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„  ความเป็นมา และแนวความคดิ 

 จากจุดเร่ิมต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2518 ที่มุ่งเน้นการ
ผลติบณัฑติจนสร้างความเช่ือถือต่อเน่ืองมาเป็น สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และ
ในปี พ.ศ. 2548 ได้ ปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาม
ประกาศในกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ.2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้าน
วชิาชีพ เฉพาะทางระดบัปริญญาเป็นหลกั 
  



„  ความเป็นมา และแนวความคดิ 
ปรัชญาการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
          “ สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลย ี” 
เอกลกัษณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย     
          “ เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีทกัษะปฏิบติั ” 
วสัิยทัศน์ (Vision) 
         มหาวิทยาลยัเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสู่ีสากลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่านิยมหลกั (Core Values)  
         “ เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีทกัษะปฏิบติั พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ” 
พนัธกจิ (Mission) 
          1. ผลิตก าลงัคนดา้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเขา้สู่อาชีพ 
          2. สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรมสู่การผลิต การบริการท่ีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม   
อตัลกัษณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
         “ บณัฑิตนกัปฏิบติั ” 
อตัลกัษณ์บัณฑติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
         “บณัฑิตนกัปฏิบติั เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ รับผดิชอบต่อสงัคม” 
 
 
   
 
 



นิยามศัพท์ 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) หมายถึง ความสามารถของบณัฑิตท่ีมีทกัษะในการปฏิบติัในวิชาชีพท่ี
ศึกษา มีความรู้ในการปฏิบติั มีทกัษะในการวเิคราะห์และแกปั้ญหา และมีความอดทน  
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 
 
        นักปฏิบติั มีคณุลักษณะ คือ การเป็นนกัปฏิบติัท่ีดี ประกอบดว้ย 
        - การปฏิบติัท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตอ้งเป็นนกัปฏิบติังานท่ีมีหลกัวชิาดีดว้ย 
        - มีการปรับปรุงตวัเองใหมี้การพฒันากา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกวา้ง 
        - ใชว้ชิาชีพความสามารถความบริสุทธ์ิใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวมไดส้มัฤทธ์ิผล 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ) 
 
 

„  ความเป็นมา และแนวความคดิ 



„  วธีิด าเนินการ 

ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาบณัฑติ เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โดยมีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาบณัฑติ แบ่งได้เป็น 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
 1) พฒันาความรู้พืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวศิวกรรมเพยีงพอแก่การประยุกต์ใช้ 
 2) พฒันาความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎแีละปฏิบัตทิี่เกีย่วกบัหลกัการทางวศิวกรรมเพยีงพอแก่การประยุกต์ใช้ 
          ในการท างานทางวชิาชีพ 
 3) พฒันาทักษะการใช้เคร่ืองมือทางวศิวกรรมเพยีงพอที่จะใช้เคร่ืองมือได้อย่างถูกต้อง มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  
          คดิเป็นท าเป็น มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อืน่ มีทักษะการท างานเป็นทีม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
 4) พฒันาความเช่ียวชาญทางด้านระบบควบคุมอตัโนมัต ิระบบความร้อน ระบบความเยน็และปรับอากาศ  

กลยทุธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   
          2. พฒันาศกัยภาพบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นวชิาการ และทกัษะวชิาชีพพร้อมเขา้สู่งาน 
          7. พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั 



„  วธีิด าเนินการ 
เคร่ืองมือสนับสนุนการด าเนินยทุธศาสตร์ในการพฒันาบณัฑติ 
 
 



„  วธีิด าเนินการ 
   

ก าหนดผู้รับผดิชอบ และด าเนินกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด ผู้ รับผิดชอบหลักแต่ละด้าน ทัง้การก าหนดบทบาทในการท างาน 
 
        ก าหนดให้บุคลากรทั้งหมดในสาขาเป็นผู้รับผดิชอบกลยุทธ์ ตามความช านาญและความสามารถ  
โดยมกีารด าเนินการตามอสิระบนเป้าหมายเดยีวกนั โดยอาศัยความแตกต่างกนัทางแนวคดิ และการปฏิบตัิ 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล ทีช่่วยเติมเต็มส่วนทีข่าดไปของส่วนอืน่ พจิารณาว่าน่าจะเป็นประโยชน์สูง 
กว่าการด าเนินการในทิศทางเดยีวกนั โดยใช้วธีิการเดยีวกนัเท่าน้ัน 
 



„  วธีิด าเนินการ 
การผลิตและพฒันาก าลงัคนตามอตัลกัษณ์ 
 
การพฒันาอาจารย ์ 
1. คน้หาและส่งเสริมทกัษะทางดา้นวชิาการของบุคลากรในสาขา 
2. สนบัสนุนการพฒันาตนเองตามความช านาญ และความสามารถดา้นวชิาการ ทางวชิาชีพในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. พฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนความกา้วหนา้ของบุคลากรสายวชิาการใหเ้หมาะสม   
 
 
   



