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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 
(Mechanical Workshop Practice) 

2. จ านวนหน่วยกติ   
1หน่วยกิต1(0-2-1) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หมวดวชิาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย ์ดร.วฒันชยั พฤกษก์านนท ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

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

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

8. สถานทีเ่รียน    
หอ้งปฏิบติัการอุตสาหการอาคาร7 และอาคาร10 ชั้นใตดิ้น  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี  1 พฤษภาคม2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหท้ราบถึงหลกัการปฏิบติังานในโรงงานรวมทั้งความปลอดภยัในการท างาน 
2. เพื่อใหส้ามารถใชห้ลกัการข้ึนรูปช้ินงานตามการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการและสามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัการเก่ียวกบังานช่างเคร่ืองมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผน่ ช่างเช่ือมก๊าซและไฟฟ้า 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ปฏิบติั30ชัว่โมงต่อภา
คการศึกษา 

สอนเสริมตามความตอ้ง
การของนกัศึกษาเฉพาะร
าย 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง15ชั่
วโมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1 คณุธรรม จริยธรรม 
     1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

(1) เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุ์จริต  

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์รและสังคม  

( 3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

(4) สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมต่อบุคคล องคก์ร 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1)เสรมิจรยิธรรม คุณธรรม และตรวจสอบการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา 
2)มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานเป็นกลุ่ม  
3)บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 
     1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1)ประเมนิการเขา้เรยีนดว้ย Student attendance 
2)การส่งรายงาน และงานทีม่อบหมาย 
3)พฤตกิรรมการเรยีนและการสอบ 
2 ความรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
        1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทางคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน วศิวกรรมพืน้ฐาน 
และเศรษฐศาสตร ์เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
และการสรา้งนวตักรรมทางเทคโนโลย ี 
2) สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
     2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) เน้นการเรยีนการสอนเรยีนรูจ้ากการปฎบิตัจิริงและ สอนใชเ้ครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน 
     2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะด้านความรู้  
1) ประเมนิผลจากรายงาน 
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3 ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
2) สามารถสบืคน้ขอ้มลูและแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
และทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  
3.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
         1) จดัสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) มอบหมายงานองคค์วามรูใ้หม่ 
    3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1) การประเมนิจากสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) ประเมนิจากการรายงานและการวเิคราะห์ปัญหา 
4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

1) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

2) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคลอ้งกบัทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

3) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

4) มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม  
     4.2 
กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบั
ผิดชอบ 
1)จดัท ารายงาน 
2)มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
     4.3 
กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
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1)ประเมนิผลจากรายงาน 
5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
2) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม 

เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
5.2กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอนใชเ้ครือ่งค านวณ 
5.3กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)การ Present รายงาน 
2)การสอบ 
 
เน้ือหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

1. เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจเลือกวธีิการข้ึนรูปช้ินงานใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานท่ีตอ้งการ 
2. เพื่อใหส้ามารถใชง้านเคร่ืองจกัรกลโรงงานอยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหใ้ชง้านเคร่ืองจกัรกลไดอ้ยา่งปลอดภยัในการท างาน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ วันที่/เดือน หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัตกิาร (Topics) คาบ/ ส่ือการสอน 

(Week 
Number) 

(Date/Month)  สัปดาห์ (Activities/Use of 

   Period/week Instructional Media) 

1  บรรยายทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 2 PPT 
2-5  ปฏิบตักิารเช่ือมโลหะ 2 สาธิตการใช้งาน 

6-9  ปฏิบตักิารตดัเฉือนชิน้งานโลหะ 2 สาธิตการใช้งาน 
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10-13  ปฏิบตักิารโลหะแผน่ 2 สาธิตการใช้งาน 

14-15  ทบทวนสรุปเนือ้หาและ 
น าสง่งานท่ีมอบหมาย 

2 PPT 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 
1  ปลายภาค 16 20% 
2  งานท่ีมอบหมาย  80% 
   รวม 100% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 
 
 
Curriculum Mapping 

ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 
 
  

รายวิชา คณุธรรมจริยธรร
ม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพั
นธ์ฯ 

ทกัษะการวิเคราะ
หฯ์ 

1) หมวดวชิาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

NG111 
พืน้ฐานการฝึกฝีมื
อชา่ง 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
1. ต าราหลกั 

 
กรรมวธีิการผลติทว ีเทศเจริญสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบงั , 2540 

 
2.ต าราแนะน า 
 
กรรมวธีิการผลติ - [มานพ ตันตระบัณฑิตย์ พมิพ์คร้ังที ่4 2539]ส.เอเชียเพรส, 2539 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

ผา่นระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
- การส่ือสารผา่นกระดานสนทนาในระบบ e-learning Hybrid system 
- การส่ือสารผา่น e-mail ของอาจารยผ์ูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจดัการเรียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- การสอบถามนกัศึกษา 
- การประชุมทีมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั  Hybrid learning system 
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