
บรรยายพเิศษ กรณีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

เหตุและความจําเป็นทต้ีองใช้กฎหมายพเิศษ ม.44

จัดระเบียบ แก้ไขปัญหา แนวทางการบริหารพฒันา

RMUT LANNA
บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์  เทยีงตรง

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าทีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าทแีทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

16  กรกรฎาคม  2561 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงใหม่
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PhD. (Agronomy-Crop Physiology)
University of Western Australia 1987

Dear Mr Tiangtrong,

The PhD Committee has considered 
the reports of the examiners of your
thesis entitled “Effects of genotypes 
and environment on source-sink
relationships in sesame (Sesamum
indicum L.)” and I am happy to be 
able to inform you that       

the thesis has been accepted as     
satisfying the requirements for the   

degree of Doctor of Philosophy
in this University

Registrar
26 September 1987 
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    (1) ปวช. โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้  (2498-2501) แม่โจ้รุ่น 20                  
(2) ป.ม.ก.วิทยาลยัเกษตรกรรมแม่โจ้ (2501-2503) ทุนอาชีวฯ

(3) B.S.A. & TCAE (AGED) College of Agriculture    
University of the Philippines (Uni. of the Philip.   
Los Banos, UPLB) (2505-2509) ทุน Rockefeller           

(4) M.A.(AGED) California Polytechnic State 
University (CALPOLY) USA. (2511-2513) ทุน AID 

(5) M.Ag.Sc. (Crop Science) University of Queensland  
(UQ),  Australia (2523-2527)   ทุน ADAB 

(6) Ph.D. (Crop Physiology) University of Western 
Australia (UWA) (2527-2530)  ทุน ADAB     3



Distinguished Member
of the Higher Education Commission (HEC) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ๘ + ๒ ปี
๑. ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา                                                               
(๑.๑) อนุกรรมการตรวจประเมนิหลกัสูตรปริญญาเอก      
๒. อนุกรรมการด้านมาตรฐานอุดมศึกษา                           
๓. อนุกรรมการด้านกฎหมาย                                             
๔. อนุกรรมการด้านประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา
๕. อนุกรรมการด้านดจิิตัลเพือเศรษฐกจิและสังคม              
๖. ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาํสัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิกรณีมหาวทิยาลยัของ
รัฐและมหาวิทยาลยัในกาํกับของกระทรวงศึกษาธิการ        
(๖.๑) ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าทแีทนสภามหาวิทยาลัย
บูรพา (๒๕๕๙-๒๕๖๒) และ (๖.๒) ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าทีแทนสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
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California Polytechnic State University 
(CAL POLY) USA. 1901

California Polytechnic State University
เป็นหนึงในมหาวิทยาลัยของรัฐ  23 California State Universities
CAL POLY ‘Motto’ :  

หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน

เป็นแบบ : Upside-down Curriculum
กระบวนการ : Know How First, Know Why Later
Graduate Outcomes : กล่าวถึงกนัว่า คนทจีบจาก CAL POLY
Our graduates get the job first because they know 
how to do it. จึงเป็นมหาวิทยาลยัรัฐแคลิฟอร์เนียทมีคีนอยากเข้าเรียนมาก

TO LEARN BY DOING
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แนวความคดิจากการศึกษาที Cal Poly 1969-1970

สู่การจัดตงั “มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง”พ.ศ. 2548 

 California Polytechnic State University
เป็นหนึงในมหาวิทยาลัยของรัฐ  23 California State Universities

CAL POLY ‘Motto’ :  

เปรียบเทียบกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

Rajamangala University of Technology
         มาตรา 7  พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548

“ให้มหาวทิยาลยัเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวชิาชีพและเทคโนโลย ี             
มวีัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชันสูงทีเน้นการปฏิบัต ิ...”

