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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําโครงการอนุรักษและสงเสริมภาษาลานนาโดยมอบหมาย
ใหสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการสัมมนา เร่ือง แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษร
ธรรมลานนา โดยเชิญผูรูทางดานอักษรธรรมลานนาในภาคเหนือจากสถานศึกษาตาง ๆ มารวม
สัมมนา เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ ที่ผานมา  

ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาดังกลาว   สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดนมัสการทานพระ
ครูอดุล  สีลกิตติ์  และเรียนเชิญ  ศาสตราจารย  ดร.อุดม รุงเรืองศรี  อาจารยบุญคิด วัชรศาสตร   

อาจารยมานิต เขตสิทธิ์   คุณเกริก  อัครชิโนเรศ  และคุณสนั่น ธรรมธิ  มาประชุมรวมกันอีก ๓ คร้ัง  
เพื่อจัดทํารางแนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา หลังจากนั้นสํานักสงเสริม-
ศิลปวัฒนธรรมไดจัดสงรางดังกลาว  ใหกับผูเขารวมการสัมมนาทุกทานเพื่อพิจารณาและให
ขอเสนอแนะ 

เมื่อไดรับขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนาแลว  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดจัด
ประชุมอีก ๒ คร้ัง โดยเรียนเชิญคณะผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๖ ทานดังรายนามขางตนมารวมกันพิจารณา    
เพื่อจัดทําแนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนาฉบับสมบูรณ 

สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณผูเขารวมการสัมมนา นักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานอักษรธรรมลานนาทุกทาน ตลอดจนคณะทํางานดําเนินการจัดการสัมมนาทุก
ทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดสัมมนาครั้งนี้  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการสัมมนาฉบับนี้จะ
กอใหเกิดองคความรูทางดานอักษรธรรมลานนาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหมและวงการศึกษาตอไป 
 

 

 

 

(รองศาสตราจารยพงศเดช      ไชยคุตร) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  

 



 

 

๑ 

๑ 

คํากลาวรายงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รองศาสตราจารยพงศเดช     ไชยคุตร 
ในพิธีเปดการสัมมนา เร่ือง แนวทางการเขยีนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 

วันท่ี ๑๗  มกราคม ๒๕๔๖ หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี 
 

กราบเรียนทานรองอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์  อังกสิทธิ์ ทานผูมีเกียรติทุกทาน  

รวมทั้งนักวิชาการทางดานอักษรธรรมลานนา 
การจัดสัมมนาครั้งนี้  เปนการดําริของที่ประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึงเล็งเหน็

ความสําคัญของอักษรธรรมลานนา  โดยเฉพาะการเขียนอักษรธรรมตามปายสถานศึกษาตาง ๆ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงจัดสรรงบประมาณใหสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ดําเนินการเรียนเชิญ
ทานวิทยากร  และผูเขารวมสัมมนามาปรึกษาหารือ  เพื่อตกลงสรางระบบระเบียบในการเขียนให
ตรงกัน 

สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดรับความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี   

อดีตผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ใหเกียรติมาเปนวิทยากรและผูดําเนินการสัมมนาใน
คร้ังนี้ 

สุดทายนี้  ผมใครขอขอบคุณทานรองอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์  อังกสิทธิ์  ซ่ึง

ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาครั้งนี้  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลวกระผมขอเรียน
เชิญทานรองอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์  อังกสิทธิ์  เปดการสัมมนา 
 



 

 

๒ 

๒ 

คํากลาวเปดการสัมมนาของรองอธิการบด ี

ศาสตราจารย  ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธ์ิ 
ในพิธีเปดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการเขยีนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 

วันท่ี ๑๗  มกราคม ๒๕๔๖ ณ หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบด ี
 

ทานผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รองศาสตราจารยพงศเดช  ไชยคุตร      
ผูเขารวมการสัมมนา  แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนาที่เคารพทุกทาน  
ดวยทานอธิการบดีมีภาระกิจ  ทานก็ใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก  สวนหนึ่งทานก็เปนคน
ภาคเหนือ  ทานก็ไดมอบหมายใหกระผมจริง ๆ แลวทานจะมาเอง  พอดีติดธุระก็เลยมอบหมายให
กระผม  มาเปนประธานพิธีเปดการสัมมนาในครั้งนี้ครับ 

การสัมมนา   แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา   ในวันนี้มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ในระยะเวลาที่ผานมาก็ทราบวา  ความที่เราพัฒนาไปขางหนาอยางไม
หยุดยั้ง  ทําใหเราทิ้งทรัพยสมบัติ  มรดกที่สําคัญของเราไว มากมายหลายอยาง  อักษรธรรมลานนา
ก็เปนมรดกอันหนึ่งที่มีความสําคัญ  ซ่ึงจะตองถือวาจะตองเรงพัฒนาและเรงรักษาไว  สํานัก
สงเสริมฯไดดําเนินการที่จะอนุรักษส่ิงตาง ๆ ที่เปนของชาวลานนาไวมากพอสมควร  ในสวนของ
อักษรธรรมลานนาก็ไดเคยดําเนินการโดย  ศาสตราจารย ดร.อุดม  รุงเรืองศรี  ไดดําเนินการไปบาง
แลวในโอกาสที่ทานเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ตรงนี้เปนสิ่งสําคัญมาก   
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตระหนักในคุณคาดังกลาวจึงไดพูดคุยปรึกษาหารือกัน  อยางที่ทาน
ผูอํานวยการพูดวา ที่ประชุมคณบดีไดกลาวถึงกรณีที่จะอนุรักษอักษธรรมลานนา  เพราะฉนั้นใน
เร่ืองของการดําเนินการสัมมนา  เพื่อหาแนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา
ดังกลาว จะมีความสําคัญตอการเขียนศัพทอักษรธรรมลานนาใหเปนมาตรฐานและสามารถกําหนด
แนวทางในการเขียนไปในแนวทางเดียวกันเหมือนกัน  ซ่ึงสามารถจะทําความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในทุก ๆ  แหงได 

เมื่อคร้ังหลังสุดมีการเสนอที่จะเขียนชื่อเปน ๓ ภาษา  คือ เปนภาษาลานนา  ภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ  ควบคูกันไปในสวนตาง ๆ จะเปนชื่อของสถาบัน  คณะ  สํานัก  ตาง ๆ  ก็ยังมี
ความเห็นที่แตกตางกันออกไป  การเขียนจะเหมือนกันไม  หรือการเขียนจะเปนไปในรูปทาง
เดียวกันหรือเปลา  วันนี้ก็เปนเรื่องที่อยากใครขอฝากกับผูรู  ทานผูมีประสบการณ ทานผูที่ไดเคย
เขียนอักษรธรรมลานนามานะครับ ที่จะไดปรึกษาหารือกัน  เพื่อจะไดหาแนวทางในการสราง
มาตรฐานสรางระบบของการเขียนอักษรธรรมลานนาใหสมบูรณ ใหสามารถแพรขยายออกไปไดนี้
ก็เปนหนาที่โดยตรงของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับการตอบรับจาก
นักวิชาการ ทานผูอาวุโส ทานผูรู ที่ไดเขามาชวย ขอขอบคุณทานศาสตราจารย ดร. อุดม  รุงเรืองศรี  
ถือวาเปนเสาหลักในการที่จะชวยในการทําใหการสัมมนาครั้งนี้สําเร็จ  ผมขออวยพรใหการสัมมนา
นี้ ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และขอเปดการสัมมนา  ขอบคุณมากครับ 



 

 

๓ 

๓ 

คํากลาวปดการสัมมนารองผูอํานวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยพีระพงษ  ดวงแกว 
ในพิธีปดการสัมมนา เร่ือง แนวทางการเขยีนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 

วันศุกรท่ี ๑๗  มกราคม ๒๕๔๖  ณ หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบด ี

 

 ทานผูเขารวมการสัมมนาทุกทาน 

การสัมมนาของเราไดดําเนินมาถึงจุดสุดทายแลว ระยะเวลาในการสัมมนาจะนอยไป 
หัวขอที่เราสัมมนาเปนหัวขอที่ละเอียดมาก เปนการสัมมนาที่มีประโยชนมาก ไดพูดคุยกัน
โดยเฉพาะผูทรงภูมิความรูมาพูดคุยกัน  ผมมีโอกาสมาฟงมาเก็บรายละเอียดที่เปนประโยชน  

ในนามสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดให
งบประมาณสนับสนุน  กราบขอบพระคุณศาตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี  ไดสละเวลามาชวยทําให

เกิดการสัมมนาครั้งนี้ทําใหไดรับความสําเร็จ หวังเปนอยางยิ่งวาในโอกาสหนาคงจะไดพูดคุยกันใน
รายละเอียดอีก สําหรับหลักฐานในการสัมมนาครั้งนี้ทางสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมก็จะได
เผยแพรและจัดสงใหทานผูเขารวมการสัมมนาตอไป 

ขอขอบคุณทานอาจารยอีกครั้ง  ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูมีความรูทุกทานที่ไดมา
ในการสัมมนาครั้งนี้  ขอขอบคุณครับ 
   
 



 

 

๔ 

๔ 

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา” 
 

ผูรับผดิชอบโครงการ    สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

หลักการและเหตุผล 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่มีหนาที่ในการผลิตบัณฑิต  
การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความสําคัญกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในรูปกิจกรรมตางๆตลอดชวงระยะเวลารวม ๔๐ ปนับตั้งแตสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เปนหนวยงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมได
จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะมีภาระกิจทางดานการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งสรางความ
รวมมือกับองคกรทั้งภายในและภายนอกเพื่อดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม   
  เชียงใหมเปนเมืองที่มีความยิ่งใหญทางดานวัฒนธรรมมาแตอดีต เปนศูนยรวมทาง
วัฒนธรรมลานนาในทุกๆดานโดยเฉพาะอักษรธรรมที่ใชเขียนภาษาลานนาจัดเปนมรดกที่ถายทอด
สืบตอกันมาแตโบราณ และเปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณทางดานภาษาของชาวลานนาอยางแทจริง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดตระหนักในความสําคัญของภาษาลานนาที่นับวันจะสูญหายไป  ถึงแมใน
ปจจุบันการเรียนการสอน ทางดานการเขียนอักษรธรรมลานนา (ตัวเมือง) มีการจัดสอนในวัด ใน

โรงเรียนอยางเปนระบบ  อีกทั้งมีส่ือการเรียนการสอนซึ่งสามารถเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น แต
การใชศัพททางวิชาการในขณะนี้  เปนศัพททางวิชาการที่ไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเปนศัพท
วิชาการเฉพาะทาง  อีกทั้งมีการนิยมเขียนตัวเมืองสําหรับชื่อสถานที่ตางๆ เชน หองปฏิบัติการสอน  
หองปฏิบัติการทางดานชีววิทยา  เปนตน 

 ดวยตระหนักในคุณคาดังกลาว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงไดจัดทําโครงการ
อนุรักษและสงเสริมภาษาลานนาขึ้น  โดยมอบใหสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดสัมมนา  เร่ือง
แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา  โดยเชิญผูรูทางดานภาษาลานนามารวม
สัมมนา จัดทําแนวการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา  เพื่อตอบสนองตอความเจริญทาง
วิชาการ โดยแนวทางที่ผูรูที่เขาสัมมนารวมกันคิดขึ้นนี้จะสามารถใชเปนมาตรฐานรองรับการเขียน
ศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนาได  และยังสามารถใชเขียนชื่อสถาบันและองคกรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาไดทุกระดับอยางถูกตองและแพรหลายกวางขวางตอไป 



 

 

๕ 

๕ 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางดานภาษาลานนา และรวมกันสรางระบบการ

เขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา  เพื่อใชในวงการตาง ๆ ตอไป 

๒. เพื่อเปนการสรางและประสานเครือขาย การทํางานทางดานภาษาลานนาระหวาง
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน 

 
ผูเขารวมการสัมมนา 
 จํานวน ๔๕ คน  (นักวิชาการทางดานภาษาลานนา จํานวน ๓๐ คน  วิทยากร ๔ คน  

ผูดําเนินรายการ ๒ คน  ผูบริหารสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ๓ คน  เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ๖ คน) 
 
วัน  เวลาและสถานที่   
 วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๔๖  เวลา ๐๘.๐๐ –๑๖.๓๐ น.  หองสารสนเทศ  สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
งบประมาณ    

ไดรับการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถวน) 
 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ไดระบบการเขียนอักษรธรรมลานนาสําหรับการเขียนศพัทวิชาการและชื่อของ 

สถานศึกษาในระดับตาง ๆ  
๒. ไดเครือขายการทํางานดานอกัษรธรรมลานนาระหวางนกัวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําโครงการเพื่อขอรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาลานนา 
๒. เสนอโครงการใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 
๓. เชิญนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิเสนอเอกสารรูปแบบภาษาอักษรธรรมลานนา 
๔. เชิญนักวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสัมมนา 
๕. จัดเตรียมทําเอกสารที่เกี่ยวของ 
๖. จัดสัมมนา  และประเมินผลโครงการ 

๗. จัดทํารายงานการสัมมนา 



 

 

๖ 

๖ 

กําหนดการสมัมนา 
เร่ือง  แนวทางในการเขียนศพัทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๖ 
 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปด 

• กลาวรายงาน โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

(รองศาสตราจารย  พงศเดช  ไชยคุตร) 

• กลาวตอนรับและกลาวเปดการสัมมนา   
โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. นําเสนอรูปแบบภาษาลานนา  โดย 

• อาจารยบุญคิด  วัชรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม  วดัสวนดอก 

• อาจารยสุพจน   ปงใจ  จากโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ  จังหวัดแพร 
• คุณธิตินัดดา  จินาจันทร  ดําเนินรายการ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. นําเสนอรูปแบบภาษาลานนา  โดย 

• อาจารยมานิต  เขตสิทธิ  จากโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จ.เชียงใหม 

• คุณสนั่น  ธรรมธิ  จาก สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
• คุณธิตินัดดา  จินาจันทร ดําเนินรายการ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ผูเขารวมการสัมมนา  อภิปรายรูปแบบภาษาลานนา 

• ศาสตราจารย  ดร. อุดม  รุงเรืองศรี  ดําเนินรายการ 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๒๐ น. ผูเขารวมการสัมมนา  อภิปรายรูปแบบภาษาลานนา (ตอ) และสรุปผลการสัมมนา     

๑๖.๓๐ น. ปดการสัมมนา 
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๗ 

 

แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
 

 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ปจจุบันชาวไทยทุกคนดํารงชีวิตอยูใตรมธงไตรรงคธงเดียวกัน มี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคเดียวกัน และมีรัฐบาลคณะเดียวกัน ซ่ึงหมายความวาทุกคนจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดียวกัน เมื่อเขาเรียนในระบบโรงเรียนก็ตองเรียนจากหลักสูตรเดียวกัน และใช
ภาษาไทยกลางเปนสื่อในการเรียนรูและกิจกรรมทุกประเภท    เพื่อทําใหคนไทยเปนอันหนึ่งอันเดยีวกนั 
และสามารถสื่อสารถึงกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เปนสิ่งดีที่จะนําไทยใหเจริญรุดหนา
ไปอยางเปนระบบ  แตเมื่อมีการศึกษาถึงวัฒนธรรมแลว จะเห็นไดวาชาวไทยในแตละภาคแตละถ่ินจะมี
วัฒนธรรมของตนเอง แมจะคลายกับคนไทยทั่วไปโดยรวม แตก็แตกตางกันในรายละเอียด โดยเฉพาะ
ภาษาถิ่น แมจะอยูในตระกูลภาษาเดียวกัน แตก็มีความแตกตางกันในสวนปลีกยอย  ยิ่งในภูมิภาคที่เปน
อาณาจักรโบราณอยางอาณาจักรลานนา ที่เร่ิมตนเมื่อประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐ ชาวลานนามีวัฒนธรรมของ
ตนเองและมีอักษรบันทึกภาษาของตนเองอีกเชนกัน เมื่อเขารวมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๗ เปนตนมาแลว จากราชอาณาจักรก็กลายเปนประเทศราช จากประเทศราชก็กลายเปน
มณฑลและแยกออกเปนจังหวัด ระบบของการปกครองเปลี่ยนไป วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมและ
วิทยาการก็ เปลี่ยนไปจากเดิม  เปนการรับวิทยาการแบบสากลที่ผ านสื่อที่ ใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  ชาวลานนาตองปรับตัวเรียนรูวิทยาการใหมๆ ดังกลาวเพื่อตามใหทันกับวิถีชีวิต  
ทําใหชาวลานนาบริโภควัฒนธรรมจากสวนกลางและวัฒนธรรมสากลมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะ 
เด็กนอยในปจจุบันที่ชอบดูโทรทัศน พอแมก็จะหาสื่อแบบใหมมาใหลูก และยอมจะสงลูกเขาเรียน 
โดยเริ่มจากโรงเรียนอนุบาล  เด็กนอยรุนใหมจึงชินกับการใชภาษาไทยมากขึ้นจนสามารถใชภาษาไทย
เปนภาษาพูดของตนแมในครอบครัวที่ใชภาษาลานนา1 เปนหลัก ภาษาลานนาที่เคยสืบตอกันโดยไมตอง
สอนกันใหพูด ก็ตองกลายมาเปนตองสอน อักษรธรรมลานนา2 ที่เคยจดจารความรูความคิดของ 
ชาวลานนาก็กลายเปนของแปลกที่เกินความจําเปน จนตองพยายามนํามาสอนในโรงเรียนใหเด็กไดรับรู
ถึงความเจริญในอดีตกาล  
  แตในโลกปจจุบันเด็กรุนใหมจะตองรูจักกับวิทยาการตางๆ ผานสื่อภาษาไทยและภาษาตาง 
ประเทศ  เมื่อมีการสอนใหเด็กรูจักทองถ่ินมากขึ้น ก็ยอมตองสอนการเขียนอักษรธรรมลานนามากขึ้น  
คนรุนใหมตองยืนอยูระหวางสองวัฒนธรรม คือความกาวหนาตามวิทยาการสมัยใหม และความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมผานสื่ออักษรธรรมลานนา ในเมื่อมีส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมใหม 
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเปนสิ่งที่คนรุนใหมคุนชินในวิถีชีวิตผานสื่อภาษาและอักษรไทย คร้ันจะบันทึก
หรือเขียนถึงสิ่งใหมๆ ดังกลาวดวยอักษรธรรมลานนา ก็เกิดปญหาขึ้น  เพราะชื่อเรียกขานของสิ่งที่มีอยู
ในวัฒนธรรมใหมที่ผานภาษาและอักษรไทยนั้นมีระบบเสียงและความหมายที่แตกตางจากที่เขียนดวย
อักษรธรรมลานนา  ทําใหเกิดความสับสนในการที่จะเขียนศัพทในระบบวัฒนธรรมใหม โดยเฉพาะการ
เขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 

                                                           
1
 ภาษาลานนา หมายถึง ภาษาที่ใชกันอยูในเขตจังหวัด เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน แมฮองสอน  

