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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

หมวดที ่1 ขอ้มูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
             30208310       การปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล 

 
2. จํานวนหนว่ยกิต บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง  

 3 หน่วยกิต                  1(0-3-1)  
3. หลกัสูตรและประเภทรายวิชา  

หมวดวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ สําหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุนีย์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  / ชั้นปีท่ี 1  

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

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

8. สถานทีเ่รียน    
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

9. วนัที่จัดทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
9 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการอภิปราย  การนําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม  การ
ประชุมเชิงเทคนิคและการจัดสัมมนาฝึกอบรม  วัสดุช่วยในการสื่อความหมายและเอกสารการฝึกอบรม 
 

2 วัตถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดอภิปราย  ข้อมูลและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม  การจัดสัมมนาฝึกอบรม  การจัดทําสื่อใน
การสัมมนาฝึกอบรม  และการจัดเอกสารประกอบในการฝึกอบรม 
 
2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

- 
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นกลุ่มและ
เฉพาะราย 

45  ชัว่โมง 15 ชัว่โมง 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ใหค้ําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกน่ักศึกษาเปน็รายบุคคล 
         ผู้สอนจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําได้ในช่วงเวลาทํางาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีส่ือสารท่ีสะดวก 
ดังนี้   สถานท่ีติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล  
โทร. 0-986436653 E-mail : sujin2297@ymail.com  
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  
1 []  มคีวามรู้ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  รู้จักเสียสละ  และความซ่ือสัตย์
สุจริต 
 

1 มีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การรู้จัก
เสียสละ และความซื่อสัตย์
สุจริต 

1 ประเมินจากการสอบย่อย  สอบ
กลางภาคการศึกษา และการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่าง
สุจริต 

2 []  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
หน้าที่  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  เคารพ
กฎระเบียบ  และข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม 
 

2 ปลูกฝังให้มรีะเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย   

2 ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา  ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน  

3 []  เป็นสมาชิกทีด่ี   มสีว่นร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร  และมีภาวะ
ผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืน 
 

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ
ทํางานกลุ่ม การมีส่วนร่วมใน
การทํางาน 

3 สังเกตพฤตกิรรมของนักศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 2.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล 
1 []  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดา้นวิศวกรรม  
และสามารถนาํไปประยุกต์ได้ ในการ
วางแผนและแก้ปัญหาได ้

1 จดัการเรียนการสอนท่ีมี
ลักษณะยึดผู้เรยีนเป็นสําคัญโดย
จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณา
การความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้
และประสบการณ์ใหม ่ 

1 ประเมินด้วยการสอบย่อย  สอบ
กลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา 
 

2 []  มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
และทันสมัยตอ่สถานการณ์โลก 
 

2จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรยีนเป็นสําคัญโดย
จัดกิจกรรมใหค้้นคว้าหาความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
 

2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
และการนําเสนอ 

3 []  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการ
ศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3 จดักิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนไดส้ัมผสักับวิทยากรทีม่ี

3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลบุคคล 
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 ความรู้ความสามารถในศาสตร์
หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท์ี่
ต้องการปลูกฝงั ตามโอกาสอัน
ควร   
 

 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 3.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล 
1 []  มีความสามารถในการค้นหา
ความรู้ ข้อมูล และประเมินความถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือ
ส่งเสริมใหผู้้เรียนคิดวิเคราะห์  
ใคร่ครวญด้วยเหตุผล  และมี
วิจารณญาณ  
 

1 ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรยีน
ตั้งแต่  คิดวิเคราะห์  การคํานวณ
ค่าต่าง ๆ   
 

2 []  มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ และประยกุต์ความรู้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

2 จัดการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณต์รง เช่นการถาม
ตอบในชั้นเรียน  เพ่ือฝึกสังเกต  
สัมภาษณ์ พูดคุย 

