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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยนครพนม   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา    
30302210 ชื่อรายวิชา วัสดุอุตสาหกรรม 
 ชื่อรายวิชา  Materials of Induatrail 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6)               จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        นางสาววิชุดา ตามัย 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   

 ชื่อรายวิชา:  ไม่มี 
                          ชื่อรายวิชา:  None 

8.  สถานที่เรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยนครพนม 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

มคอ.3 
3 33 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานของวัสดุศาสตร์ 
          1.2 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับวัสดุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 

 
หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
          โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การจัดตัวของอะตอม โครงสร้างผลึก การแข็งตัวของโลหะ ความไม่
สมบูรณ์ของผลึก กระบวนการแพร่ภายในของแข็ง คุณสมบัติทางไฟฟ้า ทางกล ทางกายภาพ ของวัสดุ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ ชนิด การผลิต ประเภทการใช้งานของวัสดุที่เป็นอโลหะและโลหะ โดยเน้นวัสดุที่
น าไปประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน การศึกษาด้วย

ตนเอง 
สอนเสริม 

3 (3-0-6) 54 - 90 - 
 
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปนนรายบุคคล 
 นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือรับค าปรึกษาและข้อแนะน าทางวิชาการรายวิชา
วัสดุอุตสาหกรรม 
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ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปนนรายบุคคล 
 

 
กลุ่ม 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

 
วัน-เวลา ให้
ค าปรึกษา 

สถานที่
หรือ

หมายเลข
ห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข
โทรศัพท์ ผู้สอน 

ที่อยู่ของ 
E-mail ผู้สอน 

รวมจ านวน 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์
ที่ให้

ค าปรึกษา  
1. 
 

นางสาววิชุดา 
ตามัย 

 วันจันทร์ 
16.00 – 17.00 

น.  

    ท.4 
โรงงาน
ช่างยนต์ 

098-8300044 Wichuda.me@g
mail.com   

1 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1 []  มีความรู้ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  รู้จักเสียสละ  และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

1 มีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
รู้จักเสียสละ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1 ประเมินจากการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาที่
เป็นไปอย่างสุจริต 

2 []  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และหน้าที่  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  
เคารพกฎระเบียบ  และข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 

2 ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

2 ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและ
ครบถ้วน   

3 [  ]  เป็นสมาชิกที่ดี   มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร  และมี
ภาวะผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคล
อ่ืน 
 

3…………………..…… 3…………………..…… 

4 [  ]  มีความรู้ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

4…………………..…… 4…………………..…… 4 ประเมินผลจากกรณีศึกษา
และการอภิปราย  โดยใช้
ความรู้ทางวิศวกรรม            

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้าน
วิศวกรรม  และสามารถน าไป

1 จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยจัดกิจกรรมในลักษณะ

1 ประเมินด้วยการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษาและ
สอบปลายภาคการศึกษา 
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ประยุกต์ได้ ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาได้ 

บูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
เข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่  

 

2 []  มีความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก 
 

2จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยจัดกิจกรรมให้ค้นคว้าหา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
 

2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอ 

3 []  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

3 จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้สัมผัสกับวิทยากรที่
มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีต้องการปลูกฝัง 
ตามโอกาสอันควร   
 

3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลบุคคล 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มีความสามารถในการค้นหา
ความรู้ ข้อมูล และประเมินความ
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  ใคร่ครวญด้วย
เหตุผล  และมีวิจารณญาณ  
 

1 ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของ
ผู้เรียนตั้งแต่  คิดวิเคราะห์  
การค านวณค่าต่าง ๆ   
 

2 []  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 

2 จัดการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในชั้นเรียน  เพื่อ
ฝึกสังเกต  สัมภาษณ์ พูดคุย 

2 ประเมินด้วยการพูดรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห์  
สรุปผล  และอธิบายต่อหน้าชั้น
เรียน 
 
 

3 []  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือที่
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
ๆ 
 

3. จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพ่ือ
น าความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  สู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

3. ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของ
ผู้เรียนตั้งแต่  คิดวิเคราะห์   
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
4.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม 
 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การท างานเป็นคู่ หรือเป็น
กลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ   

1 สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้เรียน สังเกตแนวคิด แนว
ทางการตอบปัญหาแบบเฉพาะ
หน้า 
 

2 [  ]สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่
ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
 
 

2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น  ท างานกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมุติร่วมกัน 

2 สร้างแบบประเมินทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  ส าหรับ
ให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองและ
ประเมินเพ่ือน 

3 []  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับ
ผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และชุมชน  มี มนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที่ ได้รับในงาน
กลุ่ม 
 

3 สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 

4 [  ]  มีภาวะผู้น า 
 

4…………………..…… 4…………………..…… 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยุทธ์/ 
วิธีการสอน 

5.3 กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล  

1 []  สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณ์ตรงให้ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ 
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความรู้และความเข้าใจผ่านสื่อ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ   

2 []  สามารถสืบค้น ศึกษา 
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 
 

2  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 

2 จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 
สืบค้นข้อมูลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีในระหว่างร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

3 [  ]  สามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3…………………..…… 3…………………..……  

 
 
6. ด้านทักษะพิสัย 
 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล  

1. [  ] สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลกับ
ศาสตร์ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ............................... 1. ................................. 