   และเขตอื่นที่ผูคนจากแหลงนี้ไปอยู เชน อ.เสาไห สระบุร ีอ.คูบัว ราชบรุ ี
2
 อักษรธรรมลานนา หมายถึง ตัวอกัษรอยางที่คนกลุมดังกลาวใชบันทึกคัมภีรตางๆ ทางพุทธศาสนา เปนตน 
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 ปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นตั้งแตชาวลานนาเริ่มสัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรม 
จากตางประเทศ  ดังพบวาเมื่อผูรูยุคกอนเขียนเพื่อส่ือถึงวัฒนธรรมดังกลาวใหชาวลานนาไดรับรูนั้น ก็มี
การปรับวิธีการเขียนอักษรธรรมลานนาใหสอดคลองกับสวนที่จะสื่อไปถึง ดังที่เห็นไดวาลานนา
นอกจากจะรับเอาพุทธศาสนาเขามาแลว ส่ิงที่ตามมาก็คือภาษาบาลีที่ใชบันทึกคัมภีรตางๆ ซ่ึงก็เห็นได
วามีการใชอักษรธรรมลานนาเขียนภาษาบาลีไดอยางแมนยํา อยางนอยที่สุดก็ตั้งแตในรัช- สมัยของ
พระญากือนา (พ.ศ.๑๙๑๐- ๑๙๓๑) เมื่อมีการรจนาคัมภีรทางพุทธศาสนาขึ้นมาใช โดยเฉพาะในหมูของ
ชาดกนั้น ก็เห็นไดวามีการนําภาษาสันสกฤตเขามาใชควบคูกับภาษาบาลีดวย แมศัพทภาษาสันสกฤตจะ
ปรากฏอยูประมาณ ๓๐๐ คํา แตก็เห็นไดวาแทรกอยูทั่วไปทั้งในคัมภีรพุทธศาสนาและตําราประเพณี
พิธีกรรมตางๆ ทั่วไป และในโคลงนิราศหริภุญชัย (พ.ศ.๒๐๐๐)  ก็พบวามีการใชศัพทภาษาขอมแลว
จํานวนหนึ่ง ทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาขอมก็เปนที่ยอมรับ และสามารถใชอักษรธรรมลานนา
บันทึกศัพทในภาษาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในยุคหลัง เมื่อพระญาพรหมโวหารเขียนคราวซอพระอภัยมณีใน พ.ศ.๒๔๐๔ นั้น ทานก็ได
ปรับวิธีการเขียนอักษรลานนาเพื่อใหรองรับกับตนเคาของวรรณกรรม เชนจากแนวเรื่องที่เปนนิยายคํา
กลอน ก็ปรับใหเปนชาดก ช่ือบุคคลที่ออกเสียงยากสําหรับชาวลานนา ก็ปรับใหใกลเคียง เชน
“พราหมณวิเชียร” ก็ปรับเปน “พราหมณวิเซียน” เพราะชาวลานนาออกเสียง “ช” เปนเสียงเทากับ  /จ/ ใน
ภาษาไทยกลาง จึงไมสามารถออกเสียง /ช/ หรือ /ฉ/ ได  และในกรณีที่มิชชันนารีคริสเตียนเขียนตํารา
เพื่อสอนวิชาภูมิศาสตรในโรงเรียนปรินสรอยแยลส วิทยาลัย เปนตน เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๙ นั้นได เรียก
หนังสือนี้วา หั ¹ ฯ § ฯสื นค ¤ ฯรคุรุºÃÏเทÉ ฯ ฯ  คือ “หนังสือนัคครคุรุประเทษ” เรียก North Pole- South Pole วา 
โภ฿Å ฯ ฯเหิ ¹ ฯ ฯอโภ฿Å ฯ ฯไต้ คือ ”โภลเหนือโภลใต” เรียก North America วา อาเมริกาเหิ ¹ ฯ ฯอ คือ ”อาเมริกาเหนือ” 
สวน “ศรีโหม” ชาวเชียงใหมคนแรกที่ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เรียก Snow วา เหิÁฯÂ Ïฯผ฿ § ฯ คือ “เหมิยผง” และเรียก
เดือน October วา  อ฿ ¡ ฯโทเบิฯ  คือ  “อกโทเบิอ” ซ่ึงแมจะพยายามสื่อเชนนั้น แตผูรับสารก็ตองพยายาม
ตีความหมายและตองขอคําอธิบายกวาจะรูเร่ืองกันได  
 ในปจจุบัน ชาวลานนารูจักและสามารถออกเสียง “วิเชียร” “ภูมิศาสตร” “ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต” 
“อเมริกา” “หิมะ” และ“ตุลาคม” ไดอยางคนไทยทั่วไป คร้ันจะเขียนคําดังที่ยกตัวอยางมานี้ดวยอักษร-
ธรรมตามแบบผูรูยุคกอน ก็ยอมยากที่จะสื่อกับผูอ่ืนใหเปนที่ยอมรับได จึงจําเปนตองหาหนทางที่จะ
เขียนคําเหลานั้นดวยอักษรธรรมลานนา แตใหอิงอยูกับความรูทางอักษรศาสตรเพื่อคําที่เขียนขึ้นดวย
อักษรธรรมลานนาโดยเฉพาะศัพทวิชาการนั้นสามารถสื่อความไดแมนยําและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
ทั้งในหมูชาวลานนารุนกอนและรุนใหมได 

ทั้งนี้ อาจจะสรุปไดวาการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนานั้นคือการนําศัพท 
ทางวิชาการจากภาษาอื่นมาเขียนดวยอักษรธรรมลานนา เพื่อใหสามารถสื่อความหมายหรือออกเสียงได
อยางแหลงที่มาของคํา โดยปกติแลวมักจะนําศัพทที่บัญญัติไวในภาษาไทยมาปรับใหเปนศัพทในภาษา
ลานนาซึ่งเปนเรื่องที่ไมงาย แตเมื่อมีเหตุจําเปนเพราะภาษาลานนาที่คนรุนใหมจําเปนตองใชยอมหลีกไม
พนที่จะตองกําหนดแนวการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนาขึ้น โดยอาศัยศัพทบัญญัติใน
ภาษาไทยเปนตนแบบแลวเขียนศัพทวิชาการลานนาขึ้นใหมโดยยึดหลักนิรุกติศาสตร (Etymology) เปน
แนวทาง และยังพยายามรักษาเอกลักษณของวิถีลานนาใหมากที่สุด มีหลักดังนี้ 



 

แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา   สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ  2551) เพื่อใชกับ font LN-TILOK   โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. 

๙ 

 
๑. ศัพทจากภาษาไทยหากตรงกับศัพทที่มีอยูในภาษาลานนาก็ใหใชศัพทภาษาลานนาไดแมจะ

ออกเสียงไมตรงกัน เชน   
กาฯบ้Vฯ¹ฯ - การบาน (ออกเสียง “กานบาน”- เสียงครึ่งตรีคร่ึงโท) 

สำนั¡ฯงา¹ฯ - สํานักงาน  

ร้า¹ฯค้Vฯ - รานคา (อาน”ฮานกา”) 

โร฿§ฯรÂ Ïฯร - โรงเรียน (อาน”โฮงเฮียน”) 

โร฿§ฯแร Áฯ - โรงแรม (อาน”โฮงแฮม”หรือ”โลงแลม”ตามแบบคํายืม ก็ได) 

ห้าสิºฯฯในร้ฯÂ ÏÏฯ - หาสิบในรอย  
 

 
๒. ศัพทจากภาษาไทยที่มีความหมายตรงกับภาษาลานนา แมออกเสียงไมตรงกัน หรือคําศัพท

อาจตางกัน ก็ใหใชศัพทภาษาลานนา เชน 
เขัาจ้าฯ  เขัาหึé¹ฯง - เขาจาว เขาหนึ้ง ไมเขียน  ข้าฯเจัา  ข้าฯนึè§ฯ 
แบºฯฯเฝ Ôç¡ฯห́ัฯ - แบบเฝกห็ัด  ไมเขียน  แบºฯฯฝ Ö¡ฯห́ัฯ 
ห้ฯาÂ ÏฯC éฯ - หวายน้ํา ไมเขียน  ว่VฯÂ ÏฯC éฯ 
ฅำ - ฅํา  ไมเขียน  ทฯงฅำ - ทองฅํา  
กา́ฯห฿ ้Áฯฯ - กาดหมั้ว  ไมเขียน   กา́ฯม฿ ่ฯ - กาดมัว่  

ยีèเพ §ฯ - ยี่เพง  ไมเขียน  ยีèเ»็§ฯ - ยี่เปง   

ก฿¯ฯหÁฯาÂ Ïฯ  - กฏหมาย  ไมเขียน  ก฿฿´ฯหÁฯาÂ Ïฯ - กฎหมาย   

ฅ฿¹ฯเถัา - ฅนเถา  ไมเขียน  ผู้เฒัา - ผูเฒา” 
พํèฯอ Ø้Â Ïฯ  แม่อ Ø้Â Ïฯ - พออุย แมอุย  (เสียงครึ่งตรีคร่ึงโท) ไมเขียน -  ตา ยาย 

พาÂ Ïฯใน - พายใน ไมเขียน  ภาÂ Ïฯใน  - ภายใน 

กาฯเสิç¡ฯ - การเสิก็/เสิกะ(เสียงส้ัน) ไมเขียน  กาฯศึ¡ฯ - การศึก 

ท่ฯงทÂ Ïฯว - ทองเทียว  ไมเขียน ท่ฯงท่Â Ïฯว – ทองเที่ยว 

เทิ¡ฯปฯ Ùกผั¡ฯäม้  - เทิกปลูกผักไม  อาจเขียน แปฯงกเษµÃÏ - “แปลงเกษตร” ก็ได 

รÂ Ïฯกขัฯร - เรียกขวัน ไมเขียน  รÂ Ïฯกขัฯญ  - เรียกขวัญ 

แม่ยิ§ฯ  พํèฯชาÂ Ïฯ - แมยิง พอชาย ไมเขียน ผูญ้ิ§ฯ ผู้ชาÂ Ïฯ  - ผูหญิง ผูชาย 

กาฯอู้ - การอู อาจเขียน กาฯพูด/กาฯภูด-การพูด/การภดู ก็ได 
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๑๐ 

 
๓. ศัพทจากภาษาไทยที่มาจากภาษาอื่นและมีการใช “รร” ( ร หัน) ซ่ึงมีมีวิธีการเขียนเชนนี้ใน

กระบวนการของอักษรธรรมลานนา ใหพิจารณาถึงที่มาของคํา ถามาจากภาษาสันสกฤต ใหปรับใช
ภาษาบาลีแทน ถามาจากภาษาขอมหรือเปนขบวนการแผลงศัพทในภาษาไทย อาจปรับใช “น สะกด” 
แทนได เชน 
วิศฯกัม Á์ฯ - วิศวกรรม   

ฯCฏกัม Á์ฯ - นาฏกรรม 

ºÃÏติมากัม Á์ฯ - ประติมากรรม 

บัพ¾ฯฯชา - บรรพชา  (ป.ปพพชา, ส.ป รว รชยา) 

บพ ¾ฯฯต - บรรพต  (ป.ปพ พต, ส.ปร วต) 

บัรยาÂ Ïฯ - บรรยาย  (ส.,ป.ปริยาย) 

ºÃÏท฿Áฯ - บรรทม (ข.ผทม) 

บั¹ฯท฿Áฯ - บรรทม (ข.ผทม) 

ºÃÏเล§ฯ - บรรเลง 

  
๔. ศัพทที่ใชในภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือเขมรซึ่งมีอักษร “ป” หากนํามาเขียน

ดวยอักษรธรรมลานนาและอยูในวิธีการเขียนแบบบาลีหรือตามอักขรวิธีตามแบบลานนาแลว ใหใชรูป  
บ - (”ปะ ปอม”) เชน 
บฏิกิริยา - ปฏิกิริยา ไมเขียน  ปฏิกิริยา 

บฐมกาÅฯฯ - ปฐมกาล ไมเขียน  ปฐมกาÅฯฯ 
ºÃÏฯรแºÃÏ - ปรวนแปร ไมเขียน  CปฯรแCป  
สหºÃÏชาชา µฯ - สหประชาชาต ไมเขียน  สหCปชาชา µฯ 
ºÃÏถ฿Áฯ - ประถม ไมเขียน ºÃÏถ฿ Áฯ   
ถาใชตัวยอ ใหใช “ป“ เพราะออกเสียงแบบไทยเปน /ปอ/  หากใช “บ” (ปะปอม) จะออกเสียงเปน /ปะ/ ตามระบบ 
บิณิ´ฯบVฯµฯ - ปณฑิบาต ไมเขียน  »ิณิ´ฯบVฯµฯ (ภาษาไทยใช บิณฑบาต) 

บณฯา - ปณหา ไมเขียน  »ัณฯา 

บุค ¤ฯลบCติµฯ - ปุคคปญญัตติ ไมเขียน  ปคุ¤ฯล»ัC ัติµฯ 
แตหากมีอักษร “บ” เขามาเกี่ยวของในคําเดียวกันนั้นแลว อาจปรับเปน  ป - (ปะ คันชอน) ได  เชน 

ห้ฯงบฏิบัµฯกาฯท฿ ่ฯäป /หองปฏิบัติการทั่วไป/  ไมจําเปนตองเขียน บฏิบัµฯ และ “ป” ในคํา ท฿ ่ฯäป ที่นี้ใชตามศิลาจารึกวัด

พระยืน ลําพูน พ.ศ.๑๙๑๓ ที่จารดวยภาษาและอักษรสุโขทัย  โดยปกติแลว การเขียนดวยอักษรธรรมลานนาจะเขียน   
ไพ /ไพ/  เสมอ  
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๑๑ 

 
๕. ศัพทที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ใหตรวจสอบทีม่าของศัพทในภาษาเดิมโดยใชอักษรให

ตรงกับที่มาของคําและโดยเฉพาะการเปลีย่นพยางคทายคําเปนตัวสะกด การอานใหออกเสียงเทียบแบบ
ไทยกลาง แตวิธีการเขียนใชอักขรวิธีลานนา เชน  
ดาฯฤก์Éฯฯ  - ดาวฤกษ ที่ลานนายุคกอนอาน”ดาวรืก”ไมเขียน ดาฯเริก É์ฯฯ - “ดาวเริก”  

   เพื่อใหตรงกับเสียงอานของไทยปจจุบัน 
ºÃÏวัติµฯศาÊµÃÏ ์ - ประวัติศาสตร 
พลศกึÉฯฯา - พลศึกษา 
เภสัชªฯศาÊµÃÏ ์  - เภสัชศาสตร 
เภสัช ª์ฯชุมช฿¹ฯ - เภสัชชุมชน 
วัด²ฯนธัม Á์ฯ - วัฒนธรรม 
กิจ̈ฯกัม Á์ฯ - กิจกรรม 
ศัพ ·์ฯ - ศัพท 
·ÃÏ ัพ์Â Ïฯ - ทรัพย (ส.ทรวย) 
โลกนีติ - โลกนีติ 
ผิฯโล฿¡ฯ - ผิวโลก 
กาฯวิจัÂ Ïฯ  - การวิจยั 
วิทÂ ÏฯาลÂั Ïฯ - วิทยาลัย (การสะกดคําดวย “ - ัÂ Ïฯ = -  ัย“ นี้เปนการปรับตามคํายืมปจจุบัน แตในการ

เขียนดวยอักษรธรรมลานนาตามระบบแลวปรากฏนอยครั้ง ทั่วไปใช “ไ- , ไ-Â Ïฯ  ไ -, ไ - ย” ) 
 

 
สวนศัพทบาลีสันสกฤตสวนหนึ่งที่หลักอักขรวิธีของลานนาไดปรับพยัญชนะทายเปนตัวสะกด 

แตไมคงรูปพยัญชนะทายดังกลาวไว  หากจะเขียนคงรูปตามนิรุกติศาสตรก็จะขัดจารีตการเขียนแบบ
ลานนา ในกรณีเชนนี้ ศัพทบัญญัติรุนใหมคงจะหลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองยึดนิรุกติศาสตร แตในกรณีที่มี
ปรากฏอยูในคัมภีรรุนกอน ก็จําเปนที่จะรักษาลักษณะเดิมไว เชน 
สุเทºฯฯ สุเท¾ฯ สุเทบ - สุเทพ   และอาจเขยีน  สุเทพ ¾์ฯฯ 
ชีºฯฯ     ชี¾ฯ ชีบ - ชีพ 

โล฿ºฯฯ โล฿Àฯ โลบ- โลภ 

ลาºฯฯ   ลาÀฯ ลาบ - ลาภ 

 
ทั้งนี้ มีศัพทบาลีสันสกฤตบางคําที่คลาดเคลื่อนมาแตเดิม แตมีการใชอยางสม่ําเสมอในเอกสาร

รุนกอน ในกรณีนี้ไมควรจะไปเปลี่ยนแปลงของเดิม เชน 
วิสา·ฯ - วิสาท  จากคาํ “ปสาจ” 

ปตูลอากาÊฯฯ - ปะตูละอากาส  จากคํา “ปตลอากาส” ที่แปลวาระดับชัน้ของอากาศ 
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๑๒ 

 
๖. การเขียนศัพทมาจากภาษาตางประเทศโดยเฉพาะทางตะวันตก นั้น ใหตรวจสอบและเขียน

เทียบจากภาษาตนเคา เชน 
อํฯโธพีดิค์Êฯฯ - ออรโธพีดิคส(Orthopedicts) 

ฅฯมพิฯเทิฯร์ - คอมพิวเตอร (Computer) 

ฟÔลÁฯ - ฟลม (Film) 

เซน ·์ฯ พีเทิฯร์ - เซนต ปเตอร (Saint Peter) 

นิฯเฅฯÂ ÏÏฯร์ - นิวเคลยีร (Nuclear) 
 

    ทั้งนี้การเขียนศัพทจากภาษาตางประเทศดังกลาวนี้จะมีความซับซอน ทั้งในแงของนิรุกติ
ศาสตรและภาษาศาสตร ทําใหการปรับมาเขียนดวยอักษรธรรมลานนาไดลําบากและยังไมลงตัวเต็มที่
ในขณะนี้    การเขียนศัพทเหลานี้ในภาษาลานนาปจจุบัน อาจเขียนศัพทนั้นดวยอักษรธรรมลานนาแลว
มีคําในภาษาตางประเทศกํากับไวในวงเล็บ หรือทับศัพทโดยตรงจากภาษาเดิมก็ได 

 
๗. ศัพทที่ใช “ไ - ใ” ใหตรวจสอบแหลงที่มาของคํา โดยใช “ใ” ตามแบบภาษาลานนาและภาษา

ถ่ินรอบลานนาที่สามารถยืนยันการออกเสียง “/at ํ/ ดังที่ พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง 
พบวา มีคําที่ใช  “ใ” จํานวน ๒๗ คํา คือ 
๑. ใกล - ใกÅ ฯฯ ้ ๒. ใคร - ã¤ÃÏ ๓.ใคร - ã¤ÃÏ ่ ๔.ใค (บวม) -  ใค่ 
๕. ใค (ปกุน) - ใค้ ๖. ใจ - ใจ ๗. ใจ (ปชวด) ใจๆ(บอยๆ) - ใจ้ 
๘. ใช (เยี่ยมเยียน) - ใช ๙. ใช - ใช่ ๑๐. ใช - ใช้ ๑๑. ใด (อันไหน) - ใด 

