คณะเศรษฐศาสตร์ 1,914 15.26 10.82 1.67 -15.41 -13.69 

คณะสังคมศาสตร์ 1,123 -2.32 -11.84 -11.75 -14.87 -4.90 

บัณฑิตวิทยาลัย* 631 -10.46 -40.41 -71.16 -82.57 -84.15 

รวม 34,592 2.21 -2.54 -3.41 -3.34 1.13 

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  
 
หมายเหตุ *บัณฑิตวิทยาลัยเริ่มมีการส่งมอบหลักสูตรสาขาวิชาร่วมในระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะต่างๆ 

เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง 
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ตารางท่ี 30 แสดงจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่มีอยู่จริง (FTES ต่ออาจารย์) ปีการศึกษา 2557-2561 
จำแนกตามคณะ (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

กลุ่มสาขา - คณะ/วิทยาลัย 
เกณฑ์ 
สกอ. 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเกษตรศาสตร์ 20 15.88 16.04 15.50 13.44 13.63 
คณะวิทยาศาสตร์ 20 15.64 17.10 16.73 14.11 13.70 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 17.17 17.18 16.88 14.91 15.03 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 6.85 6.95 7.22 6.21 6.78 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 12.98 14.27 13.76 12.78 12.58 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 20 9.29 9.00 8.30 9.83 11.76 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 4.42 4.49 4.33 3.75 3.62 
คณะเทคนิคการแพทย์ 8 7.22 6.99 6.87 6.51 6.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 8 4.72 5.15 4.68 4.12 4.27 
คณะแพทยศาสตร์ 8 4.40 4.49 4.46 4.90 4.33 
คณะเภสัชศาสตร์ 8 7.27 8.55 8.32 6.51 7.16 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 5.33 5.43 5.39 4.95 4.92 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะการสื่อสารมวลชน 25 20.01 21.77 22.39 20.17 25.77 
คณะนิติศาสตร์ 25 38.47 39.48 34.03 27.40 30.74 
คณะบริหารธุรกิจ 25 43.01 42.67 42.11 45.78 43.49 
คณะมนุษยศาสตร์ 25 22.55 23.52 23.60 20.97 22.98 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 25 24.65 23.11 21.97 17.33 18.44 
คณะวิจิตรศิลป์ 8 16.01 16.11 14.05 10.74 10.85 
คณะศึกษาศาสตร์ 25 23.74 24.78 20.49 18.09 17.88 
คณะเศรษฐศาสตร์ 25 25.80 29.91 29.41 26.71 23.07 
คณะสังคมศาสตร์ 25 14.14 14.39 12.74 12.46 11.79 

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 
 

จากตารางสัดส่วน FTES ต่ออาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีคณะที่มีสัดส่วน FTES ต่ออาจารย์เกิน
เกณฑ์ สกอ. จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิจิตรศิลป์ 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่มีอยู่จริงตั้งแต่ปี 2557-2561 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 11 แสดงจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่มีอยู่จริงตั้งแต่ปี 2557-2561 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 12 แสดงจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที ่มีอยู ่จริงตั ้งแต่ปี 2557-2561 กลุ ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 31 แสดงสัดส่วนพื้นที่ต่อนักศึกษา ปี 2558-2562 

คณะ/วิทยาลัย 
สัดส่วนพื้นที่ต่อนักศึกษา  

(พื้นที่ห้องเรียน (ตร.ม.)/จำนวนนักศึกษา (คน)) 

2558 2559 2560 2561 2562 

คณะเกษตรศาสตร์ 7 7 7.5 8 8 

คณะวิทยาศาสตร์ 12 13 10.5 11.5 11.5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 5 3.5 5 5 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 13 12 11 10 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 6.5 6 6 5 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 1 1.5 1.5 1.5 1 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 11 11 12 12 

คณะเทคนิคการแพทย ์ 5 5 4.5 5 5 

คณะพยาบาลศาสตร์ 3.5 4 4 4 4 

คณะแพทยศาสตร์ 5 5.5 4 5 5 

คณะเภสัชศาสตร์ 6 6 4.5 6 6 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 10 10 10 10 

คณะการสื่อสารมวลชน 4 3.5 3.5 3.5 3 

คณะนิติศาสตร์ 1 1 1 1 1 

คณะบริหารธุรกิจ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

คณะมนุษยศาสตร์ 4 4 3 3 3 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 2 2 2 2 