2 ประเมินด้วยการพูดรายงานผล
การทดลองวิเคราะห์  สรุปผล  
และอธิบายต่อหน้าชั้นเรียน 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 4.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล 
1 []  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณต์รงจากการ
ทํางานเป็นคู่ หรือเป็นกลุม่ เพ่ือ
ฝึกความรับผดิชอบ   

1 สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุม่ของ
ผู้เรียน สังเกตแนวคิด แนวทางการ
ตอบปัญหาแบบเฉพาะหน้า 
 

2[] สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติหน้าท่ีได้
เป็นอย่างดี 
 
 

2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิด
โอกาสใหผู้้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ช่วยกันเรียนรู้ เช่น  ทํางาน
กลุ่ม การแสดงบทบาทสมมตุิ
ร่วมกัน 

2 สร้างแบบประเมินทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  สําหรับให้ผูเ้รียน
ประเมินผลตนเองและประเมนิ
เพ่ือน 

3 []  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และ
ชุมชน  มี มนุษยสัมพันธ์ท่ีดกัีบเพ่ือน
ร่วมงานภายในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด ชอบ
ต่อหน้าที่ ได้รบัในงานกลุ่ม 
 

3 สังเกตพฤตกิรรมการระดมสมอง
ประเมินผลจากรายงาน 

4 [ ]  มีภาวะผู้นํา 
 

4ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด ชอบ
ต่อหน้าที่ในภาวะผู้นํา 

4 สังเกตพฤตกิรรมการแสดงออก 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ/์ 
วิธีการสอน 

5.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  

1 []  สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณต์รงให ้
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช ้
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

1 จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใชค้วามรู้
และความเข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยี
แบบต่าง ๆ   

2  [] สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ 
และประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม 
 
 

๑ จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มโีอกาส 
สืบค้นข้อมูลดว้ย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

๑ สังเกตพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยใีนระหว่างร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ ในชั้นเรียน หรือขณะ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

3 []  สามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

๑ จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มโีอกาส 
สืบค้นข้อมูลดว้ย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

๑ สังเกตพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยใีนระหว่างร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ ในชั้นเรียน หรือขณะ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

 
 
6. ด้านทักษะพิสัย 
 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  
1. []สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลกับศาสตร์ใน
รายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. การมอบหมายงานที่ต้องมี
การนําเสนอทั้งรูปเอกสารและ
การพูดประกอบสื่อเทคโนโลยี 

๑ ประเมินทักษะการใชส้ื่อและการ
ใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

2. [] สามารถใช้อุปกรณ ์เคร่ืองมือได้
อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
และปลอดภัย 

2. การแนะนําเทคนิคการ
สืบค้นข้อมูลดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การประเมนิผลจาก
ความสามารถในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ   

3. [] มีกิจนิสัยที่ดใีนการปฏิบัติ  มี
ทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม  และมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

3. การมอบหมายงานที่ต้องมี
การนําเสนอทั้งรูปเอกสารและ
การพูดประกอบสื่อเทคโนโลยี 

3. ประเมินทักษะการใชส้ื่อและ
การใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้

1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการสัมมนา 
-  ความสําคญัของการสัมมนา 
-  ความหมายของคําว่า “สัมมนา” 
-  ประวตัิของการสัมมนา 
-  ความมุ่งหมายของการสัมมนา 
-  ประโยชน์ของการสัมมนา 
-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ
อภิปราย 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

2 องค์ประกอบของการสัมมนา 
-  องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
-  องค์ประกอบด้านบุคลากร 
-  องค์ประกอบด้านสถานท่ี เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
-  องค์ประกอบด้านเวลา 
-  องค์ประกอบด้านงบประมาณ 
-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ
อภิปราย 
 
 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

3 บทบาท-หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สัมมนาและ จรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
-  บทบาท-หน้าที่ของผู้จัดสัมมนา 
-  บทบาท-หน้าที่ของวิทยากร 
-  บทบาท-หน้าที่ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
-  จรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ
อภิปราย 

