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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NS203 วสัดุวศิวกรรม 
Engineering Materials 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หมวดวชิาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย ์ดร.วฒันชยั พฤกษก์านนท ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
หอ้ง 21505 อาคาร21 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี  11 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีเหตุผล   
2. มีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใชแ้สวงหาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประยกุตเ์ลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะกบัการใชง้านทางวศิวกรรมไดอ้ยา่งมีเหตุผล    
3. ใหเ้ป็นผูมี้ความรักในการแสวงหาความรู้  และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   

เขา้ดว้ยกนัและน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ภายใตคุ้ณธรรมและจริยธรรม 
 

2 วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อใหท้ราบถึง การแบ่งประเภทวสัดุวศิวกรรม และสมบติัทางกายภาพของวสัดุ 
2. เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์โครงสร้าง กระบวนการผลิต และ สมบติัทางกลของวสัดุ 
3. สามารถเลือกวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

         หลกัการพื้นฐานของวสัดุศาสตร์ เน้นในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุ
ประเภทโลหะ เซรามิก และ โพลิเมอร์ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก กรรมวิธีการแปรรูป การแตกหัก ความ
สมบูรณ์ของวฏัภาค วิธีการควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเส่ือมสภาพของวสัดุ การทดสอบคุณสมบติั สมบติั
วสัดุ กระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ากวสัดุ แผนภาพสมดุล และการแปลความหมาย 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอน เส ริมต าม ค ว าม
ต้องการของนัก ศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง      
90 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1 คณุธรรม จริยธรรม 
     1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        1) ส่งเสรมิจรยิธรรม มวีนิยั ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
        2) การประยกุตใ์ชค้วามรูว้สัดุเพื่อความปลอดภยัการท างาน รวมทัง้ ตวัอยา่งการใชง้านจรงิทาง
วชิาชพี  
     1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        1) ตรวจสอบการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา 
        2) มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานเป็นกลุ่ม  
        3) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 
     1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        1) ประเมนิการเขา้เรยีนดว้ย Student attendence 
        2) การส่งรายงาน และงานทีม่อบหมาย 
        3) พฤตกิรรมการเรยีนและการสอบ 
2 ความรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทางคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน วศิวกรรมพืน้ฐาน และ
เศรษฐศาสตร ์เพื่อการประยุกตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และการสรา้งนวตักรรม
ทางเทคโนโลย ี 
        2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการทีส่ าคญั ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิในเนื้อหาของ
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  
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        3) สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
        4) สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจรงิได้ 
     2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) เน้นการเรยีนการสอนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
        2) มงีานทีม่อบหมายเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
     2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะด้านความรู้ 
       1) ประเมนิผลจากรายงาน 
       2) ประเมนิผลจากการสอบในชัน้เรยีน 
3 ทกัษะทางปัญญา 
4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
        1) การเขา้ปฏบิตักิารทดสอบวสัดุเน้นดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
     4.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 
        1) ทดสอบวสัดุโดยจดัท ารายงานเป็นกลุ่ม 
     4.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 
        1) ประเมนิผลการเขา้ปฏบิตังิานและจากรายงาน 
5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
        1) การใชค้อมพวิเตอรใ์นการน าเสนอรายงานและการใชเ้ครือ่งค านวณในการสอบ 
     5.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอนใชเ้ครือ่งค านวณ 
     5.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) การ Present รายงาน 
        2) การสอบ 
 
เน้ือหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 
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เพ่ือสามารถท าการแบ่งประเภทของวัสดุได้ถูกต้องและสามารถเข้าใจการเลือกวัสดุเหมาะกบัการใช้งานให้

เข้าใจเหตุมูลฐานที่วัสดุต่างชนิดกนัมีความแตกต่างกนัในคุณสมบัติเฉพาะตัว เข้าใจในเร่ืองโครงสร้างทาง
ผลึกซ่ึงมีผลต่อคุณสมบัติโดยรวมของวัสดุเข้าใจในเร่ืองคุณสมบัติเชิงกลที่งานวิศวกรรมจะต้องน าไปใช้ 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ขอบเขตรายวิชา 

การประเมินผลการเรียน 

การแบ่งชนิดวัสดุ

วิศวกรรม  

3 อธบิายและยกตัวอย่างเพ่ือให้

เหน็ถึงความจ าเป็นในการเลือก

วัสดุใช้งานให้ทุกประเภท

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

2 คุณสมบัติของวัสดุ

โครงสร้างของวัสดุ 

 

