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แบบ มคอ.3 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ    

สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา 533262    ชื่อภาษาไทย        ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

    ชื่อภาษาอังกฤษ    Manufacturing Processes Laboratory 

2. จํานวนหนวยกิต 

1  หนวยกิต (0-3-0)    

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

วิชาพื้นฐานวิศวกรรม 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร. พรศิริ จงกล   

อาจารยผูสอน  รศ.ดร. พรศิริ จงกล  ผศ.ดร.จงกล ศรีธร และคณะ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561   ชั้นปท่ี 2    

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pro-requisites) 

  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)   

533261 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes) 
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8. สถานที่เรียน 

  อาคารศนูยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

9.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  ธันวาคม 2556   

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพื่อใหนักศึกษาใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานกลึง เชื่อม หลอ และ อบชุบโลหะไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการทํางานกลึง เชื่อม หลอ และ อบชุบ

โลหะไดอยางถูกตอง 

เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสรางชิ้นงานกลึง เชื่อม หลอ และ อบชุบโลหะ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหเนื้อหาสาระตรงตามขอกําหนดของสภาวิศวกร 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ฝกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหลอ และการปรับปรงุคุณสมบัติดวยความรอน ฝกสรางชิ้นงาน

เพื่อใหเกิดประโยชน ฝกหัดการใชเครื่องจักรอัตโนมัติ เชน เครื่อง CNC EDM Wirecut 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศกึษาดวยตนเอง 

-   ชั่วโมง - 36    ชั่วโมง 0   ชั่วโมง 
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3.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

2  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

ขอ 2    มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เคารพกฏระเบียบและขอบังคบัตางๆ

ขององคกรและสังคม                                                      

1.2 วิธีการสอนที่จะตองใชพัฒนาการเรียนรู 

1.กําหนดระเบียบการเขาเรียนปฏิบัติการ เชน การตรงตอเวลา  การทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติการ   

2.การชี้แจงใหเห็นถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและความสําคัญของการใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 1.การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเขาเรียนและการสงช้ินงาน  การทาํความ

สะอาดพื้นที่ปฏิบัติการหลังจากเสร็จงาน 

 2.การสังเกตการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน   

2. ความรู 

2.1 ความรูที่จะไดรับ 

ขอ 2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

ขอ 5 ใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

2.2 วิธีการสอน 

 1.การสอนหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

2.การสาธิตวิธีการปฏิบัติงาน   
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3.การใหขอแนะนําในขณะนักศกึษาลงมือปฏิบัติ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 1. การสอบปลายภาค 

 2. การสังเกตวิธีการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

ขอ 3 สามารถคิดวิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ  รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได 

ขอ 4  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรบัใชองคความรูที่เกี่ยวของ 

3.2 วิธีการสอน 

 1.การยกตัวอยางเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและวิธีการแกปญหา รวมถึงการให

นักศกึษาอภิปรายเกี่ยวกับการแกปญหา 

3.3 วิธีการประเมินผลทกัษะทางปญญาของนักศึกษา 

 1.การตรวจชิ้นงานที่นักศึกษาทําสง 

 2.การประเมินจากการเขียนรายงาน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 ขอ 4  รูจักบทบาทหนาท่ีและมีความรบัผิดชอบในการทาํงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม 

 ขอ 5 มีจิตสํานึกความรบัผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

4.2 วิธีการสอน   

 การจัดการสอนที่เปนการปฏิบัติงานทั้งแบบงานเดี่ยวและงานกลุม และกําหนดใหมอบหมายหนาที่

การทํางานของแตละคนในกลุม 

 การใหสํารวจและแกไขสิ่งที่เปนอันตรายกอนและหลังปฏิบัติงาน 
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4.3 วิธีการประเมินผล 

 การสังเกตพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติงานท้ังแบบงานเดี่ยวและงานกลุม 

 การสังเกตพฤติกรรมในการทํางาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

ขอ 1 มีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการทํางาน  

ขอ 2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางงคณิตศาสตรตอการแกปญหา 

5.2 วิธีการสอน 

 สาธิตวิธีการคํานวณ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 การประเมนิจากรายงาน 

 การประเมนิจากการสอบ 

6. ทักษะพิสัย 

6.1 ทักษะพิสัยท่ีตองพัฒนา 

ขอ 1 มีความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตรไดอยางปลอดภัย  

ขอ 2 มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณ  เคร่ืองมือในการแกปญหาเฉพาะทาง 

ขอ 3 มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะหระบบการทํางาน และนําความรูจากภาคทฤษฎีไปสู

ภาคปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

6.2 วิธีการสอน 

 สาธิตวิธีการใชอุปกรณ  เครื่องมือเพื่อใชการทํางาน 

6.3 วิธีการประเมินผล 

 การประเมนิจากวิธีการทํางาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี  หัวขอ/รายละเอียด  จํานวนช่ัวโมง  
กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อที่ใช(ถามี)  
ผูสอน  

1 

การรูจักอุปกรณปองกัน

อันตรายในงานกลึง เชื่อม 

หลอ และอบชุบ 

3 

บรรยาย แสดงรปู

อุปกรณ ยกตัวอยาง

อันตราย  ขอควรระวัง  

รศ.ดร.พรศิริ 

จงกล   

2 

การรูจักอุปกรณในงาน

กลึง เชื่อม หลอ และอบ

ชุบ 

3 

บรรยาย แสดงรปู

อุปกรณและเคร่ืองมือใน

การทํางาน   

คณะผูสอน   

3 การกลึงหัวฆอน   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

4 การกลึงดามฆอน   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

5 การเดินแนวเชื่อม   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

6 การเชื่อมรอยตอ   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

7 Midterm Exam   -   - -   

8 
การทดสอบคุณสมบัติ

ของทราย   
3 

บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

9 การทําแบบหลอ   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

10 การอบชุบโลหะ   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

11 การวัดความแข็ง   3 
บรรยาย สาธิต และ 

ชวยเหลือ     

คณะผูสอน   

12 
การทบทวนเนื้อหา 

   
3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

ปญหา แนวทางแกไข     

คณะผูสอน   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู  วิธีการประเมิน  สัปดาหที่ประเมิน  สัดสวนของการ

ประเมินผล  

1,4,6 1.การสังเกตพฤติกรรมและ 

การประเมนิจากวิธีการทํางาน 

2.การตรวจชิ้นงานที่นักศึกษาทําสง 

ทุกสัปดาห 

 

 

 10% 

 

20% 

2 การสอบ สัปดาหที่ 13 40% 

3 การเขียนรายงาน สัปดาหที่ 4,6,9,12 30% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

คูมือปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต โดย รศ.ดร. พรศิริ จงกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กรรมวิธีการผลิต โดย ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เว็ปไซตที่เก่ียวของกับ การกลึง เชื่อม หลอ และอบชุบโลหะ 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิการเรียนการสอนผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

การสอบถามความเห็นของนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 



8 

 

ผลการสอบของนักศึกษา  ผลการทํางานภาคปฏิบัติ  ผลการเขียนรายงาน 

การสังเกตการสอนของผูสอนปฏิบัติการ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

การประชุมผูสอนปฏิบัติการเพ่ือสรปุปญหาและแนวทางในการปรับปรุงการสอน รวมทั้งการเขาถึง

ผูเรียนอยางรวดเร็วในขณะท่ีฝกปฏิบัติและตองการความชวยเหลือ 

การนํามคอ.5มาวิเคราะห 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

การตรวจชิ้นงานของนักศึกษา  การพิจารณาผลการเขียนรายงานและผลการสอบ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การนําผลขอ 1,2 และ 4 มาทบทวนและวางแผนปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีการสอนและการสนับสนุน

ผูเรียน ผูสอนปฏิบัติการ 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 