4 การจัดทําเอกสารท่ีเกีย่วข้องกับการสัมมนา 
-  โครงการสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน 
-  เอกสารประกอบการสัมมนา 
-  เอกสารท่ีต้องจัดทํา 
-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ
อภิปราย 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

5 การจัดสถานที่สัมมนา 
-  การเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 
-  รูปแบบการจัดห้องสัมมนา 
-  การจัดห้องรับประทานอาหาร 
-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ
อภิปราย 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

6 นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เก่ียวกับงาน
อุตสาหกรรม   

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

7 นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เก่ียวกับงาน
อุตสาหกรรม   

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้

เอกสารเผยแพร่ 
8 สอบกลางภาค 3   
9 นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เก่ียวกับงาน

อุตสาหกรรม   
3 - ปฏิบัติการ 

- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

10 นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เก่ียวกับงาน
อุตสาหกรรม   

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

11 นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เก่ียวกับงาน
อุตสาหกรรม   

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

12 การประชุมเชิงเทคนิคและการจัดสัมมนา
ฝึกอบรม 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้

เอกสารเผยแพร่ 
13 การประชุมเชิงเทคนิคและการจัดสัมมนา

ฝึกอบรม 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

14 การประชุมเชิงเทคนิคและการจัดสัมมนา
ฝึกอบรม 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

15 การประเมินการประชุมเชิงเทคนิคและการจัด
สัมมนาฝกึอบรม 

3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

16 การเขียนรายงานการนาํเสนอ 3 - ปฏิบัติการ 
- Focus group 
-ค้นคว้า เ น้ือหาที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย
เพื่อการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุ่ม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้  
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้

17 สอบปลายภาค 3   
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรม
ที ่

วิธีการประเมิน สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 ประเมินจากแฟ้มบันทึกผลงาน ( ครั้งท่ี 1) 
ประเมินจากแฟ้มบันทึกผลงาน ( ครั้งท่ี 2) 
ประเมินจากแฟ้มบันทึกผลงาน ( ครั้งท่ี 3) 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 10 % 
10 % 
10 % 
20 % 
30 % 

2 การนําเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย/การประเมินผลการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

3 การเขียน/ความประพฤติในและนอกช้ันเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอการและตําราหลัก 

- สุจิน สุนีย์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล : คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559 

 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
      
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เขียน 
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา 
4. ขอเสนอแนะผ่านส่ือสารสนเทศ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. จํานวนหรือร้อยละของผู้เข้าเรียนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 
2. คําถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรู ้ท้ังห้าด้าน 
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.    การปรับปรุงการสอน  
            ทําการปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผูเ้รียน และผล
ประเมินการสอนและปัจจัยอ่ืนๆต่อไปน้ี 

1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชั้นเรียน 
2. ประเดน็ปัจจบัุนหรือหัวข้อท่ีคัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 
3. การวิจยัชั้นเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ท้ังในรายวิชาน้ี และรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอ่ืน 

ๆ และวิชาชีพเลือก) อาทิ ศิลปในการถ่ายทอดความรู้สื่อการสอน การนําความรู้ไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ 
ฯลฯ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยท้ังปัจจัยภายในและภายนอก
กระบวนการเรียนการสอน ทวนสอบท้ังกระบวนการ ผลลัพท์และผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันว่า ผลประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมินการสอนนั้นน่าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
นักศึกษา ดําเนินการทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอนรายวิชาเช่น 

1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (ลักษณะนิสัย ได้แก่ การเข้าเรียน และการสังเกต
พฤติกรรม) โดยผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยผู้ร่วมสอนอ่ืนหรือผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & 
Link check) 

3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีส่วนในการประเมินย่อยเช่น การออกข้อสอบร่วม และร่วม
ประเมินผลการเรียน 
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4. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมเป็นต้น 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน ดําเนินการทุกปีการศึกษา อาศัย 
กระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 
1) ผลประเมินการสอน(ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
นักศึกษา (ข้อ 4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน 
(มหาวิทยาลัย)สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกนัคุณภาพ ฯ 

 


