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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประเด็นการปรึกษาระหวางนายกสภามหาวิทยาลยัและสภาวิชาการ 

19  เมษายน 2553 
 

1. แนวทางการกําหนดนโยบายและการดําเนินการ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2548   
มาตรา 7 : ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคให
การศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครู
วิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก 
มาตรา 21 : สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 

(1) พิจารณาเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวิจัย  การวัดการศึกษา  
และการประกันคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย 
(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
(4) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย 
(5) สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  และ

ความตองการของชุมชน 
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใดๆ  อันอยูในอํานาจ

และหนาท่ีของสภาวิชาการ 

2. องคกร/หนวยงาน/คณะกรรมการในมหาวิทยาลัย   
ก.  กําหนดโดยพระราชบัญญัติ  อํานาจสภามหาวิทยาลัย  ระเบียบของสกอ. (และองคกรรัฐ

อื่นๆ)   และโดยฝายบริหาร 
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ข. องคกร/หนวยงาน  และคณะกรรมการเหลานี้พิจารณากล่ันกรองและเสนอเรื่องตอสภา
มหาวิทยาลัย 

ค. มหาวิทยาลัยตองบริหารใหทันพลวัตร  ทันสังคม  และช้ีนําสังคม   
ทําอยางไรองคกร/หนวยงาน  และคณะกรรมการ  จึงจะมีพลวัตร ไมพิจารณาแตเรื่องงาน

ประจํา 
                         

                                                             
3. สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  ไดรับแนวนโยบาย  หลักเกณฑ/ระเบียบปฏิบัติ  ขอมูล  ขอเสนอ 
ความเห็น จากหลายทิศทาง 
 ก. นักการเมืองไดแก  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  

ข. หนวยงานของรัฐที่ทํางานกับมหาวิทยาลัยโดยตรง : สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา  สมศ.  สํานักงบประมาณ  กพร. ฯ 

ค. คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
จ. ผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholders)ตางๆ มหาวิทยาลัยตองถามวาไดรับทราบและไดเอาใจใส

กับความเห็นจากผูใชผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัย (ผูใชบัณฑิต  ใชงานวิชาการ  ใชบริการ)  และ       
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ผูมีสวนเก่ียวของจากภายนอก  มากเพียงพอหรือยัง  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐท่ีรายไดสวนมาก         
เปนงบประมาณแผนดิน 
 

                          
4. กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ังเกาแหง  มีการกําหนดทิศทางหลักรวมกัน  และ                
    การประสานงานกันผาน 

ก. การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 9 มทร. (ทุก 6 เดือน) 
ข. การประชุมรวมอธิการบดี 9 มทร. (ทุกเดือน) 

-------------------- 
ประเด็นหลกัจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 1. การจัดการศึกษา  การวิจัย  และการบริการ  ใหสะทอนและเปนไปตามหลักการกําเนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและพระราชบัญญัติ 
 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี   

มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเนนการปฏิบัติ   
ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   
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................. 
โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปน

หลัก 
ท้ังน้ีในกลุมมทร. เรียกกันโดยรวมวา  เปนมหาวิทยาลัยบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on 

university และสราง Hands-on graduates)  
ตองสรางความเขาใจวามหาวิทยาลัยวิชาการและมหาวิทยาลัยวิชาชีพ  มีสวนเหมือนและ

ตางกันอยางไร 
 2. การใชทรัพยากรรวม (ท้ังบุคลากร หลักสูตร  อุปกรณและสถานท่ี ฯ) ระหวางเขตพื้นท่ี
และภายในเขตพื้นท่ี   เพื่อการพฒันา 
 3. การสรางอัตตลักษณ (การศึกษา  การวิจัย  การบริการ) ของมหาวิทยาลัย  ของเขตพื้นที่  
และของคณะ/สาขา 
 เชน  เกษตรปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  ความหลากหลายทางชีวภาพของลุมนํ้า/เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
 4. การกําหนดตัวช้ีวัดความเปนมทร.และมทร.ลานนา  เพื่อกําหนดและรักษาอัตตลักษณ
(การประเมินของกพร.  สมศ.  สกอ.) 
 5. การสรางความสมานฉันทภายในมหาวิทยาลัย  และระหวางเขตพื้นที่ 
 6. การเพิ่มความสามารถในการสรางความสามารถทางวิชาการ  และการพึ่งตนเอง 
(เน่ืองจากงบประมาณจากรัฐจะไมเพิม่ข้ึน  มหาวิทยาลัยจะพฒันาไมไดถาใชงบประมาณแผนดิน
เทาน้ัน) 
 มทร.ลานนามีอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการประมาณ 263 คน  (ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 
241 คน รองศาสตราจารย จํานวน 22 คน)  มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกประมาณ 52 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 
2 กุมภาพันธ 2553) 

: จายคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการปละประมาณ 37 ลานบาท   ไดงบประมาณ 
วิจัยรวมท้ัง ว.1 ประมาณ 9 – 10  ลานบาท (ตั้งแตป 2549 – ปจจุบัน) 
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: ระหวางป 2548 - 2552 มีบทความวิชาการวารสารนานาชาติ 65 เรื่อง (สวนมากเปน 
ผลงานระหวางการศึกษาปริญญาเอก) 
  : ปงบประมาณ 2552  มีรายไดจากโครงการทุกชนิดประมาณ 20 ลานบาท 
 7. ใหความสําคัญแกความเปนวิชาชีพและประสพการณจริงในอาชีพ  ท้ังการเรียนการสอน  
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลากร 
                                        -------------------------------- 



 

 
 
 
 

1

 

การบริหารงานเชิงนโยบาย 
 

    มทร .ล านนามุ ง เนนการบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไปสูเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สรางความสามารถของตนเอง               
เพื่อนําไปสูความเปนเลิศเฉพาะทางดานวิชาชีพ สามารถตัดสินใจไดคลองตัวและ
รวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน ดวยการมอบอํานาจความรับผิดชอบจาก
มหาวิทยาลัย   ภายใตกรอบนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

    สภามหาวิทยาลัยบริหารเชิงนโยบาย ติดตามและกํากับใหเปนไปตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนแผนงาน แผนงบประมาณ 
แผนบุคลากร ไดคลองตัวและรวดเร็ว รวมถึงการสรางเครือขายซึ่งกันและกัน             
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย 
               รูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัย  ควรปรับไดตามความเหมาะสม             
ที่สําคัญคือ  ตองเขาใจวารูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยมิไดหมายถึง
โครงสรางหรือตําแหนงเทาน้ัน แตตองคํานึงถึงกลไกหารบริหารใหเกิดการ
ถายทอดนโยบาย เอกภาพ  ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

    อุดมศึกษา คือ หัวรถจักรทางปญญา พาชาติออกจากวิกฤต และการจะทาํ
อะไร ความรูอยางเดียวไมพอ ตองอาศัยปญญาดวย ที่สําคัญคือ ตองมีมโนทัศนใหม 
เพราะหากมีมโนทัศนใหมจะทําเรื่องใหมไดงาย และตองคิดภาพใหญดวยกัน ไมใช
ตางคนตางคิด และอยาอยูในกลองของตัว  ซึ่งสภามหาวทิยาลัยตองคิดดวยกัน 

ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยชี้ใหเห็นวา ระบบอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยตอง
ไมอยูโดดเด่ียว ตองมีความสัมพันธกับบริบท สรางเครือขายการทํางาน เครือขาย
การศึกษา เปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยตองทําใหมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธที่
เขมแข็งเชิงระบบใหได 
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มหาวิทยาลัยตองหลากหลาย มหาวิทยาลัยกวา 150 แหงไมควรเหมือนกัน 
ควรแตกตางและหลากหลายทางวิชาการ เชน มหาวิทยาลัยที่มุงเนนตอบสนอง
ชุมชนและพื้นที่ (Local players)  มหาวิทยาลัยที่มุงตอบสนองระดับชาติ/ ระดับ
นานาชาติ (National-Global players)  มีดัชนีวัดความสําเร็จตางกันได  มาตรฐาน
ตางกันได   แตตองมีมาตรฐาน  และมหาวิทยาลัยตองรูวาตนเองคือใคร 

 