คณะวิจิตรศิลป์ 7 7 7 7 6.5 

คณะศึกษาศาสตร์ 5 6 6 7 7 

คณะเศรษฐศาสตร์ 0.5 1 1 1.5 1.5 

คณะสังคมศาสตร์ 3 4 3 4 4 

บัณฑิตวิทยาลัย 1 1.5 3 5 5 

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  
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บุคลากร (ณ สิงหาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจากรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 
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ตารางท่ี 32 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามอายุและตำแหน่งทางวิชาการ  
 

 

คณะ/วิทยาลัย 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

อายุ 
< 30 ปี 

อายุ 
30 - 40 ปี 

อายุ 
40 - 50 ปี 

อายุ 
50 - 60 ปี 

อายุ 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

คณะเกษตรศาสตร์ 1 31 26 28 6 92 

อาจารย์ 1 23 3 5 0 32 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 8 20 12 0 40 

รองศาสตราจารย์ 0 0 3 8 4 15 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 3 2 5 

คณะวิทยาศาสตร์ 2 105 157 56 4 324 

อาจารย์ 2 55 18 11 1 87 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 49 107 27 0 183 

รองศาสตราจารย์ 0 1 30 16 0 47 

ศาสตราจารย์ 0 0 2 2 3 7 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 40 87 28 6 165 

อาจารย์ 4 17 12 4 0 37 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 22 46 9 0 77 

รองศาสตราจารย์ 0 1 28 14 5 48 

ศาสตราจารย์ 0 0 1 1 1 3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 19 21 8 1 51 

อาจารย์ 2 15 2 2 0 21 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 4 14 4 0 22 

รองศาสตราจารย์ 0 0 5 2 1 8 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 14 28 13 1 56 

อาจารย์ 0 10 9 2 0 21 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 4 14 7 0 25 

รองศาสตราจารย์ 0 0 5 4 0 9 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 1 1 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ ฯ 0 30 35 1 0 66 
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คณะ/วิทยาลัย 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

อายุ 
< 30 ปี 

อายุ 
30 - 40 ปี 

อายุ 
40 - 50 ปี 

อายุ 
50 - 60 ปี 

อายุ 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

อาจารย์ 0 24 26 0 0 50 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 6 9 1 0 16 

วิทยาลัยนานาชาติฯ 0 8 4 5 0 17 

อาจารย์ 0 8 4 4 0 16 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 1 0 1 

วิทยาลัยการศึกษาทางทะเล 1 6 3 0 1 11 

อาจารย์ 1 5 2 0 1 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 1 0 0 2 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 35 33 36 5 119 

อาจารย์ 10 27 5 5 0 47 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 8 27 21 2 58 

รองศาสตราจารย์ 0 0 1 6 2 9 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 4 1 5 

คณะเทคนิคการแพทย์ 0 30 43 34 2 109 

อาจารย์ 0 20 9 2 0 31 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 10 26 19 0 55 

รองศาสตราจารย์ 0 0 7 12 1 20 

ศาสตราจารย์ 0 0 1 1 1 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 18 47 40 10 116 

อาจารย์ 1 17 11 4 0 33 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 30 24 2 57 

รองศาสตราจารย์ 0 0 6 11 3 20 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 1 5 6 

คณะแพทยศาสตร์ 8 181 147 126 9 471 

อาจารย์ 8 109 11 13 0 141 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 68 73 35 0 176 
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คณะ/วิทยาลัย 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

อายุ 
< 30 ปี 

อายุ 
30 - 40 ปี 

อายุ 
40 - 50 ปี 

อายุ 
50 - 60 ปี 

อายุ 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 0 4 59 58 1 122 

ศาสตราจารย์ 0 0 4 20 8 32 

คณะเภสัชศาสตร์ 6 31 27 18 5 87 

อาจารย์ 6 20 3 2 1 32 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 9 19 7 0 35 

รองศาสตราจารย์ 0 2 5 9 4 20 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 16 48 3 1 68 

อาจารย์ 0 12 5 0 1 18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 4 38 1 0 43 

รองศาสตราจารย์ 0 0 5 1 0 6 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 1 0 1 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 5 1 1 1 8 

อาจารย์ 0 5 1 0 0 6 

รองศาสตราจารย์ 0 0 0 1 0 1 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 1 1 