“Learning with practical training 

during experienced learning  (ช่วงนักศึกษาฝึกประสบการ์วชิาชีพ) 

To Learn by Doing

‘hands on’
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HEC University of Technology 
ระดบัการศึกษาทางเทคโนโลยีในสภาบันอดุมศึกษาไทย

(จากความรู้และประสบการณ์ของผู้บรรยาย ห้ามใช้อ้างองิ)

กลุ่มระดบั 1
ระดบัสูง-เป็นเลศิ

กลุ่ม“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”3 แห่ง

(ส.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธนบุรี พระนครเหนือ)

กลุ่มระดบั 2
ระดบักลาง-ระดบัสูง

กลุ่ม “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล” 9 แห่ง   

(เช่น มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา มทร.ศรีวชัิย)

กลุ่มระดบั 3
ระดบัพืนฐาน-กลาง

กลุ่ม ”สถาบันการอาชีวศึกษา” 14 +  แห่ง           

(สังกดัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

สถานศึกษากลุ่มที 1 และ 2 เคยสังกัดกรมอาชีวศึกษา 7



ความเป็น “วทิยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518

ก่อนรวมเป็น “สถาบัน/ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล”

๑. วทิยาลยัเทคนิคภาคพายพั

เชียงใหม่ (วิทยาเขต)

๓. วทิยาลัยเกษตรกรรม

พษิณุโลก (วทิยาเขต)

๔. วทิยาลัยเทคนิค

ตาก (วทิยาเขต)

๕. วทิยาลยัเกษตรกรรม

ลาํปาง (วิทยาเขต)

๒. วทิยาลยัเกษตรกรรม

น่าน (วิทยาเขต)

แต่ละวิทยาลยัมีจุดเด่นจุดแข็งบริหารโดย “ผู้อํานวยการ” ของกรมอาชีวศึกษา8



การจัดตังส่วนราชการระดับ “คณะและวิทยาลยั”

ทงั 5 ส่วนราชการรวมอยู่ทภีาคพายัพ เชียงใหม่ ?

๑. คณะบริหารธุรกจิและ

ศิลปศาสตร์

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔. คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

๕. วทิยาลยัเทคโนโลยี

และสหวชิาการ

๒. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร

จัดตงัทุกคณะและวทิยาลยัรวมอยู่จังหวัดเดยีวกนั แบบ มทร.ธัญบุรี9



ปัญหาการจัดตงัส่วนราชการใน มทร.ล้านนา

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๙

ไม่มีการจัดตังเป็น “วิทยาเขต” ตาม พ.ร.บ. 2548
มาตรา ๖๕ ให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตามมาตรา ๕ ประกอบด้วย

ส่วนราชการดังต่อไปนี     

“(๖) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ประกอบด้วย วทิยาเขตภาค

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตลาํปาง วทิยาเขตเชียงราย วทิยาเขต

ตาก วทิยาเขตพษิณุโลก และสถาบันวจิัยและฝึกอบรมการเกษตรลาํปาง”

แต่ มกีารจัดตังเป็น “สํานักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงราย ตาก น่าน พษิณุโลก และลําปาง” ทําให้มี “ฐานะไม่เทียบเท่า

สํานักงานวิทยาเขต ตามมาตรา ๘ (๒)” ทําให้ไม่สามารถจัดส่วนราชการ “คณะ”10



การจัดตงัส่วนราชการใน มทร.ล้านนา
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๙

๑.   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ภาคพายพั เชียงใหม่ “สํานักงานอธิการบด”ี

๕. สํานักงานบริหารมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ตาก

๓. สํานักงานบริหารมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

น่าน

๒. สํานักงานบริหารมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีามงคลล้านนา

ลาํปาง

๔. สํานักงานบริหารมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

พษิณุโลก
๖. สํานักงานบริหารมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีามงคลล้านนา

เชียงราย
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ปัญหาการจัดตงัส่วนราชการใน มทร.ล้านนา

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๙

การไม่จัดตงัวิทยาเขตใน 5 จังหวัด(ทมีคีวามเข้มแข็งทางวิชาชีพชันสูงที

เน้นการปฏิบัติ เช่น วิทยาลยัเทคนิคตาก วิทยาลยัเกษตรกรรมน่าน วิทยาลยั

เกษตรกรรมพิษณุโลก และวทิยาลยัเกษตรลําปาง) จึงไม่สามารถบริหารจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในพืนทจีังหวัดทตีงัตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

และ มาตรา ๓๓

และ “การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา เชียงราย ตาก น่าน พษิณุโลก และลาํปาง” ตามประกาศประทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น (๑) กองการศึกษา... และ (๒) กองบริหารทรัพยากร ... 

