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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา วส 592 สัมมนาวัสดุศาสตร 1 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 

 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  วส 592 สัมมนาวัสดุศาสตร 1 
2. จํานวนหนวยกิต     ปฏิบัติ   1 หนวยกิต     1(0-2-1) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร วิชาบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย สุภิญญา วงษศรีรักษา    

อาจารยผูสอน 
อาจารย สุภิญญา วงษศรีรักษา       โทร 1-8657 Email: supinya@g.swu.ac.th  
รองศาสตราจารย ดร. เสรีวัฒน สมินทรปญญา  Email: seriwat@g.swu.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพงศ พินิจคา  Email: natthapo@g.swu.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อโนชา หม่ันภักดี    Email: anocha@g.swu.ac.th 
อาจารย ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ  Email: supitcha@g.swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน :  ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน  มศว ประสานมิตร  อาคาร 19 หอง  19-1305 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  9 สิงหาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหผูเรียน 

• มีทักษะการฟงและนําเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัยดานวัสดุศาสตร 

• มีทักษะในการทํางาน และทักษะในการสื่อสาร 

• สามารถสืบคนหาขอมูลดวยตนเองและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

• ตระหนักในความเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยตอตนเองและสวนรวม เชน ตรงตอเวลา  
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และการปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหรายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
การฟง และการนําเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย ท่ีเหมาะสมและเปนประเด็นรวมสมัยทางวัสดุ

ศาสตร โดยการใหสัมมนา เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาผลงานวิจัยของผูอ่ืน เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู มีการแสดง
และรับฟงความคิดเห็น 

 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ปฏิบัติ สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง 

ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิต 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

1  ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนิสิต (เฉพาะรายท่ี

ตองการ) ทุกวันอังคาร ประมาณ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   ความรับผิดชอบ 

1) มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย สามารถวินิจฉัย และจัดการกับปญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
2) มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ
หรือ วิชาชีพ 
4) สามารถวินิจฉัย และจัดการกับปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม  

หลัก 
 

หลัก 
หลัก 

         
หลัก 

1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะลงในรายวิชา 
2) ชีแ้จงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน จรรยาบรรณของนิสิต มศว ใหชัดเจนใน

รายวิชา 
3) สงเสริมใหนิสิตมีความเปนผูนํา ในการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 
1) ประเมินผลจากความตรงตอเวลาและความสมํ่าเสมอในการเขาเรียนและประเมินจากความ

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
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2) สังเกตพฤติกรรมและประเมินจากพฤติกรรมดานตางๆ ของนิสิตในชั้นเรียน 
3) ประเมินและตรวจสอบจากงาน การนําเสนอผลงาน และรายงานท่ีมอบหมายให  งาน/รายงาน

ตองมีการอางอิงเอกสารท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

2. การพัฒนาดานความรู 
2.1  ผลการเรียนรูดานความรู   ความรับผิดชอบ 

1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในสาระหลักทางดานวัสดุศาสตร 
2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําวิจัย การพัฒนาองคความรูใหมๆ 

และ/หรือการพัฒนานวัตกรรมทางดานวัสดุศาสตร 
3) มีความเขาใจถึงผลกระทบของงานวิจัยตอองคความรูในสาขาวิชา และ

การปฏิบัติในการทํางาน 

- 
หลัก 

 
หลัก 

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) บรรยายงานวิจัยดานวัสดุศาสตรหรือท่ีเก่ียวของในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนิสิต

และอาจารยผูสอน/ผูบรรยาย 
2) บรรยายใหความรูเก่ียวกับงานวิจัยใหมๆ และการพัฒนานวัตกรรมดานวัสดุศาสตร 
3) กําหนดใหนิสิตมีการคนควาดวยตนเอง มีการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในหองเรียน  
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ประเมินผลจากการสังเกตในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากฟงบรรยายงานวิจัยดานวัสดุ
ศาสตร 