คณะการสื่อสารมวลชน 0 8 9 7 0 24 

อาจารย์ 0 7 5 3 0 15 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 3 2 0 6 

รองศาสตราจารย์ 0 0 1 2 0 3 

คณะนิติศาสตร์ 0 10 8 7 1 26 

อาจารย์ 0 6 1 2 0 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 4 7 4 0 15 

รองศาสตราจารย์ 0 0 0 1 1 2 

คณะบริหารธุรกิจ 0 12 24 12 2 50 

อาจารย์ 0 9 9 1 0 19 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 3 13 4 1 21 
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คณะ/วิทยาลัย 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

อายุ 
< 30 ปี 

อายุ 
30 - 40 ปี 

อายุ 
40 - 50 ปี 

อายุ 
50 - 60 ปี 

อายุ 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 0 0 2 7 1 10 

คณะมนุษยศาสตร์ 3 59 72 39 11 184 

อาจารย์ 3 51 31 10 1 96 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 8 39 19 1 67 

รองศาสตราจารย์ 0 0 2 9 4 15 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 1 5 6 

คณะรัฐศาสตร์ฯ 0 14 16 5 3 38 

อาจารย์ 0 12 4 2 3 21 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 2 11 3 0 16 

รองศาสตราจารย์ 0 0 1 0 0 1 

คณะวิจิตรศิลป ์ 1 26 33 22 4 86 

อาจารย์ 1 24 11 3 4 43 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 2 14 10 0 26 

รองศาสตราจารย์ 0 0 8 9 0 17 

คณะศึกษาศาสตร์ 5 39 55 36 5 140 

อาจารย์ 5 36 39 23 4 107 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 3 15 6 0 24 

รองศาสตราจารย์ 0 0 1 7 1 9 

คณะเศรษฐศาสตร์ 0 15 17 8 2 42 

อาจารย์ 0 9 6 1 0 16 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 6 8 4 1 19 

รองศาสตราจารย์ 0 0 3 3 0 6 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 1 1 

คณะสังคมศาสตร์ 1 9 15 15 10 50 

อาจารย์ 1 8 8 2 3 22 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 6 9 2 17 
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คณะ/วิทยาลัย 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 

อายุ 
< 30 ปี 

อายุ 
30 - 40 ปี 

อายุ 
40 - 50 ปี 

อายุ 
50 - 60 ปี 

อายุ 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 0 1 1 4 3 9 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 2 2 

สถาบันนโยบายสาธารณะ 0 3 0 0 1 4 

อาจารย์ 0 3 0 0 1 4 

สถาบันวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ 

0 2 0 0 0 2 

อาจารย์ 0 2 0 0 0 2 

Grand Total 45 766 956 548 91 2,406 

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  
 
ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (supporting staff) 

1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั ้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกบุคลากรไม่รวม
โรงพยาบาล และจำนวนบุคลากรโรงพยาบาล 

จำนวนบุคลากร 

สายสนับสนุน 
ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

ประจำ 

ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงาน

ส่วนงาน 

พนักงาน

โครงการของ

ส่วนงาน 

รวม

ทั้งหมด 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 511 3,875 368 5,011 226 9,991 

จำนวนบุคลากร  

ไม่รวม รพ.* 

237 2,243 290 2,160 184 5,114 

จำนวนบุคลากร  

(เฉพาะของ รพ.**) 

274 1,632 78 2,851 42 4,877 

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  

* จำนวนบุคลากรไม่รวม รพ. หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเว้น โรงพยาบาล
ทันตกรรม, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ศรีพัฒน์ และโรงพยาบาลสัตว์  
** จำนวนบุคลากร (เฉพาะของ รพ.) หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม, โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ศรีพัฒน์ และโรงพยาบาลสัตว์ 
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2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุในช่วงปีที่ 1-10 ปีข้างหน้า 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จะ

เกษียณอายุในช่วงปีท่ี 1-10 ปีข้างหน้า 
ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจำ 
ลูกจ้างประจำ รวมทั้งหมด 

จำนวนบุคลากรเกษียณ 365 1,067 332 1,764 

จำนวนบุคลากรเกษียณ ไม่รวม รพ. 184 535 259 978 

จำนวนบุคลากรเกษียณ ของ รพ. 181 532 73 786 

 

3. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุในช่วงปีที่ 11-20 ปีข้างหน้า 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จะ

