
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)

303043302 อุณหพลศาสตร
(Thermodynamics)

ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖3

รายวิชาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒

รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา
303043302 ชื่อรายวิชา อุณหพลศาสตร

ชื่อรายวิชา Thermodynamics
๒.  จํานวนหนวยกิต

๓ (2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: นายทรงพล วิจารณจักร
อาจารยผูสอน: นายทรงพล วิจารณจักร

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน
ภาคการศึกษาท่ี 1/๒๕๖3 ชั้นปท่ี  ชั้นปท่ี ๑

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ชื่อรายวิชา: ไมมี
ชื่อรายวิชา: None

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ชื่อรายวิชา: ไมมี
ชื่อรายวิชา: None

๘.  สถานท่ีเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส กฎขอท่ีหนึ่ง

และกฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส งานและความรอน พลังงานและความสัมพันธของพลังงานระบบปด
และระบบเปดท่ีมีการไหลคงตัวและสภาวะคงตัว เครื่องยนตความรอน ปมความรอน และเครื่องทําความ
เย็น เอนโทรป การเปลี่ยนรูปของพลังงาน กาซอุดมคติ กระบวนการตางๆ ของเทอรโมไดนามิกส  พ้ืนฐาน
การถายเทความรอนเบื้องตน

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส กฎขอท่ีหนึ่งและกฎ
ขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส งานและความรอน พลังงานและความสัมพันธของพลังงานระบบปดและ
ระบบเปดท่ีมีการไหลคงตัวและสภาวะคงตัว เครื่องยนตความรอน ปมความรอน และเครื่องทําความเย็น
เอนโทรป การเปลี่ยนรูปของพลังงาน กาซอุดมคติ กระบวนการตางๆ ของเทอรโมไดนามิกส  พ้ืนฐานการ
ถายเทความรอนเบื้องตน

Study about theory and practice thermodynamic properties; first law and
second law of thermodynamic; work and heat; energy and energy relations close and
open systems with a steady flow and steady state; heat engine, heat pump and
refrigeration; entropy, energy transform, ideal gas; processes of thermodynamic; basic
heat transfer

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

หนวยกติ
จํานวนช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/การฝกงาน การศึกษาดวย
ตนเอง

สอนเสริม

๓ (2-2-5) 30 30 75 -

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๑. อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาในชั่วโมงวางของการเรียน
๒. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔

ตารางการใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

กลุม อาจารยผูสอน วัน-เวลา ให
คําปรึกษา

สถานท่ีหรือ
หมายเลขหอง

ผูสอน

หมายเลข
โทรศัพท
ผูสอน

ท่ีอยูของ
E-mail
ผูสอน

รวมจํานวน
ชั่วโมงตอ
สัปดาห
ท่ีให

คําปรึกษา
๑. นายทรงพล

วิจารณจักร
พุธ เวลา

๑๕.๐๐ –
๑๖.๐๐ น.

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องกล

โทร.087
1223306

Songpol491
@gmail.com

๑

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

๑. ดานคุณธรรม  จริยธรรม

๑.๑ ผลการเรียนรู ๑.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๑.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] มีความตระหนักในคุณคาของ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย
สุจริต

๑ มีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
รูจักเสียสละ และความ
ซื่อสัตยสุจริต

๑ ประเมินจากการสอบยอย
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี
เปนไปอยางสุจริต

๒ [] มีวินัย ตรงตอเวลา และ
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม

๒ ปลูกฝงใหมีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายของนักศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

๒ ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียน
ตรงเวลา  สงงานตรงเวลาและ
ครบถวน

๓ [ ] มีความกลาหาญทางจริยธรรม
และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓ …………………..…… ๓ …………………..……



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕

๒. ดานความรู

๒.๑ ผลการเรียนรู ๒.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๒.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] มีความรูและความเขาใจ
ทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน เพ่ือการประยุกตใชกับ
งานทางดานแขนงวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล และแขนงวิชา
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม ท่ี
เก่ียวของ มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต

๑ จัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะ
ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรูและ
ประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับ
ความรูและประสบการณใหม

๑ ประเมินดวยการสอบยอย
สอบกลางภาคการศึกษา
และสอบปลายภาค
การศึกษา

๒ [ ] มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญของ
สาขาวิชาเฉพาะดาน
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

และแขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม

๒ ............................. ๒ .............................

