
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)

30208408 การลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
(Mechanical Technology Laboratory)

ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖3

รายวิชาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล
หลักสูตรใหม พ.ศ.  2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒

รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา
30208408       การลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล

(Mechanical Technology Laboratory)
๒.  จํานวนหนวยกิต

2 (0-4-2) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีเครื่องกล
หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือก

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: นายทรงพล วิจารณจักร
อาจารยผูสอน: นายทรงพล วิจารณจักร

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน
ภาคการศึกษาท่ี 1/๒๕๖3 ชั้นปท่ี 2

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
เพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือวัดและอุปกรณทางดานวิศวกรรม ดาน

สถิตยศาสตรและพลศาสตร ความแข็งแรงของวัสดุ สมบัติของวัสดุ สมบัติของของไหล
สมบัติความรอน การทําความเย็นและการปรับอากาศ

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกลเก่ียวกับ ดานสถิตยศาสตรและพลศาสตร

ความแข็งแรงของวัสดุ สมบัติของวัสดุ สมบัติของของไหล สมบัติความรอน การทําความเย็นและการ
ปรับอากาศ

Mechanical technology  laboratory about statics and dynamic, strength of
material, properties of material, properties of fluid, thermal properties, refrigeration and
air conditioning

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

หนวยกติ
จํานวนช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/การฝกงาน การศึกษาดวย
ตนเอง

สอนเสริม

๒(๐-๔-๒) - 60 30 -

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

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
ชางยนต

โทร 087-
1223306

Songpol491
@gmail.com

๑



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

๑. ดานคุณธรรม  จริยธรรม

๑.๑ ผลการเรียนรู ๑.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๑.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] มีความรูในดานคุณธรรม
จริยธรรม  รูจักเสียสละ  และความ
ซื่อสัตยสุจริต

๑. มีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
รูจักเสียสละ และความ
ซื่อสัตยสุจริต

๑. ประเมินจากการสอบยอย
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี
เปนไปอยางสุจริต

๒ [] มีความรบัผิดชอบตอตนเอง
และหนาท่ี  มีวินัย  ตรงตอเวลา
เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของ
องคกรและสังคม

๒. ปลูกฝงใหมีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายของนักศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

๒. ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียน
ตรงเวลา  สงงานตรงเวลาและ
ครบถวน

๓ [ ] เปนสมาชิกท่ีดี มีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคกร  และมี
ภาวะผูนําเปนแบบอยางท่ีดีตอบุคคล
อ่ืน

๓ …………………..…… ๓ …………………..……

๔ [ ] มีความรูในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

๔ …………………..…… ๔ …………………..…… ๔ ประเมินผลจากกรณีศึกษา
และการอภิปราย  โดยใช
ความรูทางวิศวกรรม

๒. ดานความรู

๒.๑ ผลการเรียนรู ๒.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๒.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] มีความรูและความเขาใจ
ในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน
ดานวิศวกรรม และสามารถ
นําไปประยุกตได ในการวางแผน
และแกปญหาได

๑. จัดการเรียนการสอนท่ีมี
ลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ความรูและประสบการณเดิมของ
ผูเรียนเขากับความรูและ
ประสบการณใหม

๑. ประเมินดวยการสอบ
ยอย  สอบกลางภาค
การศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา

๒ [] มีความรูในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล  ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง

๒. จัดการเรียนการสอนท่ีมี
ลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัด
กิจกรรมใหคนควาหาความรูท้ัง

๒. ประเมินจากงานท่ี
มอบหมาย



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕

กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล
และทันสมัยตอสถานการณโลก

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๓ [] มีความรูท่ีเกิดจากการบูร
ณาการศาสตรในรายวิชาตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของ

๓. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสให
ผูเรียนไดสัมผัสกับวิทยากรท่ีมี
ความรูความสามารถในศาสตรหรือ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองการ
ปลูกฝง ตามโอกาสอันควร

๓. ประเมินจากงานท่ี
มอบหมายรายบุคคลบุคคล

๓.  ดานทักษะทางปญญา

๓.๑ ผลการเรียนรู ๓.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๓.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] มีความสามารถในการ
คนหาความรู ขอมูล และประเมิน
ความถูกตองไดดวยตนเอง

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการคิดเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห
ใครครวญดวยเหตุผล  และมี
วิจารณญาณ

๑. ประเมินดวยการสังเกต
พฤติกรรมทางปญญาของ
ผูเรียนตั้งแต  คิดวิเคราะห
การคํานวณคาตาง ๆ

๒ [ ] มีความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณตาง ๆ และ
ประยุกตความรูในการแกปญหาได
อยางสรางสรรค

๒. จัดการเรียนรูดวย
ประสบการณตรง เชนการถาม
ตอบในชั้นเรียน  เพ่ือฝก
สังเกต  สัมภาษณ พูดคุย

๒. ประเมินดวยการพูดรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห
สรุปผล  และอธิบายตอหนาชั้น
เรียน

๓ [] สามารถประยุกตใชความรู
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือท่ี
นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมๆ

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 [] มีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคล
และงานกลุม