เกษียณอายุในช่วงปีท่ี 11-20 ปีข้างหน้า 
ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจำ 
ลูกจ้างประจำ รวมทั้งหมด 

จำนวนบุคลากรเกษียณ 146 1,032 36 1,214 

จำนวนบุคลากรเกษียณ ไม่รวม รพ. 53 628 31 712 

จำนวนบุคลากรเกษียณ ของ รพ. 93 404 5 502 

หมายเหตุ : กรณีอัตราเกษียณ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรกรอบอัตรากำลังให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ใกล้เคียงกับจำนวน
เกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในแต่ละปี และไม่จัดสรรกรอบลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 
เนื่องจากลูกจ้างประจำไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณคืนจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้การจัดสรรกรอบอัตราคืนให้กับสว่น
งานที่มีผู้เกษียณอายุ ขึ้นอยู่กับภาระงานและความจำเป็น 
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ตารางที่ 33 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (supporting staff) จำแนก
ตาม Generation ดังนี้  
1) Baby Boomer ช่วงอายุ 54-72 ปี  
2) Gen X ช่วงอายุ 39-53 ปี  
3) Gen Y ช่วงอายุ 22-38 ปี 

โดยไม่รวมกลุ่มวิชาชีพเฉพาะของ 7 คณะ ดังนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะ
พยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์  

ส่วนงาน 

จำนวน 

Baby Boomer 

ช่วงอายุ 54-72 ปี 

จำนวน 

Gen X 

ช่วงอายุ 39-53 ปี 

จำนวน 

Gen Y 

ช่วงอายุ 22-38 ปี 

จำนวน 

รวมทั้งหมด 

คณะเกษตรศาสตร์ 14 25 55 94 

คณะวิทยาศาสตร์ 20 49 58 127 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 33 38 78 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 12 16 29 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 22 26 49 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี 1 6 33 40 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 0 3 13 16 

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ
ทางทะเล 0 0 10 10 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 23 21 56 

คณะเทคนิคการแพทย์ 6 12 10 28 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 22 16 44 

คณะแพทยศาสตร์ 72 95 44 211 

คณะเภสัชศาสตร์ 7 22 17 46 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 28 20 49 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 2 4 6 

คณะการสื่อสารมวลชน 1 8 23 32 

คณะนิติศาสตร์ 0 8 13 21 

คณะบริหารธุรกิจ 2 16 8 26 

คณะมนุษยศาสตร์ 2 10 25 37 

คณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 1 6 19 26 
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ส่วนงาน 

จำนวน 

Baby Boomer 

ช่วงอายุ 54-72 ปี 

จำนวน 

Gen X 

ช่วงอายุ 39-53 ปี 

จำนวน 

Gen Y 

ช่วงอายุ 22-38 ปี 

จำนวน 

รวมทั้งหมด 

คณะวิจิตรศิลป์ 10 14 23 47 

คณะศึกษาศาสตร์ 11 22 17 50 

คณะเศรษฐศาสตร์ 3 12 13 28 

คณะสังคมศาสตร์ 6 13 15 34 

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 0 0 4 4 

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ  
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำริ ฯ  

0 0 4 4 

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 0 0 2 2 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 
นครพิงค์ 0 1 1 2 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 8 3 17 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 32 7 46 

สถาบันวิจัยสังคม 2 3 11 16 

สำนักงานการตรวจสอบภายใน 0 6 10 16 

สำนักงานมหาวิทยาลัย 62 187 222 471 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 4 6 10 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 3 10 28 41 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 18 31 53 

สำนักบริการวิชาการ 1 5 0 6 

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 5 14 21 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 5 7 13 

สำนักหอสมุด 24 25 44 93 

Total 296 772 931 1,999 

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563  
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สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
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การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบริการด้านการวิจัย โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1) งานวิจัยพื้นฐานและวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier research) เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 2) 
งานวิจัยมุ่งเป้าหรือบูรณาการ (Quick Win) รวมทั้งงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจท้องถิ่น (Area based) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกลุ่ม/ศูนย์วิจัยต่าง ๆ 
ภายใต้คณะและสถาบันวิจัยทั้ง 3 แห่ง กับหน่วยงานภายนอก โดยมีสำนักงานบริหารงานวิจัย ทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง 3 ลักษณะ และเป็นแหล่ง
ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการทำงาน
วิจัย และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมงานวิจัยของคณาจารย์ มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยประสานงานในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงธุรกิจ 
ตลอดจนการจดสิทธิบัตร โดยการจัดตั้ง บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อดูแลอาจารย์ให้มีการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรมสู่งานต้นแบบหรือแนวคิดที่จะต่อยอดทำธุรกิจเป็นบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การผลักดันของอุทยานฯ 
และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่จำเพาะ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 
 

