มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
010523410 คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ (COMPUTER-AIDED DESIGN)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ ผ้ ูสอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
วิชาบังคับ: 141001 เขียนแบบวิศวกรรม บังคับก่อน
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
หลักสูตรปรับปรุง 2551 และ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
-
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลั ก การเบื อ้ งต้ นของระบบ CAD ที่ ใ ช้ ในอุ ต สาหกรรม หลั ก การประยุ ก ต์ นํ า เอาเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ พร้ อมทังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ สําเร็ จรู ปมาใช้ ในการออกแบบ และเขียนแบบโดยใช้
ระบบมาตรฐาน ISO วิธีการสร้ างภาพรู ปทรงเรขาคณิต การกําหนดขนาดให้ กับชิน้ งาน การแก้ ไขรู ปภาพ
ตลอดจนการสร้ างภาพ 3 มิติ ตัวอย่าง งานออกแบบเครื่ องมือลําเลียง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ ตามความประสงค์ ข อง ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคการศึกษา
ผู้เรี ยน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้ วยตนเอง 6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนแต่ละท่านจะแจ้ งเวลาให้ นกั ศึกษามาปรึกษานอกตารางเรี ยนในครัง้ แรกของการเรี ยน
การสอน โดยอาจารย์ผ้ สู อนจะจัดเวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการอย่าง
น้ อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นถึงภาระ ความรับผิดชอบของอาชีพวิศวกร และผลกระทบที่
เกิดขึ ้นหากวิศวกรไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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- สอดแทรกแนวคิดเรื่ องระเบียบวินยั ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษาได้ ตระหนักถึงการเคารพระเบียบข้ อบังคับ
โดยยกตัวอย่างจริ งจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้ องเรี ยน เช่น การเข้ า เรี ย นตรงต่อเวลา มารยาทการใช้
อุปกรณ์สอื่ สาร เป็ นตน
- ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษาได้ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ โดยยกตัวอย่างจริ งจากพฤติกรรมนักศึกษาใน
ห้ องเรี ยน เช่น การลอกการบ้ าน การลอกกันระหว่างการทดสอบย่อย เป็ นต้ น กําหนดบทลงโทษและชี ้ให้ เห็น
ถึงผลของพฤติกรรมดังกล่าวที่จะสงผลกระทบต่อสังคมในอนาคต
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าชั ้นเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
เพือ่ ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบถึง พื ้นฐานความเค้ น ความเครี ยดจากแรงในแนวแกนและแรงบิด การ
เขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ ความเค้ นจากโมเมนต์ดดั และแรงเฉือน ความเค้ นรวมและการ
วิเคราะห์ความเค้ น การเปลี่ยนรูปทรงและระยะการโก่งของคาน การวิเคราะห์การโก่งงอของเสา
2.2 วิธีการสอน
บรรยายโดยใช้ Power Point และกระดานดํา ให้ แบบฝึ กหัดทําในห้ อง การบ้ าน ทําการทดสอบย่อย
และสอนเสริ ม
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้ วยข้ อสอบ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ และแก้ ไขปั ญหาด้ าน
วิศวกรรมได้ อย่างมีระบบ มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรื อองค์ความรู้ตอ่ ยอดจากเดิมได้ อย่างสร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
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ใช้ ตวั อย่างที่ใกล้ เคียงหรื อเหมือนกับงานจริ งประกอบการสอน กระตุ้นให้ นกั ศึกษาคิดด้ วยตนเอง
และแสดงความคิดในการเริ่ มต้ นวิเคราะห์ปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้
ที่ศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีความรั บผิดชอบในการกระทํา ของตนเองและรั บผิดชอบงานในกลุ่ม สามารถเป็ นผู้ริเริ่ มแสดง
ประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์ทงส่
ั ้ วนตัวและส่วนรวม รู้ จักบทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทํ า งานตามที่ ม อบหมาย สามารถปรั บ ตัว และทํ า งานร่ ว มกับ ผู้อื่น ทัง้ ในฐานะผู้นํา และผู้ต ามได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้ านความ
ปลอดภัยในการทํางาน
4.2 วิธีการสอน
เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ ทํางานทังกลุ
้ ม่ และเดี่ยว ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการกําหนดโจทย์
กําหนดบทบาทในการทํางาน และให้ นําเสนอผลงาน รวมทังให้
้ นกั ศึกษามีบทบาทในการให้ ความเห็นกับ
ผลงานของคนอื่น หรื อกลุม่ อืน่
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ รับมอบหมาย และพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรี ยน และ
การนําเสนอผลงาน