ระบบอุดมศึกษา 
 

ระบบอุดมศึกษาไมควรมองเฉพาะการจัดการศึกษาสําหรับคนวัยเรียน            
(age group) ชวงอายุอุดมศึกษา (18-22 ป) อยางเดียวเชนในปจจุบัน  ซึ่งมีคนเรียน
อยูประมาณ 2-3 ลานคน  แตตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในวัยทํางานและกําลัง
ทํางานอยูกวา 30 ลานคนควบคูไปดวยกัน   ใน 20 - 30 ปขางหนา ความมั่งคั่งและ
ความมั่นคงของประเทศจะมาจากคนที่กําลังทํางานมากกวาคนที่กําลังศึกษา 

คนทํางานตองเรียนรูและฝกอบรมตอเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจ  ใหทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนความรูและ
ทักษะของงาน ตลอดจนการเปลี่ยนงาน  เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity)   

โจทยในอนาคตอีก 20 - 30 ปขางหนาสําหรบัสถาบันอาชีวศึกษาและมทร. 
คือการทํางานท่ีสอดคลองสงเสริมกัน  สรางเครือขายการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่เนน
ทักษะปฏิบัติที่มีคุณภาพและการพัฒนาคนในวัยทํางาน  

มทร. ควรใหความสําคัญการสรางความเขมแข็งสองเรื่องคือ เรื่องแรกเปน 
การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning-WIL) เพื่อ
สรางบัณฑิตนักปฏิบัติ  เรื่องที่สองคือ การสรางความเขมแข็งดานวิชาพื้นฐานตาม
หลักการของศิลปศาสตร (Liberal Art) ซึ่งหมายถึง  ฐานที่กวาง   ฐานที่ครอบคลุม
ทั้งดาน Arts และ Science   เพื่อการปรับตัวไดตลอดชีวิต 
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ดังน้ัน  มทร.ลานนาตองจริงจังกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับ
การทํางาน (WIL)   และการสรางความเขมแข็งดานวิชาพื้นฐานตามหลักการของ
ศิลปศาสตร  
 

ความเกี่ยวเนื่อง มทร.และการอาชีวศึกษา 
 

ตามการกําเนิดของมทร.และพระราชบัญญัติ   มทร. เปนมหาวิทยาลัย            
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ที่มีลักษณะ เฉพาะตางจากมหาวิทยาลัยที่มีอยู        
ซึ่งรับผูสําเร็จการศึกษาสายสามัญ   มทร.ตองใหนํ้าหนักสูงในการรับผูสําเร็จ
การศึกษาสายอาชีวศึกษาทั้ง ปวช.และปวส. มาศึกษาตอ   เพราะเปนผูที่มีพื้นฐาน
ทางการปฏิบัติ    และมทร.ควรเปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาไดพัฒนา
ตนเองดานวิชาชีพตอไป 

ปจจุบันทั่วโลก  สถาบันอุดมศึกษาจะคนหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษหรือสมรรถนะเฉพาะทางในระดับมัธยมศึกษา  ทั้งสายสามัญและสายอาชีว ศึกษา               
โดยสถาบันอุดมศึกษามีโปรแกรมเฉพาะของตนเอง หรือสถาบันอุดมศึกษารวมมือ
กับสถาบันขั้นพื้นฐานและสถาบันอาชีวศึกษา   ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาจะสราง          
ตัวคูณหรือสรางนักเรียนที่มีมาตรฐานเฉพาะทางท่ีตองการ  จํานวนหน่ึงเพื่อเปน
ตนแบบในการขยายผล  

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (พรอมเขาสูงาน ทํางานไดจริง ตรงความตองการ
ของตลาดแรงงาน ฯ)  มหาวิทยาลัยตองประสานกับหนวยงานที่รับคนเขาทํางาน 
เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยตองมีตัวปอนสายอาชีวศึกษา 
ทั้ง ปวช. และปวส.  โดยเขาใจขีดจํากัดของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 จะไมมีทักษะ            
ดานปฏิบัติและอาจมีทัศนคติไมดีดานปฏิบัติ  นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยมีความ
จําเปนตองผลิตตัวปอนระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวนหน่ึงเองที่มีคุณภาพ 
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ศักยภาพแตละเขตพื้นที่ 
 

