มคอ.

มคอ.3
รายวิชา อป 292 ฟสิกสสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
(GJ 292 Physics for Gems and Jewelry Industry)
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
อป 292 ฟสิกสสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
(GJ 292 Physics for Gems and Jewelry Industry)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกูล
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกูล
ผศ. ดร. ขจีพร วงศปรีดี
อ. ดร. ปทมาศ บิณฑจิตต
อ. ดร. บงกช พิชัยกําจรวุฒิ

สังกัดภาควิชา
(กรณีมาจากหลายภาค)
วิทยาศาสตรทั่วไป
วิทยาศาสตรทั่วไป
ฟสิกส
วิทยาศาสตรทั่วไป

โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18652
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18666
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18552
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18662
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

มคอ.

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
บรรยาย 19-1712 ชั้น 17 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 มีความรูค วามเขาใจทางวิทยาศาสตรและหลักการทางฟสิกสทั่วไปและสมบัติทางวัสดุ

ที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายและวิเคราะหอยางเปนระบบอยางสมเหตุสมผล
1.2 มีความรูความเขาใจนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร สมบัติกายภาพ กลศาสตร ความรอนและอุณ
หพลศาสตร คลื่น แสง สนามผลึก สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็กและอันตรกิริยาทาง
แมเหล็ก ระบบสุญญากาศ การประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

45 ชั่วโมงบรรยาย 90 ชัว่ โมงศึกษาดวยตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

อป 292
ฟสิกส
สําหรับอัญมณี  
และ
เครื่องประดับ

3

ดานความรู

1

2

3

4

5

 

ดานทักษะ
ทางปญญา

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1



2

3

2

3



ดานทักษะการคิด
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1 2 3 4






 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
- กําหนดขอควรปฏิบัตใิ นการเขา - ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้น
เรียน การตรงตอเวลา การสง
เรียนตรงเวลา
งาน
- การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
- มอบหมายงานสําหรับการเรียนรู
คนควาดวยตนเอง

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(2) มีความรูทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน

2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอนบรรยายเกี่ ย วกั บ หลั ก การ - การสอบ
แล ะท ฤ ษ ฎี ที่ สํ า คั ญแ ล ะการ - คุณภาพงานที่มอบหมาย
ประยุกตใชอยางเหมาะสม
- การทํางานกลุม การอภิปราย
- จั ดการเรี ย นก ารสอนโดยใช แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น
กรณี ศึก ษา และการเรี ย นรู ด ว ย
ตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

มคอ.

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และประยุกตใชทันตอเหตุการณ พรอม
การเรียนรูตลอดชีวิต

3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
- จั ด ให มีก ารประเมิ น ตนเองก อ น - ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ บ บ ใ ห ข อ มู ล
การเรียน
เปรี ย บเทีย บ และให แ สดงความ
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนการ คิดเห็น การวิเคราะห
คิด วิเ คราะห แ ละการศึ ก ษาด ว ย
ตนเองผานกรณีศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
-

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถสือ่ สารทั้งทางการฟง พูด อาน
และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

-จัดการเรียนการสอน การศึกษา
ดวยผานกรณีศึกษา

- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็น
- การแสดงนําเสนองาน การ
วิเคราะห และคุณภาพรายงานที่
รับมอบหมาย

6. สมรรถนะ
6.1 ผลการเรียนรูดานสมรรถนะ
-

6.2 วิธีการสอน
-

6.3 วิธีการประเมินผล
-

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่
วันที่
1
(3 ชม)
2
(7 ชม)

หัวขอ/รายละเอียด

ชี้แจงรายละเอียดและการประเมินผล
พุธ 16 สค 60 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ สมบัติกายภาพ
(13.30-16.30) สมบัติของสสาร(พลอย)
ศุกร 18 สค 60 กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง
(08.30-12.30) การประยุกตใชในอุตสาหกรรม อัญมณีและ
(13.30-16.30) เครื่องประดับ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน
- มอบหมายงาน

ผศ. ดร.
ดวงแข บุตรกูล

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน
- มอบหมายงาน
- แกโจทยปญหา

ผศ. ดร.
ดวงแข บุตรกูล
หน้า 4

ครั้งที่

วันที่

3
จันทร 21 สค 60
(7 ชม) (08.30-12.30)
(13.30-16.30)
4
(4 ชม)
5
(6 ชม)

พุธ 23 สค 60
(08.30-12.30)
ศุกร 25 สค 60
(09.30-12.30)
(13.30-16.30)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ความรอนและอุณหพลศาสตร สมบัติของ - บรรยายโดยใชสื่อการสอน
สสาร(โลหะ) การประยุกต
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ - มอบหมายงาน
- กรณีศึกษา
สนามผลึก การประยุกตใชใน
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- มอบหมายงาน
- กรณีศึกษา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
สมบัติของสสาร (เซรามิก) คลื่น สนามไฟฟา
และอันตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็กและ - บรรยายโดยใชสื่อการสอน
- มอบหมายงาน
อันตรกิริยาทางแมเหล็ก ระบบสุญากาศ
- แกโจทยปญหา

6
จันทร 28 สค 60
(6 ชม) (09.30-12.30) แสงและการวัดสมบัติเชิงแสง
(13.30-16.30)
7
(6 ชม)
8
(6 ชม)
9
(3 ชม)

มคอ.