แนวนโยบาย/ทุนวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยที่เป็นเลิศ และการสร้างนวัตกรรม 
นำไปใช้จริงเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนตามประกาศนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) บูรณาการการวิจัยร่วมกับ
การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ขณะเดียวกันยังคงดำเนินการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนสังคมในพ้ืนที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 
  

จำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ (ณ ธันวาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัยและนวัตกรรม 
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รางวัล/ผลงาน/นวัตกรรม/การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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การบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการบริการวิชาการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม (Community Engagement) ตามความเชี ่ยวชาญของคณะ สถาบันวิจัย และสำนักต่าง ๆ โดยมีการ
ให้บริการวิชาการทั้งโครงการเดี่ยวและโครงการบูรณาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 2) การบริการทาง
วิชาชีพ ครอบคลุมทั้งการบริการสุขภาพ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
การบริการทางวิชาชีพอื่น ๆ ของคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งโครงการบูรณาการขนาดใหญ่ภายใต้ความร่วมมือกับ RUN 7 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ
ไทย มีชุดโครงการบูรณาการขนาดใหญ่ คือ การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทาง
เกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน ภายใต้ชุดโครงการ “ประเทศไทย ไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)” ชุด
โครงการ Climate change disaster management ภายใต้ความร่วมมือกับ RUN 7 มหาวิทยาลัยวิจัย 
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ผลการจัดอันดับสถาบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (QS World University Rankings และ QS University 
Rankings ASIA) (ข้อมูลจากรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 2561 และ 2562) 

ปี 2560 
 

 
 
 
 
 
 

 
ปี 2561  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562    
 
 
 
 

 
จากการจัดอันดับสถาบันของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2560 

และ 2561 อยู่อันดับที่ #551-600 และในปี 2562 อยู่อันดับที่ #651-700 ซึ่งเป็นอับดับที่ต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับ 2 ปีที่ผ่านมา  

ส่วนการจัดอันดับสถาบันของ QS University Rankings ASIA ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2560 
และ 2561 อยู่อันดับที่ #104 และในปี 2562 อยู่อันดับที่ #96 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีที่
ผ่านมา 
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ผลการจัดอันดับสถาบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (QS World University Rankings by Subject)  
(ข้อมูลจากรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 2561 และ 2562) 

ปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปี 2561  
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ปี 2562   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการจัดอันดับสถาบันของ QS World University Rankings by Subject ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในปี 2560 มีสาขาวิชาที่ติดอันดับจำนวน 9 สาขาวิชา คือ Agriculture & Forestry อยู่ในอันดับที่ #101-150 
Modern Languages อยู่ในอันดับที่ #201-250 Pharmacy & Pharmacology และ Medicine อยู่ในอันดับที่ 
#251-300 Engineering Electrical & Electronic และ Mechanical Aeronautical & Manufacturing อย ู ่ ใน
อันดับที ่#351-400 Life Science & Medicine อยู่ในอันดับที ่#371 Biological Science อยู่ในอันดับที่  #401-
450 และอันดับสุดท้ายคือ Social Sciences & Management ซ่ึงอยู่ในอันดับที ่#451-500  

ส่วนปี 2561 มีสาขาวิชาที่ติดอันดับจำนวน 7 สาขาวิชา ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 2 สาขาวิชา โดยมี
สาขาวิชาทั้งหมด ดังนี้ Agriculture & Forestry อยู่ในอันดับที่ #101-150 และ Modern Languages อยู ่ใน
อันดับที ่ #201-250 ซึ ่ง 2 สาขาวิชานี ้อยู ่อันดับที ่ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชา Pharmacy & 
Pharmacology และ Medicine อย ู ่ ในอ ั นด ั บท ี ่  #251-300 Engineering Mechanical Aeronautical & 
Manufacturing อยู่ในอันดับที่ #301-350 Biological Science อยู่ในอันดับที่ #401-450 และอันดับสุดท้ายคือ 
Chemistry อยู่ในอันดับที่ #451-500 ซึ่งทั้ง 5 สาขาวิชานี้อยู่อันดับที่ 3 ของประเทศ 