ไม่มีส่วนราชการทีจัดการศึกษาระดับปริญญา ทีเป็น  “คณะ หรือภาควิชา” ?  
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การจัดตงัและการแบ่งส่วนราชการใน มทร.ล้านนา

ทไีม่เชือมโยงกับฐานรากวิชาการและปฏิบัตเิดิม ?

และ

สอดคล้องกับการ “สร้างบัณฑิตพนัธ์ุใหม่และกําลงัคน 
ทมีีสมรรถนะเพอืตอบโจทย์ภาคการผลติ

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
13



หลักการบูรณาการใน (1) ขอบเขตเนือหาหลกัสูตร

และ (2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย   

(๑) การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์

        และหรือสาขาวิชา (Multidisciplinary)

(๒) การบูรณาการการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การปฏิบัติ

         ในสภาพจริง (Experience
Integrated Learning)

(๓) การบูรณาการทักษะชีวติของสังคม

ดจิิทัล (Life Skills of Digital Society)

(๕) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที

สามารถสนองตอบต่อความต้องการและ

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้รายบุคคล 

(Personalized Learning)  หรือจัด

รวมทงัสถาบนัในลักษณะ Whole 

Campus Development

(๔) การจัดการเรียนการสอนใน

ลกัษณะหน่วยแยกเชิงผลลพัธ์การ

เรียนรู้ และหรือผลการเรียน
(Modular Based Learning 
Outcomes and/or Learning  

Results)
14



บัณฑิตและกาํลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและศักยภาพตอบ

โจทย์ภาคการผลติสู่ New S-Curve ทเีป็นกลไกทีสําคญัในการขับเคลือน

เศรษฐกจิ (New Growth Engines) ของประเทศ จํานวน 10 สาขา 

ได้แก่   ๑.  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
๒. อุตสาหกรรมอเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ
๓. อุตสาหกรรมการท่องเทียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ
๔. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ
๕. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
๖. หุ่นยนต์เพืออุตสาหกรรม
๗. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
๘. อุตสาหกรรมเชือเพลงิชีวภาพและเคมีชีวภาพ
๙. อุตสาหกรรมดจิทิัล และ ๑๐. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

มทร.ล้านนา ของเรามีความพร้อมและขดีความสามารถในสาขาใดบ้าง ?15



“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579”

“ โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกาํลังคนทมีสีมรรถนะเพอืตอบโจทย์
ภาคการผลติ ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ”

ทเีป็นการ บูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์/สาขาวชิา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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คาํนึงถงึความสอดคล้องกบั เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
สามารถปรับโครงสร้างและวธีิการเรียนการสอนให้สอดคล้องได้

๕.๒.๑ หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ทมุ่ีงผลติบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวชิาชีพ
ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานวชิาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานันๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกจิศึกษา 

หลกัสูตรแบบนีเท่านันทจีัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือง) ได้  เพราะมุ่ง

ผลิตบัณฑิตทีมลีักษณะการปฏิบัตกิารอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยงิขึน
รวมทังได้รับการฝึกปฏิบัตขินัสูงเพมิเติม

(เปิดโอกาสให้ผู้สําเร็จหลกัสูตร ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีได้)17



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

              เสนอแนวคิดในการ “พฒันาหลกัสูตรใหม่”
หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ 

  เทคโนโลยกีารเกษตรบัณฑิต สาขาวชิาผลไม้  ทษ.บ. (ผลไม้-ลาํไย) 