๑๒. ใต (อวัยวะภายใน) - ใต   ๑๓. ใต - ใต้ ๑๔. ใน - ใน ๑๕. ใบ - ใบ      

๑๖. ใผ (ใคร) - ใผ ๑๗. ใฝ - ãฝ่ ๑๘. ใพ (สะใภ) - ใพ้ ๑๙. ใย - ใย 

๒๐. ใส - ใส ๒๑. ใส - ใส่ ๒๒. ใส (ปมะเส็ง) - ใส้ ๒๓. ใหม (ปรับไหม)  - ให Áฯ 
๒๔. ใหม - ให Áฯ ่ ๒๕. ใหย(โต) - ใหÂ Ïฯ ่ ๒๖. ใหล(หลง) - ใหÅ ฯฯ ๒๗. ให - ให้ 

 
ทั้งนี้  ผูรูแตละทานมักจะมีประสบการณ และแนวคิดเฉพาะตนในการเขียนศัพทวิชาการ 

โดยเฉพาะศัพทวิชาการที่มาจากภาษาไทยกลาง  แตละทานอาจเห็นวาวิธีการของตนนาจะถูกตอง   
ก็อาจนําหลักการดังกลาวนี้ไปพิจารณา และปรับใชตามที่เห็นวาเหมาะสมได 

 
------------------------------------------------------------------ 
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๑๓ 

แบบนําเสนอ แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
ชุด  มหาวิทยาลัย   คณะ/สถาบัน/สํานัก  หลักสูตร 

 

๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จุฬาล฿ง ¡ฯÍฯร์ ³ฯมหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ 
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯกเษµÃÏศาÊµÃÏ ์ 
๓. มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯขฯรแก่¹ฯ 
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯชÂ Ïฯงให่Áฯ 
๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯธัม ÁฯศาÊµÃÏ ์ 
๖. มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯมหิด฿Åฯฯ 
๗. มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯศิลº ฯฯากฯร 
๘. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯÈÃÏ ีนคริ¹·ÃÏวิโร฿²ฯฯ 
๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯส฿ §ฯขฯานคริ¹·ÃÏ ์ 
๑๐. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  สถาบั¹ฯบัณ ±ฯ ิตพัฑ² ฯฯนบริหารศาÊµÃÏ ์ 
๑๑. มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯแม่โจ้ 
๑๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาบั¹ฯเท ¤ฯโนโลยี¾ÃÏจฯมเกัฯา¾ÃÏนคฯรเหิ¹ฯฯอ 
๑๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบั¹ฯเท ¤ฯโนโลยี¾ÃÏจฯมเกัฯาเจัาคุณ์ทหาฯลา´ฯ¡ÃÏบั§ฯ 
๑๔. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯVบ฿Åฯฯราชธานี 
๑๕. มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯบูรพา 
๑๖. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯมหาสารคา Áฯ 
๑๗. มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯนเรศฯร 
๑๘. มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯทักิÉฯฯณ์ 
๑๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯเท ¤ฯโนโลยีสุรCรี  
๒๐. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯวลัÂ ÏฯลักÉฯฯณ์ 
๒๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯเท ¤ฯโนโลยี¾ÃÏจฯมเกัฯาธ฿ ¹ฯบุรี 
๒๒. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯแม่ฟ้าหฯÇฯง 
๒๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯรา Áฯคำแห §ฯ 
๒๔. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯสุโขทัÂ Ïฯธัม Áฯาธิรา ªฯ 
๒๕. สถาบันราชภัฏ สถาบั¹ฯราชภั¯ฯ 
๒๖. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบั¹ฯเท ¤ฯโนโลยีราชม฿ง฿ ¤ฯล์ 
๒๗. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯจุฬาล฿ง ¡ฯรณราชวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ 
๒๘. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯมหามกุฏราชวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ 



 

แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา   สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ  2551) เพื่อใชกับ font LN-TILOK   โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. 

๑๔ 

บุคลากร 
 

๑. อธิการบดี อธิการบดี 
๒. รองอธิการบดีฝายบริหาร รฯงอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯบริหาฯ 
๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ รฯงอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
๔. รองอธิการบดีฝายวิจัย รฯงอธิการบดีฝ่าÂ ÏฯวิจัÂ Ïฯ 
๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา รฯงอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯพัฑ² ฯฯCคุณภา ¾ฯนั¡ฯศึกÉฯฯา 
๖. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ รฯงอธิการบดีฝ่าÂ ÏฯวิเทÈ ฯฯสัมั¾ฯฯน์¸ฯCกิจ¨ฯกาฯพิเศÉฯฯ 
๗. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน รฯงอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯกาฯเงิ¹ฯC·ÃÏ ์พ์Â Ïฯสิ¹ฯ 
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและนันทนาการ  ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอธิการบดีฝ่าÂ ÏฯกีฬาCนัน·ฯCกาฯ 
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯพัฑ² ฯฯCบุค ¤ฯลากฯร 
๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายมวลชนสัมพันธ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอธิการบดีฝ่าÂ Ïฯมฯลช฿ ¹ฯสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
๑๒. คณบดี คณบดี 
๑๓. รองคณบดีฝายบริหารงานทั่วไป  รฯงคณบดีฝ่าÂ Ïฯบริหาฯงา ¹ฯท฿ ่ฯäพ 

๑๔. รองคณบดีฝายบริหาร  รฯงคณบดีฝ่าÂ Ïฯบริหาฯ 
๑๕. รองคณบดีฝายวิชาการ รฯงคณบดีฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
๑๖. รองคณบดีฝายวิจัยและสารสนเทศ รฯงคณบดีฝ่าÂ ÏฯวิจัÂ ÏฯCสารส฿เน ·ฯศ์ 
๑๗. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รฯงคณบดีฝ่าÂ Ïฯกิจ¨ฯกาฯนั¡ฯศึกÉฯฯา 
๑๘. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี รฯงคณบดีฝ่าÂ ÏฯบริกาฯวิชากาฯCถ่าÂ Ïฯทฯดเท ¤ฯโนโลยี 
๑๙. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ รฯงคณบดีฝ่าÂ ÏฯวิเทÈ ฯฯสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
๒๐. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯคณบดีฝ่าÂ ÏฯวิชากาฯCกิจ¨ฯกาฯนั¡ฯศึกÉฯฯา 

๒๑. ศาสตราจารย ศาÊµÃÏาจารÂ Ïฯ ์ 
๒๒. รองศาสตราจารย รฯงศาÊµÃÏาจารÂ Ïฯ ์ 
๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯศาÊµÃÏาจารÂ Ïฯ ์ 
๒๔. อาจารย อาจารÂ Ïฯ ์ 
๒๕. พนักงานมหาวิทยาลัย พนั¡ฯงา ¹ฯมหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ 
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๑๕ 

๒๖. หัวหนาภาควิชา ห฿ฯห้¹ฯาภา¤ฯวิชา 

๒๗. รองหัวหนาภาควิชา รฯงห฿ฯห้¹ฯาภา ¤ฯวิชา 

๒๘. นักวิชาการ นั¡ฯวิชากาฯ 
๒๙. ขาราชการ ข้าราชกาฯ 
๓๐. ผูอํานวยการ ผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯ 
๓๑. รองผูอํานวยการ รฯงผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯ 
๓๒. ผูชวยผูอํานวยการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯ 
๓๓. หัวหนาฝาย ห฿ฯห้¹ฯาฝ่าÂ Ïฯ 
๓๔. หัวหนากอง ห฿ฯห้¹ฯากฯง 

๓๕. หัวหนาแผนก ห฿ฯห้¹ฯาแผๆ¹ฯก 

๓๖. เลขานุการ เลขานุกาฯ 
๓๗. ภารโรง ภาฯโร฿ §ฯ 
๓๘. เจาหนาที่ เจัาห้¹ฯาทีè 
๓๙. พนักงาน พนั¡ฯงา ¹ฯ 
๔๐. ลูกจางประจํา ลูกจัา§ฯºÃÏจำ 
๔๑. ลูกจางชั่วคราว ลูกจ้า§ฯช฿ ่ฯ¤ÃÏาฯ 

 

------------------------------------------------------------ 
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๑๖ 

หนวยงาน 

๑. งานเลขานุการผูบริหาร งา ¹ฯเลขานุกาฯ 
๒. สํานักงานอธิการบดี สำนั¡ฯงา ¹ฯอธิการบดี 
๓. ฝายมวลชนสัมพันธ ฝ่าÂ Ïฯมฯลช฿ ¹ฯสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
๔. หนวยตรวจสอบภายใน ห่¹ฯฯÂ ÏÏฯµÃÏฯจสฯบพาÂ Ïฯใน 
๕. กองกลาง กฯงกฯา§ฯ 
๖. กองการเจาหนาที่ กฯงกาฯเจัาห้¹ฯาทีè 
๗. กองกิจการนักศึกษา กฯงกิจ¨ฯกาฯนั¡ฯศึกÉฯฯา 
๘. กองคลัง กฯงฅัฯง 
๙. กองบริการการศึกษา กฯงบริกาฯกาฯศึกÉฯฯา 
๑๐. กองแผนงาน  กฯงแผ ¹ฯงา ¹ฯ 
๑๑. กองวิเทศสัมพันธ กฯงวิเทÈ ฯฯสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
๑๒. กองสวัสดิการ กฯงสัฯCดิกาฯ 
 

คณะ/ สถาบัน/ สํานัก/ หนวยงาน 

๑. โครงการพัฒนาบัณฑิตและ 

วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯพัฑ² ฯฯCบัณิ´ฯต์C 
วิจัÂ Ïฯเท ¤ฯโนโลยีหัฯงกาฯเกัº ฯฯก่Â Ïฯว 

๒. โรงเรียนสาธิต โร฿ §ฯรÂ Ïฯรสาธิµฯ 
๓. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โร฿ §ฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯมหารา ªฯนคฯรชÂ Ïฯงให่Áฯ / โร฿ §ฯCาสฯรดฯก 

๔. คณะเกษตรศาสตร คณกเษµÃÏศาÊµÃÏ ์ 
๕. คณะเทคนิคการแพทย คณเท ¤ฯนิ¤ฯกาฯแพทÂ Ïฯ ์ 
๖. คณะเภสัชศาสตร คณเภสชศาÊµÃÏ ์ / เภสัช ªฯศาÊµÃÏ ์ 
๗. คณะเศรษฐศาสตร คณเÈÃÏษ °ฯฯศาÊµÃÏ ์ 
๘. คณะแพทยศาสตร คณแพทÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๙. คณะทันตแพทยศาสตร คณทันµฯแพทÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๑๐. คณะบริหารธุรกิจ คณบริหาฯธุรกิ¨ฯ 
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร คณพÂ ÏฯาบาÅฯฯศาÊµÃÏ ์ 
๑๒. คณะมนุษยศาสตร คณมนุษÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์     
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๑๗ 

๑๓. คณะวิจิตรศิลป คณวิจิµÃÏศิล์º ฯฯ 
๑๔. คณะวิทยาศาสตร คณวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์ 
๑๕. คณะวิศวกรรมศาสตร คณวิศฯกัม ÁฯศาÊµÃÏ ์ 
๑๖. คณะศึกษาศาสตร คณศึกÉฯฯาศาÊµÃÏ ์ 
๑๗. คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณสถาบัตÂ Ïฯกัม ÁฯศาÊµÃÏ ์ 
๑๘. คณะสังคมศาสตร คณสัง฿ ¤ฯมศาÊµÃÏ ์ 
๑๙. คณะสัตวแพทยศาสตร คณสัตฯแพทÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๒๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณVตÊ ฯฯาหกัม ÁฯกเษµÃÏ 

๒๑. บัณฑิตวิทยาลัย บัณ ±ฯ ิตวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ 
๒๒. บัณฑิตศึกษาสถาน บัณ ±ฯ ิตศึกÉฯฯาสถา ¹ฯ 
๒๓. ศาลาธรรม ศาลาธัม์ Áฯ 
๒๔. ศาลาอางแกว ศาลาอ่า§ฯแก้ฯ 
๒๕. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูน์Â Ïฯเท ¤ฯโนโลยีสารส฿เน ·ฯศ 

๒๖. ศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ศูน์Â Ïฯธัม ÁฯชาติวิทÂ ÏฯาดฯÂ ÏÏฯสุเทพ์¾ฯฯ 
๒๗. ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา ศูน์Â ÏฯºÃÏกั¹ฯคุณภา ¾ฯกาฯศึกÉฯฯา 

๒๘. ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ศูน์Â ÏฯวิจัÂ ÏฯเพิèฯอเภิèÁฯผ฿ÅฯฯผลิµฯทVฯ§ฯกเษµÃÏ 

๒๙. สโมสรขาราชการ สโมสฯรข้าราชกาฯ 
๓๐. สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน สถา ¹ฯจั´ฯกาฯCอนุรักÉฯฯ ์พลั§ฯงา ¹ฯ 
๓๑. สถานบริการพยาบาล สถา ¹ฯบริกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯ 
๓๒. สถานบริการมนุษยศาสตร สถา ¹ฯบริกาฯมนุษÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๓๓. สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สถา ¹ฯบริกาฯวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์Cเท ¤ฯโนโลยี 
๓๔. สถานบริการวิศวกรรม สถา ¹ฯบริกาฯวิศฯกัม์ Áฯ 
๓๕. สถานบริการสุขภาพพิเศษ สถา ¹ฯบริกาฯสุขภา¾ฯพิเศÉฯฯ 
๓๖. สถานบริการสุขภาพสัตว สถา ¹ฯบริกาฯสุขภา¾ฯสัต์ฯ 
๓๗. สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน สถา ¹ฯบฏิบัµฯกาฯเภสัªฯชุมช฿ ¹ฯ 
๓๘. สถานวิชาการนานาชาติ สถา ¹ฯวิชากาฯCCชา µฯ 
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๑๘ 

๓๙. สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร สถา ¹ฯศึกÉฯฯาวิศฯกัม ÁฯศาÊµÃÏ ์ 
๔๐. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สถาบั¹ฯวิจัÂ ÏฯCพัฑ² ฯฯCวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์Cเท ¤ฯโนโลยี 
๔๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  สถาบั¹ฯวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์สุขภา¾ฯ 
๔๒. สถาบันวิจัยสังคม สถาบั¹ฯวิจัÂ Ïฯสัง฿ ¤ฯม 

๔๓. สภาขาราชการและลูกจาง สภาข้าราชกาฯCลูกจ้า§ฯ 
๔๔. สภาอาจารย สภาอาจาร์Â Ïฯ 
๔๕. สํานักทะเบียนและประมวลผล  สำนั¡ฯทบÂ ÏฯรCºÃÏมฯลผ฿Åฯฯ 
๔๖. สํานักบริการคอมพิวเตอร สำนั¡ฯบริกาฯฅฯมพิฯเทิฯร์ 
๔๗. สํานักบริการวิชาการ สำนั¡ฯบริกาฯวิชากาฯ 
๔๘. สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนั¡ฯส฿ ่§ฯเÊÃÏ ิÁฯศิลº ฯฯวัฑ²ฯนธัม์ Áฯ 
๔๙. สํานักหอสมุด สำนั¡ฯหํฯสÁฯ Øๆด 

๕๐. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม หํฯนิทัศÈ ฯฯกาฯศิลº ฯฯวัฑ²ฯฯนธัม์ Áฯ / ทัศÈ ฯฯ / ทัศ 
๕๑. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม หํฯºÃÏชุมมหาวิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯชÂ Ïฯงให่Áฯ 
๕๒. หอพักนักศึกษา หํฯภั¡ฯนั¡ฯศึกÉฯฯา / พั¡ฯ 
๕๓. องคการนักศึกษา อง์ ¤ฯกาฯนั¡ฯศึกÉฯฯา 
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๑๙ 

 

หนวยงานในคณะ 
๑.  สํานักงานคณบดี สำนั¡ฯงา ¹ฯคณบดี 
๒.   งานสารบรรณ งา ¹ฯสารบัณ์ ³ฯ 
๓.  งานประชาสัมพันธ งา ¹ฯºÃÏชาสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
๔.  เลขานุการคณบดี เลขานุกาฯคณบดี 
๕.  หองคอมพิวเตอร ห้ฯงฅฯมพิฯเทิฯร์ 
๖.   หองสมุด ห้ฯงส Áฯ Øๆด 

๗.  งานบริหารและธุรการ งา ¹ฯบริหาฯCธุรกาฯ 
๘.  งานบริการสาธารณูปการและซอมบํารุง  งา ¹ฯบริกาฯสาธารณูบกาฯCส้ฯมบํVฯรุง 

๙.  งานอาคารสถานที่ งา ¹ฯอาคาฯสถา ¹ฯทีè 
๑๐.  งานบริหารและธุรการ งา ¹ฯบริหาฯCธุรกาฯ 
๑๑.  งานบริการการศึกษา งา ¹ฯบริกาฯกาฯศึกÉฯฯา 
๑๒.  งานคลัง งา ¹ฯฅัฯง 

๑๓.  งานพัสดุ งา ¹ฯพัส´ฯ Ø 
๑๔.  งานนโยบายและแผน งา ¹ฯนโยบาÂ ÏฯCแผ¹ฯ 
๑๕.  งานบริการงานวิจัยและพัฒนา งา ¹ฯบริกาฯงา ¹ฯวิจัÂ ÏฯCพัฑ² ฯฯC 
๑๖.   สโมสรขาราชการ สโมสฯรข้าราชกาฯ 
๑๗.  โรงอาหาร โร฿ §ฯอาหาฯ 
๑๘.  งานยานพาหนะ งา ¹ฯยา¹ฯพาหน 

๑๙.  งานโสตทัศนศึกษา งา ¹ฯโส฿ µฯทัศนศึกÉฯฯา 

๒๐.  งานอาคารและสถานที่ งา ¹ฯอาคาฯCสถา ¹ฯทีè 
๒๑.   งานซอมบํารุง งา ¹ฯส้ฯมบำรุง 

๒๒.   งานผลิตเอกสารและตํารา งา ¹ฯผลิµฯVกสาฯCตำรา 
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๒๐ 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะเกษตรศาสตร 

๑. ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ภา¤ฯวิชาส฿ ่§ฯเÊÃÏ ิÁฯCเผิÂ Ïฯแ¾ÃÏ ่กาฯกเษµÃÏ 

๒. ภาควิชาโรคพืช ภา¤ฯวิชาโร฿ ¤ฯพืªฯ 
๓. ภาควิชากีฏวิทยา ภา¤ฯวิชากีฏวิทÂ Ïฯา 

๔. ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  ภา¤ฯวิชาบฐพีศาÊµÃÏ ์CอนุรักÉฯฯศาÊµÃÏ ์ 
๕. ภาควิชาพืชสวน ภา¤ฯวิชาพืªฯสฯร 