3 อธบิายวัสดุที่แตกต่างกนั

คุณสมบัติแตกต่างกนัโดย

โครงสร้างพ้ืนฐานของวัสดุ

แตกต่างกนั 
บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

3 การจัดตัวและโครงสร้าง

ผลึก 
3 อธบิายตลอดจนมีการสาธติให้

เหน็ระบบผลึกพ้ืนฐานของโลหะ

ในประเภทต่างๆบรรยายโดยใช ้
power point +  VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

4 การแขง็ตัวของโลหะ 

ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

และกระบวนการแพร่ 

3 อธบิายถึงข้อบกพร่องชนิด

ต่างๆ ที่เกดิข้ึนกบัระบบผลึก 

และยกตัวอย่างประกอบ 
บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

5 คุณสมบัติของวัสดุ

โครงสร้างของวัสดุ 
3 อธบิายให้เหน็ถึงคุณสมบัติ

ต่างๆ ที่จ าเป็นต่องานวิศวกรรม
ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 รวมถึงกรรมวิธใีนการทดสอบ

คุณสมบัติวัสดุประเภทต่างๆ

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

6 แผนภาพสมดุลย์ของโลหะ

และโลหะผสม 
3 อธบิายถึงปฏกิริิยาต่างๆซ่ึง

เกดิขึ้นในแผนภาพสมดุลย์

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

7 แผนภาพสมดุลย์ของ

เหลก็-คาร์บอน 

 

3 อธบิายให้ทราบถึงความส าคัญ

ของธาตุคาร์บอนในเหลก็โดย

แผนภาพสมดุลย์ 
บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

8 สอบกลางภาค    
9 กรรมวิธทีางความร้อนของ

เหลก็กล้า 

 

3 อธบิายกรรมวิธคีวามร้อนต่างๆ 

ที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหลก็

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

10 การชุบผิวแขง็ด้วยความ

ร้อน 

 

3 อธบิายกรรมวิธใีนการท าให้ผิว

ของโลหะแขง็โดยความร้อน

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

11 การแบ่งประเภทของเหลก็

และโลหะชนิดอื่นๆ ตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

3 อธบิายถึงความจ าเป็นและการ

เลือกโลหะใช้งานตามมาตรฐาน 

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

 

12 กรรมวิธกีารผลิตโลหะ

ส าเรจ็รูป 

 

3 อธบิายกรรมวิธต่ีางๆ ใน

อุตสาหกรรมที่ผลิตโลหะ

ส าเรจ็รูป 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

13 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของ

วัสดุ 

3 อธบิายการน าไฟฟ้า การน าสาร

กึ่งตัวน าไปใช้งาน 
บรรยายโดยใช ้ power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

14 เซรามิค และ  

คอมโพไซต์ 
3 อธบิายถึงการน าวัสดุประเภท 

เซรามิค และคอมโพไซด์ใช้งาน

ด้านต่างๆ 

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

15 วัสดุประเภท 

โพลิเมอร์ 
3 ทบทวนเน้ือหาที่สอนทั้งหมด

เพ่ือเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบ

ปลายเทอม 

บรรยายโดยใช ้power point +  
VDO clipเป็นส่ือ 

ดร.วฒันชยั 
พฤกษก์านนท ์

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1  
สอบ 
กลางภาค 
ปลายภาค 

 
8 

16 

 
30% 
40% 

2  ท ารายงาน  10% 
3  เขา้เรียน  10% 
4  สอบระหวา่งชั้นเรียน  10% 
   รวม 100% 
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* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
 
 
Curriculum Mapping 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา คณุธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ฯ 

ทกัษะการ
วิเคราะหฯ์ 

1) หมวดวชิาเอก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

NS203 วสัดุ
วิศวกรรม 

 
 
 

 
 • • 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราหลกั 

 
Principles  of  Materials  Science  and  Engineering  โดย  William  F.  Smith McGraw – Hill  
International  Editions 

 
2. ต าราแนะน า 
 
1.  The Science and Engineering of Material third edition โดย Donald R” Askeland  PWS Publishing 
Company 
2.  Engineering Material Science โดย Milton Ohring ; AP Academic Press 
3.  วสัดุวศิวกรรม โดย มานพ ตนัตระบณัฑิตย ์; สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น). 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั 
- การส่ือสารผา่นกระดานสนทนาในระบบ e-learning Hybrid system 
- การส่ือสารผา่น e-mail ของอาจารยผ์ูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจดัการเรียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- การสอบถามนกัศึกษา 
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- การประชุมทีมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั  Hybrid learning  system 

 
 