(1) Bachelor of Agricultural Technology
B.Ag.Tech. (Fruits-Longan)

หรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร-ผลไม้  

ทล.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร-ผลไม้ (ลําไย) 

(2) Bachelor of Technology
B.Tech. (Agricultural Technology-Fruits- Longan)

รวมพลงั
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“หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑติ (ผลไม้-ลําไย)”
Bachelor of Agricultural Technology (Fruits-Longan)

สอดคล้องกับ “สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ” 

ทเีน้นการบูรณาการเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง 

(Experience Integrated Learning)
ใช้วิชาการเทคโนโลยชีีวภาพและภาคปฏิบัติอตุสาหกรรมเกษตรครบวงจรการผลติ

เทคโนโลย ี(1) การผลติ (2) ธุรกจิ (3) อุตสาหกรรม (4) แปรรูป (5) ส่งออก

ผลติผลไม้
Production

(Fruits)

ธุรกจิผลไม้
Business

(Marketing)

อุตสาหกรรม
Industry
(Fruits)

แปรรูปผลติภณัฑ์

Processing
(Products)

ส่งออก
Export

& Logistics19



ควรต้อง จัดการเรียนการสอนแบบ “หัวกลบั”
“Upside-down Curriculum”

เสนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

Conventional Method
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
Upside-down Method

1. Know What
เรียนเนือหารายวิชาการ(ทฤษฎ)ี

“Body of Knowledge”

2. Know How
ตามด้วยการฝึกประสบการณ์

Work Experience

3. Know Why
เรียนรู้เหตุผลวิชาการทีลึกซึง

ทก่ีอให้เกดิ Inspiration

(สอนให้น้อยมาก)

1. Know How
เน้นฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง

“Experience Integrated 
Learning”

2. Know What
เรียนเนือหาวชิาการและวิชาชีพ

“Content Knowledge”

3. Know Why
เรียนรู้เหตุผลวิชาการทีลึกซึง

ก่อให้เกดิ Inspiration
20



สร้างหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ ทมีุ่งผลติบณัฑิตให้มีความรอบรู้ทงัภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวชิาชีพตามข้อกาํหนดของมาตรฐานวชิาชีพ หรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานันๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกจิศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี เป็นการเรียนให้มีความรู้

ภาคทฤษฎีก่อน (Knowledge = Know What) และฝึกภาคปฏิบัตภิายหลัง 
(Practical = Know How) นันคอื เรียนรายวชิาจบก่อนแล้วไปฝึกประสบการณ์
วชิาชีพภายหลงั  แต่ (ถ้า)ต้องการเน้นการบูรณาการเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติในสภาพจริง (Experience Integrated Learning) ตามโครงการสร้างบัณฑิต

พนัธ์ุใหม่ ควรต้องให้นักศึกษาเรียนรู้(ฝึก)ประสบการณ์วิชาชีพในสภาพจริงก่อนการเรียนรู้
ภาคทฤษฏี โดยการ Know How ก่อนแล้วตามด้วย Know What และ Know Why

แบบทีเรียกว่า “Upside-Down Curriculum”
21



สถานประกอบการเอกชน/ศูนย์วิจัยพืชสวน
ทนัีกศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ปฎิบัตใินสภาพจริง

เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ภายนอกมาสู่มหาวิทยาลัย (Outside-in)

นักศึกษาเรียน

”วชิาการ+ปฏิบัต”ิ

ในมหาวิทยาลยั

“บัณฑิต”

“ศูนย์วจิัยพืชสวน”

Research
สถาบนัรับรองคุณภาพ

IQS
สถานประกอบการ

ธุรกจิ-ขายผลไม้

Business-
Marketing

สวนผลไม้เอกชน

Production (s)
Business

Marketing

สถานประกอบการเอกชน

Fruit-Processing
Marketing

Export

สถานประกอบการ 

“ส่งออกผลไม้-

ผลติภัณฑ์”

