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รายละเอ ียดของรายว ิชา 
ชื่อสถาบนัอุดมศ ึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะ / สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อม ูลโดยท ั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
รหัส 30209311    ชื่อวิชา โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม 

                                 ชือ่วิชา Engineering   Metallurgy   
 

2.  จ านวนหน  วยกิต 
  3(2-2-5) หน่วยกิต  
 

3.  หล ักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 ประเภทรายวิชา    

 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 วิชาชีพบังคับ 
 วิชาชีพเลือก 
 วิชาเลือกเสรี 

 

4. อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบรายว ิชาและอาจารย์ผ ู้สอน 
           นาย สุริยา  ประสมทอง                                           อาจารย์ผู้สอน 
                               
5. ภาคการศ ึกษา / ชั้นป ีที่เรียน 
         กลุ่มเรียน เทคโนโลยอุีตสาหการ 

ภาคการศึกษาท ี่ 2 / 2560 
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก อน (Pre-requisite)   
         ไม่มี 
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมก ัน   (Co-requisites)   
 ไม่มี 

 

8.  สถานทีเ่รยีน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
 

9.  วันทีจ่ ัดทำหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล าสุด 
          วัน 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 2  จ ุดมุ งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.   จุดมุ งหมายของรายว ิชา 
   1.1 มีความรู้เรื่องปฏิบัติการเก่ียวกับเคมี  อะตอม  และการจับตัวของอะตอม    
               1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภาพสมดุลของโลหะผสมสองธาตุ แผนภาพสมดุลเหล็ก -
คาร์บอน   
               1.3 มีความรู้เกี่ยวขั้นตอนทฤษฏีการเปลี่ยน  Phase  ในการอบชุบเหล็ก  และการอบชุบเหล็ก 
               1.4 มีความรู้เกี่ยวขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
2.  ว ัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปร ับปรุงรายวิชา 
               เ พ่ือให้สอดคล้องในการบูรณาการการเรียนการสอนและตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 

หมวดท ี่  3  ล ักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายว ิชา 
                เพ่ือศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมี  อะตอม และการจับตัวของอะตอม แผนภาพสมดุลย์ของ
โลหะผสมสองธาตุ   แผนภาพสมดุลย์เหล็ก - คาร์บอน การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค คุณสมบัติทางกลของ
โลหะ  การแปรรูปโลหะ , การแตกร้าวและ Recrystallisation  การถลุงและผลิตเหล็ก  อิทธิพลของธาตุผสม
เติมในเหล็ก (Alloying  Elements  Effects)  ทฤษฏีการเปลี่ยนเฟสในการอบชุบเหล็ก  และการอบชุบเหล็ก 
 

 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม 
การฝ ึกปฏิบัต ิ /งาน 

ภาคสนาม/การฝ ึกงาน 
การศ ึกษา 
ด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชั่วโมงต่อ ภาค

การศึกษา 

สอนเสรมิตามความ
ต ้องการของน ักศึกษา 

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ 0 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศ ึกษาด้วยตนเอง 6 
ช ั่วโมงตอ่ส ัปดาห ์

 
3.  จ านวนชั่วโมงต  อสัปดาห์ท ี่อาจารย ์ให ้คำปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก  นักศึกษาเป็นรายบ ุคคล 
 -  อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให ้คำปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

 -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ จ านวน 1 ชั่วโมง 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4  การพ ัฒนาการเร ียนรู้ของนักศ ึกษา 
 
1.  ค ุณธรรม จร ิยธรรม 

1.1   ค ุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.2   ว ิธ ีการสอน  
          สอนโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง และแนะน าให้นักศึกษาปฏิบัติ 

1.3   ว ิธีการประเมินผล  
  ตรวจการแต่งกายนักศึกษา และตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าเรียน 
2.  ความรู้ 

2.1    ความรู้ที่ต้องได ้รับ 
 1. มีความรู้เรื่องปฏิบัติการเก่ียวกับเคมี  อะตอม  และการจับตัวของอะตอม    
               1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนภาพสมดุลของโลหะผสมสองธาตุ  แผนภาพสมดุลเหล็ก - คาร์บอน   
               1. มีความรู้เกี่ยวขั้นตอนทฤษฏีการเปลี่ยน  Phase  ในการอบชุบเหล็ก  และการอบชุบเหล็ก 
               1. มีความรู้เกี่ยวขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค            

2.2   วิธ ีการสอน  
                     บรรยาย การอภิปรายและสืบค้นข้อมูลแล้วน าเสนอของนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มย่อย 

 2.3   ว ิธีการประเม ินผล 
สอบกลางภาค สอบปลายภาค วัดผลจากการการน าเสนอ และให้คะแนน รายงาน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา   

  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.2  ว ิธ ีการสอน 
                    บรรยาย การอภิปรายและสืบค้นข้อมูลแล้วน าเสนอของนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มย่อย 

 3.3  ว ิธีการประเม ินผล 
                   น าเสนอข้อมูลจากการสืบค้นและร่วมกันอภิปราย 
4.  ทักษะความสัมพันธ ์ระหว  างบ ุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ ์ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบท ี่ต้องพัฒนา  
 - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
     4.2  วิธ ีการสอน   