๖. ภาควิชาพืชไร ภา¤ฯวิชาพืªฯไร่ 
๗. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ภา¤ฯวิชาเÈÃÏษ °ฯฯศาÊµÃÏ ์กเษµÃÏ 

๘. ภาควิชาสัตวศาสตร ภา¤ฯวิชาสัตฯศาÊµÃÏ ์ 
๙. โครงการจัดตั้งภาควิชาทรัพยากรปาไม â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯจั´ฯตั§ฯภา¤ฯวิชา·ÃÏ ัพÂ Ïฯากฯรป่าไม้ 
๑๐. สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สถา ¹ฯวิทÂ Ïฯากาฯหัฯงกาฯเกัº ฯฯก่Â Ïฯว 

๑๑. โครงการศูนยวิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯศูน์Â ÏฯวิจัÂ ÏฯCพัฑ² ฯฯCคาแฟบ฿ ¹ฯทีèสูง 

๑๒. สถานีวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง สถานีวิจัÂ ÏฯCเฝ Ôç¡ฯอ฿º ฯฯร฿ ÁฯกเษµÃÏ ์ทีèสูง 
๑๓. สถานีวิจัย และศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ สถานีวิจัÂ ÏฯCศูนÂ Ïฯ ์เฝ Ôç¡ฯอ฿º ฯฯร฿ ÁฯกาฯกเษµÃÏแม่เหÂ Ïฯะ 

 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะทันตแพทยศาสตร 

๑. ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาชองปาก ภา¤ฯวิชาทันµฯวิทÂ Ïฯา พÂ ÏฯาธิวิทÂ Ïฯาช่ฯงปา ¡ฯ 
๒. ภาควิชาทันตรังสีวิทยา ภา¤ฯวิชาทันµฯรังีÊ ฯฯวิทÂ Ïฯา 

๓. ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์บูรณ 

๔. ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์สำËÃÏ ัº ฯฯเดั¡ฯ 
๕. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์ºÃÏดิษ°ฯฯ ์ 
๖. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์จั´ฯฟั¹ฯ 
๗. ภาควิชาปริทันตวิทยา ภา¤ฯวิชาบริทันµฯวิทÂ Ïฯา 

๘. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์ชุมช฿ ¹ฯ 
๙. ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์ท฿ ่ฯäป 

๑๐. คลินิกทันตกรรมประสม ภา¤ฯวิชาทันµฯกัม Áฯ ์ºÃÏส฿ Áฯ 
๑๑. คลินิกทันตกรรมพิเศษ คิฯนิ¡ฯทันµฯกัม Áฯ ์พิเศÉฯฯ 
๑๒. คลินิกบริการทันตกรรม คิฯนิ¡ฯบริกาฯทันµฯกัม Áฯ ์ 
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๒๑ 

 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะเทคนิคการแพทย 
๑. ภาควิชากิจกรรมบําบัด ภา¤ฯวิชากิจ¨ฯกัม Áฯ ์บำบั´ฯ 
๒. ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก ภา¤ฯวิชาจุลทัศนศาÊµÃÏ ์คิฯนิ¡ฯ 
๓. ภาควิชาเคมีคลินิก ภา¤ฯวิชาเฅมีคิฯนิ¡ฯ 
๔. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภา¤ฯวิชาจุลชีววิทÂ Ïฯาคิฯนิ¡ฯ 
๕. ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก ภา¤ฯวิชาภูมิìฅุ้มกั¹ฯวิทÂ Ïฯาคิฯนิ¡ฯ 
๖. ภาควิชารังสีเทคนิค ภา¤ฯวิชารังีÊ ฯฯเท ¤ฯนิ¤ฯ 
๗. ภาควิชากายภาพบําบัด ภา¤ฯวิชากายภา¾ฯบำบั´ฯ 
๘. หนวยบริการทางกายภาพบําบัด ห่¹ฯฯÂ ÏÏฯบริกาฯทา §ฯกายภา¾ฯบำบั´ฯ 
๙. ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ศูน์Â Ïฯบริกาฯเท ¤ฯนิ¤ฯกาฯแพท์Â Ïฯคิฯนิ¤ฯ 

 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะบริหารธรุกิจ 

๑. ภาควิชาการจัดการ ภา¤ฯวิชากาฯจั´ฯกาฯ 
๒. ภาควิชาการตลาด ภา¤ฯวิชากาฯตๆÅฯฯา´ฯ 
๓. ภาควิชาการบัญช ี ภา¤ฯวิชากาฯบัญีªฯ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะพยาบาลศาสตร 
๑. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯกุมารเวชศาÊµÃÏ ์ 
๒. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯจิตµฯเว ªฯ 
๓. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯพืé¹ฯฐา ¹ฯ 
๔. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯศัลÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๕. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯสาธารณสุข 

๖. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯสูติศาÊµÃÏ ์CนรีเวชวิทÂ Ïฯา 

๗. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ภา¤ฯวิชากาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯอายุรศาÊµÃÏ ์ 
๘. ภาควิชาบริหารการพยาบาล ภา¤ฯวิชากาฯบริหาฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯ 
๙. โครงการศูนยศึกษาเด็กเล็ก â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯศูนÂ Ïฯ ์ศึกÉฯฯาเดั¡ฯเลั¡ฯ 
๑๐. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯส฿ ่§ฯเÊÃÏ ิÁฯสุขภา¾ฯผู้สูงอายุ 
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๒๒ 

 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะแพทยศาสตร 
๑. ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภา¤ฯวิชากายวิภา¤ฯศาÊµÃÏ ์ 
๒. ภาควิชากุมารเวชศาสตร ภา¤ฯวิชากุมารเวชศาÊµÃÏ ์ 
๓. ภาควิชาจักษุวิทยา ภา¤ฯวิชาจักÉฯฯ ØวิทÂ Ïฯา 

๔. ภาควิชาจุลชีววิทยา ภา¤ฯวิชาจุลชีววิทÂ Ïฯา 

๕. ภาควิชาจิตเวชศาสตร ภา¤ฯวิชาจิตµฯเวชศาÊµÃÏ ์ / เวช ªฯศาÊµÃÏ ์ 
๖. ภาควิชาชีวเคมี ภา¤ฯวิชาชีวเฅมี 
๗. ภาควิชานิติเวชศาสตร ภา¤ฯวิชานิติเวช ªฯศาÊµÃÏ ์ 
๘. ภาควิชาปรสิตวิทยา ภา¤ฯวิชาบรสิตวิทÂ Ïฯา 

๙. ภาควิชาพยาธิวิทยา ภา¤ฯวิชาพÂ ÏฯาธิวิทÂ Ïฯา 

๑๐. ภาควิชาเภสัชวิทยา ภา¤ฯวิชาเภสชวิทÂ Ïฯา / เภสัช ªฯวิทÂ Ïฯา 

๑๑. ภาควิชารังสีวิทยา ภา¤ฯวิชารังีÊ ฯฯวิทÂ Ïฯา 

๑๒. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภา¤ฯวิชาวิสัC ีวิทÂ Ïฯา 

๑๓. ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ภา¤ฯวิชาเวช ªฯศาÊµÃÏ ์ชุมช฿ ¹ฯ 
๑๔. ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ภา¤ฯวิชาเวช ªฯศาÊµÃÏ ์¤ÃÏฯบ¤ÃÏ฿ฯ 
๑๕. ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ภา¤ฯวิชาเวช ªฯศาÊµÃÏ ์ฟ×é¹ฯฟู 
๑๖. ภาควิชาศัลยศาสตร ภา¤ฯวิชาศัลÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๑๗. ภาควิชาสรีรวิทยา ภา¤ฯวิชาสรีรวิทÂ Ïฯา 

๑๘. ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ภา¤ฯวิชาสูติศาÊµÃÏ ์CนรีเวชวิทÂ Ïฯา 

๑๙. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภา¤ฯวิชาโส฿µฯ ศํฯ Cสิ¡ฯวิทÂ Ïฯา 

๒๐. ภาควิชาออรโธปดิคส ภา¤ฯวิชา อํฯร์โธพีดิค์Ê ฯฯ 
๒๑. ภาควิชาอายุรศาสตร ภา¤ฯวิชาอายุรศาÊµÃÏ ์ 
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๒๓ 

 

โรงพยาบาลมหราชนครเชยีงใหม 
๑. ประชาสัมพันธ ตึกสุจิณโณ ºÃÏชาสัมั¾ฯฯน์¸ฯตึ¡ฯสุจิโณ ³ฯ 
๒. หองฉุกเฉิน ห้ฯงฉุกเฉิ¹ฯ 
๓. งานปฏิบัติการกลางและชันสูตรโรค ห้ฯงบฏิบัµฯกาฯกฯา§ฯCชนสูµÃÏโร฿ ¤ฯ 
๔. งานทันตกรรม งา ¹ฯทันµฯกัม Áฯ ์ 
๕. ฝายเภสัชกรรม ฝ่าÂ Ïฯเภสชกัม Áฯ ์ / เภสัช ªฯกัม์ Áฯ 
๖. งานผลิตยา งา ¹ฯผลิµฯCา 

๗. งานคลังเวชภัณฑและเภสัชสนเทศ งา ¹ฯฅัฯงเวชภัณ์ ´ฯCเภสัช ªฯส฿เน ·ฯศ 

๘. งานบริการจายยา งา ¹ฯบริกาฯจ่าÂ ÏฯCา 

๙. งานเวชระเบียนและสถิติ งา ¹ฯเวช ªฯรบÂ ÏฯรCสถิติ 
๑๐. งานสังคมสงเคราะห งา ¹ฯสัง฿ ¤ฯมส฿§ฯâ¤ÃÏฯะห์ 
๑๑. งานบริการกลางโรงพยาบาล งา ¹ฯบริกาฯกฯา§ฯโร฿ §ฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯ 
๑๒. งานธนาคารเลือด งา ¹ฯธCคาฯเลิฯด 

๑๓. งานโภชนาการ งา ¹ฯโภชCกาฯ 
๑๔. งานจายกลาง งา ¹ฯจ่าÂ Ïฯกฯา§ฯ 
๑๕. ฝายการพยาบาล ฝ่าÂ ÏฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯ 
๑๖. งานการพยาบาลผูปวยผาตัดและพักฟน งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯผ่าตั´ฯCภั¡ฯฟ×é¹ฯ / พั¡ฯฟ×é¹ฯ 
๑๗. งานการพยาบาลผูปวยศัลยศาสตร งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯศัลÂ ÏฯศาÊµÃÏ ์ 
๑๘. งานการพยาบาลผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯสูติศาÊµÃÏ ์CนรีเวชวิทÂ Ïฯา 

๑๙. งานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิคส  งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯอํฯร์โธพีดิค์Ê ฯฯ 
๒๐. งานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯอายุรศาÊµÃÏ ์ 
๒๑. งานการพยาบาลผูปวยกุมารเวชศาสตร   งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯกุมารเวช ªฯศาÊµÃÏ ์ 
๒๒ งานการพยาบาลผูปวยพิเศษ งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯพิเศÉฯฯ 
๒๓. งานการพยาบาลผูปวยทั่วไป งา ¹ฯกาฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯผู้ป่ฯÂ ÏÏฯท฿ ่ฯäพ 
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๒๔ 

 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะเภสัชศาสตร 
๑. ภาควิชาชีวเภสัชกรรม ภา¤ฯวิชาชีวเภสชกัม Áฯ ์ 
๒. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภา¤ฯวิชาเท ¤ฯโนโลยีเภสชกัม Áฯ ์ 
๓. ภาควิชาเภสัชเวท ภา¤ฯวิชาเภสชเว ·ฯ 
๔. ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภา¤ฯวิชาบริหาฯเภสชกิ¨ฯ 
๕. ภาควิชาเภสัชเคมี ภา¤ฯวิชาเภสัªฯเฅมี / เภสัช ªฯ ์ 
๖. ภาควิชาเภสัชชุมชน ภา¤ฯวิชาเภสัªฯชุมช฿ ¹ฯ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะมนุษยศาสตร 
๑. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ภา¤ฯวิชากาฯสืèสาฯมฯล์ช฿ ¹ฯ 
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภา¤ฯวิชาบัณ ³ฯารักÉฯฯศาÊµÃÏ ์ 
๓. ภาควิชาภาษาไทย ภา¤ฯวิชาภาษาไทÂ Ïฯ 
๔. ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภา¤ฯวิชาภาษาอ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯ 
๕. ภาควิชาภาษาปจจุบันตางประเทศ ภา¤ฯวิชาภาษาบัจ¨ฯ Øบั¹ฯต่า§ฯºÃÏเทÈ ฯฯ 
๖. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา½ÃÏ ั èฯ§ฯเศÊ ฯฯ / เสÊ ฯฯ 
๗. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาเยิฯรมั¹ฯ 
๘. โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก  â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯจั´ฯตั§ฯภา¤ฯวิชาภาษาตะวั¹ฯอฯก 

๙. สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจี¹ฯ 
๑๐. สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาญีèปุ่ร 

๑๑. ภาควิชามนุษยสัมพันธ ภา¤ฯวิชามนุษÂ Ïฯสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
๑๒. สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชากาฯท่ฯงทÂ Ïฯว 

๑๓. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภา¤ฯวิชาºÃÏ ัชฯาCศาสC 

๑๔. ภาควิชาจิตวิทยา ภา¤ฯวิชาจิตวิทÂ Ïฯา 

๑๕. ภาควิชาประวัติศาสตร ภา¤ฯวิชาºÃÏวัติµฯศาÊµÃÏ ์ 
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๒๕ 

 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะวิจิตรศิลป 
๑. ภาควิชาศิลปะไทย ภา¤ฯวิชาศิลº ฯฯไทÂ Ïฯ 
๒. ภาควิชาภาพพมิพ จิตรกรรม และประติมากรรม ภา¤ฯวิชาภา ¾ฯพิม์¾ฯฯ จิµÃÏกัม Áฯ ์ CºÃÏติมากัม Áฯ ์ 
๓. สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาอฯกแบº ฯฯ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะวิทยาศาสตร 
๑. ภาควิชาคณิตศาสตร ภา¤ฯวิชาคณิตศาÊµÃÏ ์ 
๒. ภาควิชาเคมี ภา¤ฯวิชาเฅมี 
๓. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภา¤ฯวิชาเคมีVตÊ ฯฯาหกัม Áฯ ์ 
๔. ภาควิชาชีววิทยา ภา¤ฯวิชาชีววิทÂ Ïฯา 

๕. ภาควิชาธรณีวิทยา ภา¤ฯวิชาธรณีวิทÂ Ïฯา 

๖. ภาควิชาฟสิกส ภา¤ฯวิชาฟ Ôสิก์Ê ฯฯ 
๗. อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง อาคาฯวิจัÂ Ïฯนิฯ·ÃÏฯนพลั§ฯงา ¹ฯสูง 

๘. ภาควิชาสถิติ ภา¤ฯวิชาสถิติ 
๙. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภา¤ฯวิชาวิทÂ Ïฯากาฯฅฯมพิฯเทิฯร์ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะวิศวกรรมศาสตร 
๑. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม Áฯ ์โยธVฯ 
๒. อาคารวิศวกรรมสํารวจ อาคาฯวิศฯกัม Áฯ ์สำรฯจ 

๓. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม Áฯ ์เ¤ÃÏ ิ èฯฯงก฿Åฯฯ 
๔. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม์ Áฯäฟฟ้า 

๕. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม์ Áฯสิè§ฯแว´ฯล้ฯม 

๖. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม์ ÁฯเหิÁฯฯงแร่ 
๗. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม์ ÁฯVตÊ ฯฯาหกาฯ 
๘. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม์ Áฯฅฯมพิฯเทิฯร์ 
๙. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯจั´ฯตั§ฯภา¤ฯวิชาวิศฯกัม์ ÁฯกเษµÃÏ 
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๒๖ 

 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะศึกษาศาสตร 
๑. ภาควิชาบริหารการศึกษา ภา¤ฯวิชาบริหาฯกาฯศึกÉฯฯา 

๒. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ภา¤ฯวิชาพืé¹ฯฐา ¹ฯทา §ฯกาฯศึกÉฯฯา 

๓. ภาควิชาประถมศึกษา ภา¤ฯวิชาºÃÏถ฿ ÁฯศึกÉฯฯา 

๔. ภาควิชาสงเสริมการศึกษา ภา¤ฯวิชาส฿ ่§ฯเÊÃÏ ิÁฯกาฯศึกÉฯฯา 

๕. ภาควิชามัธยมศึกษา ภา¤ฯวิชามัท ¸ฯÂ ÏÏฯ฿มศึกÉฯฯา 

๖. ภาควิชาพลานามัย ภา¤ฯวิชาพลาCมัÂ Ïฯ 
๗. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภา¤ฯวิชาเท ¤ฯโนโลยีทVฯ§ฯกาฯศึกÉฯฯา 

๘. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา  ภา¤ฯวิชาºÃÏเมิ¹ฯผ฿ÅฯฯCวิจัÂ ÏฯกาฯศึกÉฯฯา 

๙. ภาควิชาอาชีวศึกษา ภา¤ฯวิชาอาชีวศึกÉฯฯา 
 

หนวยงาน ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
๑. สํานักงานสาขาวิชา สำนั¡ฯงา ¹ฯสาขาวิชา 

๒. สํานักงานกองทุนสถาปตยกรรมศาสตร สำนั¡ฯงา ¹ฯกฯงทุรสถาบัตÂ Ïฯกัม ÁฯศาÊµÃÏ ์ 
๓. หองปฏิบัติการ ห้ฯงบฏิบัµฯกาฯ / บฏิบัติกาฯ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะสังคมศาสตร 
๑. ภาควิชาภูมิศาสตร ภา¤ฯวิชาภูมิศาÊµÃÏ ์ 
๒. ภาควิชารัฐศาสตร ภา¤ฯวิชารัฏ¾ฯฯศาÊµÃÏ ์ 
๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภา¤ฯวิชาสัง฿ ¤ฯมวิทÂ ÏฯาCมานุษÂ ÏฯวิทÂ Ïฯา 

๔. โครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร â¤ÃÏ฿ §ฯกาฯจั´ฯตั§ฯภา¤ฯวิชานิติศาÊµÃÏ ์ 
๕. ศูนยสตรีศึกษา ศูน์Â ÏฯสµÃÏฯ ีศึกÉฯฯา 

๖. ศูนยเอเซียศึกษา ศูน์Â ÏฯเอเซÂ ÏฯศึกÉฯฯา 
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๒๗ 

 

หนวยงาน ในคณะสัตวแพทยศาสตร 
๑. กลุมวิชาคลนิิกสัตวเลี้ยงเพื่อบริโภค ก่ฯ Øมวิชาคิฯนิ¡ฯสัต์ฯล้Â Ïฯงเพิèฯอบริโภ฿ ¤ฯ 
๒. กลุมวิชาคลนิิกสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน ก่ฯ Ùมวิชาคิฯนิ¡ฯสัต์ฯล้Â Ïฯงเป ¹ฯเพิèฯร 