สถานอุตสาหกรรม

Fruit Industry
Packaging

Marketing-Export
22



วตัถุประสงค์(Objectives)ของหลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยกีารเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาผลไม้ (ลาํไย)

๑.    เพือสร้างบัณฑิตเป็นคนด ีมีความเป็นมนุษย์ทสีมบูรณ์ทมีคีวามรอบรู้อย่างกว้าง  
ขวาง  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืน สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษและ
เทคโนโลยดีิจิทลัในระดับสากล (วิชาศึกษาทวัไป 36 หน่วยกติ) 

๒.   เพือสร้างบัณฑิตและกาํลงัคนทมีีความอดทน ขยนั ซือสัตย์สุจริต มีทกัษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงจนมีความชํานาญ มีความรู้ความเชือมนัทสีามารถ
ประกอบการเองได้โดยไม่หวังเข้ารับราชการ (วิชาภาคปฏิบัติประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการและศึกษาด้วยตนเอง 24+12 หน่วยกติ)

๓.   เพือสร้างบัณฑิตทมีีความรู้ความเข้าใจวิชาการพืนฐาน และวิชาการขนัสูงทก่ีอให้   
เกดิการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และเป็นความรู้พืนฐานเพยีงพอทจีะศึกษาต่อใน
หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ (วิชาเฉพาะ วชิาพนืฐานวชิาชีพและวิชาเลือกเสรี 
54+6 หน่วยกติ)
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โครงสร้างหลักสูตร
Upside-down Curriculum

เทคโนโลยกีารเกษตรบัณฑิต (ผลไม้-ลาํไย)หลกัสูตร 4 ปี (132 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาศึกษาทวัไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) กาํหนดให้   36  หน่วยกติ

       (1) วชิาเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต

       (2) วิชาภาษาองักฤษ English Communication Skills ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต

       (3) วิชาการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั Digital Technology ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกติ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ) กาํหนดให้   90 หน่วยกติ

       (1) วิชาพืนฐานวิชาชีพ (Basic Biosciences) ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต

       (2) วิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน Production, Marketing-Business, Industry & Food   

Processing, and Logistics & Export  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกติ

       (3) วชิาเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัตใินสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) กาํหนดให้    6  หน่วยกติ
24



ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษาที 1/4
    รายวิชา     ภาคการศึกษาท ี1        หน่วยกติ

(ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 2 วนั/สัปดาห์)        

    รายวิชา     ภาคการศึกษาท ี2         หน่วยกิต

 (ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 2 วัน/สัปดาห์)   

1. GE -วชิาการศึกษาทวัไป 1                     3
     (กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์)

2. GE - วชิาการศึกษาทวัไป 2                    3
    (กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์)

3. GE - English Communication 1      3
    (ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ)

4. GE - Digital Technology 1                3

5. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 1 (ภายนอก) 3
(Experience Integrated Learning)

6. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 2 (ภายนอก)  3
(Experience Integrated Learning)

1. GE - วชิาการศึกษาทวัไป  3                    3
     (กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์)

2. GE - วชิาการศึกษาทวัไป  4                    3
    (กลุ่มวชิาคณติศาสตร์)

3. GE - English Communication 2       3
    (ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ)

4. GE - Digital Technology 2                 3

5. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 3 (ภายนอก)  3
(Experience Integrated Learning)

6. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 4 (ภายนอก)  3
(Experience Integrated Learning)

รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน             18          รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน              18
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ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษาที 2/4
    รายวิชา    ภาคการศึกษาท ี1         หน่วยกิต

(ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 2 วนั/สัปดาห์)

    รายวิชา    ภาคการศึกษาท ี2          หน่วยกติ

(ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 2 วนั/สัปดาห์)       

1. GE - วชิาการศึกษาทวัไป  5                   3
     (กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์)

2. GE - วชิาการศึกษาทวัไป  6                    3
    (กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์/คณติศาสตร์)

