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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา PMT322 Biomass-based Polymers Laboratory I
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ322 ปฏิบัติการพอลิเมอรจากชีวมวล 1
PMT322 Biomass-based Polymers Laboratory I
2. จํานวนหนวยกิต
1(0-3-3) บรรยาย – ปฏิบัติ 1 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร
กลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยสุจินดา จิตตใจฉ่าํ
อาจารยผูสอน
อาจารยสุจินดา จิตตใจฉ่าํ
อาจารย ดร.ปญญา วงศพานิช
อาจารย ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
อาจารย ดร.ศศิรดี จันทสี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 เมษายน 2556

PMT322

มคอ.3

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการเตรียมพอลิเมอรชีวมวลดวยวิธีการทางกายภาพ และเคมีในระดับ

หองปฏิบัติการ
1.2 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะสังเคราะหพอลิเมอรจากชีวมวล
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาศัยปฏิกิริยาเคมีสําหรับการเปลี่ยนชีวมวลเปนเคมีภณ
ั ฑ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพอลิเมอรจากชีวมวล
2.2 เพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา ทวพ 321
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัตงิ านภาคสนาม/
การศึกษาดวยตนเอง
ปฏิบัติการ
สอนเสริม
การฝกงาน (กิจกรรมกลุมในหองเรียน)
39 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
ไมมี
6 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
45 ชัว่ โมง/ สัปดาห
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทวพ322 ปฏิบัติการพอลิเมอร
จากชีวมวล 1

ดานที่ 4
ทักษะ
ดานที่ 3
ความสัมพันธ
ดานที่ 1
ดานที่ 2
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู
ปญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●

ดานที่ 5
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7
● ○ ● ● ● ○ ●

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนอกชั้นเรียนเปนรายบุคคล
หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห โดยการนัดหมายทาง อี-เมล หรือโทรศัพท ตามที่
ประกาศในเคาโครงรายวิชาผานระบบ ATutor และเว็บไซตของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ผลการเรียนรู
1.1 ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยง
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมษุษย
1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

วิธีการสอน
1.1 ใชการสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพ
และใหเกียรติแกผูอื่นในชั้นเรียน
และในโอกาสตางๆ
1.2 อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ใหความสําคัญตอการมีวินัยเรื่อง
เวลา การเปดโอกาสใหนิสิตแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงความ
คิดเห็นของนิสิต เปนตน

วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมา
คารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
1.2 การตรวจสอบการมีวินยั ตอการเรียน
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการ
สงรายงานโดยการบันทึกการเขาเรียนและ
การสงงาน
1.3 ไมสอแววทุจริตหรือทุจริตในการสอบ
1.4 พิจารณาจากการไมลอกเลียนงานของ
ผูอื่นในการทํารายงานกลุมและเดี่ยว

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอรพอยต/มัลติมีเดีย
2.2 การถาม-ตอบ เพื่อรวมกัน
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาคนควาดวยตนเอง
และการจัดทํารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบกอน-หลังการเรียนการ
สอน
2.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3 ประเมินจากการตอบคําถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.5 การนําเสนอผลงานและการอภิปราย
2.6 รายงานปฏิบัติการ

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ผลการเรียนรู
2.1 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ
และอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิ
เมอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแกไขปญหาตางๆ
2.4 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู
ความชํานาญทางวัสดุพอลิเมอร
2.5 มี ค วามรู ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี วั ส ดุพอลิเ มอร เล็ง เห็ น
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การเปลี่ย นแปลง
และเขา ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.6 มีประสบการณในการพัฒนา
และ/หรือการฝกปฏิบัติการใช
เครื่องมือ เครื่องจักรใน
หองปฏิบัติการหรือภาคสนาม
2.7 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
กับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ

วิธีการสอน
3.1 ฝกการคิดและตอบปญหาใน
ชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นและ
ระดมสมองในการแกไขปญหา
ตามประเด็นปญหาที่กําหนด
3.2 การคนควาดวยตนเองและ
มอบหมายการทํารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
3.2 ประเมินจากการตอบปญหาในชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ 4.1 การทํารายงานเดี่ยว งานกลุม 4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
4.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหวาง
4.2 การนําเสนอรายงาน
และงานกลุม
ผูเรียนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
4.2 สามารถปรับตัวทํางานรวมกับ
ผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
มาใชในการวิเคราะห แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค

วิธีการสอน
5.1 แนะนําวิธีการและแหลง
สืบคนขอมูลจากระบบสารสนเทศ
5.2 คนควาดวยตนเอง สืบคน
วารสารที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ประกอบการจัดทํา