๓. โรงพยาบาลสัตว โร฿ §ฯพÂ ÏฯาบาÅฯฯสัต์ฯ / โร฿ §ฯCาสัต์ฯ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภา¤ฯวิชาวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์Cเท ¤ฯโนโลยีกาฯอาหาฯ 
๒. ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ภา¤ฯวิชาเท ¤ฯโนโลยีชีวภา¾ฯ 
๓. ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ ภา¤ฯวิชาเท ¤ฯโนโลยีกาฯºÃÏจุ 
๔. ภาควิชาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ ภา¤ฯวิชาเท ¤ฯโนโลยีกาฯพัฑ² ฯฯCผลิตภัณ์ ´ฯ 
๕. ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ภา¤ฯวิชาวิศฯกัม Áฯ ์อาหาฯ 

 

หนวยงาน ในสํานักบริการคอมพิวเตอร 
๑. ฝายระบบงานคอมพิวเตอร ฝ่าÂ Ïฯรบ฿º ฯฯงา ¹ฯฅฯมพิฯเทิฯร์ 
๒. ฝายระบบเครื่องคอมพิวเตอรและวิศวกร ฝ่าÂ Ïฯรบ฿º ฯฯเ¤ÃÏ ิ èฯฯงฅฯมพิฯเทิฯร์Cวิศฯกฯร 

 

หนวยงาน ในสํานักทะเบียนและประมวลผล 

๑. ฝายแนะแนวการศึกษาและรับเขาศึกษา ฝ่าÂ ÏฯแนะแนฯกาฯศึกÉฯฯาCรัº ฯฯเขัาศึกÉฯฯา 

๒. ฝายบริหารหลักสูตรตารางสอนและตารางสอบ ฝ่าÂ ÏฯบริหาฯหัฯกสูµÃÏตารา §ฯสฯรCตารา §ฯสฯบ 
๓. ฝายทะเบียนการศึกษา    ฝ่าÂ ÏฯทบÂ ÏฯรกาฯศึกÉฯฯา 

๔. ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ฝ่าÂ ÏฯµÃÏฯจสฯบCรัº ฯฯรฯงผ฿ÅฯฯกาฯศึกÉฯฯา 

๕. ฝายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร ฝ่าÂ ÏฯºÃÏมฯล์ผ฿ÅฯฯกาฯศึกÉฯฯาCฅฯมพิฯเทิฯร์ 
๖. ฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา ฝ่าÂ ÏฯทบÂ Ïฯรบัณ ±ฯ ิตศึกÉฯฯา 
 

-----------------------------------------------------------
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๒๘ 

 

หลักสูตร 
๑ คณะเกษตรศาสตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์  
วิทยาศาสตรมหาบัณทิตเกษตรศาสตร  วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏดุษี´ฯบัณิ´ฯต์ 

 

๒ คณะเทคนิคการแพทย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๓ คณะทันตแพทยศาสตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันµฯแพทÂ ÏฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๔ คณะบริหารธุรกิจ 

บัญชีบัณฑิต บัญีªฯบัณิ´ฯต์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหาฯธุรกิ¨ฯบัณิ´ฯต์ 
บัญชีมหาบัณฑิต บัญีªฯมหาบัณิ´ฯต์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหาฯธุรกิ¨ฯมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๕ คณะมนุษยศาสตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลº ฯฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลº ฯฯศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๖ คณะพยาบาลศาสตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พÂ ÏฯาบาลศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พÂ ÏฯาบาลศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พÂ ÏฯาบาลศาÊµÃÏดุษี´ฯบัณิ´ฯต์ 
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๒๙ 

 

๗ คณะแพทยศาสตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทÂ ÏฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏดุษี´ฯบัณิ´ฯต์ 

 

๘ คณะเภสัชศาสตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสชศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสชศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๙ คณะวิจิตรศิลป  

ศิลปบัณฑิต ศิลº ฯฯบัณิ´ฯต์ 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบัตÂ Ïฯกัม ÁฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 

 

๑๐ คณะวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏดุษี´ฯบัณิ´ฯต์ 

 

๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศฯกัม ÁฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศฯกัม ÁฯศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิศฯกัม ÁฯศาÊµÃÏดุษี´ฯบัณิ´ฯต์ 

 

๑๒ คณะศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกÉฯฯาศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกÉฯฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
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๓๐ 

 

๑๓ คณะเศรษฐศาสตร 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เÈÃÏษ °ฯฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เÈÃÏษ °ฯฯศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๑๔ คณะสังคมศาสตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฏ¾ฯฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฏ¾ฯฯºÃÏศาสนศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์บัณิ´ฯต์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฏ¾ฯฯศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  รัฏ¾ฯฯºÃÏศาสนศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลº ฯฯศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 

 

๑๕ คณะสัตวแพทยศาสตร  

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตฯแพทÂ ÏฯศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
 

๑๖ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏมหาบัณิ´ฯต์ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏดุษี´ฯบัณิ´ฯต์ 

 

----------------------------------------------------------------- 
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๓๑ 

 

แบบนําเสนอ 
แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 

ชุด โรงเรียน 
 

โรงเรียน......วทิยาคม โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... วิทÂ Ïฯาค฿ Áฯ 
โรงเรียน......รตันวิทยา โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... รตนวิทÂ Ïฯา 
โรงเรียน......ศึกษา โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ศึกÉฯฯา 
โรงเรียน......วทิยา โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... วิทÂ Ïฯา 
โรงเรียน......รงัสีพิบูล โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... รังีÊ ฯฯพิบูล์ 
โรงเรียน......กาญจนาภิเษก โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... กาญ̈ฯCภิเษ ¡ฯ 
โรงเรียน......พิทยาคม โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... พิทÂ Ïฯาค฿ Áฯ 
โรงเรียน......วทิยาลัย โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... วิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ 
โรงเรียน......สามัคคีวิทยา โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... สามัคี¤ฯวิทÂ Ïฯา 
โรงเรียน......ชนูปถัมภ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ชนูบถัม์ Àฯ 
โรงเรียน......วทิยาคาร โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... วิทÂ Ïฯาคาฯ 
โรงเรียน......อุปถัมภ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... Vบถัม์ Àฯ 
โรงเรียน......ประชาสรรค โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ºÃÏชาสัร์ ¤ฯ 
โรงเรียน......รฐัราษฎรอุปถัมภ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... รั°ฯราCษ์ ®ฯVบถัม์ Àฯ 
โรงเรียน......ศึกษาสงเคราะห โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ศึกÉฯฯาส฿ §ฯâ¤ÃÏฯะห์  

โรงเรียน.....กัลยาณี โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... กัลÂ Ïฯาณี 
โรงเรียน......ปญญานุกูล โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... บัCานุกูล์ 
โรงเรียน......พิทยา โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... พิทÂ Ïฯา 
โรงเรียน......ราชประชานุเคราะห โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... รา ªฯºÃÏชานุâ¤ÃÏฯะห์ 
โรงเรียน......ราษฎรสงเคราะห โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ราCษ์ ®ฯส฿ §ฯâ¤ÃÏฯะห์ 
โรงเรียนอนุบาล............... โร฿ §ฯรÂ ÏฯรอนุบาÅฯฯ......... 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ............ โร฿ §ฯรÂ Ïฯรนวมิ¹·ÃÒÏชูทิÈฯฯ......... 
โรงเรียน......ประชานุสรณ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ºÃÏชานุสฯร์ ³ฯ 
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๓๒ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โร฿ §ฯรÂ ÏฯรไทÂ Ïฯรั°ฯวิทÂ Ïฯา ...  
โรงเรียน......เบญจมราชูทิศ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... เบญ ¨ฯมราชูทิÈ ฯฯ 
โรงเรียน......เบญจมราชรังสฤษฐ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... เบญ ¨ฯมรา ªฯรั§ฯสฤษ์ °ฯ 
โรงเรียน......ราชานุสรณ โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... ราชานุสฯร์ ³ฯ 
โรงเรียน......ราชประชาสมาสยั โร฿ §ฯรÂ Ïฯร... รา ªฯºÃÏชาสมาสัÂ Ïฯ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย............ โร฿ §ฯรÂ ÏฯรสาธิµฯมหาวิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯ ......... 
โรงเรียนสิรินธร โร฿ §ฯรÂ Ïฯรสิริน¸ฯÍฯร 
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม โร฿ §ฯรÂ Ïฯรห฿¡ฯสิº ฯฯ¾ÃÏ ัรÉฯฯาวิทÂ Ïฯาค฿ Áฯ 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา โร฿ §ฯรÂ Ïฯรมัท ¸ฯÂ ÏÏฯ฿มพชรกิติยาภา 
โรงเรียนมหาวชริาวุธ โร฿ §ฯรÂ Ïฯรมหาวชิราวุธ 
วิทยาลัยสารพัดชาง............ วิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯสารพั´ฯช่า§ฯ 
สํานักงานสามัญศึกษา สำนั¡ฯงา ¹ฯสามัฯศึกÉฯฯา 
วิทยาลัยเทคนิค............... วิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯเท ¤ฯนิ¤ฯ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา......... วิทÂ ÏฯาลัÂ ÏฯอาชีวศึกÉฯฯา 
วิทยาลัยการอาชีพ............ วิทÂ ÏฯาลัÂ Ïฯกาฯอาชีพ ¾ฯฯ ์ 
 

ตําแหนงผูบริหารและงานวิชาการ - ตำแห่¹ฯงผูบ้รหิาฯCงา ¹ฯวิชากาฯ 
ผูอํานวยการ ผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯ 
ผูชวยผูอํานวยการฝายวชิาการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯธุรกาฯ 
ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯป฿ ¡ฯ¤ÃÏฯง 
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯบริหาฯ 
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนา 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯพัด² ฯฯC 
CºÃÏกั¹ฯคุณภา¾ฯกาฯศึกÉฯฯา 

อาจารยใหญ อาจารÂ Ïฯ ์ใหÂ Ïฯ ่ 
ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอาจารÂ Ïฯ ์ใหÂ Ïฯ ่ฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
ผูชวยผูอาจารยใหญฝายธุรการ ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอาจารÂ Ïฯ ์ใหÂ Ïฯ ่ฝ่าÂ Ïฯธุรกาฯ 
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๓๓ 

ผูชวยผูอาจารยใหญฝายปกครอง ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอาจารÂ Ïฯ ์ใหÂ Ïฯ ่ฝ่าÂ Ïฯป฿ ¡ฯ¤ÃÏฯง 
ผูชวยผูอาจารยใหญฝายบริหาร ผู้ช่ฯÂ ÏÏฯอาจารÂ Ïฯ ์ใหÂ Ïฯ ่ฝ่าÂ Ïฯบริหาฯ 
ฝายวิชาการ ฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
ฝายธุรการ ฝ่าÂ Ïฯธุรกาฯ 
ฝายปกครอง ฝ่าÂ Ïฯป฿ ¡ฯ¤ÃÏฯง 
ฝายบริการ ฝ่าÂ Ïฯบริกาฯ 
งานทะเบียน งา ¹ฯทบÂ Ïฯร 
งานวัดผล งา ¹ฯวั´ฯผ฿Åฯฯ 
งานสารบรรณ งา ¹ฯสารบัณ์ ³ฯ 
งานแผนงาน งา ¹ฯแผ¹ฯงา ¹ฯ 
งานวิจัยและพฒันา งา ¹ฯวิจัÂ ÏฯCพัด² ฯฯC 
หมวดวิชาภาษาไทย หÁฯฯดวิชาภาษาไทÂ Ïฯ 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หÁฯฯดวิชาภาษาอ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร หÁฯฯดวิชาวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์ 
หมวดวิชาคณิตศาสตร หÁฯฯดวิชาคณิตศาÊµÃÏ ์ 
หมวดวิชาสงัคมศึกษา หÁฯฯดวิชาสัง฿ ¤ฯมศึกÉฯฯา 
หมวดวิชาพลานามัย หÁฯฯดวิชาพลาCมัÂ Ïฯ 
หมวดวิชาศิลปศึกษา หÁฯฯดวิชาศิลº ฯฯศึกÉฯฯา 
หมวดวิชาคอมพิวเตอร หÁฯฯดวิชาฅฯมพิฯเทิฯร์ 
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๓๔ 

 

รายวิชาโครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๓๓ รายวิชาดังตอไปนีไ้ดทําการรวบรวมมาเพียงบางสวน 

 

กลุมวิชาภาษา - ก่ฯ Øมวิชาภาษา 
ภาษาไทย ภาษาไทÂ Ïฯ 

การพูด กาฯภูด / พูด / อู้ 
การอานและพิจารณาวรรณกรรม กาฯอ่า¹ฯCพิจารณาวัณ ³ฯกัม์ Áฯ 
การอานและพิจารณาหนังสือ กาฯอ่า¹ฯCพิจารณาหั¹ฯงสื 
การอานงานประพันธเฉพาะเรื่อง กาฯอ่า¹ฯงา ¹ฯºÃÏพัน์¸ฯฉâ¾ÃÏฯะเริèฯง 
นิทานพื้นบาน นิทา ¹ฯพืé¹ฯบ้า¹ฯ 
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ภาษาไทÂ Ïฯเพิèฯอกิ¨ฯธุร 
การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค กาฯอู้CกาฯขÂ Ïฯรแนฯส้า§ฯสัร์ ¤ฯ 
หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร หัฯกภาษาเพิèฯอกาฯสืèสาฯ 
 

ภาษาตางประเทศ - ภาษาตา่ºÃÏเทÈ ฯฯ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯ 
ภาษาอังกฤษหลัก ภาษาอ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯหัฯก 
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ ภาษาอ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯเพิèฯอกาฯอาชีพ์ ¾ฯฯ 
ภาษาญี่ปุน ภาษาญีèปุ่ร 
ภาษาอาหรับ ภาษาอาËÃÏ ัº ฯฯ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษา½ÃÏ ั èฯ§ฯเศÊ ฯฯ 
ภาษาเยอรมัน ภาษาเยิฯรมั¹ฯ 
ภาษาสเปน ภาษาสเพ ¹ฯ 
ภาษาบาลี ภาษาบVฯลี 
คําบาลีในภาษาไทย คVฯบVฯลีในภาษาไทÂ Ïฯ 
คําบาลีในวรรณคดีไทย คVฯบVฯลีในวัณ ³ฯคดีไทÂ Ïฯ 
หลักการเทียบคําบาลีกับสันสกฤต หัฯกกาฯºÃÏÂ ÏฯบคVฯบาลีกัºฯฯสันÊ ฯฯกฤต์ 
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๓๕ 

หลักการวิเคราะหคําบาลี 

และสันสกฤตในภาษาไทย 

หัฯกกาฯวิâ¤ÃÏฯะห์คVฯบาลี 
CสันÊ ฯฯกฤต์ในภาษาไทÂ Ïฯ 

วรรณคดีบาลีที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย วัณ ³ฯคดีบVฯลีทีèก่Â Ïฯวกัº ฯฯวัณ ³ฯคดีไทÂ Ïฯ 
ฯลฯ  

  

กลุมวิชาสังคมศึกษา - ก่ฯ Øมวชิาสัง฿ ¤ฯมศกึÉฯฯา 
ภูมิศาสตรกายภาพ ภูมิศาÊµÃÏ ์กายภา¾ฯ 
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ภูมิศาÊµÃÏ ์เÈÃÏษ °ฯกิ¨ฯ 
ภูมิศาสตรการเกษตร ภูมิศาÊµÃÏ ์กาฯกเษµÃÏ 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเมือง ฅฯาÁฯรู้เบิéฯงต฿ ้¹ฯกÂ Ïฯ ่วกัº ฯฯเมิฯง 
ยุโรปสมัยใหม ยุโรºฯฯสัÁฯÂ Ïฯให่Áฯ / ไส ÁฯÂ Ïฯๆให Áฯ ่ 

ฯลฯ  

 

กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ - ก่ฯ Øมวชิาพัด² ฯฯCบุคลกิภา¾ฯ 
พลานามัย พลาCมัÂ Ïฯ 
กรีฑา ¡ÃÏ ีดา 
เทเบิลเทนนิส  เทเบิÅฯฯเท ¹ฯนิÊ ฯฯ 
แบดมินตัน แบ ´ฯมิ¹ฯทั¹ฯ 
เทนนิส เท ¹ฯนิÊ ฯฯ 
 ฯลฯ  

 

ศิลป -  ศิลº ฯฯ 
ศิลปะนิยม ศิลº ฯฯนิย฿Áฯ 
การออกแบบ กาฯอฯกแบº ฯฯ 
จิตรกรรม จิµÃÏกัม์ Áฯ 
การพิมพภาพ กาฯพิม์ ¾ฯฯภา¾ฯ 
ประติมากรรม ºÃÏติมากัม์ Áฯ 
ศิลปะไทย ศิลº ฯฯไทÂ Ïฯ 
 ฯลฯ   
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๓๖ 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ก่ฯ ØมวชิาวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์ คณิตศาÊµÃÏ ์ 
วิทยาศาสตร วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์ 
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ วิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์กายภา¾ฯชีวภา¾ฯ 
ฟสิกส ฟÔสิก์Ê ฯฯ 
เคมี เฅมี 
ชีววิทยา ชีววิทÂ Ïฯา 
หลักการเบื้องตนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หัฯกกาฯเบิéฯงต฿ ้¹ฯãนกาฯโภฯะลÂ Ïฯ ้งเนิéฯอเยิèฯอพืªฯ / โพฯะ 
ความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ ฅฯาÁฯรู้พืé¹ฯฐา ¹ฯทา §ฯเท ¤ฯโนโลยีชีวภา¾ฯ 
 ฯลฯ  

 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ - ก่ฯ Øมวชิาพืé¹ฯฐา ¹ฯอาชพี์ ¾ฯฯ 
กระบวนการทํางาน ¡ÃÏบฯรกาฯทำงา ¹ฯ 
การขายสินคาและบริการ กาฯขาÂ Ïฯสิ¹ฯค้าCบริกาฯ 
งานพิมพดีดภาษาไทย งา ¹ฯพิม์ ¾ฯฯดี´ฯภาษาไทÂ Ïฯ 
การดูแลสุขภาพของเด็กวัยทารก กาฯดูแลสุขภา¾ฯขฯงเด็¡ฯวัÂ Ïฯทาร฿ ¡ฯ / ไวÂ Ïฯ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฅฯาÁฯรู้เบิéฯงต฿ ้¹ฯก่Â Ïฯวกัº ฯฯฅฯมพิฯเทิฯร์ 
พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก พืé¹ฯฐา ¹ฯกาฯºÃÏกฯบธุรกิ¨ฯขๆ¹ฯา´ฯห้¹ฯฯÂ ÏÏฯ / เล็¡ฯ 
 ฯลฯ  

 
 

กลุมวิชาอาชีพ - ก่ฯ Øมวชิาอาชีพ์ ¾ฯฯ 
กลุมที ่๑ งานผลิต งา ¹ฯผลิµฯ 
การปลูกพืชผักสวนครัว กาฯปฯ Ùกพีªฯผั¡ฯสฯร¤ÃÏ฿ฯ 
การปลูกไมตัดดอก กาฯปฯ Ùกไม้ตั´ฯดฯก 
การปลูกไมประดับ กาฯปฯ Ùกไม éºÃÏดัº ฯฯ 
การเลี้ยงไกไข กาฯล้Â Ïฯงไก่äข่ 
การผลิตกลาไม กาฯผลิµฯก้ฯาไม้ 
 ฯลฯ  

 



 
แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ  2551) เพื่อใชกับ font LN-TILOK   โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. 

