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รายละเอียดของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 
 

หมวดที่  1  ขอ้มูลโดยทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 30302209 เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing 

2. จ านวนหนว่ยกิต 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

           3.1 หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

          3.2 ประเภทรายวิชา วิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลติ 

4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน นายส าเนยีง  ไข่มุกข์ 

5. ภาคการศกึษา / ช้ันปีที่เรียน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ช้ันปีที่  3 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 

8. สถานที่เรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด พ.ศ. 2555 

 

หมวดที่  2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุง่หมายของรายวิชา 

           1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้เขียนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 

1) มีความรูใ้นการออกแบบ เขียนแบบงานสองมติิ สามมิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2) มีความรูใ้นงานเขียนแบบเพื่อประยุกต์ใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

1.2. นักศึกษาสามารถเขียนแบบ และออกแบบชิน้งานตามที่ได้รับมอบหมาย 

1) สามารถเขียนแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

2) สามารถออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

1.3 นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห ์ออกแบบได้ 

1) ออกแบบ และเขยีนแบบชิน้งานได้ 

2) สามารถน าการเขยีนแบบไปประยุกต์ใชใ้นรายวิชาอื่น หรอืประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน 

3) สามารถน าโปรแกรมมาช่วยวิเคราะห์ชิน้งานเบือ้งตน้ได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

           การเขียนแบบวิศวกรรมที่มีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยเขียนนั้น จะท าให้นักศึกษาสามารถ

เขียนงาน และออกแบบงานได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถเขียนออกมาเป็นสามมิติได้ เลย ทั้งยัง 

สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ชิ้นงานเพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้

เพื่อเป็นการพัฒนารายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้

ครบทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO) ทั้งระบบอเมริกัน (American Projection or Type A) และระบบ

ยุโรป (European Projection or Type E) การเขียนแบบรูป (Pictorial Drawing) ทั้งภาพ Isometric Oblique และ 

Perspective การก าหนดขนาด (Dimensioning) ทั้งขนาดและต าแหน่ง ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance)   

ค่าพิกัดสวมประกอบ (Allowance) และค่าพิกัดพื้นผิว (Roughness Value) การเขียนแบบยึดตรึง (Fastener) ทั้ง

เกลียว หมุดย้ า และลิ่ม การเขียนแบบสั่งงาน (Detail Drawing) 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

 

16 ช่ัวโมง 

(1 ช่ัวโมง x 16 สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของ

นักศึกษา 

32 ช่ัวโมง 

(2 ช่ัวโมง x 16  

สัปดาห์) 

96 ช่ัวโมง 

(6 ช่ัวโมง x 16  

สัปดาห์) 
 

3. จ านวนช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล อาจารย์

ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างนอ้ย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตอ่กลุ่มการเรียน 
 

หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

      1)  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ

เวลา รู้จักกาลเทศะและมีระเบียบวินัย 

      2)  เห็นคุณค่าของการเรยีนรู้  อดทนขยันหมั่นเพียรและมีความกระตอืรอืร้นในการแสวงหาความรู้ 

      3)  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  รับฝังความคิดเห็นผู้อื่นในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข               

ข้อขัดแย้ง ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของหน่วยงานและสังคม 
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1.2 วิธีการสอน 

      1)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพ มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ มี

ความรับผดิชอบ เข้าเรียนและสง่งานตรงเวลา รูจ้ักกาลเทศะและมีระเบียบวินัย  

      2)  บรรยายให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ยกตัวอย่างความขยันหมั่นเพียรและผลของการกระท า 

      3)  ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและอภปิรายกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น   

1.3 วิธีการประเมนิผล 

      1)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนในชั้นเรียน การเข้าเรียน การส่งงาน การแสดง

พฤติกรรมต่ออาจารย์ และผูอ้ื่น 

      2)  สังเกตจากพฤติกรรมการเรยีน ความขยันหมั่นเพียร  

      3)  ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การรับฝังความคิดเห็นจากผูอ้ื่น 

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

1) มีความรู้ และเข้าใจในการอ่านแบบ เขียนแบบ และสามารถเขียนแบบ และอ่านแบบงานได้ 

2) มีความสามารถในการออกแบบชิน้งาน 

3) สามารถบอกขนาดชิน้งานได้อย่างถูกต้อง 

2.2 วิธีการสอน  

ใช้การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การสอนบรรยาย และปฏิบัติใหดู้เป็นตัวอย่าง และใหน้ักศึกษา

ปฏิบัติจริง และให้ศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าจากหนังสอื ต ารา และอื่นๆ 

2.3 วิธีการประเมนิผล 

      1)  ประเมินผลจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

      2)  ประเมินจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่จัดให ้ตามใบงาน  