3. GE - English Communication 3       3
    (ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ)

4. GE - Digital Technology 3                 3

5. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 5 (ภายนอก)  3
(Experience Integrated Learning)

6. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 6 (ภายนอก)  3
     (Experience Integrated Learning)

1. BioScience พฤกษศาสตร์ไม้ผล                3
     (Botany of Tropical Fruits)

2. BioScience  ชีวอุตุนิยมวทิยา                       3
(Biometeorology)

3. FP-เทคโนโลยกีารผลติไม้ผลจันทบุรี 1    3
(Tropical Fruit Production 1)      

4. FP-ทรัพยากรดินและนําสําหรับไม้ผล  3
(Soil & Water Resources)         

5. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 7 (ภายนอก)   3
(Experience Integrated Learning)

6. ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 8 (ภายนอก)   3
(Experience Integrated Learning)

รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน             18          รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน              18
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ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษาที 3/4

     รายวิชา     ภาคการศึกษาท ี1 หน่วยกติ

   (นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาไม้ผล)

    รายวิชา     ภาคการศึกษาท ี2        หน่วยกติ

(นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาไม้ผล)

1. BioScience - สรีรวทิยาพืชสวน           3
(Horticultural Plant Physiology)

2. FP - การผลิตผลไม้จันทบุรี  2                     3
(Selected Fruit Production 2)

3. FP - วธีิวจิัยพืชผลไม้เขตร้อน                 3
(Tropical Fruit Research Method)

4. BUS- การตลาดและธุรกจิผลไม้  1              3
(Fruit Marketing & Business)

5. ENG-เทคโนโลยีไฟฟ้าและอเีล็คทรอนิกส์  3
    (Fruit Marketing & Business)

6. ศึกษาเรียนรู้จากต้นผลไม้จริง (ภายใน)       3
(Individual Study of Selected Fruits)

1. INP- อุตสาหกรรม การแปรรูปผลไม้     3
(Fruit Industry & Processing)

2. INP- การแปรรูปผลไม้และบรรจุภัณฑ์       3
(Fruit Processing & Packaging)

3. EXP- โลจิสติกส์ผลไม้และผลติภัณฑ์         3          
(Fruit & Products Logistics)

4. BUS- การตลาดและธุรกจิผลไม้ 2             3
(Fruit Marketing & Business)

5. ENG-เครืองยนต์ฟาร์มและเครืองสูบนาํ     3
      (Farm Machinery & Pumps)

6. ศึกษาเรียนรู้จากต้นผลไม้จริง (ภายใน)       3
(Individual Study of Selected Fruits)

รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน             18          รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน              1827



ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษาที 4/4
    รายวิชา     ภาคการศึกษาท ี1        หน่วยกติ

  (รายงานจากศึกษาไม้ผล/ เสนอสัมมนา)

    รายวิชา    ภาคการศึกษาท ี2          หน่วยกติ

(รายงานจากศึกษาไม้ผล/ เสนอสัมมนา)

1. EXP- การค้าและการส่งออกผลไม้   3
    (Fruit Trade & Export)

2. BUS- การจัดร้านผลไม้และผลติภัณฑ์       3
    (Fruit Retailer Management)

3. วชิาเลือกเสรี ... พลังงานแสงอาทิตย์             3
(Free Elective …Solar Energy)

4. รายงานศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา 1/2        3   
(Individual Study Report)

 5. สัมมนา/ประชุมวชิาการผลไม้                    3    

(Seminar/ Conference : Fruits)  
    มีความสามารถเสนอรายงานได้ทงัไทยและอังกฤษ

1. INP -วิทยาศาสตร์เทคโนโลยอีาหาร        3
(Fruit- Food Science & Technology)

2. BUS- การค้าและกฎหมายทเีกยีวข้อง          3
(Trade & Related Laws)

3. วชิาเลือกเสรี ... ภายใต้การควบคุมสิงแวดล้อม        3
(Free Elective …Under Controlled   

Environment)

4. รายงานศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2          3
(Individual Study Report)