การพิจารณาศักยภาพของแตละเขตพื้นที่ มีการกําหนดอัตลักษณ ตามความ
เหมาะสมของแตละเขตพื้นที่ดังน้ี 

เขตพื้นที่พิษณุโลก ดานความปลอดภัยทางอาหาร 
เขตพื้นที่นาน ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
เขตพื้นที่ลําปาง ดานอุตสาหกรรมเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
เขตพื้นที่เชียงราย ดานบริหารจัดการ ดานการคา และบรกิาร 
เขตพื้นที่ตาก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมลานนา 
เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม ดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการจัดการความรู 
และศูนยกลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแขงขัน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาพรวมระดับคณะ 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
  คณะอาจจัดการดานการศึกษามากกวาหน่ึงสาขารวมกัน  ทั้งจากคณะ

เดียวกันหรือขามคณะ  เชน ภาษาตางประเทศและ Logistic โดยทําหลักสูตร
ปริญญาตรีสี่ปที่เปน Double major  ทําหลักสูตรสี่บวกหน่ึง ที่เปนปริญญาตรี          
สองปริญญา  หรือหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท  โดยมีภาษาเปนสื่อกลาง
สําคัญในการจัดการเรียนการสอน 

คณะตองจัดการหลักสูตรดานภาษาใหดีมีคุณภาพ   ทั้งการเรียนการสอน
ภาษาสวนที่เปนพื้นฐานกลาง  และสวนภาษาที่สอดคลองตามตองการเฉพาะ
สาขาวิชาเชน  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเกษตรศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   
ศิลปกรรมศาสตร โดยคณะเปนศูนยศึกษาทางดานภาษาเพื่อธุรกิจของมหาวิทยาลัย  
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ทั้งน้ีการจัดสอนภาษาที่สอดคลองตามตองการเฉพาะสาขาวิชาอาจพิจารณาให         
เขตพื้นที่หรือคณะจัด 

การลงทุนเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาตางประเทศ  ใหดูพฤติกรรมของการ
ใชเทคโนโลยีของคนรุนใหมดวย 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร ฯ ตองสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

(รวมถึงคณิตศาสตร) และวิทยาศาสตรวิชาชีพเฉพาะ  เน่ืองจากวิทยาศาสตรเปน
พื้นฐานหลักที่สําคัญของการศึกษาในทุกสาขาวิชา 

การพัฒนาหลักสูตรของคณะตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให
ทันกับเทคโนโลยี   ใหเห็นวาเทคโนโลยีใหมน้ันมีวิทยาศาสตรใดรองรับ  การศึกษา
ดูงานและการลงทํางานในภาคการผลิตจริง  อาจชวยได 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ทิศทางหรือแนวโนมการจัดการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร ควรจะเนน

ฐานวิทยาศาสตรที่แนนทั้งคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Engineering Science)    
งานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร  ควรจัดระบบการใหคําปรึกษา

แกธุรกิจอุตสาหกรรม  สังคมและชุมชน  การทดสอบ  ควรบูรณาการเขากับคณะ
บริหารธุรกิจฯ ในการสรางความสามารถในการใหบริการวิชาการดวย 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะศิลปกรรม ฯ ตองเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm) ใหม เน่ืองจาก

มนุษยตองอยูบนโลกท่ีมีพื้นฐานของความเปนจริงและการเปลี่ยนแปลงบนโลก 
ดังน้ันคณะตองสามารถเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืน  ๆ  เชน  วิศวกรรมศาสตร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   สิ่งแวดลอม  เปนตน 
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คณะควรสรางหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําผังเมือง  เน่ืองจากในอนาคต           
5 - 10 ปขางหนา  ภาคเหนือจะตองมีการเชื่อมโยงมากขึ้นกับระหวางกลุมประเทศ 
GMS  

พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯทรงเห็นวากลุม มทร. มีความรูวิชาชีพ                
มีนักวิชาการที่มีความสามารถ  มีสถานที่และเครื่องมือที่ดี  มทร.ควรใชสิ่งดีที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนแกประชาชนในชนบท   ทั้งการจัดฝกอบรมวิชาชีพและการศึกษา
เพื่อชาวชนบท 

สิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเนนหลายครั้งคือ สถาบันการศึกษา
จะจัดการศึกษาใหลูกหลานเกษตรกรอยางไร  โดยไมทําใหลูกหลานเกษตรกร         
ตองทิ้งถิ่นไปตลอดเวลาในขณะเรียนหนังสือ   สามารถจัดการเรียนโดยใชโจทย
จากพื้นที่  ทํางานในพื้นที่ไปดวยกัน  ใหลูกหลานเกษตรกรรักและสืบทอดอาชีพ
ของพอแม  โดยเฉพาะอาชีพเกษตร    ถือเปนโจทยใหญที่มทร.ตองคิดตอไป 

 

หลักสูตร มทร.ลานนา 
 

การพิจารณาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  จะมีแตคําอธิบายรายวิชา 
(Course Description) แผนการเรียนในภาคเรียนตาง ๆ  มหาวิทยาลัยควรใหควรให
ความสําคัญแกการพิจารณาหลักสูตรในสามองคประกอบ คือ  

องคประกอบที่หน่ึง คําอธิบายรายวิชาและขอมูลอ่ืน ๆ ที่ สกอ.ตองการ 
องคประกอบที่สอง คือ แผนการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเห็นชัดวานําไปสูเปาดานความรู  ทักษะและสมรรถนะ ของการเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

องคประกอบที่สาม คือ วิธีการวัดผลความรู ทกัษะและสมรรถนะ  
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ดังน้ันควรใหมีขอมูลทั้งสามองคประกอบ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเนนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  ซึ่งตองมีทั้งความรู ทักษะ และสมรรถนะ เมื่อมีการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคต มหาวิทยาลัยควร ใหความสําคัญ  แกกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลนักศึกษา ดานทักษะและสมรรถนะใหชัดเจน ต้ังแต               
การพิจารณาหลักสูตรวาจะจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาใหมีสมรรถนะ               
ที่ตองการไดอยางไร  นอกจากน้ันการกําหนดเกณฑสมรรถนะตองทํารวมกับผูใช
บัณฑิต มิใชสิ่งที่มหาวิทยาลัยทําเอง 

การเปดการเรียนการสอนสายวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ควรสราง
หลักสูตรที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  มีจุดเดนของตนเอง เนนความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการฝกงานระหวางเรียน  เพื่อใหนักศึกษาที่จบไปแลวสามารถเขาสู
งานไดเร็ว 

มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการหลักสูตรในสาขาที่ตรงกับความตองการ 
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคม  เปนหลักสูตรหลากหลาย เชน หลักสูตรปริญญาตรี
ที่มีกลุมวิชาหลัก (major) และกลุมวิชารอง (minor) หลักสูตรหาปสองปริญญาตรี
หลักสูตรห าปปริญญาตรีและโท  หลักสูตรระยะสั้น  การบูรณาการมีได                   
หลายลักษณะ เชน เกษตรศาสตร+วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ+วิศวกรรมศาสตร            
การทองเที่ยว+วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 

มทร. ตองคิดตอเรื่องความตองการวิชาการวิชาชีพของประชาชน ในพื้นที่
ลักษณะจําเพาะตอไป ดานการจัดการศึกษาสําหรับลูกหลานเกษตรกร  มทร.            
ควรเริ่มนํารองจากหลักสูตรที่มีอยู   หัวใจยังเปนหลักการจัดการศึกษาแบบ WiL  
ซึ่งมีวิธีเรียนในมหาวิทยาลัยสลับกับพื้นที่นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไมใชโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการเทาน้ัน  แตควรเปนชุมชนชนบท  ทั้งน้ีอาจทํา
ไดทั้งหลักสูตรทางเกษตรและบริหารธุรกิจ 

มทร. ลานนาตองจริงจังกับการจัดการศึกษาแบบ WiL แมวิธีน้ีไมงายนัก          
แตก็ควรทําอยางย่ิงเพราะจะชวยบัณฑิตนักปฏิบัติได อาจารยมหาวิทยาลัยตองออก
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นอกกรอบวิธีการทํางานที่ เคยชิน  มหาวิทยาลัยตองสรางกลไกที่มีแรงจูงใจ                
ทั้งระดับหนวยงานและอาจารยใหเกิดหลักสูตรแบบ WiL  