2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานของนิสิต และคุณภาพงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การนําเสนอ
ผลงาน และรายงานจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3. การพัฒนาดานทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  ความรับผิดชอบ 

1) สามารถนําความรูความเขาใจทางดานวัสดุศาสตร  มาวิเคราะหและ
แกปญหาทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพทางวิชาการ ในการ
พัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม  

3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัยดวยตนเอง 

หลัก 
 

หลัก 
 

หลัก 

3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะการวิเคราะห ทักษะการคิดจากคําถามจาก

งานวิจัยท่ีบรรยาย 
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถามตอบและอภิปรายในหองเรียน 
3) ใหนิสิตสรุปความรูและสิ่งท่ีไดจากการบรรยายงานวิจัย และนําเสนอผลงาน 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินจากการสังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใหนิสิตไดคิด วิเคราะห อธิบายแสดงความ

เขาใจโดยใชความรูท่ีไดจากการฟงบรรยายและการคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
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2) ประเมินผลจากการตอบคําถามในรายวิชา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการนําเสนอผลงานท่ีไดจากการสรุปงานวิจัยท่ีสนใจ และคุณภาพงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4. การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    ความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน และสามารถประเมินและปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 

2) มีทักษะในการเปนผูนํา และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

หลัก 
 

หลัก 

4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายงานใหนิสิตทําจากระดับงายไประดับยาก มีการคนควาดวยตนเอง เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานของนิสิต 

2) มอบหมายงานใหเกิดการทํางานและอภิปรายรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือฝกให
นิสิตรูจักปรับตัวในการสื่อสารและทํางานกับผูอ่ืน 

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากความรับผิดชอบ ผลงาน และคุณภาพของงานในการทํารายงานและการนําเสนอ
ผลงาน 

2) สังเกตจากการทํางาน และอภิปรายรวมกันระหวางนิสิต และสังเกตจากผลท่ีไดจากการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิต 
 

5. การพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความรับผิดชอบ 

1) มีทักษะการวิเคราะหและคัดกรองขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพ่ือการศึกษา
คนควาและวิจัย 

2) สามารถถายทอดความรู และเผยแพรผลงานวิจัยเชิงวิชาการดวยการ
สื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนาและศึกษาคนควา
ขอมูลทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- 
 

รอง 
 

หลัก 
 

5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สวนใหญงานวิจัยท่ีบรรยายใหนิสิตฟง จะมีขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติ เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
2) มอบหมายงานใหนิสิตสรุปงานวิจัยจากนักวิจัยท่ีทํามาแลว และใหนิสิตนําเสนอดวยวาจาเพ่ือ

ฝกทักษะการสื่อสาร 
3) เปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ ดวยตัวเอง เพ่ือติดตาม

การพัฒนางานวิจัยท่ีสนใจหรือท่ีเก่ียวของได 
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5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากการสังเกตจากการท่ีนิสิตไดอภิปรายผลงานวิจัยคนควาศึกษา และการตอบคําถาม 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการฟงบรรยาย 
2) ประเมินจากคุณภาพงานท่ีไดรับมอบหมาย คุณภาพในการนําเสนอผลงาน และความสามารถ

ในการสื่อสารท่ีชัดเจน 
 
      

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

 สัปดาห
ท่ี 

วันท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
  และสื่อท่ีใช  

ผูสอน 

1 21 ส.ค. 60 แนะนํารายวิชา เกณฑการให
คะแนน ชี้แจงความสําคัญและ
ประโยชนของการเรียนวิชานี้  
เทคนิคการนําเสนอบทความ
ทางวิชาการ งานวิจัยท่ี
เหมาะสม และมอบหมายงาน
ใหนิสิตคนควาเพ่ือนําเสนอ 
 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- มอบหมายงาน  สืบคน
และเก็บรวบรวมขอมูล 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 

2 28 ส.ค. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
 

3 4 ก.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
 

4 11 ก.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
อ.ดร.อัครินทร 
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 สัปดาห
ท่ี 