2. [  ] สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบและปลอดภัย 

2. ............................... 2. ................................. 
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3. [  ]มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติ  มี
ทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม  และมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

3. ............................... 3. ................................. 

 

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน (จัดท าแผนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 
กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 

การสอน 
อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 
 

- ชี้แจงแนวการ
สอน กิจกรรม
รายวิชาและ
แบง่กลุ่มการเรียน 
- บทน าสู่วัสดุ
วิศวกรรม 
ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง,
สมบัติ,กระบวนการ
ผลิต,สมรรถนะของ
วัสดุ 
- ประเภทของวัสดุ 
 

3  
 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

2. บรรยายในชั้น
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “บทน าสู่
วัสดุวิศวกรรม”  

3. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

4. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น

1. แนวการ 
จัดการเรียนรู้ 
2. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้ + 
whiteboard 
3. หนังสือ+
Presentation 
4. แบบทดสอบ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

5. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

2 
 

- โครงสร้างอะตอม
และผลึก 

3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

- บรรยายในชั้นเรียน 
ประกอบสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
เรื่อง “ความเค้น
และความเครียด ”  

๒. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๓. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๔. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 

3 
 

การแพร่ของ
อะตอมและการ
แข็งตัวของโลหะ 

3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

๒.  บรรยายในชั้น

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “คุณสมบัติ
ต่างๆของวัสดุ”  

๓.  ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๔.  การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๕.  ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

4 
 

สมบัติทางกลและ
การทดสอบ 

3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

บรรยายในชั้นเรียน 
ประกอบสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง 
“คุณสมบัติของวัสดุ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ”  
๒. ถามตอบ หรือ

อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ความเข้าใจ  

๓. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๔. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

5 
 

การเปลี่ยนรูปอย่าง
ถาวร กลไกการเพ่ิม
ความแข็งแรงและ
อิทธิพลของความ
ร้อนที่มีต่อโลหะ 
 

3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

๒. บรรยายในชั้น
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “ความเค้น
ในภาชนะรูป
ทรงกระบอก
กลวงผนังบาง
และความเค้นใน
ถังทรงกลมผนัง
บาง”  

๓. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๔. การสรุปและ

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๕. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
6 
 

โลหะกลุ่มเหล็ก 3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

บรรยายในชั้นเรียน 
ประกอบสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง 
“การต่อโดยใช้หมุด
ย้ าและการเชื่อมต่อ”  
๒. ถามตอบ หรือ

อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๓. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๔. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 

7 การชุบอบ 3 - ๑. ท าแบบทดสอบ 1. บรรยายโดย อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 เหล็กกล้า ก่อนเรียน 

๒. บรรยายในชั้น
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “สูตรของ
แรงบิดและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงบิด
และก าลัง”  

๓. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๔. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๕. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

8 สอบกลางภาค 
9 
 

โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 

3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

บรรยายในชั้นเรียน 
ประกอบสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง 

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
“พลังงาน
ความเครียดในการ
บิดแบบยืดหยุ่น  
แรงบิดบนวัสดุผนัง
บางและแรงบิดบน
รูปหน้าตัดแบบ
ต่างๆ”  
๒. ถามตอบ หรือ

อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๓. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๔. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

10-11 
 

โพลิเมอร์ 3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

บรรยายในชั้นเรียน 
ประกอบสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง 
“ชนิดของคานและ
ชนิดของแรงหรือ
น้ าหนักท่ีกระท าบน
คาน”  

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๒. ถามตอบ หรือ

อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๓. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๔. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

12-13 
 

เซรามิกและแก้ว - 3 ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

๒. บรรยายในชั้น
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “แรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด
ภายในคานและ
แผนภาพของ
แรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด
ภายในคาน”  

๓. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ความเข้าใจ  

๔. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๕. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

14-15 
 

วัสดุผสม 3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

๒. บรรยายในชั้น
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “ความเค้น
ดัดล้วน ความ
เค้นดัดธรรมดา
และการหาค่า
ความเค้นดัดที่
เกิดข้ึนในคาน ”  