ดานจํานวนนักศึกษาสายเกษตรลดลงเปนปญหาของทุกมหาวิทยาลัย  ขอให
มีการระดมสมองผูทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน  ทบทวนหลักสูตรที่เกี่ยวของ
ดานการเกษตร  สรางคานิยมและแรงจูงใจชักจูงใหนักเรียนเขาศึกษาในดานเกษตร 
อาจปรับหลักสูตรเกษตรใหรวมกับการบริหาร  การแปรรูปและอาหาร เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม  เปนตน    รวมท้ังสรางหลักสูตรพัฒนาคนที่กําลังทํางานอยูดวย  
นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีสภาพใกลเคียงกับสภาพ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ดีมีมาตรฐาน 

 

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร 
(ตัวปอนระดับปวช.ที่มีคุณภาพ)   

 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาขยายหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจและหลักสูตร
เตรียมวิศวกรรมศาสตรใหครอบคลุมเขตพื้นที่ตางๆ และควรขยายสูสาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 

หลักสูตร Logistics 
 

หลักสูตร Logistics ควรเรงและสนับสนุนใหเขตพื้นที่เชียงรายจัดหลักสูตร
นํารอง  เน่ืองจากมีความเหมาะสมในเชิงยุทธศาสตรการคาชายแดนกับประเทศกลุม 
GMS และเปนความตองการสูงของพื้นที่ แตทั้งน้ีหลักสูตร Logistics  ของแตละ 
เขตพื้นที่อาจมีจุดเนนตางกัน การทําหลักสูตรจึงตองมองท้ังสวนแกน (Core) ที่อาจ
พัฒนาและใชรวมกัน และสวนเนนที่อาจตางกัน  
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การประชาสัมพันธหลักสูตร 
 

การประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ของ มทร.ลานนาตองทําเชิงรุก   เพื่อให
นักศึกษาเขาศึกษาแตละเขตพื้นที่   ควรทําการแนะแนวเชิงรุกทางวิชาการวิชาชีพ  
ทํา Road Show  ที่มีผูรูผูปฏิบัติในอาชีพน้ันรวมดวย  พรอมทั้งมีนิทรรศการตาม
ความจําเปน   มากกวาการชี้แจงของเจาหนาที่ที่ไมใชผูรูผูปฏิบัติอาชีพน้ัน หรือสง
เอกสารไปใหครูแนะแนวเทาน้ัน 

เขตพื้นที่ควรแบงกันทํา Road Show ในโรงเรียนหลักทั้ง 11 จังหวัด                   
ในภาคเหนือ เพื่อแสดงอัตลักษณของแตละเขตพื้นที่ใหชัดเจน 

นอกจากน้ันอาจมีการสรางคานิยมใหนักศึกษาเห็นคุณคาทางดานวิชาชีพ 
เชน การจัดเขาคายดานวิชาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนกลุม              
เปาหมาย เชน Smart Science, E-Camp  

 

นโยบายการรับนักศึกษา 
 

ควรทบทวนเปาหมายการรับนักศึกษาเพิ่มอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาจาก
ขอมูลและแนวโนมดังน้ี 

• ผูจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและปวส. จะไมเพิ่มมากขึ้นนัก ขณะที่ 
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น  และแตละมหาวิทยาลัยเพิ่มหลักสูตรและการรับ
นักศึกษา 

• นักศึกษาที่จบสถาบันสังกัดอาชีวศึกษาอาจเรียนตอ ปวส.และปริญญาตรี 
ที่สถาบันของตนเอง 

• แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ใหทุกสถาบันเนนการจัดการศึกษาเชิงคณุภาพ
มากกวาเชิงปริมาณ 
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• การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรดูเการกระจายท้ังสาขาวิชาและเขตพื้นที่ 
กลาวคือ ตองหาวิธีใหมีนักศึกษาดานเกษตรกรรมมากขึ้น  (ทั้งการปรับ
หลักสูตร  การสรางสิ่งจูงใจ) รวมทั้งการกระจายนักศึกษาไปยังเขตพื้นที่             
ที่มีนักศึกษานอย (โดยการสรางสิ่งจูงใจ)  

• ควรใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา  เชนรับนักศึกษาเรียนรวมป
หน่ึง(และสอง)ที่บางเขตพื้นที่   เพื่อลงทุนและจัดอาจารยเพื่อการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานใหไดเต็มที่  สวนปสามและสี่ไปเรียนที่เขตพื้นที่  
ทําใหลงทุนและจัดอาจารยไดเฉพาะสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

• สําหรับแผนการรับนักศึกษานอกวัยเรียน   (ผูที่ผานวัยอุดมศึกษาไปแลวหรือ
ผูกําลังทํางานท่ีตองการเพิ่มคุณวฒิุ) ควรจัดหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู
และการวัดผลใหเหมาะสม ไมยึดติดรูปแบบเหมือนการศึกษานักศึกษาวัย  
18 -22 ป 

 

การสงเสริมบุคลากรพัฒนาวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความสําคัญใหบุคลากรไดพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ  
โดยการปฏิบัติจริง เพื่อการสรางครูสําหรับบัณฑิตนักปฎิบัติ เชน  การออกไป
ทํางานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  งานฟารมภายนอก  อาจทํางานในลักษณะ           
บางเวลา  หรือเต็มเวลาที่มีชวงระยะยาวพอสมควร 

 

นโยบายสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับงานสหกิจศึกษา  และควรจัดทําแนวทาง

เกี่ยวกับการปฏิบัติใหมีความชัดเจน  หากเขตพื้นที่หรือสาขาวิชาใดมีความพรอม 
ในการปฏิบัติ  ก็ควรดําเนินการไป  ไมตองทําเหมือนกัน  พรอมกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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โครงงานนักศึกษา 
 

โครงงานนักศึกษาที่แสดงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดชม   มีความเดน
ดานความคิดและโอกาสท่ีจะพัฒนาใหเปนประโยชนตอสังคม   แตมีขอสังเกตวา 
นักศึกษาไมสามารถตอบคําถามดานเหตุผล (Why) ทางวิชาการได  ทั้งน้ีตองเนน
พื้นฐานและวิธีคิดทางวิทยาศาสตร   บัณฑิตนักปฏิบัติของมทร.ลานนาตองมี           
พื้น ฐานดานวิทยาศาสตรที่ดีควบคู  โดยเนนกระบวนการเรียนการสอนที่ให
นักศึกษาใหความสําคัญตอการหาเหตุผลวิชาการเพิ่มขึ้น  จะทําใหโครงการมีความ
สมบูรณทางวิชาการมากขึ้น 

 

นโยบายศิษยเกา มทร.ลานนา 
 

ทุกคนควรเปลี่ยนความคิดใหม  โดยใหคิดวาลูกศิษยคือผูที่มหาวิทยาลัยตอง
ติดตามเอาใจใส   และใหบริการทางวิชาการหลังจากจบการศึกษาไปแลวตลอดอายุ
การทํางาน 40 - 50 ป  ทางมหาวิทยาลัยควรมีการติดตอกับศิษยเกา  เพื่อหาความ
ตองการทางวิชาการของศิษยเกาและมหาวิทยาลัยใหบริการ เชน การฝกอบรม การ
ทดสอบ การถายทอดเทคโนโลยี การเปนที่ปรึกษาวิชาการ เปนตน (แนวคิด ลูกศิษย
คือลูกคา) 

 

นโยบายดานภาษาอังกฤษ 
 

ความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ดังน้ันตองมี
การเตรียมความในเชิงระบบ และจะตองวิเคราะหวาวิชาภาษาอังกฤษ มีอะไรที่เปน
สวนแกน (Core) ซึ่งจะตองเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหรูวามหาวิทยาลัยควรจะแยก
เปนหลาย ๆ หลักสูตร หรือใหเปนวิชาเลือก   
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การจัดทํ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ   ควรมีภาษาอังกฤษพื้นฐานและ

ภาษาอังกฤษเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยทําหลักสูตรภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  และให
คณะ/เขตพื้นที่ทําหลักสูตรภาษาอังกฤษ(และภาษาอ่ืนเชนภาษาจีน)    

เปนที่สังเกตวา  การเรียนภาษาอังกฤษเปนดานอุปทาน (supply push) 
มากกวาดานอุปสงค (demand pull/led)  นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบใหผาน  
ไมใชเรียนเพื่อใชงาน  เพราะอาจารยไมใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยตองชวยใหความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยดีขึ้นและใชภาษ
อังกฤษในการสอนเทาที่ทําไดดวย   