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
ประสบการณตรงจากการ
ทํางานเปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือ
ฝกความรับผิดชอบ

๑. สังเกตการรวมกิจกรรม
กลุมของผูเรียน สังเกตแนวคิด
แนวทางการตอบปญหาแบบ
เฉพาะหนา

๒ [] สามาร ปรับตัวเขากับ
ถานการณและวัฒนธรรมองคการท่ี
ไปปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
ชวยกันเรียนรู เชน  ทํางานกลุม
การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน

๒. สรางแบบประเมินทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  สําหรับ
ใหผูเรียนประเมินผลตนเอง
และประเมินเพ่ือน



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖

๓ [  ] มีความเปนกัลยาณมิตรกับ
ผูเรียน เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง
ผูบริหาร และชุมชน  มี มนุษย
สัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานภายใน
องคกรและบุคคลท่ัวไป

๓ …………………..…… ๓ …………… …..……

๔ [] มีภาวะผูนํา ๔. สงเสริมใหนักศึกษากลา
แสดงออกและแสดงความ
คิดเห็นปลูกฝงความรับผิด ชอบ
ตอหนาท่ีในภาวะผูนํา

๔. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออก

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ผ การเรียนรู ๕.๑ ผลการเรียนร   ๕.๒ กลยุทธ/
วิธีการสอน

๕.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑ [] สามารถเลือกใชวิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารไดอยางเหมาะสม

๑. พัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารและการสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดัวยการจัดประสบการณตรงใหผู
เรียนไดมีโอกาสใชพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร

๑ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดใช
ความรูและความเขาใจผานสื่อ
เทคโนโลยีแบบตาง ๆ

๒ [] สามารถสืบคน ศึกษา
วิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยี
เพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม

๒. สงเสริมการคนควา
เรียบเรียงขอมูลทาง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดาน
ความมีเหตุผลและมีการบันทึก

๒ สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีในระหวางรวม
กิจกรรมการเรียนรู ในชั้นเรียน
หรือขณะรวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน

๓ [] สามารถใชภาษาไทยหรื
ภาษาตางประเ ศในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ

๓ ทักษะในการใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตร
แคลคูลัส ตอการแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค

๓ สังเกตพฤติกรรม



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๗

๖. ดานทักษะพิสัย

๖.๑ ผลการเรียนรู ๖.๒ กลยุทธ/วิธีการสอน ๖.๓ กลยุทธ/วิธีการ
ประเมินผล

๑. [] สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลกับ
ศาสตรในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

๑. พัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารและการสืบคนขอมูล
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณตรงให
ผูเรียนไดมีโอกาสใช
พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล
ดวยคอมพิวเตอร

๒. [ ] สามารถใชอุปกรณ
เครื่องมือไดอยางถูกตอง  ปฏิบัติการ
อยางเปนระบบและปลอดภัย

๒. พัฒนาทักษะการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
จากกรณีศึกษา

๒. จัดกิจกรรมการเรียน
รูใหผูเรียนไดมีโอกาส
สืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม

๓. [ ]มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติ  มี
ทักษะในการปฏิบัติงานกลุม  และมี
การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ

๓. ทักษะในการใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตร
แคลคูลัส ตอการแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค

๓. สังเกตพฤติกรรม



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๘

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน (จัดทําแผนการสอนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห)

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ช่ัวโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

๑ การทดสอบวัสดุ
-เขาใจถึงคุณสมบตัิ
ทางดานแรงดึง เหล็ก
ทองเหลือง อลูมิเนียม
ทองแดง
-รูและเขาใจอุปกรณ
และข้ันตอนการ
ทดสอบ
-ทดสอบเก็บขอมูล
และวิเคราะหผล

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลอง

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ
ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๒ การทดสอบวัสดุ (ตอ)
-เขาใจถึงคุณสมบตัิ
ทางดานแรงบิด เหล็ก
ทองเหลือง อลูมิเนียม
ทองแดง
-รูและเขาใจอุปกรณ
และข้ันตอนการ
ทดสอบ
-ทดสอบเก็บขอมูล
และวิเคราะหผล

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลอง

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ
ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๓ การทดสอบหาคา
ความหนืดจลนของ
นํ้ามัน

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลอง

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ
ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๔ การทดสอบหาจุดวาบ
ไฟและจดุตดิไฟ

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลอง

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๙

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ช่ัวโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

๕ การทดสอบอัตราทด
และการสงกําลัง

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ
ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๖ การทดลองหาคาความ
เหนียวหรือความแข็ง
ออนของจาระบี

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ
ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๗ การทดลองหาอัตรา
การไหล ดวยปมแบบ
อนุกรม
และขนาน

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๘ สอบกลางภาค
๙ การทดลองการ

แลกเปลีย่นความรอน
ภายในทอ 2 ช้ัน

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ
ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๐ การทดลองหาคาความ
รอนของเช้ือเพลิง

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard

อ.ทรงพล
วิจารณจักร



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๐

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ช่ัวโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

๑๑ การทดลองหาคาความ
รอนของเช้ือเพลิง
(ตอ)