„  วธีิด าเนินการ 
การผลติและพฒันาก าลงัคนตามอตัลกัษณ์ 
  
การพฒันาหลกัสูตร 
1. ปรับหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวฒิุการศึกษาแห่งชาติ และองคก์รวิชาชีพเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยสภาวิศวกร 
2. มีรายวิชาท่ีฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ การฝึกงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(0-40-0) *ใหล้งทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ  
โดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) โดยดูแลการออกฝึกงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีผู้รับผิดชอบนักศึกษาแต่ล่ะคนอย่างชัดเจน 
 เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลตั้งแต่การคัดเลือกสถานประกอบการ  การประสานงานต่างๆ การปฏิบัติงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3. จดัหลกัสูตรใหมี้รายวิชาปฏิบติัการในกลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ : เขียนแบบวิศวกรรม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ : การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1, 2 2(0-6-2) โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-1)  
                                การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-1) 
กลุ่มวิชาชีพเลือก :  จ านวน 15 หน่วยกิต หมอ้ไอน ้ าอุตสาหกรรม เคร่ืองท าความเยน็อุตสาหกรรม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                               โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ พลงังานหมุนเวียน การอนุรักษพ์ลงังาน  
                               คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ  
                               การบ ารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมควบคุมมลภาวะ 3(3-2-6)  
 
   



„  วธีิด าเนินการ 
การผลติและพฒันาก าลงัคนตามอตัลกัษณ์ 
 
การปรับปรุงการเรียนการสอน 
1. หลกัสูตรมีรายวิชาท่ีเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม 
2. หลกัสูตรมีรายวิชาท่ีเรียนรู้โดยใหน้กัศึกษาฝึกกระบวนการคิด 
3. มีการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการท าโครงงาน หรือวิจยั ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และมีการดูแล 
การท างานในวิชาโครงงานอย่างใกล้ชิด มีการก าหนดให้มีการสอบหัวข้อ น าเสนอความก้าวหน้า สอบความรู้ร่วมยอด  
มีการจัดท ารายงาน การน าเสนองานท่ีศึกษา ตามหลกัวิชาการ 
 
 
 
   



„  วธีิด าเนินการ 
การผลติและพฒันาก าลงัคนตามอตัลกัษณ์ 
 
การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
1. จดักิจกรรมเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เช่น การน าเสนอผลงานปัญหาพิเศษโครงงานหรือวิจยัของนกัศึกษา   
    การจดันิทรรศการดา้นวิชาชีพของนกัศึกษา  การแข่งขนัวิชาชีพของนกัศึกษา เป็นตน้ ให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขนัทักษะ 
ทางวิชาการ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
2. ส่งเสริมการจดัสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ รอบมหาวิทยาลยั  
3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และการพฒันาการศึกษา  
4. โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ในดา้นต่างๆ บูรณาการระหว่างการเรียนการสอน กบัการบริการวชิาการ การวจิยั 
และศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ตามความสามารถ เพ่ือฝึกฝนการท างาน  การท างานเป็นทีม  
การวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผู้น า เป็นต้น 
 
   



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

การแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียนคร้ังที่ 8 ระดบัอาเซียน 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

นักศึกษาสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลได้รับ 
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ช้ัน ที่ ๕ ช่ือเบญจมดเิรกคุณาภร์ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

โครงการอบรมและแข่งขนัเคร่ืองบินบังคบัวทิยุแบบปีกหมุนชนิด 4 ใบพดั “Quad rotor” สนามที่ 4 ภาคใต้ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพฒันางานวจิัยและส่ิงประดษิฐ์ : 
การพฒันาเคร่ืองบินบังคบัวทิยุแบบปีกหมุน 

สรุปการแข่งขนัเคร่ืองบินบังคบัวทิยุแบบปีกหมุนชนิดใบพดั ๒ ชุด 
ในการแข่งขนั “ศึกปีกหมุนประลองทกัษะ” สนามที ่๕ ภาคใต้ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

โครงการสัมมนาพฒันาอาจารย์สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

จีระศกัด์ิ เพียรเจริญ*, พรประสิทธิ คงบุญ นุสนธ์ิ ธรรมรัตน์ และสุชาติ เรืองรักษ ์เคร่ืองตดัท่อขนาดใหญ่แบบเคลือ่นย้ายได้ 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 26  ตุลาคม 2555 จงัหวดัเชียงราย 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

เคร่ืองสกดัน า้มนัมะพร้าวบริสุทธ์ิด้วยวิธีการ
หมกัแบบควบคุมอุณหภูม ิ



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 

 
 เฉลิม ศิริรักษ ์บญัญติั นิยมวาส  

 ผลของความช้ืนต่อประสิทธิภาพการสีข้าวของเคร่ืองสีข้าวกล้องขนาดเลก็ 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 

เดือนกรกฎาคม ‟ ธนัวาคม พ.ศ.2555  



„  ผลที่ได้จากการด าเนินการ 



„   บทสรุปและแนวทางการพฒันา 

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ในการพฒันาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการ พบว่าประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี ได้รับการตอบรับจาก
สถานประกอบการทีนั่กศึกษาได้เข้าไปร่วมฝึกงาน การรับเข้าท างาน และรางวัลต่างๆ ตลอดจน
ผลการด าเนินโครงงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยที่ต่อ
ยอดจากงานข้างต้น ด าเนินงานระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา และของนักศึกษาเอง มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในส่วนของการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา การวางแผนการท างาน และการด าเนินวิจัย ยังต้องได้รับการพัฒนาเน่ืองจาก ยังมี
นักศึกษาส่วนหน่ึงยังขาดความมั่นใจ และขาดทักษะในการน าเสนองาน  การวางแผนที่
เหมาะสม ซ่ึงทางหลักสูตรจะได้มีการด าเนินการวางแผนพัฒนาในส่วนของการน าเสนองาน 
สภาวะผู้น า การกล้าแสดงออก และความมัน่ใจ ให้มากยิง่ขึน้ โดยจะใช้วิธีการบูรณาการระหว่าง
ในการเรียนการสอน และจัดผู้มีความรู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก มาแนะน า
นักศึกษา ต่อไปในอนาคต 



กติติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณ สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  



ขอบคุณครับ 
 
 