5. สัมมนา/ประชุมวชิาการผลไม้                       3
    (Seminar/ Conference : Fruits)

 มีความสามารถเสนอรายงานได้ทงัไทยและอังกฤษ   

รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน             15          รวมวิชาทลีงทะเบียนเรียน              15
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การวัดและประเมินผลการศึกษา
รายวชิาการฝึกประสบการณ์และรายวชิาการวิชาชีพ

ก. รายวชิาการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัตใินสภาพจริง

(Experience Integrated Learning)
ประเมินผลจากสมุดบันทึกสิงทีได้เรียนรู้โดยคณะกรรมการสาขาวิชาและผู้ประกอบการ 

ข. รายวชิาการเนือหาความรู้การศึกษาทวัไปวิชาพืนฐาน วชิาแกน วชิาชีพ
(Content Knowledge : General Education & Major Courses)

ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและปฏิบัติการโดยคณาจารย์ทีรับผดิชอบรายวชิา

ค. การศึกษาเรียนรู้จากไม้ผลในมหาวิทยาลยั และการนําเสนอรายงาน            

ในการสัมมนาและประชุมวิชาการ

(Individual Study Report & Seminar/ Conference Presentation)
ประเมินผลจากรายงานเชิงวทิยาศาสตร์/การนําเสนอรายงาน โดยคณะกรรมการสาขาวิชา 
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บัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา RMUTL Robot 4.0

“ผู้จัดการใหญ่”

บริหาร จัดการ ธุรกจิ

“ภาษาอังกฤษดี ไอทีเก่ง”
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

“ความมนัคงทางอาหาร”

การผลติอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

“นักดจิิทัลเพือเศรษฐกจิ

และสังคม”
คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยฯี

“วศิวกร-นักปฏิบัต”ิ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ
คณะวศิวกรรมศาสตร์

“เป็นนักวทิยาศาสตร์ 

วเิคราะห์ และวิจัย”

วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“นักศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมล้านนา”

ศิลปวฒันธรรมล้านนา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมฯ

บัณฑิต มทร.ล้านนา 4.0
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ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Records)

ทรัีบรองคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.ล้านนา

เพือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทมีคุีณภาพและคุณค่าของสังคม

ผู้สําเร็จหลกัสูตรสามารถเลือกรับในรายงานผลแบบใดแบบหนึง ดังนี

ก. รับรองว่า “เป็นคนด ีมีความขยัน อดทน ซือสัตย์สุจริต” *
     (ใช้กระดาษทีมีตรามหาวทิยาลัยและข้อความตามข้อ ก.)

ข. รับรองว่า “สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทกีาํหนด”

     (ใช้กระดาษธรรมดาทีไม่มีข้อความตามข้อ ก.)

* สภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบซึงมีผลบังคับใช้กบับัณฑิตทีเลือก เมือ
ออกไปปฏิบัติงานแล้ว “มีข้อบกพร่องเชิงคุณภาพและจรรยาบรรณอย่างใดอย่าง
หนึงจนส่งผลเสียหายต่อชือเสียงของ มทร.ล้านนา จะถูกถอนใบรับรองแบบ ก.”31



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในแผนพฒันาฯ ระยะท ี๑๒ และ ๑๓ (๒๕๖๐-๒๕๖๙)

   เ    สร้างบัณฑิตพนัธ์ุใหม่และกาํลงัคนทีมสีมรรถนะเพือ

ตอบโจทย์ภาคการผลติ ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

    ประสิทธิผลวัดได้จาก Learning Outcomes/ Graduate 
Outcomes ของบัณฑิตและกาํลังคนของ มทร. ล้านนา ทสีามารถ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัภาคเหนือ (ภายใน 10 ปีข้างหน้า
จะมีการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งท ี2 ทดีอยติ ลําพูน  
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ทพีกัอาศัยของผู้สูงอายนุานาชาติ ฯลฯ 
เป็นต้น)

เป้าหมาย
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