๓๗ 

กลุมที ่๒ งานบริการ งา ¹ฯบริกาฯ 
การจัดสวน กาฯจั´ฯสฯร 
ชางเสื้อผาสตรี ช่าเสิéฯอผ้าสµÃÏฯ ี 
ชางเสื้อผาเด็ก ช่าเสิéฯอผ้าเด็¡ฯ 
งานสํานักงาน งา ¹ฯสำนั¡ฯงา ¹ฯ 
งานประชาสัมพันธ งา ¹ฯºÃÏชาสัมั¾ฯฯน์¸ฯ 
 ฯลฯ  

 
 

 
 

กลุมที่ ๓ งานเสริมงานผลิตและงานบริการ งา ¹ฯเÊÃÏ ิÁฯงา ¹ฯผลิµฯCงา ¹ฯบริกาฯ 
เอกสารธุรกิจ Vกสาฯธุรกิ¨ฯ 
ภาษาไทยธุรกิจ ภาษาไทÂ Ïฯธุรกิ¨ฯ 
งานระเบียบการเงิน งา ¹ฯระบÂ Ïฯบกาฯเงิ¹ฯ 
งานชวเลขไทย งา ¹ฯชวเล ¢ฯ-ไทÂ Ïฯ 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา งา¹ฯภาษีเงิ¹ฯได้บุค ¤ฯ฿ลธัม Áฯดา 
 ฯลฯ  
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๓๘ 

 

ช่ือเรียกอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
 

หองประชุม ห้ฯงºÃÏชุม 
หองประชุมอเนกประสงค ห้ฯงºÃÏชุมอเน ¡ฯºÃÏส฿ง์ ¤ฯ 
หองสมุด ห้ฯงสๆÁฯ Øด / ห้ฯงหั¹ฯงสื 
หองพยาบาล ห้ฯงพÂ ÏฯาบาÅ ฯฯ 
อาคารเอนกประสงค อาคV ฯฯอเน ¡ฯºÃÏส฿ง์ ¤ฯ 
ลานเอนกประสงค ข่ฯงอเน ¡ฯºÃÏส฿ง์ ¤ฯ 
สวนหยอม สฯรห่Â ÏฯÍฯม 
สวนสุขภาพ สฯรสุขภา¾ฯ 
เรือนเพาะชํา เริฯรโพฯะชำ 
สวนสมุนไพร สฯรสๆÁฯ Øรä¾ÃÏ / สฯร¤ÃÏ฿ฯCา 
แปลงเกษตร แปฯงกเษµÃÏ 
หองเรียนเกษตร ห้ฯงรÂ ÏฯรกเษµÃÏ 
โรงฝกงาน โร฿ §ฯเฝ Ôç¡ฯงา ¹ฯ 
โรงอาหาร โร฿ §ฯอาหาฯ 
โรงประกอบอาหาร โร฿ §ฯºÃÏกฯบอาหาฯ 
หองโภชนาการ ห้ฯงโภชCกาฯ 
บานพักครู บ้า¹ฯภÑ¡ฯ¤ÃÏ ูฯ / พÑ¡ฯ¤ÃÏ ูฯ 
บานพักนักการภารโรง บ้V ฯ¹ฯภั¡ฯนั¡ฯกาฯภาฯโร฿ §ฯ 
สนามฟุตบอล สๆ¹ฯาÁฯฟุตบฯล 
สนามบาสเกตบอล สๆ¹ฯาÁฯบาÊ ฯฯเก็µฯบฯล 
สนามเปตอง สๆ¹ฯาÁฯเพทฯง 
สนามเด็กเล็ก สๆ¹ฯาÁฯเด็¡ฯเล็¡ฯ 
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๓๙ 

สนามเทนนิส สๆ¹ฯาÁฯเท¹ฯฯนิÊ ฯฯ 
สนามวอลเลยบอล สๆ¹ฯาÁฯวฯเลฯÂ ÏÏฯ ์บฯล 
สระวายนํ้า ÊÃÏห้ฯาÂ ÏฯC ํ éฯ 
อาคารยิมเนเซียม อาคาฯยิÁฯเนซÂ Ïฯม 
ศาลากิจกรรม ศาลากิจ ¨ฯกัม์ Áฯ 
ที่จอดรถยนต ทีèจฯดร฿¶ฯย฿น µ์ฯ 
ที่จอดรถจักรยานยนต ทีèจฯดร฿¶ฯเ¤ÃÏ ิ èฯฯง/ จ Ñ¡ÃÏยา ¹ฯย฿น µ์ฯ 
หองปฎิบัติการภาษาอังกฤษ ห้ฯงบฏิบัµฯกาฯภาษาอ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯ 
หองปฎิบัติการวิทยาศาสตร ห้ฯงบฏิบัµฯกาฯวิทÂ ÏฯาศาÊµÃÏ ์ 
หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร ห้ฯงบฏิบัµฯกาฯฅฯมพิฯเทิฯร์ 
หองภาษาไทย ห้ฯงภาษาไทÂ Ïฯ 
หองศูนยวิทยาการ ห้ฯงศูน์Â ÏฯวิทÂ Ïฯากาฯ 
หองธุรการ ห้ฯงธุรกาฯ 
หองพัสดุ ห้ฯงพัส́ฯ Ø 
หองวิชาการ ห้ฯงวิชากาฯ 
หองวัดผล ห้ฯงวั´ฯผ฿Å ฯฯ 
หองปกครอง ห้ฯงป฿ ¡ฯ¤ÃÏฯง 
หองการเงิน ห้ฯงกาฯเงิ¹ฯ 
หองผูอํานวยการโรงเรียน ห้ฯงผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯโร฿ §ฯรÂ Ïฯร 
หองผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ ห้ฯงผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯวิชากาฯ 
หองผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ ห้ฯงผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯธุรกาฯ 
หองผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง ห้ฯงผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯป฿ ¡ฯ¤ÃÏฯง 
หองผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ ห้ฯงผู้ช่ฯÂ ÏÏฯผู้อำนฯÂ ÏÏฯกาฯฝ่าÂ Ïฯบริกาฯ 
หองโสตทัศนศึกษา ห้ฯงโสตทัศÈ ฯฯนศึกÉฯฯา 
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๔๐ 

หองพยาบาล ห้ฯงพÂ ÏฯาบาÅ ฯฯ 
หองแนะแนว ห้ฯงแนะแนฯ 
หองจริยะ ห้ฯงจริย 
หองกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ห้ฯงก่ฯ Øมกาฯงา ¹ฯCพืé¹ฯฐา ¹ฯอาชีพ์ ¾ฯฯ 
หองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ห้ฯงก่ฯ Øมส้า§ฯเÊÃÏ ิÁฯºÃÏส฿º ฯฯการ์ ³ฯชีวิµฯ 
หองศิลปะ ห้ฯงศิลº ฯฯ 
หองดนตรีไทย ห้ฯงด฿CนีµฯไทÂ Ïฯ 
หองนาฏศิลป ห้ฯงCฏศิลº ฯฯ ์ 
หองยุวกาชาด ห้ฯงยุวกาชา ´ฯ 
หองลูกเสือ ห้ฯงลูกเสิฯอ 
หองสหกรณ ห้ฯงสหกฯร์ ³ฯ 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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๔๑ 

 

คําทับศัพทตามประกาศของราชบัณฑิตยสถาน 
(บางสวน) 

 

ก 

กาแฟ (coffee)   คาแฟ 
การตูน (cartoon) คาร์ทูน 

กิโลเมตร (kilometre) กิโลเม·ÃÏ 

กีตาร (guitar) คีทVฯร์ 
แกรนิต (granite) แ¡ÃÏนิ·ฯ 
ไกด (guide) ไค้ด์ 
 

ค 

ครีม (cream) ¤ÃÏ ีÁฯ 
คลอโรฟอรม(chloroform) ฅ íฯÍฯโรฟฯร Áฯ 
คลินิก (clinic) ฅ Ôฯนิ¤ฯ 
ควอเตอร (quarter) ฅ íฯÍฯเทิฯร์ 
คอเคซอยด (caucasoid) ฅ íฯเฅซฯÂ ÏÏฯด์ 
คอนกรีต (concrete) ฅฯนCคี·ฯ 
คอนดิชัน (condition) ฅฯนดิชั¹ฯ 
คอนเดนเซอร (condenser) ฅฯนเด¹ฯเซ Ôฯร์ 
คอนโดมิเนียม(condominium) ฅฯนโดมินÂ Ïฯม 

คอนโทรล (control) ฅฯนâ·ÃÏ฿Åฯฯ 
คอนแวนต (convent) ฅฯนแวน ·์ฯ 
คอนเสิรต (consert) ฅฯนเสิร·ฯ 
คอมเพรสเซอร (compressor) ฅฯมเ¾ÃÏÊฯฯเซ Ôฯร์ 
คอมมิวนิสต (communist) ฅฯมิÁฯวนิส์ µฯ 
คอเลสเตอรอล (cholesterol) ฅ íฯเลÊฯฯเทิฯรฯล 

คาธอลิก (catholic) ฅาธฯ ํลิ¤ฯ 
คารบอนไดออกไซด 
(carbondioxide) 

ฅาร์บฯนไดอฯกäซด์ 

คารโบไฮเดรต(carbohydrate) ฅาร์โบไฮเCด·ฯ 
คาราวาน (caravan) ฅาราวVฯ¹ฯ 
คียบอรด (keyboard) ฅ ÕÂ Ïฯ ์บฯร́ฯ 

เคก (cake) เฅ็¡ฯ 
เครดิต (credit) เ¤ÃÏดิ·ฯ 
แคปซูล (capsule) แฅัºฯฯซูล 

แคมปส (campus) แฅ ÁฯพัÊฯฯ 
แคลคูลัส (calculus) แฅÅฯฯฅูลัÊ ฯฯ 
แคลเซียมคารไบด  
(calsium carbide) 

แฅÅฯฯซÂ Ïฯมฅาร์ไบด์ 

แคลอรี (calorie) แฅลํฯร ี

โคบอลต (cobolt) âฅบฯล·ฯ ์ 
โคออรดิเนท (coordinate) âฅอํฯร์ดเิน·ฯ 
 

จ 

จัสติฟายด (justified) ชัÊ ฯฯติฟาÂ Ïฯด์ 
จิวเวลลิ (jewelly) ชีเวลีÅฯฯ 
จีออกราฟ (geography) ยีอํฯ¡ÃÏาฟ Õ 
จีออเมทรี (geometry)  ยีอํฯเมCท ี

 

ช 

ช็อกโกแลต(chocolate) ชัฯโค ¤ฯแล ·ฯ 
ชิมแปนซี (chimpanzee) ชิÁฯแพ¹ฯซ Õ 
แชมเปยน (champion) แช ÁฯพÂ Ïฯน 

โชเฟอร (chauffeur)  โชเฟ Ôฯร์ 
 

ซ 

ซอฟทแวร (software) ซฯฟ ·์ฯแวร์ 
ซัปพลิเมนท (supplement) ซัºฯฯพิฯเมน์·ฯ 
ซาวดแทร็ก (sound track) ซาว์́ฯแCท็¤ฯ 
ซินโนนิม (synonym) ซ Ô¹ฯโนนิÁฯ 
ซิฟลิส (syphilis) ซ ÔฟÔลิÊ ฯฯ 
ซิมโพเซียม (symposium) ซ ÔÁฯโพซÂ Ïฯม 

ซิมโฟนี (symphony) ซ ÔÁฯâฟน ี

ซีเคียวริตี (security) ซ ÕฅÂ Ïฯวริท ี

ซีเนรามา(cinerama) ซ Ôเนรามา 

ซีเมนต (cement) ซ Õเมน์·ฯ 
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๔๒ 

ซุปเปอรมาเก็ต(supermarket) ซุเพิฯร์มาร์เก็·ฯ 
ซุปเปอรไวเซอร(superviser) ซุเพิฯร์ไวเซ Ôฯร์ 
ซุปเปอรไฮเวย(superhighway) ซุเพิฯร์ไฮเวย์ 
เซนจูรี (century) เซ¹ฯชูรี 
เซนติกรัม (centigramme) เซ¹ฯติCกัÁฯ 
เซนติเมตร (centimetre) เซ¹ฯติเม·ÃÏ 

เซนเตอร (center/centre) เซ¹ฯเทิฯร์ 
เซลเซียส (celsius) เซÅฯฯชÂ Ïฯส 

เซอรเวย (survey) เซ Ôฯร์เวย์ 
แซทเทลไลท (satellite) แซเท·ฯไลฯท์ 
โซเดียม (sodium) âซดÂ Ïฯม 

โซลูชัน (solution)  âซลูชั¹ฯ 
ไซโคลน (cyclone) พายุหมุน äซâฅฯน 

ไซนัส (sinus) โรคหวัดเรื้อรัง äซนัÊฯฯ 
 

ด 

ดอกเตอร (doctor) ดฯกเทิฯร์ 
ดอลลาร (dollar) ดฯลÅฯฯาร์ 
ดักคิวเมนท (document) เอกสาร ดัคิ¤ฯวเมน ·์ฯ 
ดาตาเบส (database) ดาทาเบÊฯฯ 
ดิกชินนารี (dictionary) ดิ¡ฯชั¹ฯCรี 
ดิจิตอล (digial) ดิชิทฯล 

ดิสกไดรฟ (disk drive) ดิส ¡์ฯไCดัฟ์ 
ดีเซ็นทรัลไลเซซัน 

(decentralization) 

ดีเซ¹ฯCทัäลÅฯฯเซชั¹ฯ 

ดีเปรสชัน (depression) ดีเ¾ÃÏÊฯฯชั¹ฯ 
ดีพารทเมนทสโตร ดีพาร ·ฯเมน์·ฯสโทร์ 
ดีโมเครซ ี(democracy)  ดีโมเ¤ÃÏซ Õ 
เดซิเมตร (decimetre)  เดซ Ôเม·ÃÏ 

เดสกทอป (desktop) เดส ¡์ฯท็ฯบ 
ไดนามิค (dynamic) ไดCมิ¤ฯ 
ไดเร็คเตอร (director) ไดเร็¤ฯเทิฯร์ 
ไดอะแกรม (diagram) ไดอแ¡ÃÏ Áฯ 
 

ต 

ตรีโกณมิติ (trigonometry) CทีโคโนเมCท ิ

ไตเติล (title) ไทเทิéÅฯฯ 
 

ท 

ทรานซิสเตอร (transistor) ·ÃÏา¹ฯซ ÔÊ ฯฯเทิฯร์ 
ทรานสคริปท (transcript) ·ÃÏานÊฯฯCคิบ ·์ฯ 
ทรานสฟอรเมอร (transformer) ·ÃÏานÊฯฯฟíฯร์เมิฯร์ 
ทอรนาโด (tornado) ทํฯร์Cโด 

ทิชชู (tissu) ทิªฯซู 
ทีมเวอรค (team work) ทีÁฯเวิร¤ฯ 
เทคโนโลย ี(technology) เท¤ฯโนโลยี 
เทมเพลท (template) เทÁฯเพฯท์ 
เทเลคอนเฟอเรนซ 
(teleconference) 

เทเลฅฯรเฟ Ôฯเรน์Êฯฯ 

เทอรโมมิเตอร(thermometer) เทิฯร์โมมีเทิฯร์ 
แทรกเตอร (tractor) แ·ÃÏ¤ฯเทิฯร์ 
ไทเทเนียม (titanium) ไทเทนÂ Ïฯม 

ไทฟอยด (typhoid) ไทฟฯÂ ÏÏฯด์ 
 

ธ 

เธียเตอร (theater) เธÂ Ïฯเทิฯร์ 
 

น 

นอรมอล (normal) นํฯร์มฯล 

นัมเบอร (number) นัÁฯเบิฯร์ 
นิโคติน (nicotine) นิâฅที¹ฯ 
นิวเคลียร (nuclear) นิฯเฅฯÂ ÏÏฯร์ 
นิวตรอน (nutron) นิฯ·ÃÏฯน 

เนกาทีฟ (negative) เนคVฯทีºฯฯ 
เนเจอร (nature) เนเชิฯร์ 
เนชันแนล (national) เนชั¹ฯแนÅฯฯ 
เนตเวอรค (network) เน็·ฯเวิร¤ฯ 
เนอสเซอร ี(nursery) เนิฯรÊ ฯฯเซ Ôฯรี 
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๔๓ 

ไนตคลับ (nightclub) ไนท์ฅัฯบ 

ไนโตรเจน (nitrogen) ไนâ·ÃÏเช¹ฯ 
ไนลอน (nylon) ไนลฯน 

 

บ 

บรอกโคล ิ(broccoli) Cบัฯคโคลี 
บลูพรินท (blueprint) บฯ Ù¾ÃÏ ิน·ฯ ์ 
บัฟเฟอรสเตท (buffer state) บัºฯฯเฟ Ôฯร์สเท·ฯ 
บอลลูน (bolloon) บฯลลูน 

บายโพรดักส (by-products) บาÂ Ïฯâ¾ÃÏดัก์Êฯฯ 
บารโคด (barcode) บาร์âฅ้´ฯ 
บารเรล (barrel) บาร์เรÅฯฯ 
บิลบอรด (billboard)  

ปายโฆษณา 
บิลฯบฯร́ฯ 

บิสซิเนส (business) บ Ôฯ ิC ิเนÊ ฯฯ 
บุคเซนเตอร (book center) บุ้คเซ¹ฯเทิฯร์ 
บูโรเครซ ี(beaurocracy) บูโรเ¤ÃÏซ Õ 
เบนซิน (benzene) เบ¹ฯซ Õ¹ฯ 
แบคกราวด (background) แบ ç¤ฯ¤ÃÏาว์́ฯ 
แบคทีเรีย (bacteria) แบ¤ฯทีเรÂ Ïฯ 
แบตเตอรี่ (battery) แบ·ฯเทิฯร ี

แบล็คมารเก็ต(black marget) แบัฯคมาร์เค็·ฯ 
แบล็คลิสต (blacklist)  แบัฯค์ลิส·ฯ ์ 
โบนัส (bonus) โบนัÊฯฯ 
โบรกเกอร (broker) âºÃÏเคิฯร์ 
โบรชัวร (brochure) âºÃÏช฿ฯร์ 
ไบเซกซชัวล (bisexual) ไบเซ็¡ฯชฯล 
 

ป 

ปรสิต (parasite) พาราสิ·ฯ 
ปรินเตอร (printer) ¾ÃÏ ิ¹ฯเทิฯร์ 
ปลาสเตอร (plaster) พฯาÊ ฯฯเทิฯร์ 
ปอนด (pound) พฯน์ ´ฯ 
ปอปปูลาร (poppular) พัฯพ ¾ฯฯ ุฯลาร์ 

ปารตี้ (party) พาร์ท ี

ปโตรเลียม (petrolium) พีâ·ÃÏลÂ Ïฯม 

เปอรเซ็นต (percent) เพิฯร์เซน·ฯ ์ 
เปยนโน (piano) เพÂ Ïฯโน 

โปรแกรม (program/programme) â¾ÃÏแ¡ÃÏÁฯ 
โปรเจคเตอร (projector) â¾ÃÏเช¤ฯเทิฯร์ 
โปรดิวเซอร (producer) â¾ÃÏดิฯเซ Ôฯร์ 
โปรเตสแตนท (protestant) â¾ÃÏเทÊฯฯแทน ·ฯ ์ 
โปรโมเตอร (promoter) â¾ÃÏโมเทิฯร์ 
โปรโมชั่น (promotion) â¾ÃÏโมชั¹ฯ 
โปสเตอร (Poster) โพÊฯฯเทิฯร์ 

 

ฝ 

ฝรั่งเศส (Français) Cฝั§ฯเสÊฯฯ 
 

พ 

พร็อบเบลม (problem) Cพํฯเบฯม 

พรีเซนท (present) Cพีเซน์·ฯ 
พรีเมียม (premium) CพีมÂ Ïฯม 

พรีเมียร (premier) CพีเมÂ Ïฯร์ 
พลาสติก (plastic) พฯาÊ ฯฯทิ¤ฯ 
พอคเกตบุค (pocket-book) พัฯคเกั·ฯบุค 

พอพพูเลช่ัน (population) พฯพ ¾ฯฯ ูฯเลชั¹ฯ 
พับลิเชอร (publisher) พัºฯฯลิªฯเชิฯร์ 
พายแอปเปล (pineapple) พาÂ ÏฯแอºฯฯเพิÅฯฯ 
พารากราฟ (paragraph) พารา¡ÃÏาฟ์ 
พาสปอรท (pasport) พาÊฯฯพฯร·ฯ 
พาสเวิรด (password) พาÊฯฯเวิฯร́ฯ 
พรินเตอร (printer) ¾ÃÏ ิ¹ฯเทิฯร์ 
เพนนิซิลลิน (penicillin) เพ¹ฯนิซ Ôลิฯน 

เพลยบอย (playboy) เพฯย์บฯÂ ÏÏฯ 
เพรสสิเดนท (president) เ¾ÃÏสเิดน ·์ฯ 
เพอรเซปชั่น (perception) เพิฯร์เซัºฯฯชั¹ฯ 
เพอรฟอรมานซ เพิฯร์ฟ íฯร์มาน์Êฯฯ 



 

แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา   สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ  2551) เพื่อใชกับ font LN-TILOK   โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. 