๓ [ ] สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการเก่ียวกับดานแขนง
วิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ
แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม

๓ …………………..…… ๓ ………… ……..……

๓. ดานทักษะทางปญญา

๓.๑ ผลกการเรียนรู ๓.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๓.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] สามารถคิด วิเคราะห
และแกไขปญหาดานแขนงวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและแขนงวิชา
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมได
อยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการคิดเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห
ใครครวญดวยเหตุผล  และมี
วิจารณญาณ

๑ ประเมินดวยการสังเกต
พฤติกรรมทางปญญาของ
ผูเรียนตั้งแต  คิดวิเคราะห
การคํานวณคาตาง ๆ



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖

๒ [ ] มีจินตนาการ และความ
ยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค

๒ …………………..…… ๒ …………………..……

๓ [] สามารถบูรณาการศาสตร
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา
สังคม

๓. จัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริง จากการสาธิต
การเรียนรูโดยการปฏิบัติ
(Performance Based
Learning) การทดลอง

๓ ประเมินจากการรายงานผล
การดําเนินงานและการ
แกปญหา

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ผลการเรียนรู ๔.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๔.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณ
เชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาสถานการณตาง ๆ

๑ จัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
ประสบการณตรงจากการ
ทํางานเปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือ
ฝกความรับผิดชอบ

๑ สังเกตการรวมกิจกรรมกลุม
ของผูเรียน สังเกตแนวคิด
แนวทางการตอบปญหาแบบ
เฉพาะหนา

๒ [ ] สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู
ท้ังของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ

๒ ............................. ๒ .............................

๓ [  ] รูจักบทบาท หนาท่ี และมี
ความรบัผิดชอบในการทํางาน
ตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคลและ
งานกลุมสามารถปรับตัวและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังในฐานะผูนํา
และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ

๓ …………………..…… ๓ …………………..……



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๗

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ผลการเรียนรู ๕.๑ กลยุทธ/วิธีการสอน ๕.๒ กลยุทธ/
วิธีการสอน

๕.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร
และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑ พัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารและการสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดัวยการจัดประสบการณตรงใหผู
เรียนไดมีโอกาสใชพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร

๑ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดใช
ความรูและความเขาใจผานสื่อ
เทคโนโลยีแบบตาง ๆ

๒ [ ] มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาท่ี
เก่ียวของไดอยางสรางสรรค

๒ ……………………… ๒ ………………………….. ๒ สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีในระหวางรวม
กิจกรรมการเรียนรู ในชั้นเรียน
หรือขณะรวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน

๓ [ ] สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ี
หลากหลาย และสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๓ ………………………. ๓ …………………………..

๖. ดานทักษะความสามารถดานการปฏิบัติงาน

๖.๑ ผลการเรียนรู ๖.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๖.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑. [] มีทักษะดานการปฏิบัติงานใน
การใชอุปกรณ เครื่องมือพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และเปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม

๑. อธิบายการใชเครื่องมือ
ในหองปฏิบัติการทดลอง
ทางดานเทคโนโลยี
เครื่องกล

1. ประเมินจากการทดลองใช
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

๒. [] มีทักษะดานการปฏิบัติงานใน
การใชเครื่องมือเฉพาะทางเทคโนโลยี
เครื่องกลอยางถูกตองและปลอดภัย

๒. อธิบายหลักการใช
เครื่องมือในหองปฏิบัติการ
ทดลองทางดานเทคโนโลยี
เครื่องกล

2. ประเมินจากการเลือกใช
เครื่องมือในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตองและปลอดภัย



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๘

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน (จัดทําแผนการสอนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห)

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ชั่วโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

๑ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ
เทอรโมไดนามิกส

- เทอรโมไดนามิกสและ
พลังงาน
- มิติและหนวย
- สมบัติของระบบ

2 2 - Power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยายพรอม
ยกตัวอยางประกอบ

๑. แนวการ
จัดการเรียนรู
๒. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๓. หนังสือ
๔. แบบทดสอบ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๒ แนวคิดพ้ืนฐานเทอรโม
ไดนามิกส (ตอ)