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๒ การทดลองหาอัตรา
การไหล ดวยปมแบบ
อนุกรม
และขนาน

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๓ การทดลองหาแรง
เสียดทานภายในทอ
(ตอ)

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๔ การทดลองหาแรง
เสียดทานภายในทอ
(ตอ)

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๑

สัปดาห
ท่ี หัวขอ/รายละเอียด

ช่ัวโมงสอนตอ
สัปดาห กิจกรรมการสอน สื่อท่ีใชใน

การสอน
อาจารย
ผูสอนทฤษฎี ปฏิบัติ

๑๕ การทดลองความ
แข็งแรงของวัสดุ

- 4 1. อธิบายการทดลอง
และสาธิตวิธีการใช
เครื่องมือในหอง
ปฏิบัติการ
2. แบงกลุมทดลองโจทย
ปญหาแบบเปนกลุม

1. บรรยายโดย
ใชใบความรู
whiteboard
2. แบบทดสอบ
3. อุปกรณและ

ครุภัณฑใน
หัวขอนั้นๆ

อ.ทรงพล
วิจารณจักร

๑๖ สอบปลายภาค

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมท่ี การเรียนรู
ดาน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน

สัดสวน
การ

ประเมิน
๑ คุณธรรม

จริยธรรม
๑.๑ มีความรูในดานคุณธรรม
จริยธรรม  รูจักเสียสละ  และความ
ซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และหนาท่ี  มีวินัย  ตรงตอเวลา
เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับ
ขององคกรและสังคม
๑.๓ เปนสมาชิกท่ีดี มีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคกร และมี
ภาวะผูนําเปนแบบอยางท่ีดีตอ
บุคคลอ่ืน
๑.๔ มีความรูในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

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

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

๒ ความรู ๒.๑ มีความรูและความเขาใจใน
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดาน
วิศวกรรม และสามารถนําไป
ประยุกตได ในการวางแผนและ
แกปญหาได
๒.๒ มีความรูในสาขาวิชา

๑. สอบกลางภาค
๒. สอบปลาย
ภาค

๘
๑๖

40%



มคอ.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๒

กิจกรรมท่ี การเรียนรู
ดาน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน

สัดสวน
การ

ประเมิน
เทคโนโลยีเครื่องกล  ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง
เปนระบบ เปนสากล และทันสมัย
ตอสถานการณโลก
๒.๓ มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณา
การศาสตรในรายวิชาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ

๓ ทักษะทาง
ปญญา

๓.๑ มีความสามารถในการคนหา
ความรู ขอมูล และประเมินความ
ถูกตองไดดวยตนเอง
๓.๒ มีความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณตางๆ และ
ประยุกตความรูในการแกปญหาได
อยางสรางสรรค
๓.๓ สามารถประยุกตใชความรู
ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือท่ีนําไปสู
การสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ

๑. ประเมินงานท่ี
มอบหมาย
๒. สังเกต
พฤติกรรม
ระหวางการศึกษา
แบบจําลองการ
ไหล

ทุกสัปดาห ๕%

๔ ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๔.๑ มีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคล
และงานกลุม
๔.๒ สามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมองคการ
ท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี
๔.๓ มีความเปนกัลยาณมิตรกับ
ผูเรียน เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง
ผูบริหาร และชุมชน มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานภายใน
องคกรและบุคคลท่ัวไป
๔.๔ มีภาวะผูนํา

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

ทุกสัปดาห ๕%
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กิจกรรมท่ี การเรียนรู
ดาน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน

สัดสวน
การ

ประเมิน
๕ ทักษะการ

วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕.๑ สามารถเลือกใชวิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๕.๒ สามารถสืบคน ศึกษา
วิเคราะห และประยุกตใช
เทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยาง
เหมาะสม
๕.๓ สามารถใชภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ

การเขหองเรียน
การสงงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

ทุกสัปดาห ๕%

๖ ทักษะ
ความสามารถ
ดานการ
ปฏิบัติงาน

๖.๑ สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลกับ
ศาสตรในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
๖.๒ สามารถใชอุปกรณ เครื่องมือ
ไดอยางถูกตอง ปฏิบัติการอยาง
เปนระบบและปลอดภัย
๖.๓ มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติ มี
ทักษะในการปฏิบัติงานกลุม และมี
การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ

- ประเมินจาก
งานท่ีมอบหมาย
- สังเกต
พฤติกรรม
นักศึกษาดาน
ความมีเหตุผล
และมีการบันทึก

ทุกสัปดาห 30%

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตําราและเอกสารหลัก
ตามใบงานการทอลองของแตละงานทดลอง

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ตามใบงานและคูมือการปฏิบัตกิารทอลองของแตละงานทดลอง

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
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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
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบ  ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
- การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการ

ประจําคณะ
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................................................
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๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินผูสอนโดยผูเรียน ในขอ ๑ การประเมินการสอนโดยผูสอนในขอ ๒ และการรายงาน

รายวิชาโดยผูสอน ผูสอนจะเปนผูทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทาง  ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ในการรวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาสําหรับใชในการเรียน  การสอนครั้ง
ตอไป