๔๔ 

(performance) 

เพอรสเปคทีฟ (perspective) เพิฯร์สเพั¤ฯทีºฯฯ 
แพคเกจ (package) แพ็¤ฯเก̈ฯ 
โพแทสเซียม (Potassium) โพแทÊฯฯซÂ Ïฯม 

โพรไฟล (profile) â¾ÃÏäฟล์ 
โพลีเอสเตอร (polyester) โพลีเอÊฯฯเทิฯร์ 
โพสทสคริปท (postscript) โพส์ ·ฯสCคิพ ·์ฯ 
โพสสิเบิล (possible) พฯสÊ ฯฯ ิเบิÅฯฯ 
ไพโอเนียร (pioneer) ไพโอเนÂ Ïฯร์ 
 

ฟ 

ฟร ี(free) CฟÕ 
ฟรีเควนซ ี(frequency) CฟÕเฅฯนซ Õ 
ฟอนท (font) ฟฯน ·์ฯ 
ฟอรม (form) ฟฯรÁฯ 
ฟอรมูลา (fomula) ฟíฯร์มูล่า 

ฟอลโลวอัพ (follow-up) ฟฯลโลอัºฯฯ 
ฟงกชัน (function) ฟัง ¤์ฯชั¹ฯ 
ฟารมาซี (pharmacy) ฟาร์มาซ Õ 
ฟาสทฟูด (fast-food) ฟาส ·์ฯฟูด 

ฟลเตอร (filter) ฟÔฯเทิฯร์ 
ฟลม (film) ฟÔลÁฯ 
ฟสิกส (physics) ฟÔสิกÊฯฯ ์ 
ฟุตโนต (footnote) ฟุทโน้·ฯ 
ฟุตบอล (football) ฟุทบฯล 

เฟเวอรริท (favourite) เฟเวิฯริ·ฯ 
เฟอรนิเจอร (furniture) เฟ Ôฯร์นิเชิฯร์ 
แฟชั่น (fashion) แฟชั¹ฯ 
แฟนตาซี (fantasy) แฟ¹ฯทาซ Õ 
แฟลต (flat) แฟฯท 

โฟกัส (focus) âฟคัÊฯฯ 
โฟเนติค (phonetic) âฟเนทิ¤ฯ 
โฟลคซอง (folk song) âฟ฿ฯคซฯง 

ไฟแนนซ (finance) äฟแนน์Êฯฯ 

ไฟเบอร (fiber) äฟเบิฯร์ 
ไฟล (file) äฟล์ 
ไฟลท (flight) äฟฯท์ 
 

ม 

มอเตอรไซค (motorcycle) มํฯเทิฯร์äซค์ 
มอนิเตอร (monitor) มํฯนิเทิฯร์ 
มารเก็ตติ้ง (marketing) มาร์เก µฯทิ§ฯ 
มารจิน (margin) มาร์ชิ¹ฯ 
มาราธอน (marathon) มาราธฯน 

มาลาเรีย (malaria) มาลาเรÂ Ïฯ 
มิดเทอม (midterm) มิ´ฯเทิฯรÁฯ 
มิเตอร (meter/metre) มิเทิฯร์ 
มินิมัม (minimum) มินิมัÁฯ 
มินิสเตอร (minister) มินิÊฯฯเทิฯร์ 
มิลลิเมตร (millimetre) มิลิÅฯฯเม·ÃÏ 

มิเลนเนียม (millennium) มิÅฯฯเล ¹ฯนÂ Ïฯม 

มิวเซียม (musium) มิฯซÂ Ïฯม 

มิสชันนารี (missionary) มิÊฯฯชั¹ฯCรี 
มีเดีย (media) มีเดÂ Ïฯ 
เมกะไบท (megabyte) เมคาไบท์ 
เมคอัพ (make-up) เมั¡ฯ - อัºฯฯ 
เมเจอร (major) เมเชิฯร์ 
เมตร (metre) เม·ÃÏ 

เมนทีแนนซ (maintenance) เม¹ฯทีแนน์Êฯฯ 
เมมเบอร (member) เมÁฯเบิฯร์ 
เมล (mail) เมล์ 
แมกกาซีน (magazine) แมคาซ Õ¹ฯ 
แมคคานิก (machanic) แมคานิ¤ฯ 
แมชชีน (machine) แมชี¹ฯ 
แมนเนจเมนท (management) แมเน̈ฯเมน์·ฯ 
โมดิฟาย (modify) โมดิฟาÂ Ïฯด์ 
โมเดม (modem) โมเดÁฯ 
โมบายล (mobile) โมบาÂ Ïฯล์ 
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๔๕ 

ไมเกรน (migraine) ไมเ¤ÃÏ ¹ฯ 
ไมโครกรัม (mocrogram) ไมâ¤ÃÏ¤ÃÏ ัÁฯ 
ไมโครฟลม (microfilm) ไมâ¤ÃÏฟ ÔลÁฯ 
ไมโครโฟน (microhone) ไมâ¤ÃÏâฟ฿¹ฯ 
 

ย 
ยิมเนเซียม (gymnasium) ยิÁฯเนซÂ Ïฯม 

ยีสต (yeast) ยีส์ ·ฯ 
ยูนิฟอรม (uniform) ยูนิฟฯร Áฯ 
ยูนิเวอรซิตี ้(university) ยูนิเวิฯร์ซ Ôท ี

ยูเรเนียม (Euranium) ยูเรนÂ Ïฯม 

 

ร 
รอยลั (royal) รํฯยัÅฯฯ 
รันนิงนมัเบอร (running number) ร ัั¹ฯนิ§ฯนัÁฯเบิฯร์ 
รันเวย (runway) รั¹ฯเวย์ 
ริบบิ้น (ribbon) ริºฯฯบิé¹ฯ 
รีคอฟเวอรี (recovery) รีฅฯ ํเวิฯร ี

รีเควสต (request) รีเฅฯส์ 
รีซิสเตอร (resistor) รีซ ÔÊฯฯเทิฯร์ 
รีไซเคิล (recycle) รีäซเฅ ÔÅฯฯ 
รีเฟลกท (reflect) รีเฟฯค ·์ฯ 
รีมารค (remark) รีมาร ¡ฯ 
รีโมทคอนโทรล (remote control) รีโม฿·ฯฅฯนâ·ÃÏ฿Åฯฯ 
รีเสรช (research)  รีเสริªฯ 
รีแอคชั่น (reaction) รีแอ¤ฯชั¹ฯ 
เรคคอรด (record) เร¤ฯคฯร́ฯ 
เรเดียล (radial) เรดÂ Ïฯล 

เรฟเฟอรเรนซ (reference) เรเฟ Ôฯเรน์Êฯฯ 
เรสเตอรองต (restaurant) เรÊฯฯเทิฯรฯง ·์ฯ 
โรมันคาทอลิค (Roman Catholic) โรมั¹ฯ ฅาธํฯลิ¤ฯ 
โรแมนติค (romantic) โรแม ¹ฯทิ¤ฯ 
 

ล 

ลอการิทึม (logarithm) ลํฯคาริธึÁฯ 
ลองจจิูด (longitude) ลฯงคิจูด 

ลอตเตอรี ่(lottery) ล็ฯทเทิฯรี 
ละติจูด (latitude) ลทิจูด 

ลาเวนเดอร (lavender) ลาเว¹ฯเดิฯร์ 
ลิกไนท (lignite) ลิ¤ฯไน์ ·ฯ 
ลิตร (litre) ลิ·ÃÏ 

ลิปสติก (lipstick) ลิºฯฯสทิ¤ฯ 
ลิโมซีน (limousine)  ลีมูซ Õ¹ฯ 
เลคเชอร (lecture) เล¤ฯเชิฯร์ 
เลเซอร (laser) เลเซ Ôฯร์ 
เลดี้ (lady) เลด ี

เลนส (lense) เลน์Êฯฯ 
เลยเอาท (layout) เลย์เอ็าท์ 
เลสเบียน (lesbian) เลÊฯฯบÂ Ïฯน 

แลคเกอร (lacquer) แล ¤ฯเคิฯร์ 
โลโก (logo) โลโค 

ไลทเวท (light weight) ไลท์เว·ฯ 
 

ว 
วอเตอรพรูฟ (water proof) วํฯเทิฯร์¾ÃÏ ูฯฟ 
วอรมอัพ (warm up) วฯรÁฯอัºฯฯ 
วอลคเอาท (walk out) วฯล¤ฯเอ็าท์ 
วอลทซ (waltz) วฯล·ฯซ์ 
วอลเปเปอร (wallpaper) วฯลฯเพเพิฯร์ 
วอลลุม (volume) วฯลฯ Ùม 

วอลเลยบอล (volley ball) วฯเลÅฯฯย์บฯล 

วอลสตรีท (Wall Street) วฯลสCที·ฯ 
วัคซีน (vaccine) วั¤ฯซ Õ¹ฯ 
วัตต (watt) วัท ·์ฯ 
วันเวย (one-way) วั¹ฯเวย์ 
วานิลลา (vanilla) วานิลฯา 

วาเลนไทน (Valentine) วาเล¹ฯไทน์ 
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๔๖ 

วิตามิน (vitamin) วิทามิ¹ฯ 
วินโดว (window) วิ¹ฯโดว์ 
วิลเลจ (village) วิเลฯจ 

วีซา (visa) วีซา 

วีดีโอ (video) วีดิโอ 

เวบไซท (Web site) เวºฯฯäซท์ 
เวโลโดรม (velodrome) เวโลโCด฿Áฯ 
เวิรดโพรเซซิ่ง (word processing) เวิฯร์́ฯâ¾ÃÏเซÊฯฯซ Ôè§ฯ 
แวนดา (vanda) แว¹ฯดา 

ไวเบรชั่น (vibration) ไวเºÃÏชั¹ฯ 
ไวรัส (virus) ไวรัÊ ฯฯ 
ไวโอลิน (violin) ไวโอลิ¹ฯ 
 

ศ 

ศิวิไลซ (civilize) ซ Ôวิไลซ์ 
 

ส 

สกรีน (screen) สCคี¹ฯ 
สกรูไดรเวอร (screw driver) สCคูไCดเวิฯร์ 
สกอลารชิป (scholarship) สคฯ ํลาร์ชºิฯฯ 
สกูตเตอร (scooter) สคูทเทิฯร์ 
สเกตซ (sketch) สเค็ทªฯ 
สแกนนิ่ง (scanning) สแค ¹ฯนิè§ฯ 
สคริปท (script) สCคิพ ·์ฯ 
สแควร (square) สแฅฯร์ 
สตรัคเจอร (structure) สCทั¤ฯเชิฯร์ 
สตาฟฟ (staff) สทัาฟฟ์ 
สตารเทอร (starter) สทาร์เทิฯร์ 
สตูดิโอ (studio) สทูดิโอ 

สเตเดียม (stadium) สเทดÂ Ïฯม 

สเตนเลส (stainless) สเท¹ฯเลÊ ฯฯ 
สเตอริโอ (stereo) สเทริโอ 

สแตนดารด (standard) สแท ¹ฯดาร́ฯ ์ 
สไตล (stile) สไทล์ 

สปริง (spring) ส¾ÃÏ ิ§ฯ 
สปอตไลท (spotlight) สพัฯทไลท์ 
สปอนเซอร (sponsor) สพฯนเซ Ôฯร์ 
สปาเกตตี (spaghetti) สพาเค็ท·ฯ ี 
สปริต (spirit) สพิริ·ฯ 
สเปเชียล (special) สเพชÂ Ïฯล 

สเปรม (sperm) สเพริÁฯ 
สล็อตแมชีน (slot machine) สลัฯทแมชี¹ฯ 
สโลแกน (slogan) สโลแค ¹ฯ 
สไลด (slide) สไลด์ 
สวิทช (switch) สวิท ª์ฯ 
เสิรฟ (serve) เสิรฟ์ 
แสตมป (stamp) สแทม์¾ฯฯ 
 

อ 

อพารตเมนท (apartment) อพาร ·ฯเมน์ ·ฯ 
ออกไซด (oxide) อฯกäซด์ 
ออดิทอเรียม (auditorium) อํฯดิทํฯรÂ Ïฯม 

ออโตเมชัน (automation) อํฯโทเมชั¹ฯ 
ออโตเมติค (automatic) อํฯโทเมทิ¤ฯ 
ออโทริตี้ (authority) อํฯธํฯริที 
ออปเสิรฟ (observe) อฯบเสิรºฯฯ 
ออปเจคทีฟ (objective) อฯบเช¤ฯทีฟ์ 
ออปพอรทูนิตี้ (opportunity) อฯพํ¾ฯฯÍฯร์ชูนิท ี
ออรแกนิค (organic) อํฯแคนิ¤ฯ 
ออรเกสตรา (orchestra) อํฯร์เคÊฯฯ·ÃÏา 

ออรเดอร (order) อํฯเดิฯร์ 
อะตอม (atom) อทฯม 

อะนาล็อก (analog) อCลฯค 

อะลูมิเนียม (aluminium) อลูมินÂ Ïฯม 

อังกฤษ (English) อ Ñ§ฯ¡ÃÏ ิÉฯฯ 
อัลตราไวโอเลต (ultraviolet) อ ÑÅฯฯ·ÃÏาไวโอเล็·ฯ 
อัพเดท (update) อัºฯฯเด·ฯ 
อิควิปเมนท (equipment) อีฅ Ôฯบเมน์ ·ฯ 
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๔๗ 

อินซูลิน (insulin) อิ¹ฯซูลิ¹ฯ 
อินเตอรเนชั่นแนล (international) อิ¹ฯเทิฯร์เนชั¹ฯแนÅฯฯ 
อินเตอรเนท (internet) อิ¹ฯเทิฯร์เน·ฯ 
อินทิลลิเจนซ (intelligence) อิ¹ฯเทลิฯเชน์Êฯฯ 
อินเทอแรคท (interact) อิ¹ฯเทิฯแร็ค·ฯ ์ 
อินฟราเรด (infrared) อิ¹ฯCฟาเร́ฯ 
อินฟอรเมชั่น (information) อิ¹ฯฟíฯร์เมชั¹ฯ 
อินเวสทเมนท (investment) อิ¹ฯเวส ·์ฯเมน์ ·ฯ 
อินสทิทิวชัน (institution) อิ¹ฯสทิทูชั¹ฯ 
อิมพอรต (import) อิÁฯพฯร·ฯ 
อิริเดียม (Iridium) อีริดÂ Ïฯม 

อิเล็กทรอนิกส (electronics) อีเล¤ฯâ·ÃÏนิ¤ฯ 
อีโคโนมิค (economic) อีâฅโนมิ¤ฯ 
เอกซปอรต (export) เอกÊฯฯพฯร·ฯ 
เอ็กซพีเรียน (experiemce) เอกÊฯฯพีรÂ Ïฯน์Êฯฯ 
เอกซเรย (X-ray) เอกÊฯฯเรย์ 
เอ็กเซ็กคิวทีฟ (executive) เอ¡ฯเซฅ Ôฯทีฟ 

เอ็กเซอรไซส (exercise) เอ¡ฯเซ Ôฯร์äซ์Êฯฯ 
เอกแซมมิเนชั่น(examination) เอ¡ฯแซมิเนชั¹ฯ 
เอนจิเนียร (emgineer) เอ¹ฯยีเนÂ Ïฯร์ 
เอนไซโคลพีเดยี (encyclopedia) เอ¹ฯäซâฅฯพีเดÂ Ïฯ 
เอนไซม (enzyme) เอ¹ฯäซม์ 
เอนเตอรไพรส (enterprise) เอ¹ฯเทิฯร์ä¾ÃÏÊฯฯ ์ 
เอนทรานส (emtrance) เอ¹ฯ·ÃÏาน์Êฯฯ 
เอนเทอรเทน (entertain) เอ¹ฯเทิฯร์เท¹ฯ 
เอนวริอนเมนท (environment) เอ¹ฯไวรฯนเมน ·์ฯ 
เอฟฟเชียนซี  (efficiency) เอฟฟ ÔชÂ Ïฯนซ Õ 
เอมพลอยย ี(employee) เอÁฯพฯÍฯÂ ฯยี 
เอเยนซ ี(agency) เอเย ¹ฯซ Õ 
เอสติเมท (estimate) เอÊฯฯทิเม·ฯ 
เอาทพุท (out-put) เอ็าท์-พุท 
แอคซิเดนท (accident) แอ¤ฯซ Ôเดน ·์ฯ 
แอคทิวิตี้ (activity) แอ¤ฯทิวิที 
แอดวานซ (advance) แอ́ฯวาน์Ê ฯฯ 