- สภาวะและสมดุล
- กระบวนการและวัฎจกัร
- ความดัน และเคร่ืองมือวัด
ความดัน
- กฎขอที่ศูนยของเทอรโม
ไดนามิกส

2 2 -บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
-Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๓ พลังงาน การถายโอน
พลังงานและการ
วิเคราะหพลังงาน
เบื้องตน

- รูปแบบของพลังงาน
- รูปแบบของงาน
- พลังงานที่ถายโอนผาน
ขอบเขตของระบบ
- กฎขอที ่1 ของเทอรโม
ไดนามิกส

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๔ สมบัติของสารบรสิุทธ์ิ

- สารบริสุทธิ และสถานะ
ของสารบริสุทธิ์
- กระบวนการการ
เปล่ียนแปลงของสารบริสุทธิ์
- สมการสภาวะของแกส
อุดมคติ

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๙

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ชั่วโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

๕ การวิเคราะหพลังงาน
สําหรับระบบปด

- หลักการอนุรักษพลังงาน
สําหรับระบบปด
- พลังงานภายใน เอนทัลป
และความรอนจาํเพาะของ
แกสอุดมคติ
- พลังงานภายใน เอนทัลป
และความรอนจาํเพาะของ
ของแข็งและของเหลว

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ  ให
นักศึกษานําเสนอการแก
โจทยปญหาแบบเปน
กลุม
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๖ การวิเคราะหพลังงาน
สําหรับระบบเปด

- กฎอนุรักษมวล
- งานเนื่องจากการไหล
- การวิเคราะหพลังงาน
สําหรับระบบที่มีการไหล
แบบคงตัว
- การวิเคราะหพลังงานใน
กระบวนการที่มีการไหล
แบบไมคงตัว

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ  ให
นักศึกษานําเสนอการแก
โจทยปญหาแบบเปน
กลุม
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๗ การวิเคราะหพลังงานใน
กระบวนการท่ีมีการไหล
แบบไมคงตัว (ตอ)

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๘ สอบกลางภาค
๙ กฎขอท่ี 2 ของเทอรโม

ไดนามิกส
- แหลงพลังงานความรอน
- กลจกัรความรอน
- เคร่ืองทําความเย็น-ปม
ความรอน
- กลจกัรความรอนคาโนต
- เคร่ืองทําความเย็นและปม
ความรอนคารโนต

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point
- ปฏิบัติเก่ียวกับเครื่อง
ทําความเย็น -ปมความ
รอน

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๐ เอนโทรป 2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard

อ.ทรงพล
วิจารณจักร



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๐

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ชั่วโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

๒. หนังสือ
๑๑ วัฎจักรกําลังแกส

- ขอคํานึงพื้นฐานในการ
วิเคราะหวฎัจักรกําลังแกส
- ขอสมมุติมาตรฐานอากาศ
- วฎัจักรดีเซล

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๒ วัฎจักรกําลังแกส (ตอ)

- วฎัจักรออตโต
- วฎัจักร Stirling และ
Ericsson
- วฎัจักร Brayton

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ  ให
นักศึกษานําเสนอการแก
โจทยปญหาแบบเปน
กลุม
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๓ วัฎจักรกําลังไอ

- วฎัจักรไอคาโนต
- วฎัจักร Rankine
- ความเบีย่งเบนของวัฎจักร
กําลังไอจริงกับวัฎจักรอุดม
คติ

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๔ วัฎจักรทําความเย็น

- เคร่ืองทําความเย็นและปม
ความรอน
- วฎัจักรคารโนตแบบผัน
กลับ
- วฎัจักรทาํความเย็นแบบ
อัดไออุดมคติ

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสื

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๕ ทบทวนเน้ือหาท้ังหมด
พรอมกับสงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย

2 2 - บรรยาย  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- Power point

๑. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
๒. หนังสือ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๖ สอบปลายภาค



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๑

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมท่ี การเรียนรู
ดาน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน

สัดสวน
การ

ประเมิน
๑ คุณธรรม

จริยธรรม
1.1 มีความตระหนักในคุณคาของ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
ซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และเคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม
และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑. การขานชื่อ
การใหคะแนน
การเขาชั้นเรียน
และการสงงาน
ตรงเวลา
๒. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ
อยางตอเนื่อง

