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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา
5643103.

วัสดุวศิ วกรรม (Material Engineering )

2 จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) (ทฤษฏี 2 ชัว่ โมง) – (ปฏิบตั ิ 2 ชัว่ โมง) -(ศึกษาเพิ่มเติม 5ชัว่ โมง)

3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชา กลุ่มวิชาบังคับ

4 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

5 ระดับการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 2

6 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
วิชาบังคับก่อน: ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1 เคมีทวั่ ไป

7 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี

8 สถานทีเ่ รียน
ห้อง 1214 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9 วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม่ ีการปรับปรุงครั้งล่าสุ ด
1 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจในไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มีคาร์บอนผสมถึงโครงสร้าง หรื อการ
เปลี่ยนแปลงของเหล็กหล่อ เหล็กตีแข็ง และปรับคุณภาพในด้านความแข็งแบบต่างๆ
2. นักศึกษามีความรู้ในการชุ บแข็งของเหล็กชนิ ดต่างๆ รวมทั้งเหล็กผสมชนิดต่าง ๆ และการชุ บแข็ง และอบ
ผงคาร์ บอนการเพิ่มผิวแข็งในการแทรกซึมของไนโตรเจน การอบอ่อน
3. นักศึกษามีความรู ในเรื่ องโครงสร้ าง ช่ วงของการเปลี่ ยนแปลงและการใช้ ที.ที .ที.ไดอะแกรม การเติบโต
ของโครงสร้างในอุณหภูมิต่าง ๆ กัน การกัดกร่ อนและการป้ องกันโดยวิธีต่าง ๆ
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
(1) นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
(2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้กบั การใช้วสั ดุต่าง ๆ

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มีคาร์ บอนผสมถึงโครงสร้าง หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของเหล็กหล่อ เหล็กตีแข็ง และปรับคุณภาพในด้านความแข็งแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้าง ช่วงของการเปลี่ยนแปลง
และการใช้ ที.ที.ที.ไดอะแกรมในการชุ บแข็งของเหล็กชนิ ดต่างๆ รวมทั้งเหล็กผสมชนิ ดต่าง ๆ และการชุ บแข็ง และ
อบผงคาร์ บอนการเพิ่มผิวแข็งในการแทรกซึ มของไนโตรเจน การอบอ่อน การเติบโตของโครงสร้างในอุณหภูมิต่าง
ๆ กัน การกัดกร่ อนและการป้ องกันโดยวิธีต่าง ๆ

2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 16 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
จานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
2
2
สอนเสริ มตามความต้องการของ
ไม่มี
5
ผูส้ อน/นักศึกษาเฉพาะราย

3 ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
-มีคุณธรรม จริยธรรม
-มีวน
ิ ัย ตรงต่อเวลา
-มีความขยันและอดทน
(2)วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
เรี ยนรู ้พร้อมกับเอกสารที่นอกเหนือจากเอกสารหลัก พร้อมแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในการเรี ยนรู้
(3) วิธีการประเมินผล
การประเมินผลโดยดูจากการสังเกตุพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่างๆหลังจากได้รับการสอนและ
อบรม และประเมินจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดยร่ วม การอ้างอิงถึงบทความที่นามาใช้

2 ความรู้
(1) ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- เข้าใจหลักการเขียนโครงการ
- สามารถนาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
- สามารถประยุกต์ใช้งานบริ หารงานอุตสาหกรรม ได้
(2) วิธีการสอน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.วิธีสอน
1.1 บรรยายและอธิบายตามเนื้อหา
1.2 ลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง
2.กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.1 ศึกษาจากเอกสาร
2.2 ฟังบรรยายประกอบสื่ อ
2.3 ลงมือปฏิบตั ิตามใบงาน
2.3 ทาแบบฝึ กหัด
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(3) วิธีการประเมิน
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาค
1.1.1 การเข้าร่ วมกิจกรรม - การเรี ยนการสอน
1.1.2 นาเสนอโครงการระหว่างภาคเรี ยน
1.1.3 สอบความก้าวหน้าโครงการกลางภาคเรี ยน
1.2 คะแนนสอบปลายภาค
2. การประเมินผล
ระดับ A คะแนนระหว่าง 80 – 100
ระดับ B+ คะแนนระหว่าง 75 - 79
ระดับ B คะแนนระหว่าง 70 – 74
ระดับ C+ คะแนนระหว่าง 65 – 69
ระดับ C คะแนนระหว่าง 60 - 64
ระดับ D+ คะแนนระหว่าง 55 - 59
ระดับ D คะแนนระหว่าง 50 – 54
ระดับ E คะแนนระหว่าง 0 – 49
ระดับ I คะแนนระหว่าง 0 – 50