วันท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
  และสื่อท่ีใช  

ผูสอน 

5 18 ก.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - นําเสนอ 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
 

6 25 ก.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
 

7 2 ต.ค. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
อ.ดร.ปณิธาน 
 

8 9 ต.ค. 60 นิสิตนําเสนอบทความวิชาการ
หรืองานวิจัยท่ีนิสิตสนใจเปน
ภาษาไทย และสงรายงานท่ีได
จากการสรุปบทความงานวิจัยท่ี
สนใจ 

2 - นําเสนอ 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 
 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
 

9 16 ต.ค. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา
วิทยากรพิเศษ 
 

10 30 ต.ค. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
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 สัปดาห
ท่ี 

วันท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
  และสื่อท่ีใช  

ผูสอน 

11 6 พ.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา
วิทยากรพิเศษ 
 

12 13 พ.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา
วิทยากรพิเศษ 
 

13 20 พ.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา
วิทยากรพิเศษ 
 

14 27 พ.ย. 60 ฟงการบรรยายงานวิจัย และนํา
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจมาอภิปราย
ในชั้น 

2 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา
วิทยากรพิเศษ 

15 4 ธ.ค. 60 นิสิตนําเสนอบทความวิชาการ
หรืองานวิจัยท่ีนิสิตสนใจเปน
ภาษาอังกฤษ และสงรายงานท่ี
ไดจากการสรุปบทความ
งานวิจัยท่ีสนใจ 

2 - นําเสนอ 
- อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 

16 18 ธ.ค. 60 สรุปแนวปฏิบัติในการเตรียม
และนําเสนอผลงานวิจัยท่ีนิสิต
สนใจ และสงรายงานท่ีไดจาก
การฟงสัมมนาจากอาจารยและ
วิทยากรพิเศษ 

2 - อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน 
- เอกสารนําเสนอ 

อ.สุภิญญา 
รศ.ดร.เสรีวัฒน 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ 
ผศ.ดร.อโนชา 
อ.ดร.สุพิชฌา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของ 

การประเมินผล 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย

สามารถวินิจฉัย และจัดการกับ
ปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2) มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

4) สามารถวินิจฉัย และจัดการกับ
ปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
- ประเมินผลจากความตรงตอเวลา

และความสมํ่าเสมอในการเขา
เรียนและประเมินจากความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
จากพฤติกรรมดานตางๆ ของ
นิสิตในชั้นเรียน 

- ประเมินและตรวจสอบจากงาน 
การนําเสนอผลงาน และรายงาน
ท่ีมอบหมายให  งาน/รายงาน
ตองมีการอางอิงเอกสารท่ี
เก่ียวของไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

 

 
ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
สัปดาหท่ี 8  
สัปดาหท่ี 15 
 

 
รอยละ 5 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 

 
ดานความรู 
1) มีความรูความเขาใจอยางถอง

แทในสาระหลักทางดานวัสดุ
ศาสตร 

2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การทําวิจัย การพัฒนาองค
ความรูใหมๆ และ/หรือการ
พัฒนานวัตกรรมทางดานวัสดุ
ศาสตร 

3) มีความเขาใจถึงผลกระทบของ
งานวิจัยตอองคความรูใน
สาขาวิชา และการปฏิบัติใน
การทํางาน 

 
 

- ประเมินผลจากการสังเกตในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากฟง
บรรยายงานวิจัยดานวัสดุศาสตร 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของนิสิต และคุณภาพงานท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน การ
นําเสนอผลงาน และรายงานจาก
งานท่ีไดรับมอบหมาย  

 
 
ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
สัปดาหท่ี 8 และ 
สัปดาหท่ี 15 
 
 

 
 

- 
 
 

รอยละ 40 
รอยละ 40 

 

 
ดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถนําความรูความเขาใจ

ทางดานวัสดุศาสตร  มา
วิเคราะหและแกปญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพไดอยาง
สรางสรรค 