 

โครงการ Work and Travel 
 

ขอใหทุกคณะพิจารณาในสวนของโครงการ Work and Travel  จะมีแนว
ทางการดําเนินการใหดีขึ้นไดอยางไร  และหากการดําเนินการการดีอยูแลวจะมีการ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาที่สามารถรวมโครงการใหมากขึ้นไดอยางไร         

ขอใหคณะรายงานเรื่องแนวทางการทําโครงการหลักสูตรแลกเปล่ียน
นักศึกษา  ในประเด็นตาง ๆ เชน  แนวทางการคัดเลือก / การเตรียมความพรอม /
กลไกการใหความชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ เขารวมการแลกเปลี่ยน แนวทาง          
การรับ / การใหความรูแกนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ  เปนตน  
 

กระบวนทัศนใหม 
 

Bio-Science Based Discipline 
ยุคปจจุบันจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนาศาสตรตาง ๆ  มีกระบวนทัศน

ใหม (New  Paradigm) เรื่องอาหาร    มีการเนนความรูทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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(Bio - Science  Base) เปนตน  มหาวิทยาลัยอาจจะปรับหลักสูตรเกษตรและอาหาร
โดยเนนฐานวิทยาศาสตรมากขึ้น   หรือเปลี่ยน End  Products ของผลิตภัณฑเกษตร 
เปน Food และ Non Food ได    

สภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาหาร  มอง
ทั้งมิติ Food, Non Foods, Processing(Food Science and Tech.), Equipment (Food 
Engineering), Nutritions   ไดมอบหมายให 

ก. รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
เปนที่ปรึกษาเพื่อการใชทรัพยากรรวมระหวางเขตพื้นที่และมหาวิทยาลัย ดาน
วิศวกรรมศาสตรและดานอาหาร  

ข. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปรึกษากับ  รศ.ดร.
ศักรินทร  ภูมิรัตน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สภามหาวิทยาลัยใหคณะที่เกี่ยวของศึกษาถึงความแตกตางระหวางหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตดานไอทีของคณะวิทยาศาสตรฯ  กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตดานสารสนเทศทางคอมพิวเตอรของคณะบริหารธุรกิจฯ  เพื่อเสนอตอ          
สภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากท้ังสองหลักสูตรอาจมีความเกี่ยวเน่ือง  และควรใช
ทรัพยากรรวมกัน  
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ในอนาคต หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตมีแนวโนมที่ตองการ           
มากขึ้น   เน่ืองจากสถาบันอาชีวศึกษาจะขยายตัวมากขึ้น   มหาวิทยาลัยจะตอง
เตรียมตัวใหทัน   ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยมีขอสังเกตเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมสายเกษตร  เพื่อรองรับสถาบันอาชีวศึกษาสายเกษตร  
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วิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรจําเปนตองคํานึงถึงใบประกอบวิชาชีพ  ทําให

รายวิชาที่จะตองเรียนมีจํานวนมากถึง 150 หนวยกิต    คณะวิศวกรรมศาสตรของ 
มทร. ทั้ง  9  แหงควรมีการปรึกษาเพื่อการปรับการเรียนการสอน เชน  สอนแบบ 
3  ภาคการศึกษา(ระบบไตรภาค)ซึ่งชวงเวลาเรียนแตละเทอมจะสั้นลง  พรอมกับลด
ชวงปดภาคลง  แตการเรียนไมอัดแนนเทาระบบทวิภาค   นักศึกษาไดเรียนหนวยกิต
ไดครบตามท่ีกําหนดและจบใน  4  ปการศึกษาได 

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรมีเน้ือหาที่หนักและคอนขางมาก  ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่ตาง ๆ จึงควรดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาดวย 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสงอาจารยเขาไปทํางานสถานประกอบการ  
ควรจัดทําหลักสูตรฝกปฏิบัติการ(Training  Course)ระยะสั้นเพื่อใหใบ

ประกาศ/สัมฤทธิบัตรแกนักศึกษา   เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะใหแกนักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรและการรับใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม  
                                        -------------------------------- 
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