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐ %

๒ ความรู 2.1 มีความรูและความเขาใจทาง
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประยุกตใชกับงานทางดานแขนง
วิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และแขนง
วิชาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม ท่ี
เก่ียวของ มีทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิต
2.2 มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญของ
สาขาวิชาเฉพาะดานแขนงวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล และแขนงวิชา
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
2.3 สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
เก่ียวกับดานแขนงวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล และแขนงวิชาเทคโนโลยี
ยานยนตสมัยใหม

๑. สอบกลางภาค
๒. สอบปลาย
ภาค

๘
๑๖

50 %



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๒

กิจกรรมท่ี การเรียนรู
ดาน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน

สัดสวน
การ

ประเมิน
๓ ทักษะทาง

ปญญา
3.1 สามารถคิด วิเคราะห และ
แกไขปญหาดานแขนงวิชเทคโนโลยี
เครื่องกล และแขนงวิชาเทคโนโลยี
ยานยนตสมัยใหมไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2 มีจินตนาการ และความ
ยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองค
ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
3.3 สามารถบูรณาการศาสตรตาง
ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม

๑. ประเมินงานท่ี
มอบหมาย
๒. สังเกต
พฤติกรรม
ระหวางการศึกษา
แบบจําลองการ
ไหล

ทุกสัปดาห ๕ %

๔ ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4.1 สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณ
เชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว
และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
4.2 สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู
ท้ังของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ
4.3 รูจักบทบาท หนาท่ี และมี
ความรบัผิดชอบในการทํางาน
ตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคลและ
งานกลุมสามารถปรับตัวและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังในฐานะผูนํา
และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑. ประเมินจาก
รายงานหนาชั้น
เรียนโดยอาจารย
และนักศึกษา
๒. สังเกต
พฤติกรรม การ
ระดมสมอง

ทุกสัปดาห ๕ %



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๓

กิจกรรมท่ี การเรียนรู
ดาน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน

สัดสวน
การ

ประเมิน
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ

๕ ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร
และสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยาง
สรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ี
หลากหลาย และสามารถสนทนา
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ

การเขาหองเรียน
การสงงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

ทุกสัปดาห ๕ %

๖ ทักษะ
ความสามารถ
ดานการ
ปฏิบัติงาน

6.1 มีทักษะดานการปฏิบัติงานใน
การใชอุปกรณ เครื่องมือพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม และเปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม

6.2 มีทักษะดานการปฏิบัติงานใน
การใชเครื่องมือเฉพาะทาง
เทคโนโลยีเครื่องกล
อยางถูกตองและปลอดภัย

- ประเมินจาก
งานท่ีมอบหมาย
- สังเกต
พฤติกรรม
นักศึกษาดาน
ความมีเหตุผล
และมีการบันทึก

ทุกสัปดาห 10 %
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

๑. Thermodynamics An Engineering Approach แตงโดย Yunus A. Cengel, Michael A. Boles
๒. เทอรโมไดนามิกส แตงโดย อําพล ซื่อตรง, ธนา นชิรานนท จัดพิมพโดย ศูนยสงเสริมวิชาการ

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- แบบประเมินผูสอนซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งใหนักศึกษาประเมิน ผานเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสะทอนความคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน
1. การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนทําไดโดย
2. ผลการสอบของนักศึกษา สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. การทําแบบฝกหัด หรือการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย
4. การสังเกต การสอนของผูรวมทีมการสอน
5. วิเคราะหผลแบบประเมินผูสอน
6. ผลการเรียนของนักศึกษา
7. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
8. อ่ืนๆ (ระบุ)

๓.  การปรับปรุงการสอน
จากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เชน
- ยกตัวอยางโจทยใหมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝนการแกปญหามากข้ึน การทํางานกลุมเพ่ือกระตุน

ใหเกิดความตั้งใจเรียน
- ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลคอนขางนอย อาจตองมีการสอนปรับพ้ืนฐาน
- คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชา ควรตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน
- ควรจัดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน
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๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบ  ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

- การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะ

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร

- อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................................................

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินผูสอนโดยผูเรียน ในขอ ๑ การประเมินการสอนโดยผูสอนในขอ ๒ และการรายงาน

รายวิชาโดยผูสอน ผูสอนจะเปนผูทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทาง  ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ในการรวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาสําหรับใชในการเรียน  การสอนครั้ง
ตอไป