๓. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเขา้ใจ  

๔. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๕. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

16-17 
 

การกัดกร่อน 3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

บรรยายในชั้นเรียน 
ประกอบสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง 
“ความเค้นเฉือนใน
คานรูปหน้าตัดต่างๆ
และการพิจารณาทั้ง
โมเมนต์ดัดและแรง
เฉือนส าหรับการ
ออกแบบคาน”  
๒. ถามตอบ หรือ

อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๓. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๔. ท าแบบทดสอบ

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา ตามัย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
หลังเรียน 

18-19 สมบัติทางไฟฟ้า 
แม่เหล็ก แสง และ
ความร้อนของวัสดุ 

3 - ๑. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

๒. บรรยายในชั้น
เรียน ประกอบ
สื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
เรื่อง “การโก่ง
ของคานและการ
ค านวณหาการ
โก่งของคาน”  

๓. ถามตอบ หรือ
อภิปรายในชั้น
เรียน ทดสอบ
ความเข้าใจ  

๔. การสรุปและ
ขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม  

๕. ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

1. บรรยายโดย 
ใช้ใบความรู้+ 
whiteboard  

2. หนังสือ+ใบ
ความรู้ 

อ.วิชุดา 

20 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ การเรียนรู้

ด้าน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วน

การ
ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

1.1  มีความรู้ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  รู้จักเสียสละ  และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
1.2  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
หน้าที่  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  เคารพ
กฎระเบียบ  และข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  
1.3  เป็นสมาชิกที่ดี   มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร  และมี
ภาวะผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคล
อ่ืน 
1.4  มีความรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียน 

การส่งงานตรง
เวลา การแสดง
ความคิดเห็น 

และการ
อภิปราย 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 
 

2 ความรู้ 2.1  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้าน
วิศวกรรม  และสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาได้ 
2.2  มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล  ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก 
2.3  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อย 
สอบปฏิบัติงาน 
 
 

สัปดาห์ที่ 
8 
 

25% 
 
 

3 ทักษะทาง
ปัญญา  

3.1  มีความสามารถในการค้นหา
ความรู้ ข้อมูล และประเมินความ

ประเมินจาก
งานที่มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 20% 
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กิจกรรมที่ การเรียนรู้
ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
3.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ และประยุกต์
ความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
3.3  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือที่
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
ๆ 
 

การปฏิบัติงาน 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

4.1  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม 
4.2  สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่
ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
4.3  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับ
ผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และชุมชน  มี มนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป 
4.4  มีภาวะผู้น า  

ประเมินและ
สังเกต

พฤติกรรมจาก
การท ากิจกรรม

กลุ่ม 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี

5.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
5.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม 
5.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือ

การเข้า
ห้องเรียน 
การส่งงาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 
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กิจกรรมที่ การเรียนรู้
ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
สารสนเทศ  ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6 ทักษะ

ความสามารถ
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

6.1  สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลกับ
ศาสตร์ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6.2  สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือได้
อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบและปลอดภัย 
6.3  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติ  มี
ทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม  และมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

ประเมินจาก
งานที่มอบหมาย 
การปฏิบัติงาน 

ทุกสัปดาห์ 
 

20% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก      

- เอกสาร ใบความรู้  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

1) รองศาสตราจารย์มนตรี พิรุณเกษตร. กลศาสตร์วัสดุ. พิมพ์ซ้ าครั้งท่ี 6 กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์
ดีการพิมพ์ จ ากัด, 2558 

2) ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ. วัสดุวิศวกรรม.กรงุเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2549. 
3) William F.Smith. Principles of Materials Science and Engineering, 2544. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอนซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งให้นักศึกษาประเมิน ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน   
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนท าได้โดย 
2. ผลการสอบของนักศึกษา สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
3. การท าแบบฝึกหัด หรือการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. การสังเกต การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน  
5. วิเคราะห์ผลแบบประเมินผู้สอน  
6. ผลการเรียนของนักศึกษา  
7. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น 
-   ยกตัวอย่างโจทย์ให้มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการแก้ปัญหามากข้ึน การท างานกลุ่มเพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดความตั้งใจเรียน 
- ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างน้อย อาจต้องมีการสอนปรับพ้ืนฐาน 
- คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชา ควรตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน 
-  ควรจัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ  
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 



 

 

มคอ.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 
    
 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน ในข้อ 1 การประเมินการสอนโดยผู้สอนในข้อ 2 และการรายงาน
รายวิชาโดยผู้สอน ผู้สอนจะเป็นผู้ทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทาง  ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ในการร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาส าหรับใช้ในการเรียน  การสอนครั้ง
ต่อไป 

 