 
 

- ประเมินจากการสังเกตการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การใหนิสิตได
คิด วิเคราะห อธิบายแสดงความ
เขาใจโดยใชความรูท่ีไดจากการ
ฟงบรรยายและการคนควา

 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
     
   
 
 

 
 

 - 
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2) สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ ในการพัฒนาความคิด
ใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขา
กับองคความรูเดิม  

3) สามารถวางแผนและดําเนิน
โครงการวิชาการหรืองานวิจัย
ดวยตนเอง 

เพ่ิมเติมดวยตนเอง เพ่ือแสดงให
เห็นถึงการคิดอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ 

- ประเมินผลจากการตอบคําถาม
ในรายวิชา และการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการ
นําเสนอผลงานท่ีไดจากการสรุป
งานวิจัยท่ีสนใจ และคุณภาพงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
สัปดาหท่ี 8 และ 
สัปดาหท่ี 15 

 
 
 
- 
 
 
- 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน และสามารถ
ประเมินและปรับปรุงตนเองให
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได 

2) มีทักษะในการเปนผูนํา และ
สามารถปรับตัวทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

 
- ประเมินจากความรับผิดชอบ 

ผลงาน และคุณภาพของงานใน
การทํารายงานและการนําเสนอ
ผลงาน 

- สังเกตจากการทํางาน และ
อภิปรายรวมกันระหวางนิสิต 
และสังเกตจากผลท่ีไดจากการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
นิสิต 

 

 
สัปดาหท่ี 8  
สัปดาหท่ี 15 และ 
สัปดาหท่ี 16 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

  

 

 
- 
- 

รอยละ 15 

 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะหและคัด

กรองขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติ
เพ่ือการศึกษาคนควาและวิจัย 

2) สามารถถายทอดความรู และ
เผยแพรผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ดวยการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศติดตาม
ความกาวหนาและศึกษา
คนควาขอมูลทางวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
- ประเมินจากการสังเกตจากการท่ี

นิสิตไดอภิปรายผลงานวิจัย
คนควาศึกษา และการตอบ
คําถาม รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางการฟงบรรยาย 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีไดรับ
มอบหมาย คุณภาพในการ
นําเสนอผลงาน และ
ความสามารถในการสื่อสารท่ี
ชัดเจน 

  
 

 
 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
 
 
 
- 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารนําเสนอและเอกสารประกอบการสอน โดย อาจารยสุภิญญา วงษศรีรักษา 
เอกสารนําเสนอ (Power point) โดยอาจารยผูสอน และวิทยากรพิเศษ 

 
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

แหลงสืบคนขอมูล เชน 
lib.swu.ac.th 
scholar.google.com 
sciencedirect.com 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
มีการเปดโอกาสใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมิน ปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการ

สอนจากผลการเรียนของนิสิต 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. ประเมินจากผลการประเมินผูสอน (ปค.003) และผลการเรียนของนิสิต 
2. อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจรงิโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม การ

เขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน ท้ังนี้ใหยึดวิธีการและแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย รวมท้ังมี
การประเมินหลายครั้ง เพ่ือความนาเชื่อถือของผลท่ีได 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. ใชผลวิเคราะหการประเมินการสอนเพ่ือประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปญหา และแนวทางแกไข

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนรุนตอไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตใหเปนไป

ตามเกณฑการประเมินของ มคอ 3 ของรายวิชาท่ีทําการสอน 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยการสุมตรวจรายงาน วิธีการให

คะแนนการนําเสนอผลงาน และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. นําขอคิดเห็นของนิสิตจากขอ 1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตมาประมวล เพ่ือ

จัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง  ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในรุนตอไป 
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2. นําผลสังเกตการสอนจากขอ 2  กลยุทธการประเมินการสอน มาเปรียบเทียบขอมูลกับขอคิดเห็นของ
นิสิต เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย  ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
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