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลที่
เปนประโยชน และใชสื่อที่เหมาะสมในการ
นําเสนอขอมูลตางๆ ไดอยางมี
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5.3 สามารถระบุ เขาถึง และสืบคน รายงาน
แหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอรจากแหลง
ขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใชอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล
แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลข
าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการกับขอมูลตางๆ อยาง
เหมาะสม
5.7 สามารถใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองและภาษาอังกฤษในระดับใช
งานไดอยางเหมาะสม

ประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

3

4-6

7

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- แนะนํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
3
- บรรยาย
แผนการสอน/ การประเมินผล
- ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- การเขียนรายงาน/ การบันทึกขอมูล
ปฏิบัติการ
3 - สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- การสกัด sericin
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
- ศึกษาระยะเวลาในการสกัด
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
3 - สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- การละลายโปรตีนไหม fibroin
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
- ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ต อ ระยะเวลา
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
การเก็บกอนการเกิดเจลเอง
ปฏิบัติการ
9 - สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- การสกั ด ไคติ น จาก เปลื อ กกุ ง แกน
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
ปลาหมึก หรือ กระดอกปู
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- การเตรียมฟลมไคโตซาน โดยศึกษา
ผลของความเข ม ข น ต อ ความหนา
(ของฟลม)
สรุปปฏิบัติการครั้งที่ 1
3 - นิสิตแบงกลุมนําเสนอสรุป
ปฏิบัติการ โดยคนควาขอมูล
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อ.สุจินดา
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เพิ่มเติมประกอบการอภิปราย

8
9

สอบกลางภาค
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ Lignin (ยังไมแนชัด
วาอะไร)

10

ปฏิบัติการ
- การเตรียมแผนยางจากน้ํายางขน

11

ปฏิบัติการ
- การผลิตไบโอดีเซล

6

ปฏิบัติการ
- Catalytic polymerization

6

สรุปปฏิบัติการครั้งที่ 2

3

12-13

14

15-16

- สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- สอบยอยกอนปฏิบัติการ
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวของและ
ขอควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- นิสิตแบงกลุมนําเสนอสรุป
ปฏิบัติการ โดยคนควาขอมูล
เพิ่มเติมประกอบการอภิปราย

อ.สุจินดา

อ.สุจินดา

อ.ดร.นวดล

อ.ดร.ศศิรดี

อ.สุจินดา
อ.ดร.นวดล
อ.ศศิรดี

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1.1, 1.5
2.1, 2.2, 2.4-2.7
3.1, 3.3
1.1, 1.2, 1.5
2.1, 2.2, 2.4-2.7
3.1, 3.3
5.1, 5.3- 5.5, 5.7
1.1-1.5, 1.7
4.1-4.4

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
1.3 การสอบยอย
2.1 ถาม-ตอบ/ อภิปราย
2.2 การศึกษาคนควาดวยตนเองและจัดทํารายงาน
2.3 รายงานปฏิบัติการหนาชั้นเรียน

10
18
2-8, 11-16
2-8 และ 10-16
9, 17

3.1 การเขาชั้นเรียน และการสงงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย

2-8, 10-16
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
25%
25%
10%
15%
15%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
นวดล เพ็ชรวัฒนา. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ322 ปฏิบัติการพอลิเมอรจาก
ชีวมวล 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
ปญญา วงศพานิช. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ322 ปฏิบัติการพอลิเมอรจาก
ชีวมวล 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
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ศศิรดี จันทสี. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ322 ปฏิบัติการพอลิเมอรจากชีว
มวล 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
สุจินดา จิตตใจฉ่ํา. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ322 ปฏิบัติการพอลิเมอรจาก
ชีวมวล 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Young, R. J. 1987. Introduction to Polymers. University Press : Cambridge.
2. Carraher, C. E. 2008. Polymer Chemistry. 7th ed., CRC Press : London.
3. Hiemenz, P. C. and Lodge, T. P. 2007. Polymer Chemistry. 2nd ed., CRC Press:
London.
4. Stevens, M. P. 1999. Polymer Chemistry : An Introduction. 3rd ed., Oxford University
Press : Oxford.
5. Young R. J. and Lovell P. A. 1991. Introduction to Polymers. 2nd ed., Champell & Hall:
London.
6. นคร ทิพยาวงศ. 2552. เทคโนโลยีการแปลงสภาพ. กรุงเทพ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน).
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซตที่เกี่ยวกับพอลิเมอร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผูสอนโดยนิสิต และขอเสนอแนะ
ผานทางเว็บบอรด ATutor ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางสื่อสารกับนิสิต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสิตโดยขอสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุมจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมตางๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนําผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากขอ 1 และ 2 มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคลองของขอสอบกับเนื้อหาในรายวิชาการดําเนินการ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินขอ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอนในขอ 2
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