และในปี 2562 มีสาขาวิชาที่ติดอันดับจำนวน 8 สาขาวิชา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1 สาขาวิชา 
โดยสาขาวิชาทั้งหมดติดอันดับที่ 2-5 ของประเทศ ดังนี้ Agriculture & Forestry อยู่ในอันดับที ่ #101-150 
Materials Science อยู ่ในอันดับที ่ #301-350 และ Physics & Astronomy อยู ่ในอันดับที ่ #501-550 ซึ ่ง 3 
สาขาวิชานี้อยู่อันดับที่ 2 ของประเทศ ส่วน Medicine อยู่ในอันดับที่ #251-300 Biological Science อยู่ใน
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อันดับที่ #401-450 และ Chemistry อยู่ในอันดับที่ #451-500 ซึ่ง 3 สาขาวิชานี้อยู่อันดับที่ 3 ของประเทศ 
นอกจากนี้ยังมี Engineering Mechanical Aeronautical & Manufacturing อยู่ในอันดับที่ #351-400 ซึ่งอยู่
อันดับที่ 4 ของประเทศ และอันดับสุดท้ายคือ Engineering Electrical & Electronic #451-500 ซึ่งอยู่อันดับที่ 
5 ของประเทศ  

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560-2562 นั้น มีสาขาวิชาที่ได้อันดับดีที่สุด คือ Agriculture & Forestry อยู่ใน
อันดับที่ #101-150 และยังเป็นอันดับ 2 ของประเทศอีกด้วย   
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การบริการสังคม/บทบาทสังคม 
การให้บริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
195 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

โครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
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งบประมาณ 

• งบประมาณรายรับ (งบประมาณแผ่นดิน) 
ปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 

2559 5,889,179,100 

2560 6,612,109,000 

2561 6,213,693,100 

2562 5,992,217,100 

2563 5,525,268,600 

 
รายได้ ปีงบประมาณ 2560-2562 แยกตามแหล่งที่มา 
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(ข้อมูลจากรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 2561 และ 2562) 
 
แผนภูมิแสดงรายได้ปีงบประมาณ (%) ปี 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงรายได้ปีงบประมาณ (%) ปี 2560-2562 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ งบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของงบประมาณแผ่นดินลดลงอย่างต่อเนื่อง (39.27%, 
34.56% และ 32.54% ตามลำดับ) ในขณะที่แนวโน้มของงบประมาณเงินรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 
(60.73%, 65.44% และ 67.46% ตามลำดับ) 
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งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้ (%) ปี 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้ (%) ปี 2560-2562 จะเห็นแนวโน้มสัดส่วนแหล่งที่มา
ของรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2560-2562 (14.31%, 12.03% และ 
11.38% ตามลำดับ) การบริการวิชาการในปี 2560 มีสัดส่วน 20.63% ปี 2561 มีสัดส่วน 3.93% และปี 2562 
มีสัดส่วน 5.93% ในส่วนของเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2560-2562 (55.71%, 46.40% 
และ 44.56% ตามลำดับ) ในขณะที่เงินผลประโยชน์-รายได้อื ่นปี 2560-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (9.35%, 
20.15% และ 20.20% ตามลำดับ) และรายได้จากเงินบริหารองค์กรในกำกับปี 2561-2562 (17.49% และ 
17.93% ตามลำดับ)  
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ 
ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูลจากรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561)  
 

ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูลจากรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562)  
 



 
201 CHIANG MAI UNIVERSITY 4.0 

จากข้อมูลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัย /สถาบันต่างประเทศ
เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 บางหัวข้อมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากรในปี 2562 เพิ่มขึ้น จากปี 2561 จำนวน 75 โครงการ และการศึกษาระยะสั้น/ฝึกอบรม/ดูงานในปี 
2562 เพ่ิมข้ึน จากปี 2561 จำนวน 76 โครงการ  

อนึ่ง หัวข้อที่มีจำนวนโครงการลดลงในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 คือ การประชุม/สัมมนา/
นิทรรศการ/เสนอผลงานในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 6 โครงการ การจัดการเรียนการสอน/บรรยาย
พิเศษในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 25 โครงการ และการวิจัย/วิจัยร่วมในปี 2562 ลดลงจากป ี2561 
จำนวน 4 โครงการ 

หากมองภาพรวมจำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัย /
สถาบันต่างประเทศ จะพบว่าในปี 2561 มีโครงการรวมจำนวน 393 โครงการ และปี 2562 มีโครงการรวม
จำนวน 451 โครงการ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำนวน 58 โครงการ 
 โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศในปี 2561 ส่วนใหญ่อยู่ท่ีเอเชียและยุโรป (13 
ประเทศเท่ากัน) รองลงมาคือ อเมริกาเหนือและอัฟริกา (2 ประเทศเท่ากัน) และออสเตรเลีย (1 ประเทศ) ส่วน
ปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ท่ีเอเชีย (16 ประเทศ) รองลงมาคือ ยุโรป (12 ประเทศ) อเมริกาเหนือ (2 ประเทศ) และ
ออสเตรเลีย (1 ประเทศ) 
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงระยะครึ่ง
แผน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นบริบทสำคัญ
ของการจัดการศึกษาในโลกยุค Disruption การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable 
Development) และการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ  3  ม ิต ิ  (Bio Economy, Circular Economy และ Green 
Economy: BCG) รวมถึงแผนการบริหารงานของอธิการบดีที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที ่ 12 (ระยะครึ ่งแผน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการเชิงรุกใน
หลายด้าน ทั้งด้านกายภาพ การปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร และกลุ่มชุมชนเป้าหมาย รวมไปถึงการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบของ Smart City ในจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น การบริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร การสร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ การ
สร้างระบบผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ 986 ล้านบาท (นับสะสม) และสามารถสร้างรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ 661 ล้านบาท (นับสะสม) อีกทั้งยังมีการใช้พลังงานทดแทน เป็นสัดส่วนร้อยละ 17.87 หรือเป็น
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จำนวนเท่ากับ 11.61 เมกะวัตต์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ไปได้ถึงร้อยละ 34.1 
หรือเท่ากับ 18,503 tCO2 ในปัจจุบัน  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ
เป็นต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยการพัฒนาระบบตั้งแต่วัตถุดิบ การปลูกพืชผลทางการ
เกษตร และการพัฒนาร้านค้าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
อาหาร รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือ
ยกระดับสถานประกอบการ OTOP/SME อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดตั้งที่มีบทบาทด้านการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง เพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ในปัจจุบันการดำเนินงานสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 569 ล้านบาท (นับสะสม) และ
สามารถสร้างนวัตกรรมรวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ (Start up) ได้ 55 ผลงาน (นับสะสม) และ 33 ธุรกิจ (นับสะสม) 
ตามลำดับ  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อต่อยอดในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่สร้างมูลค่าจากสินค้า บริการ หรือการท่องเที่ยวใน
ชุมชนล้านนา รวมถึงมีการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ชุมชน
สามารถนำไปต่อยอดและเติบโตด้วยตนเองได้ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างคุณค่าทาง 
เศรษฐกิจและสังคมได้ 101 ล้านบาท (นับสะสม) ผ่านการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการสร้างโครงการการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative 
District) และศูนย์ออกแบบและพัฒนางานล้านนาสร้างสรรค์ (CLDC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการต่อยอดทาง 
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก  การ
ดำเนินการที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และ
เอกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับความ
เป็นสากลและเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองโลกให้กับบัณฑิต โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีระดับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 4.23 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ภาวะการ
มีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 75 (ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU School of Lifelong Education) โดยไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญาแต่สามารถสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วย
กิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนเป็นปริญญาในอนาคต เน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Innovation Center :TLIC) เพื่อพัฒนาคุณภาพของการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม   
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื ่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการ 
ยกระดับผลงานตีพิมพ์และคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการสร้างความร่วมมือร่วมกับ 
วารสารวิชาการชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Nature และ New England Journal of Medicine อีกทั้งยังมีการ 
สนับสนุนการเพิ ่มทักษะความสามารถของบุคลากรรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุนการศึกษา 
อธิการบดี (Presidential Scholarship) สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติในระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 200 
ทุน และ Post-Doc จำนวน 50 ทุน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,568 บทความ (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2562) และมีจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ผ่าน
มา (Citation) จำนวน 7,665 บทความ (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2562) ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World 
University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับที่ 601 - 650 นอกจากการดำเนินการข้างต้นนั้น 
มหาวิทยาลัยยังได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารศูนย์บริหารงานวิจัยเป็นสำนักงานบริหาร
งานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกในการสนับสนุนการทำวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึง
ปลายน้ำ   
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที ่เก ิดประโยชน์แก่ส ังคม  การดำเนินการที ่ผ ่านมา 
มหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือ 
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์ 
แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ คณะแพทยศาสตร์ ที่ต่อยอดมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นนวัตกรรมเพ่ือใช้ 
ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยภาพรวมของการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานั้นได้สร้าง 
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นมูลค่า 868 ล้านบาท (นับสะสม) ซึ่งมาจากผลงานบริการวิชาการที่ส่งผล 
ในวงกว้างต่อสังคม/ชุมชน จำนวน 402 ผลงาน (นับสะสม)  
  