ผศ. ดร.
ขจีพร วงศปรีดี
ผศ. ดร.
ดวงแข บุตรกูล
อ. ดร. ปทมาศ
บิณฑจิตต

ผศ. ดร.
ดวงแข บุตรกูล

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู

พุธ 30 สค 60
- มอบหมายงาน
(09.30-12.30) Visiting Pandora Company
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(13.30-16.30)
ศุกร 1 กย 60
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน
(09.30-12.30) แสงและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(13.30-16.30) มณีและเครือ่ งประดับ
อังคาร 5 กย 60
สอบประเมินผล
(13.30-16.30)
ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกูล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

- การเขาชั้นเรียน
- ทํางานกลุม

ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม - สังเกตุพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

- บรรยายเกี่ ย วกั บ หลั ก การและ ความรู
ทฤษฎีที่สําคัญและการประยุกตใช
- การสอนโดยใช ก รณี ศึ ก ษา และ
การเรียนรูดวยตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตรงเวลา
- การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
- การสอบ
- คุณภาพงานที่มอบหมาย
- การทํางานกลุม การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ผูสอน

อ. ดร. บงกช
พิชัยกําจรวุฒิ
ผศ. ดร.
ดวงแข บุตรกูล

สัดสวนการประเมิน
10
50

หน้า 5

กิจกรรม

ผลการเรียนรู
- จั ด ให มี ก ารประเมิ น ตนเองก อ น ทักษะทางปญญา

วิธีการประเมิน

- ประเมินผลแบบใหขอมูล
การเรียน
เปรียบเทียบ และใหแสดงความ
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนการ
คิดเห็น การวิเคราะห
คิ ด วิ เ คราะห แ ละการศึ ก ษาด ว ย
ตนเองผานกรณีศึกษา
- จั ด การเรีย นการสอน การศึ กษา ทักษะทางตัวเลข
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ดวยผานกรณีศึกษา
การสื่อสารและการ ความคิดเห็น
- การแสดงนําเสนองาน การวิเคราะห
ใชเทคโนโลยี
และคุณภาพรายงานที่รับมอบหมาย
สารสนเทศ

มคอ.

สัดสวนการประเมิน
25

15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนของอาจารยผสู อน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Materials Science and Engineering, William D. Callister
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อาจารยผสู อนจะกําหนดในหองเรียนตามแตละหัวขอ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เนื้อหาที่เรียนสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ความเขาใจที่ถูกตอง คุณภาพจากงานที่สง การสอบ รายงานกลุมหนาหองเรียน การนําความรูไปประยุกต
ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอยางเหมาะสม
3. การปรับปรุงการสอน
นํานิสิตเขาไปศึกษา ดูงานจากโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใชใน
การผลิต สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาใหนิสิตวิเคราะห ออกแบบการนําเสนอ และแสดงความ
คิดเห็นอยางสรางสรร
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผลการเรียนรู
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ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต โดยสัมภาษณอาจารยผสู อน และสุมเลือก
นิสิต 5 คน อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ความรู
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความรูที่นิสิตไดรับของนิสิต คะแนนสอบ วิธีการ
ประเมินวัดผล โดยสัมภาษณอาจารยผสู อน และ
สุมเลือกนิสิต 5 คน อยางนอย 1 ครั้งตอภาค
การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ทักษะทางปญญา
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต การนําความรูไ ปประยุกตใชสําหรับอัญมณี
และเครื่องประดับ การวิเคราะหขอมูล การ
นําเสนองานอยางเหมาะสม โดยสัมภาษณอาจารย
ผูสอน และสุมเลือกนิสิต 5 คน อยางนอย 1 ครั้ง
ตอภาคการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิต ประเมินการเลือก การใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารอยางเปนประโยชนและเหมาะสม โดย
สัมภาษณอาจารยผูสอน และสุมเลือกนิสิต 5 คน
อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินของนิสิต และผูเกี่ยวของ มาพิจารณา พัฒนาจุดเดน แกไขจุดดอย หากระบวนการเสริม
ทักษะที่เหมาะสมตอการพัฒนาการเรียนรูอยางรอบดานของนิสิตและการนําไปใชพัฒนาอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ
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