ร้อยละ 70
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน = รอ

3 ทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- เน้นการทดลอง ทดสอบ และการนาเสนองานที่ได้ทดลอง
(2) วิธีการสอน
- ศึกษาเรี ยนรู้จากทฤษฏีและการลงมือปฏิบตั ิ
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบ และการฝึ กปฏิบตั ิ
- การพัฒนาตนเองก่อนและหลังเรี ยนรู ้
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4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
4.1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.1.4 ทักษะการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบตั ิตวั ที่ดีต่ออาจารย์
(2) วิธีการสอน
4.2.1 ให้ทาโครงการร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้นการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนในวิชากับปั ญหาที่กาหนด
4.2.2 แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความ
เชื่อมโยงในเนื้ อหา
4.2.3 พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็ นของทักษะต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส
(3) วิธีการประเมิน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
4.3.2 ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
4.3.3 ประเมินพฤติกรรมนอกห้องเรี ยน เมื่อพบนักศึกษา
4.3.4 การสอบ ด้วยข้อสอบ

5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 ทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยทารายงาน และนาเสนอในชั้นเรี ยน
5.1.2 ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
5.1.3 ทักษะการค้นหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
5.1.4 ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(2) วิธีการสอน
5.2.1 เน้นการสอนที่ใช้ปัญหานา ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปั ญหาเพื่อนาไปสู่ การค้นพบ
ข้อสรุ ปหรื อทฤษฏีใหม่
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ หรื อสื่ อการสอน e-Learning และทา
รายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
5.2.3 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.4 ท้าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษาในระหว่างการสอนโดยการตั้งคาถามที่มาจากปัญหาจริ ง หรื อ
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บทความวิชาการ เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
(3) วิธีการประเมิน
5.3.1 การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
5.3.2 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3 การสอบ ด้วยข้อสอบ

6

ด้านทักษะในการปฏิบัตทิ างอาชีพ

(1) ทักษะทางด้ านทักษะในการปฏิบัติทางอาชีพ
- เน้นการทดลอง ทดสอบ และการนาเสนองานที่ได้ทดลอง
(2) วิธีการสอน
- ศึกษาจากการลงมือปฏิบตั ิ
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบ และการฝึ กปฏิบตั ิ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ า
มี)
บรรยาย - อภิปราย นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

1

บทที่ 1 บทนา

4

2-3

บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและ
พันธะเคมี

8

บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ

นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

4

บทที่ 3 การจัดตัวของอะตอมและ
โครงสร้างของผลึก

4

บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ

นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
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5

บทที่ 4 การแข็งตัวของโลหะ ความ
ไม่สมบูรณ์ของผลึก และ
กระบวนการแพร่ ภายในของแข็ง

4

6

บทที่ 5 สมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุ

4

7

บทที่ 6 สมบัติเชิงกลของโลหะ

8
9

บทที่ 7 วัสดุพอลิเมอร์

10

บทที่ 8 เฟสไดอะแกรม

11-12
13

บทที่ 9 โลหะอัลลอยด์หรื อโลหะ
ผสม
บทที่ 10 วัสดุเซรามิก

14

บทที่ 11 วัสดุแม่เหล็ก

15

บทที่ 12 การกัดกร่ อน

16

บทที่ 13 วัสดุผสม

17
รวม
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บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ

นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
สอบกลางภาค
(ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
8
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
4
บรรยาย - ลงมือ
ปฏิบตั ิ
สอบปลายภาค
(ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)
32

นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน การ
สอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

กาหนดการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที่)
3
8
17
ตลอดภาค
การศึกษา

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
5.2.1
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.1,
3.1.2
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
65%

5%
10%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และสาโรช ฐิติเกียรติพงศ์.วัสดุในงานวัศวกรรม.ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด(มหาชน).กรุ งเทพฯ:2539.
แม้น อมรสิ ทธิ์ และสมชัย อัครทิวา.วัสดุวศิ วกรรม. มหานครมหาวิทยาลัย.กรุ งเทพฯ:มปป.
เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร. วัสดุศาสตร์ มูลฐาน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพ ฯ : 2532.
W.bolton.Materials for Engineering.W.Bolton :2000.
William F.Smith.Foundations of Materials Science and Engineering.Mc Graw -Hill,Inc.Singapore :1993.
William.F.Smith.Prineiples of Materials Science and Engineering.Mc Graw-Hill,Inc. United States of
America :1996.

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ปรี ดา พิมพ์ขาวขา. เซรามิกส์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุ งเทพ ฯ : 2539.
ไพพรรณ สันติสุข.วัสดุอุตสาหกรรม.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพฯ:2529.
แม้น อมรสิ ทธิ์ และสมชัย อัครทิวา.วัสดุวศิ วกรรม. มหานครมหาวิทยาลัย.กรุ งเทพฯ:มปป.
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เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร. วัสดุศาสตร์ มูลฐาน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพ ฯ : 2532.
D.Raskeland.The Science and Engineering of Materials.Pws Publising
Company.Boston:1994.
Singer Sonjas.Industrial Ceramies.New York.Chemical Publishing :1968.
Kenny.John B.The Comolete Book of Potterry Making.Chilton Book Company.
NewYork :1968
W.bolton.Materials for Engineering.W.Bolton :2000.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และสาโรช ฐิติเกียรติพงศ์.วัสดุในงานวัศวกรรม.ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด
(มหาชน).กรุ งเทพฯ:2539.
ปรี ดา พิมพ์ขาวขา. เซรามิกส์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุ งเทพ ฯ : 2539.
ไพพรรณ สันติสุข.วัสดุอุตสาหกรรม.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพฯ:2529.
มานพ ตัสตระบัณฑิตย์และสาลี แสงห้าว.วัสดุช่างอุตสาหกรรม .บริ ษทั ประชาชนจากัด.
กรุ งเทพฯ :2538
แม้น อมรสิ ทธิ์ และสมชัย อัครทิวา.วัสดุวศิ วกรรม. มหานครมหาวิทยาลัย.กรุ งเทพฯ:มปป.
เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร. วัสดุศาสตร์ มูลฐาน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพ ฯ : 2532.
อรรจน์ ประภาพิทยากรและพิพฒั น์ เมฆประเสริ ฐ.ทีส่ ุ ดของวัสดุช่าง.โอ.เอส.พริ๊ นติ้งเฮาส์.
กรุ งเทพ:2531.
อาชีวศึกษา,กรม.วัสดุช่าง.โรงพิมพ์คุรุสภา.กรุ งเทพฯ:2511.
L.H. Van Viack.Elements of Materials Science and Engineering.Publishing
Company,Reading:1987.
D.Raskeland.The Science and Engineering of Materials.Pws Publising
Company.Boston:1994.
Singer Sonjas.Industrial Ceramies.New York.Chemical Publishing :1968.
Kenny.John B.The Comolete Book of Potterry Making.Chilton Book Company.
NewYork :1968
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W.bolton.Materials for Engineering.W.Bolton :2000.
William F.Smith.Foundations of Materials Science and Engineering.Mc GrawHill,Inc.Singapore :1993.
William.F.Smith.Prineiples of Materials Science and Engineering.Mc Graw-Hill,Inc.
United States of America :1996.

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
7.1.2 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
7.1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
7.2.1 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
7.2.2 ผลการสอบ
7.2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้

3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
7.3.2 การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
7.4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ผสู ้ อน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีองค์ความรู ้ในวิชานี้
7.1.1 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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