ในส่วนของยุทธศาสตร์สนับสนุน 2 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก่อตั้งบริษัทอ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัดสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ และได้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารงานจำนวน 5 หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในรูปแบบ Sandbox ที่มีลักษณะการทำงานแบบ
กลุ่มภารกิจ (Project-Based) รวมถึงการรวมศูนย์การบริหารงานด้านบุคคล การเงิน บัญชี -พัสดุ ไว้ที่งาน 
บริหารงานกลาง กองแผนงาน เพื ่อแบ่งเบาภารกิจและลดอัตรากำลังของหน่วยงานที ่จ ัดตั ้งใหม่ที ่มี
ลักษณะเฉพาะในด้านการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และมหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรอัตรากำลังสำหรับพนักงาน 
ประจำรูปแบบใหม่ เป็นพนักงานประจำที่มีกรอบระยะเวลาจ้าง 3 - 5 ปีเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยยังมีผลการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) อยู ่ที ่ 88.32 คะแนนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี ่ยของ 
สถาบันอุดมศึกษา (86.05 คะแนน) และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ 
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EdPEx ซึ่งมีคณะแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ผ่านเกณฑ์ EdPEx 300 และอีก 7 ส่วนงานอยู่ 
ในระดับ EdPEx 200 รวมถึงภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ EdPEx 200 เช่นกัน   

สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม
ให้ส่วนงานขอรับงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยในการ 
ดำเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ทำการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
25.96 
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รายช่ือคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะทำงาน     ตำแหน่ง  หน่วยงานสังกัด 

1) ศาสตราจารย์ ดร.วชัระ กสิณฤกษ์   ประธานคณะทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์  คณะทำงาน  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง  คณะทำงาน  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บณัฑิตย์   คณะทำงาน  สำนักทะเบียนและประมวลผล 

5) รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สขุะหุต   คณะทำงาน  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานภุาพ อานันทนะ  คณะทำงาน  อุทยานวิทยาศาสตร์ 

         และเทคโนโลยี 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ   คณะทำงาน  สถาบันนโยบายสาธารณะ 

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรฏัฐ ์แสนทน   คณะทำงาน  คณะวิทยาศาสตร์ 

9) อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ   คณะทำงาน  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์  คณะทำงาน  คณะเศรษฐศาสตร์ 

11) อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ   คณะทำงาน  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 

         เทคโนโลยี 
12) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ  คณะทำงานและเลขานุการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

13) นางสาวมาริษา เยาวภาคยโ์สภณ   ผู้ช่วยเลขานุการ  ศูนย์ประสานงานวิชาการ  

         สำนักงานมหาวิทยาลัย 

14) นายกีรติ ตันติคะเนด ี    ผู้ช่วยเลขานุการ  ศูนย์ประสานงานวิชาการ  

         สำนักงานมหาวิทยาลัย 

15) นายสราวธุ ไชยนนิ    ผู้ช่วยเลขานุการ  ศูนย์ประสานงานวิชาการ  

         สำนักงานมหาวิทยาลัย 
 

หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) 

สถานที่ติดต่อ: ศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Academic 

Coordinating Center, Office of the University, Chiang Mai University) 239 ถนนห้วยแก ้ว ตำบล 

สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

เบอร์โทรศัพท์: 0 5394 3698  โทรสาร: 0 5394 3699     

E-mail: accentercmu@gmail.com 
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