      3)  ประเมินจากชิ้นงานที่นักศกึษาออกแบบ และสร้างขึน้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

     พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล น าความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพ พึ่งตนเอง เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่น รู้ที่มาของปัญหา สาเหตุของปัญหา เข้าใจ และหาหนทางแก้ปัญหาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2 วิธีการสอน 

      1)  จัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล และเพื่อให้เกิดทักษะมีความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

      2)  จัดการเรียนรู้ด้วยการมอบหมายให้นักศึกษาออกแบบงาน เพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล   

รู้ปัญหา และหาหนทางแก้ปัญหาได้ 

      3)  จัดการเรียนรู้ด้วยการมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การมอบหมายความ

รับผิดชอบ และท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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3.3 วิธีการประเมนิผล 

      1)  ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของนักศึกษา  

      2)  ประเมินดว้ยการตรวจผลการปฏิบัติ ผลการแก้ไขปัญหา ผลจากการสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหา 

      3)  ประเมินดว้ยผลงานการออกแบบ และสร้างชิ้นงาน ผลจากการสัมภาษณ์  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะเกี่ยวกับความรูพ้ืน้ฐาน 

      1)  พัฒนาทักษะในการอ่านแบบ เขียนแบบ และออกแบบ 

      2)  พัฒนาทักษะความเป็นผู้น า ผูต้าม และการท างานเป็นทีม 

      3)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

      4)  สามารถปรับตัวในการท างานและการด ารงชีวิตรว่มกับบุคคลอื่นได้ 

4.2 วิธีการสอน 

        1) จัดการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะ มคีวามเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

        2) จัดการเรยีนรู้ดว้ยการมอบหมายใหน้ักศึกษาท างานกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การมอบหมายความ

รับผิดชอบ ได้ปรับตัว และวางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผดิชอบ มปีฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การแสดง

บทบาทสมมุตริ่วมกัน 

4.3 วิธีการประเมนิผล 

        1)  ประเมินจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่จัดให ้ตามใบงาน 

        2)  สอบถามเพื่นร่วมทีมเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ   

        3)  ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

     1)  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

     2)  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด 

5.2 วิธีการสอน 

      1)  จัดการเรยีนรู้ดว้ยการมอบหมายใหน้ักศึกษาออกแบบงาน เพื่อใหน้ักศกึษาได้ใช้สารสนเทศในการสบืค้น

ข้อมูล 

      3)  จัดการเรยีนรูด้้วยการมอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน โดยใช้รูปแบบ เครื่องมอืและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ใหเ้พื่อนรว่มหอ้งสอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 

5.3 วิธีการประเมนิผล 

      1)  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลการสืบค้นขอ้มูลที่ได้ 

      2)  สังเกตการน าเสนอผลงานโดยใช้ เครื่องมอื เทคโนโลยี เพื่อนรว่มหอ้งแลกเปลี่ยนความรู้ 
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วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

             1.   การวัดผล 

            งานในช่ัวโมง งานค้นคว้ารายงาน                 40   % 

            สอบกลางภาค                                        20   % 

            จติพิสัย                                                 10   % 

            สอบปลายภาค                                        30   % 

                         รวม                                                100  % 

             2.  การประเมินผลการเรียน 

       การตัดสินผลการเรียนโดยวิธี  อิงเกณฑ์ 

   คะแนนระหว่าง       80 - 100 ได้ระดับ A 

   คะแนนระหว่าง       75 - 80 ได้ระดับ B+ 

   คะแนนระหว่าง       70 - 74 ได้ระดับ B 

   คะแนนระหว่าง        65 - 69 ได้ระดับ C+ 

   คะแนนระหว่าง        60 - 64 ได้ระดับ C 

   คะแนนระหว่าง        55 - 59 ได้ระดับ D+ 

   คะแนนระหว่าง        50 - 54 ได้ระดับ D 

   คะแนนระหว่าง          0 - 49 ได้ระดับ F  
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

จ านวน 

ช่ัวโมง

ปฏิบัติ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 
ผูส้อน 

1 - ข้อตกลงในการ

เรียน แนวการสอน 

เกณฑก์ารประเมินผล 

- พืน้ฐานการเขียน

แบบ การอ่านแบบ 

การเริ่มใชโ้ปรแกรม

ขั้นตน้ 

 

1 2 กิจกรรมการสอน 

1. อธิบายแนวการสอน เกณฑก์ารประเมินผล 

2. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

3. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

4. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

5. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

6. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- แนวการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 

2-3 - ค าสั่งการใช้งาน

ของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการ

เขียนแบบ 

 