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
สามารถแนะนําประเด็นการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิ ภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อการนํ าเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม มีความสามารถและความมัน่ ใจในการสรุ ปผลการศึกษา
สามารถใช้ เ ครื่ องมื อ การคํ า นวณและเครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรมเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ศ วกรรมที่
เกี่ยวข้ องได้
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5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-Learning หรื อทํารายงาน
และให้ นําเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตังคํ
้ าถามหรื อยกตัวอย่างที่มาจากปั ญหาจริ งใน
อุตสาหกรรม หรื อบทความวิชาการ เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ กคิดหาวิธีการแก้ ปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ได้ รับมอบหมาย การนํ าเสนอผลงาน และพฤติกรรมของนักศึกษา
ระหว่างการเรี ยนและการนําเสนอผลงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หลักการเบื ้องต้ นของระบบ CAD ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม หลักการประยุกต์นําเอาเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้ อม
ทังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ สําเร็ จรู ปมาใช้ ในการออกแบบ และเขียนแบบโดยใช้ ระบบมาตรฐาน ISO วิธีการ
สร้ างภาพรู ปทรงเรขาคณิต การกําหนดขนาดให้ กับชิ ้นงาน การแก้ ไขรู ปภาพ ตลอดจนการสร้ างภาพ 3 มิติ
ตัวอย่าง งานออกแบบเครื่ องมือลําเลียง
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
การแนะนําบทเรี ยน หลักการเบื ้องต้ นของ
ระบบ CAD ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม และ
นวัตกรรม CAD/CAM/CAE
2

3
4

การประยุกต์นําเอาเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ กบั โปรแกรมสําเร็จรูป
มาใช้ ในการออกแบบ และเขียนแบบ การ
ใช้ งานขันพื
้ ้นฐาน
การเขียนเส้ นร่าง(Sketch)
วิธีการสร้ างภาพรูปทรงเรขาคณิต การ
สร้ างชิ ้นงานจากการหมุนกวาด และหน้ า
ตัดกลมกลืน

ชม.
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point

ผู้สอน
spv

3

บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ Spv
ให้ ปฏิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

3
3

“
Spv
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ Spv
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

6
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
5
การสร้ างชิ ้นงานสําเนาชุดและการลบมุม
6
การสร้ างชิ ้นงานจากความรู้รวบยอด
7
เขียนแบบโดยใช้ ระบบมาตรฐาน ISO
8
9
10

15

สอบกลางภาค
สร้ างกระดาษแบบแปลน
การบอกขนาดชิ ้นงาน, การแก้ ไขรูปภาพ,
สร้ างต้ นแบบกระดาษแบบแปลน
การสร้ างชิ ้นส่วนสําเร็จมาตรฐาน เช่น
เกลียว, สลัก, สปริ ง เป็ นต้ น
สร้ างชิ ้นงานสมมาตร, สมมาตรในเส้ นร่าง,
การสร้ างผิวคูข่ นาน, การทําชุดสําเนาและ
สร้ างชิ ้นส่วนสําเร็ จ
สร้ างชิ ้นงานจากการหมุน, สมการควบคุม
ความสัมพันธ์, การสร้ างชิ ้นงานผนังบาง
และแผ่นครี บ
การประยุกต์ ได้ แก่ งานโลหะแผ่น, การออก
แบบผลิตภัณฑ์, การเขียนเส้ นร่าง 3 มิติ
ตัวอย่าง งานออกแบบเครื่ องมือลําเลียง

16

ทบทวน และนําเสนอโครง(งานกลุม่ )

11
12

13

14

ชม.
3
3
3

3
3
3
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
“
“
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

ผู้สอน
Spv
Spv
Spv

“
Spv
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ Spv
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ Spv
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ spv
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

3

บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ Spv
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

3

บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และ
ให้ ปฎิบตั ิในชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

3

spv
spv

7

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรี ยนรู้*

กลุม่ ที่ 2, 3

กลุม่ ที่ 1, 2,
3, 4, 5
กลุม่ ที่ 1, 2,
3, 4, 5

วิธีการประเมิน
ทดสอบย่อย (2 ครัง้ )
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

กําหนดเวลา
การประเมิน
(สัปดาห์ ท่ )ี
5, 12
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชัน้
เรียน
ปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า
การศึกษา
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน
หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
20%
30%
30%
10%