                  แนะน าการท างานร่วมกัน 
     4.3 วิธ ีการประเมินผล  

                 วัดผลจากการการน าเสนอ และให้คะแนนรายงาน 
 



มคอ. 3 

หน้า 5 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะการวิเคราะห ์เช ิงต ัวเลข การส ื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา  

 - มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  - สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
                     - สามารถน าเสนอข้อมูลได้ 

    5.2  วิธ ีการสอน  
                  มอบหมายสืบค้นข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอส์นิกแล้วน าเสนอของนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มย่อย 

    5.3  ว ิธ ีการประเม ินผล  
                 วัดผลจากการการน าเสนอ และให้คะแนนรายงาน 
6. ทักษะพิสัย 

    6.1    ทักษะพิสัย 
                    - 

    6.2   วิธ ีการสอน  
                    - 

    6.3    ว ิธ ีการประเม ินผล   
              - 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเม ินผล 

1.   แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข ้อ  / รายละเอียด 
จ านวน 
ช ั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ช่ือผู้สอน 

1 บทน า 3 บรรยาย   อ. สุริยา  ประสมทอง 
2 ประวัติและเครื่องมือของนักโลหะ 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
3 โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก 3 บรรยาย อ. สุริยา  ประสมทอง 

4 โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก 3 บรรยาย อ. สุริยา  ประสมทอง 
5 การเสยีรูปถาวร 3 บรรยาย อ. สุริยา  ประสมทอง 
6 การอบอ่อนและงานขึ้นรูปร้อน 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
7 การก่อตัวของโลหะ 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
8 สอบกลางภาค 3  - 
9 แผนภาพการสมดุล 3 บรรยาย อ. สุริยา  ประสมทอง 

10 แผนภาพการสมดุล 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
11 แผนภาพสมดลุของเหล็ก - เหล็กคาร์ไบด ์ 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 

12 แผนภาพสมดลุของเหล็ก - เหล็กคาร์ไบด ์ 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
13 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
14 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
15 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
16 เหล็กและการถลุง 3 Power point อ. สุริยา  ประสมทอง 
17 สอบปลายภาค 3  - 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนร ู้  

กิจกรรมที ่ ผลการ เรียนรู ้ วิธ ีการประเมิน ส ัปดาห์ที่ ประเมิน ส ัดส  วนของการ ประเมินผล 
1 หน่วยที่ 1-4 

หน่วยท่ี 5-7 
 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

8 
17 

 

30% 
30% 

2 หน่วยท่ี 1-7 
 

บูรณาการความรู้ที่ได้
ศึกษาไปท า  ผลงาน 
การนำเสนอและการทำ
รายงานกล ุ่มการส่งงาน
ตามท ีมอบหมาย 

ตลอดภาคการศ ึกษา 30% 

กิจกรรมที ่ ผลการ เรียนรู ้ วิธ ีการประเมิน ส ัปดาห์ที่ ประเมิน ส ัดส  วนของการ ประเมินผล 
3 บทที่ 1-7 การเข้าช้ันเรยีน 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นการแต่ง
กาย 

ตลอดภาคการศ ึกษา 10% 
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หมวดท ี่ 6 ทรัพยากรประกอบการเร ียนการสอน  

1. เอกสารและตำราหลัก 

   ผศ. ศุภชัย  ประเสริฐสกุล .  “โลหะวิทยากายภาพส าหรับวิศวกร เล่ม 1”  
2. เอกสารและข้อม ูลส าค ัญ 
          ตารางงานโลหะ  คู่มือการเลือกใช้วัสดุ  
3. เอกสารและข ้อมูลแนะน า  
   William  D  Callister. “Material  Science  and  Engineering” John  Wiley &  Son, Inc.    
 

 

หมวดที่ 7  การประเม ินและปรับปร ุงการดำเน ินการของรายวิชา 
 

 1.  กลยุทธการประเมินประสิทธ ิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      จะมีวิธีการในการด าเนินการได้ดังนี้ 
       1.1  แบบประเมินอาจารย์ และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
      2.1  ประเมินผลส าฤทธิ์การเรียนรู้จากการประเมินผลของนักศึกษา       
3.  การปร ับปรุงการสอน 

หล ังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 2 จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางจัดการเรียนการ
สอนแล้วน าเข้าเสนอเข้าที ่ประชุมสาขาวิชา โดยการจ ัดก ิจกรรมในการระดม สมอง และหาข ้อมูล
เพ่ิมเติมในการปร ับปรงุการสอน ดังนี้ 

       3.1  ประชุมผู้สอน เกี่ยวกับปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
       3.2  การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของน ักศ ึกษาในรายว ิชา  
    สามารถด าเนินการได้ดังนี้       
      4.1 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาว ิชา ตรวจสอบผลการประเม ินการเรียนรู้ของนักศ ึกษา                   
โดยตรวจสอบข้อสอบ และ การใหค้ะแนนในด้านต่างๆ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประส ิทธิผลของรายว ิชา  

จากผลการประเม ิน และทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปร ุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

       5.1 ปร ับปรงุรายว ิชาท ุก 3 ปี หรือตามข ้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิ์   
       5.2  สลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให ้น ักศึกษามีมุมมองในเร ื่องการประย ุกต์ความรู้เกี่ยวกับป ัญหาต่าง ๆ 

 
 
 
 

 