แอปพลิเคชัน (application) แอพิฯเฅชั¹ฯ 
แอปสแทร็ก (abstract) แอºฯฯสแ·ÃÏ ็¤ฯ 
แอมโมเนียร (ammonia) แอÁฯโมเนÂ Ïฯร์ 
แอรคราฟท (aircraft) แอร์¤ÃÏาฟ์ ·ฯ 
แอรคอนดิชัน (air condition) แอร์ฅฯนดิชั¹ฯ 
แอรไลน (airline) แอร์ไลน์ 
แอลกอฮอล (alcohol) แอÅฯฯคํฯฮฯล์ 
แอสไพริน (aspirin) แอÊฯฯไพริ¹ฯ 
โอโซน (ozone) โอâซ฿¹ฯ 
โอเรียนเทชั่น (orientation) โอรÂ Ïฯนเทชั¹ฯ 
โอเวอรไทม (overtime) โอเวิฯร์ไทม์ 
โอเวอรโลด (overload) โอเวิฯร์โล฿ ´ฯ 
ไอศกรีม (icecream) ไอส¤ÃÏ ีÁฯ 
ไอโอดีน (Iodine) ไอโอดี¹ฯ 
 

ฮ 
ฮอทไลน (hotline) ฮัฯทไลน์ 
ฮอรโมน (hormone) ฮํฯร์โม฿ ¹ฯ 
ฮารดแวร (hardware) ฮาร́ฯแวร์ 
ฮิปโปโปเตมัส ( hippopotamus) ฮิโพ¾ฯฯโพเทมÊัฯฯ 
ฮิสทีเรีย (hysteria) ฮิสทีเรÂ Ïฯ 
เฮกโตเมตร (hectometre) เฮคโทเม·ÃÏ 

เฮดโฟน (headphone) เฮดâฟ฿¹ฯ 
เฮโรอีน (heroine) เฮโรอี¹ฯ 
เฮลิคอปเตอร (helicopter) เฮลิฅ็ฯบเทิฯร์ 
แฮนดบอล (handball) แฮน์́ฯบฯล 

แฮนดิคราฟท (handicraft) แฮนิ´ฯ¤ÃÏาฟ ·์ฯ 
แฮมเบอรเกอร (hamburger) แฮ Áฯเบิฯร์เคิฯร์ 
โฮเต็ล (hotel) โฮเทÅฯฯ 
ไฮดรอลิค (hydraulic) ไฮCดํฯลิ¤ฯ 
ไฮโดรเจน (hydrogen) ไฮโCดเย¹ฯ 
ไฮบริด (hybrid) ไฮCบิ´ฯ 
ไฮไลท (highlight) ไฮไลท์ 
ไฮเวย (highway) ไฮเวย์ 
 



 

 

๔๘ 

๔๘ 

รายงานการประเมินผล 

การสัมมนาเรื่อง  แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
วันท่ี  ๑๗  มกราคม ๒๕๔๖ 

ณ หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

วิธีประเมินผลการสัมมนา  
 การประเมินผลการสัมมนา  เร่ือง แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
ดําเนินการประเมินผลโดยผูเขารวมการสัมมนา  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรทางดาน
ความสามารถของวิทยากร  การนําเสนอของวิทยากรกอใหเกิดความเขาใจเพียงใด  และวิทยากรตอบขอ
ซักถามไดกระจางและตรงประเด็นเพียงใด ผูเขารวมการสัมมนาไดใหความคิดเห็นวาการเขารวมการ
สัมมนาทําใหไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด    และแสดงความคิดเห็นตอความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการสัมมนา  รวมทั้งระยะเวลาในการสัมมนา  และในตอนทายของแบบประเมินไดใหผูรวม
สัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารและสถานที่จัดการสัมมนา  
 
จํานวนผูเขารวมการสัมมนา 
 ผูเขารวมประชุม     ๓๕ คน 
 ผูตอบแบบสอบถาม    ๒๔ คน 
 คิดเปนรอยละของผูแสดงความคิดเห็น  ๖๘.๕๗ % 
 
ผลการประเมิน 
 

ชวงอายุของผูเขารวมการสัมมนา  ผูเขารวมการสัมมนาที่มีอายุต่ํากวา  ๒๕  ป  จํานวน ๑  คน  
(คิดเปนรอยละ ๔.๑๖)   ผูที่มีอายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป  จํานวน ๓ คน  (คิดเปนรอยละ๑๒.๕)   และ
ผูเขารวมการสัมมนาที่มีอายุตั้งแต ๔๐ ป ขึ้นไปมีจํานวนมากที่สุดคือ ๒๐ คน (คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓) 
 
 สถานที่ ทํางานของผู เขารวมสัมมนา   ผู เขารวมการสัมมนาสวนมากรับราชการสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการมีจํานวน ๑๑ คน  (คิดเปนรอยละ ๔๕.๘๓)  และขาราชการสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ) 
จํานวน ๘ คน (คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓)  และกําลังศึกษาอยูจํานวน ๔ คน (คิดเปนรอยละ๑๖.๖๖ ) 
 

คุณวุฒิของผูเขารวมสัมมนา ผูเขารวมการสัมมนาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 
๑๐ คน (คิดเปนรอยละ ๔๑.๖๖ )  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน ๗ คน (คิดเปนรอยละ
๒๙.๑๖) ผูเขารวมการสัมมนา  ที่กําลังศึกษาอยูในระดับตาง ๆ จํานวน  ๔  คน  โดยศึกษาระดับปริญญา
เอก  จํานวน ๑ คน  ปริญญาโท จํานวน ๒ คน และปริญญาตรี จํานวน ๒ คน  ผูเขารวมการสัมมนาที่
ระบุรายละเอียดคุณวุฒิจริง จํานวน ๒ คน (คิดเปนรอยละ ๘.๓๓) 
 



 

 

๔๙ 

๔๙ 

สรุปขอคิดเหน็จากผูตอบแบบประเมิน 
 ผูเขารวมการสัมมนาไดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดบัความพอใจในประเดน็ดังตอไปนี ้

 
ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

๑.การเขารวมการสัมมนาทําให
ไดรับประโยชน 

๑๐ 
(๔๑.๖๗%) 

๑๔    
(๕๘.๓๓%) 

   

๒.วิทยากรสามารถใหความรู ๙ 
(๓๗.๕๐%) 

๑๔ 
(๕๘.๓๓%) 

๑ 
(๔.๑๖%) 

  

๓. การนําเสนอของวิทยากร 
กอใหเกิดความเขาใจ 

๘ 
(๓๓.๓๓%) 

๑๔ 
(๕๘.๓๓%) 

๒ 
(๘.๓๓%) 

  

๔.  วิทยากรตอบขอซักถามได
กระจางและตรงประเด็น  

๙ 
(๓๗.๕๐%) 

๑๑ 
(๔๘.๕๓%) 

๓ 
(๑๖.๖๖%) 

  

๕. เอกสารประกอบการสัมมนา   ๙ 
(๓๗.๕๐%) 

๑๔ 
(๕๘.๓๓%) 

๑    
(๔.๑๖%) 

  

๖. ระยะเวลาการสัมมนา ๓ 
(๑๒.๕๐%) 

๔ 
( ๑๖.๖๖%) 

๑๓ 
(๕๔.๑๖%) 

๓ 
(๑๒.๕๐%) 

๑    
(๔.๑๖%) 

๗. อาหาร ๑๑ 
(๔๘.๕๓%) 

๑๓ 
(๕๔.๑๖%) 

   

๘.  สถานที่ ๑๖ 
(๖๖.๖๖%) 

๘ 
(๓๓.๓๓%) 

   

 
 
สรุปผลการประเมิน   
การสัมมนา เร่ือง  แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
 
 การสัมมนา  เร่ือง  แนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา  มีผูตอบแบบประเมนิ 
จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๕๗ ผูเขารวมการสัมมนามีความพอใจตอความสามารถของ
วิทยากรในการใหความรูในระดับมากที่สุด  รอยละ ๓๗.๕๐  และระดับมากรอยละ ๕๘.๓๓  การ
นําเสนอของวิทยากรกอใหเกิดความเขาใจ  ระดับมากรอยละ ๕๘.๓๓  ระดับมากที่สุดรอยละ  ๓๓.๓๓  
สําหรับการตอบขอซักถามของวิทยากรไดกระจาง  และตรงประเด็นระดับมากรอยละ ๔๘.๕๓ และ
ระดับมากที่สุด  รอยละ ๓๗.๕๐  

การจัดเอกสารประกอบการสัมมนา ผูเขารวมการสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก  รอยละ 
๕๘.๓๓  และระดับมากที่สุด รอยละ ๓๗.๕๐  ผูเขารวมการสัมมนามีความเห็นวาระยะเวลาในการ
สัมมนามีความเหมาะสมระดับปานกลางรอยละ ๕๔.๑๖   และในเรื่องสถานที่มีความพอใจรอยละ 
๖๖.๖๖  
 การเขารวมการสัมมนาครั้งนี้  ทําใหผูเขารวมการสัมมนาไดรับประโยชนในระดับมาก 
รอยละ ๕๘.๓๓ และระดับมากที่สุดรอยละ ๔๑.๖๗ 
 
 



 

 

๕๐ 

๕๐ 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนา 
ผูเขารวมการสัมมนาไดใหขอเสนอแนะ  ตอคณะทํางานจัดการสัมมนา เร่ือง  แนวทางการเขียน

ศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา  ดังนี้ 
การดําเนินการจัดงานสัมมนา 

 การนําเสนอขอมูลนาจะวางกรอบในการอภิปรายเปนประเด็น ๆ ใหชัดเจน  เพราะการสัมมนา
ในชวงแรกออกนอกประเด็นไปพอสมควร  ทําใหไดเนื้อหาคอนขางนอย  ในตอนทายที่เวลากระชั้นเขา
มาเนื้อหาจึงเขมขน  ทําใหการสัมมนาไมสามารถเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดไว 
การเตรียมเอกสารสําหรับการสัมมนา 

 ผูที่ไดรับเชิญเขารวมสัมมนา    นาจะไดรับเอกสารที่วิทยากรนําเสนอกอนวันจริงสักหนึ่ง
สัปดาห  เพื่อจะไดเตรียมตัวมานําเสนอจึงจะมีประโยชน 
ขอเสนอสําหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมควรเปนหนวยงานหลัก  หรือเปนแกนนําดานภาษาตัวเมืองลานนา เพราะ
เปนศูนยกลางของภาคเหนือตอนบน  ควรมีการสัมมนาอยางตอเนื่อง  โดยเชิญผูอาวุโสที่มีความรูทาง
ภาษาลานนา   และนิมนตเจาอาวาสวัดตาง ๆ ในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือมารวมสัมมนาโดยขอใหสํานัก
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   

เมื่อการสัมมนายุติลงแลว  ขอใหมีการดําเนินการเขียนปายตาง ๆ เปนภาษาลานนา  โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลมหาราช เปนสถานที่ประชาสัมพันธที่ดีที่สุด  และควรประสานงานกับคณะสงฆเพื่อเขียน
ปายวัดเปนภาษาลานนาเพิ่มอีก 

ระยะเวลาการสัมมนา 
 วิทยากรผูนําเสนอบัญญัติศัพททางวิชาการตามเอกสารที่แจก  มีเวลานอยไมเพียงพอตอการ

พิจารณาบัญญัติศัพทใหครอบคลุม  ควรจัดเวลามากกวานี้จะไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอยุติ  
เพื่อที่จะเปนประโยชนตอการทําวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมลานนา 
หัวขอการสัมมนาที่อยูในความสนใจในการจัดสัมมนาครั้งตอไป 

- การชําระชื่อบานนามเมืองลานนา  การเขยีนชื่อมงคล-นามสกุล   ช่ือสถานที่ตาง ๆ  

- เทคนิคการสอนตั๋วเมืองของครูแตละคน(นําเสนอการสอนของแตละทานซึ่งมีความหลาก 

หลาย  เพื่อจะไดนําไปทดลองปฏิบัติ) 

- การปริวรรตคําศัพทลานนาสูโลกอนาคต   และการปริวรรตใบลานหรือการแยกอักษรธรรม

ลานนาโบราณ 

 - คนเมืองอูกําเมือง  เขียนตวัเมือง 

-  ตั๋วเมือง  ภาษาเมือง สําคัญไฉน 



 

 

๕๑ 

๕๑ 

รายชื่อผูเขารวมการสัมมนา 
เร่ือง  แนวทางในการเขียนศพัทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๖ 
 

วิทยากร 
1. พระครูอดุล   สีลกิตต   วัดธาตุคํา  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๑๐๐ 
2. ศาสตราจารย ดร. อุดม   รุงเรืองศรี ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๓๙ ถนนหวยแกว  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 

3. อาจารยบุญคิด   วัชรศาสตร ธาราทองการพิมพ  ๑๕  ถนนราชดําเนิน   
ต.พระสิงห  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 

4. อาจารยมานิตย   เขตสิทธ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม  อ.สันปาตอง   
จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 

5. อาจารยสุพจน   ปงใจ   โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ  อ.สูงเมน  จ.แพร  
๕๔๑๓๐ 

6. คุณสนั่น   ธรรมธิ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 

7. คุณธิตินัดดา   จินาจันทร สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ 

ผูเขารวมการสัมมนา 
8. คุณไพฑูรย   ดอกบัวแกว    สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     ๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  
๕๐๒๐๐ 

9. คุณสวัสดิ์   ดใีส    สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     ๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  
๕๐๒๐๐ 

10. คุณพรรณเพ็ญ   เครือไทย   สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      ๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  
๕๐๒๐๐ 
11. อาจารยอุทัย   ดวงบาง   โรงเรียนแมแตง  อ.แมแตง  จ.เชียงใหม  ๕๐๑๕๐ 
12. รองศาสตราจารยเรณู   วิชาศลิป  ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตร   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ๒๓๙ ถนนหวยแกว  
     อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 

13. อาจารย ดร.สุภาพร  นาคบัลลังก สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 ๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ 



 

 

๕๒ 

๕๒ 

14. อาจารยศักดิ์  รัตนชัย   วิทยาลัยโยนก ๔๔๔  ถนนลําปาง – เดนชัย  
 ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ 

15. อาจารยเกษม   ทิศอุน โรงเรียนบานหวยบง  กิ่งอําเภอแมออน  อ.สันกําแพง  
 จ.เชียงใหม  ๕๐๑๓๐ 
16. อาจารยโกศล   กันธะรส โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๒ ต.แมนาเติง  อ.ปาย 
 จ.แมฮองสอน  ๕๘๑๓๐ 
17. อาจารยเกริก    อัครชิโนเรศ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา   

 ๓๕  ถนนรัตนโกสินทร ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐ 
18. อาจารยประสิทธิ์   เกงกาจ โรงเรียนรํ่าเปงวิทยา  ต.ขี้เหล็ก  อ.แมแตง  
 จ.เชียงใหม ๕๐๑๕๐ 
19. ๑๙. อาจารยเรืองเนตร  พลอยแดง โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  ถนนบานกาด-สันปาตอง 
 ต.ดอนเปา อ.แมวาง  จ.เชียงใหม  ๕๐๓๖๐ 
20. รองศาสตราจารยพาณี  ศิริสะอาด คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ๒๓๙ 

 ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 
21. รองศาสตราจารยนภาพร  โออริยะกุล คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ๒๓๙ 

 ถนนหวยแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 
22. อาจารยประพนัธ  สิริมณี   โรงเรียนหางดงราษฎรรัฐอุปถัมภ  อ.หางดง 

 จ.เชียงใหม  ๕๐๒๓๐ 
23. อาจารยบัญชา  วงศดาราวรรณ โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ  ถนนเชียงใหม – ฮอด 
 อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม  ๕๐๑๖๐ 
24. วาทีรอยตรีสุกจิ   จินเปงกาศ โรงเรียนพิงครัตน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 
25. อาจารยสุเมธ  สุกิน ๑๔๐  ต.ชมพู  อ.สารภี  จ.เชยีงใหม ๕๐๒๓๐ 
26. คุณสนิท   แสนคํา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา   

 ๓๕  ถนนรัตนโกสินทร ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม  ๕๐๐๐๐ 
27. คุณวีรวฒัน  อินทรพร ๑๓๒/๒๐   ถนนพระราม ๖  ตําบลสามเสนใน  
   อ.พญาไท  กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 
28. อาจารยธวัช  แกวทพิย โรงเรียนจักรคาํคณาทร  ต.ในเมือง  อ.เมือง 

 จ.ลําพูน  ๕๐๑๐๐  
29. คุณสมศักดิ์  จนัทรนอย คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
30. คุณสมทบ   พาจรทิศ คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๓๙  ถนนหวยแกว  อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
31. คุณเสนอ   สุริยา    ศพอ. วัดศรีสุพรรณ  อ.หางดง จ.เชียงใหม๕๐๒๓๐ 



 

 

๕๓ 

๕๓ 

 
 

ประกาศสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดการสัมมนา  เรื่อง  แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา 
         ……………………… 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดจัดทําโครงการอนุรักษและสงเสริมภาษาลานนาขึ้น  โดยมอบให
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จัดการสัมมนา  เรื่อง แนวทางในการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา   โดย
เชิญผูรูทางดานภาษาลานนามารวมสัมมนา  จัดทําแนวทางการเขียนศัพทวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา  เพื่อใหการจัด
สัมมนาดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแตงตั้งคณะทํางานดังนี้ 
 ท่ีปรึกษา 
   รองศาสตราจารยพงศเดช  ไชยคุตร 
   อาจารยพีระพงษ       ดวงแกว 
 คณะทํางาน  

อาจารย ดร.สุภาพร นาคบัลลังก  ประธานคณะทํางาน 
   นายณรงค     จันทรมาศ คณะทํางาน 

นายเศรษฐศิลป  อินถาบุตร คณะทํางาน 
นายพิชัย   แสงบุญ  คณะทํางาน 
นางรุจิรา   คอทอง  คณะทํางาน 
นางสาวเสาวณีย  คําวงศ  คณะทํางาน 
นางสาวมนฤทัย  ไชยวิเศษ  คณะทํางาน 
นางรพีพรรณ    ศรีทะ  คณะทํางาน 
นางภัทรา   จันทราทิตย คณะทํางาน 

   
ใหคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่ในการจัดการสัมมนา เรื่อง  แนวทางในการเขียนศัพท 

วิชาการดวยอักษรธรรมลานนา   ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
  ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
        สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

    
ลงนาม               พงศเดช     ไชยคุตร 

(รองศาสตราจารยพงศเดช  ไชยคุตร) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 



 

 

๕๑ 

๕๑ 
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๕๒ 



 

 

๕๓ 

๕๓ 

 


	00 edited คงเหลือสารบัญ preface.pdf
	01 edited คำกล่าวรายงาน และตัวโครงการ.pdf
	02 edited แนวทาง และหลักการ.pdf
	03 edited ชื่อมหาวิทยาลัย-คณะ-สถาบัน-สำนัก-หลักสูตร.pdf
	04 edited โรงเรียน.pdf
	05 edited คำทับศัพท์ตามประกาศของราชบัณฑิตยสถาน _บางส่วน_ .pdf
	06 edited รายงานการประเมินผล.pdf
	07 ภาพประกอบ.pdf