10%

1. ตําราและเอกสาร
1) ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, SolidWorks ขัน้ พืน้ ฐาน., กรุงเทพมหานคร, สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปน),
ุ่ 2548
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1) ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ; การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้ วย SolidWorks: การสร้ าง
ชิน้ งาน.,กรุงเทพมหานคร, สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน),
ุ่ 2548
2) ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ; คู่มือเขียนแบบวิศวกรรม (ฉบับสมบูรณ์ ), กรุงเทพมหานคร, สมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน),
ุ่ 2551
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาแบบออนไลน์ ที่จดั ทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ การประเมินแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถให้ ความเห็นได้ โดยอิสระ และผลการประเมินจะ
ถูกนําไปใช้ ในการพิจารณาผู้สอนโดยการหารื อร่วมกันในระดับภาควิชา
3. การปรับปรุ งการสอน
ใช้ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากการบรรยายในชั ้นเรี ยน โดยนักศึกษาสามารถเข้ าชม
วิดีโอการสอนได้ ตลอดเวลาผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ตของภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผลการสอบ (เกรด) ของนักศึกษาจะต้ องผ่านความเห็นชอบของคณาจารย์ในระดับภาควิชา โดย
สามารถเปรี ยบเทียบได้ วา่ นักศึกษากลุม่ เดียวกันที่เรี ยนวิชาอื่นๆมีผลการเรี ยนเป็ นอย่างไร แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญหรื อไม่ในแต่ละรายวิชา หลังจากนัน้ ต้ องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ ให้ ความเห็นชอบในขั ้นตอนสุดท้ าย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
เนื่องจากรายวิชานี ้มีผ้ สู อนมากกว่าหนึ่งท่าน ดังนันผู
้ ้ สอนทังหมดจํ
้
าเป็ นต้ องหารื อถึงเนื ้อหาในการ
เรี ยนการสอน เพื่อทําการปรับปรุ งเนื ้อหาในทุกๆ ภาคการศึกษากรณีที่จําเป็ น เช่น การเปลี่ยนตําราเรี ยนที่
ทันสมัยขึน้ เป็ นต้ น และนํ าข้ อคิดเห็นจากการประเมินของนักศึกษามาประกอบการหารื อ เพื่อปรั บปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดผล ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
15154308 คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ (COMPUTER-AIDED DESIGN)
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ ผ้ ูสอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ; spv@kmutnb.ac.th, 081 6455411
; http://www.facebook.com/MHE.KMUTNB
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
วิชาบังคับ: 141001 เขียนแบบวิศวกรรม บังคับก่อน
สัปดาห์ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

ชม.

1

การแนะนําบทเรี ยน หลักการเบื ้องต้ นของระบบ CAD ที่
ใช้ ในอุตสาหกรรม และนวัตกรรม CAD/CAM/CAE

3

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน/สือ่ ที่ใช้
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point

ผู้สอน
spv

9
2

15

การประยุกต์นําเอาเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ กบั
โปรแกรมสําเร็ จรูปมาใช้ ในการออกแบบ และเขียนแบบ
การใช้ งานขันพื
้ ้นฐาน
การเขียนเส้ นร่ าง(Sketch)
วิธีการสร้ างภาพรู ปทรงเรขาคณิต การสร้ างชิ ้นงานจาก
การหมุนกวาด และหน้ าตัดกลมกลืน
การสร้ างชิ ้นงานสําเนาชุดและการลบมุม
การสร้ างชิ ้นงานจากความรู้รวบยอด
เขียนแบบโดยใช้ ระบบมาตรฐาน ISO
สอบกลางภาค
สร้ างกระดาษแบบแปลน
การบอกขนาดชิ ้นงาน, การแก้ ไขรู ปภาพ, สร้ างต้ นแบบ
กระดาษแบบแปลน
การสร้ างชิ ้นส่วนสําเร็ จมาตรฐาน เช่น เกลียว, สลัก,
สปริ ง เป็ นต้ น
สร้ างชิ ้นงานสมมาตร, สมมาตรในเส้ นร่าง, การสร้ างผิว
คูข่ นาน, การทําชุดสําเนาและสร้ างชิ ้นส่วนสําเร็ จ
สร้ างชิ ้นงานจากการหมุน, สมการควบคุมความสัมพันธ์,
การสร้ างชิ ้นงานผนังบางและแผ่นครี บ
การประยุกต์ ได้ แก่ งานโลหะแผ่น, การออก แบบ
ผลิตภัณฑ์, การเขียนเส้ นร่ าง 3 มิติ
ตัวอย่าง งานออกแบบเครื่ องมือลําเลียง

16

ทบทวน และนําเสนอโครง(งานกลุม่ )

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3

บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

spv

3
3

“
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
“
“
“

spv
spv

“
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย ใช้ power point และให้
ปฎิบตั ใิ นชัว่ โมง ตามแบบฝึ กหัด

spv
spv

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

spv
spv
spv

spv
spv
spv
spv
spv
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรี ยนรู้ *

กลุม่ ที่ 2, 3
กลุม่ ที่ 1, 2,
3, 4, 5
กลุม่ ที่ 1, 2,
3, 4, 5

วิธีการประเมิน
ทดสอบย่อย (2 ครัง้ )
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเข้ าชั ้นเรี ยน การมีสว่ นร่วม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัน้
เรี ยน
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การ
นําเสนอรายงาน การทํางานกลุม่ และ
ผลงาน

กําหนดเวลา
(สัปดาห์ ท่ )ี
5, 12
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
20%
30%
30%

ปลายภาค
การศึกษา

10%

10%

1. ตําราและเอกสาร
1) ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, SolidWorks ขันพื
้ ้นฐาน., กรุงเทพมหานคร, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปน),
ุ่ 2548
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1) ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ; การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้ วย SolidWorks: การสร้ างชิ ้นงาน.,
ุ่ 2548
กรุงเทพมหานคร, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน),
2) ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ; คูม่ ือเขียนแบบวิศวกรรม (ฉบับสมบูรณ์), กรุงเทพมหานคร, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปน),
ุ่ 2551