2 4 1. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

- ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

จ านวน 

ช่ัวโมง

ปฏิบัติ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 
ผูส้อน 

4 - การเขียนภาพสอง

มิติ 

- การก าหนดขนาด

ในภาพสองมิติ 

 

 

 

1 2 1. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

- ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 

5 - การเขียนภาพสาม

มิติ 

- การก าหนดขนาด

ในภาพสามมติิ 

 

1 2 1. อธิบายเนื้อหา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

- ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 

6-7 - การเขียนภาพสาม

มิติ 

- การก าหนดขนาด

ในภาพสามมติิ 

 

2 4 1. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

- ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

จ านวน 

ช่ัวโมง

ปฏิบัติ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 
ผูส้อน 

8 สอบกลางภาค 

9-10 - การเขียนภาพช่วย 2 4 1. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

- ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 

11-12 - การเขียนแบบ

สั่งงาน 

2 4 1. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายช่ัวโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

- ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 

13-14 - การวิเคราะห์

ชิน้งาน 

- การสร้าง 

Animation 

2 4 1. อธิบายเนือ้หา พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

2. ซักถามนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

3. มอบงานใหป้ฏิบัติ ให้ค าแนะน าในขณะปฏิบัติ 

4. อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ท้ายชั่วโมง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ - ใบงาน 

นายส าเนียง  

ไข่มุกข์ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

จ านวน 

ช่ัวโมง

ปฏิบัติ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 
ผูส้อน 

15 -สรุป ทบทวน 

น าเสนอรายงาน 

 

1 2 1. บรรยายทบทวน   

2. เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาซักถามเนือ้หาที่ผา่นมา 

3. นักศึกษาน าเสนอผลงาน 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

- Power Point  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

 

16 สอบปลายภาค 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ 

สัปดาหท์ี่

ประเมิน 

สัดสว่นของการ

ประเมินผล 

1 

 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 1)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากการ

เรียนในช้ันเรยีน การเข้าเรียน การส่งงาน การ

แสดงพฤติกรรมต่ออาจารย์และผู้อื่น 

2)  สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน ความขยัน 

หมั่นเพียร  

3)  ประเมินผลการอภปิรายกลุ่ม การแสดงความ

คิดเห็น การรับฝังความคิดเห็นจากผูอ้ื่น 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 

2 

 

 

ความรู้ 1)  ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และการ

สอบปลายภาค 

2)  ประเมินจากการปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดให้ 

ตามใบงาน  

3)  ประเมินจากงานที่นักศึกษาออกแบบสร้าง 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 30 

3 ทักษะทาง

ปัญญา 

1)  ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญา

ของนักศึกษา  

2)  ประเมินดว้ยผลงานการออกแบบ และสร้าง

ชิน้งาน   

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 30 

 

 

 



มคอ. 03 

 10 

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ 

สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

4 ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคล 

1)  สังเกตการรว่มกิจกรรมกลุ่ม 

2)  สอบถามเพื่อนรว่มกลุ่มเพื่อวัดความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   

 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 

5 

 

 

ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลย ี

1)  ประเมินผลจากการให้ผูเ้รียนน าเสนอผลการ

สืบค้นข้อมูลที่ได้ 

2)  สังเกตการน าเสนอผลงานโดยใช้ เครื่องมอื 

เทคโนโลย ีเพื่อนรว่มหอ้งแลกเปลี่ยนความรู้ 

 

ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 

          1) ทวีศักดิ์  ศรีช่วย. 2548. Solidworks. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

          2) ศุภชัย  ตระกูลทรัพย์ทวี. 2551 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย Solidworks 2009 ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ 

: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

3) ส าเนยีง  ไข่มุกข์. 2558. เขียนแบบวิศวกรรม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยนครพนม.  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 

1) แหลง่เรียนรูท้างอนิเตอร์เน็ต 

3. หนังสืออา่นประกอบ 

1) ทวีศักดิ์  ศรีช่วย. 2548. Solidworks 2009 Handbook. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น). 

2) ส าเนยีง  ไข่มุกข์. 2556. เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบวิศวกรรม : คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในห้องเรียน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ท าการการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา จากการสังเกตการสอนและท าการ

สัมภาษณ์นักศกึษา  ผลการสอบของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 

            1)  สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา 

            2)  สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน  การวิจัยในช้ันเรียน และ

มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มปีัญหาท าวิจัยในช้ันเรยีน 

           3)  มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนว

ทางแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1)  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ประเมินการสอน การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ในรายวิชา   

         2)  จัดการสอบประมวลผลความรู้นักศึกษาก่อนจบการศกึษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก  ผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์

ผูส้อน 

 ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินงานของ

รายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง

ส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 

 


