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รายละเอียดของรายวิชาทนก ทวพ 414 สารเติมแต่งพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 414 สารเติมแต่งพอลิเมอร์
PMT 414 Polymer Additives
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
ประเภทของรายวิชา วิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ผู้สอน อ.ดร. วาสินี จันทร์นวล (wasineec@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร. พัชรกมน หนูเอียด (patcharakamon237@gmail.com)
ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ชั้นปี ที่ 4
5. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว ประสานมิตร
8. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสิตทราบและเข้ าใจถึงเป้ าหมายของการเติมสารเติมแต่ง
1.2 เพื่อให้ นิสิตทราบและเข้ าใจถึงประเภทและหน้ าที่ของสารเติมแต่งชนิดต่างๆ
1.3 เพื่อให้ นิสิตสามารถเลือกใช้ สารเติมแต่งได้ อย่างถูกต้ องตามวัตถุประสงค์
1.4 เพื่อให้ นิสติ ทราบเข้ าใจหลักการและอิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกล เชิงกายภาพ เชิงเคมี
เชิงความร้ อนและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่ อให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางด้ านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
2.2 เพื่ อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติการและงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม /เดี่ยวให้ มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและเป้ าหมายในการเติมสารเติมแต่ง ประเภทของสารเติมแต่ง เช่น สารช่วยให้ น่ิม
สารต้ านทานความร้ อน สารหล่อลื่ น สารให้ สี สารเพิ่มเนื้อ สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน สารยับยั้งการ
เกิด โอโซน เป็ นต้ น สารเติ ม แต่ งที่ ได้ จ ากธรรมชาติ ลั ก ษณะและกลไกของสารเติ ม แต่ งต่ อ สมบั ติ ท่ี
เปลี่ยนไปของพอลิเมอร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง/ ภาค
การศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
0 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ราย
ด้านที่ 1
วิชา คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
ทวพ                      
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ เฟสบุ๊ค หรือโทรศัพท์
ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชา และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในห้ องเรียน และ
นอกห้ องเรียน (1.1)
1.2 มี วิ นั ย ต่ อ ก า ร เรี ย น ส่ ง ม อ บ ง า น ที่
มอบหมายตามเวลาที่กาหนด(1.2)
1.3 เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัย (1.5)

วิธีการสอน
1.1 ใช้ ก ารส อ น แ บ บ ส อ ด แ ท รก
คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพและ
ให้ เกีย รติ แ ก่ ผ้ ู อ่ ืน ในชั้ น เรี ย นและใน
โอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง ให้
ความสาคัญต่อการมีวินัยเรื่องเวลา
การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา เป็ นต้ น

วิธีการวัดและประเมินผล
1 .1 ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
ชั้ น เรี ย น และใน โอกาส
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ าน
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
การมี สั ม มาคารวะ ต่ อ ผู้
อาวุโสและอาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมี
วินั ยต่ อการเรียน การตรง
ต่อเวลาในการเข้ า ชั้นเรียน
และการส่งรายงานโดยการ
บั น ทึ ก การเข้ าเรี ย นและ
การส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือ
ทุจริตในการสอบ

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 ก าร ถ าม -ต อ บ เพื่ อ ร่ ว ม กั น
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
การจัดทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภ าค
และปลายภาค
2 .2 ป ระ เมิ น จ าก ก าร
อภิ ป ราย แล ะการต อ บ
คาถามในชั้นเรียน
2.3 รายงาน การศึ กษ า
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.4 การน าเสนอผลงาน
และการอภิปราย

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 ฝึ กการคิดและตอบปั ญ หาในชั้น

3.1 ประเมินจากการถาม

2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบาย
พฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ ไขปัญหาต่างๆ (2.2)
2.2 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์ (2.4)
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์กบั ความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (2.7)

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
3.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ น
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ระบบ (3.1)
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ ไข
ปัญหาทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ได้ อย่าง
เหมาะสม (3.4)

เรียนและแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา
และระดมสมองในการแก้ ไขปั ญหาจาก
กรณี ศึ ก ษา ตามประเด็ น ปั ญ หาที่
กาหนดไว้ แล้ ว
3.2 การค้ น ค ว้ าด้ วยต น เองแล ะ
มอบหมายการจัดทารายงาน

ตอบ อภิปรายปั ญหาและ
การแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
3.2 การสอบกลางภาค
และปลายภาค
3.3 ประเมินจากรายงาน
กลุ่ม การนาเสนอและการ
ตอบข้ อซั ก ถามในการ
นาเสนอรายงานกลุ่ม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
4.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี (4.1)
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม (4.2)

วิธีการสอน
4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยให้ นิสติ ร่วมมือกัน
เรียนรู้ (Co-Operative Learning)
จากงานกลุ่มและการอภิปรายในชั้น
เรียน
4.2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารและระดมสมองใน
การแก้ ไขปัญหาในการทารายงานและ
ตอบข้ อซักถามในขณะนาเสนองาน

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินจากรายงาน
กลุ่ม การนาเสนอและการ
ตอบข้ อซักถามในการ
นาเสนอรายงานกลุ่ม
4.2 การมีส่วนร่วมในการ
ทารายงาน การนาเสนอ
และการตอบข้ อซักถาม ทั้ง
จากอาจารย์ นิสติ ร่วมชั้น
เรียนและนิสติ ในกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น แหล่ งข้ อมู ล
ความรู้ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ เทคโนโลยี วัส ดุ พ อลิ เมอร์
จากแหล่ งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ (5.3)

วิธีการสอน
5.1 แนะน าวิ ธีก ารและแหล่ ง สื บ ค้ น
ข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ
5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ นวารสาร
ที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกอบการจัดทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินความสามารถ
ในการสื บ ค้ นข้ อมู ล และ
ก ารเข้ าถึ ง ระ บ บ ส าร ะ
ส น เท ศ ทั้ งภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจาก
โจ ท ย์ ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น
สารเติ ม แต่ ง พอลิ เ มอร์ ท่ี
นิสติ ได้ รับมอบหมาย
5.2 ประเมินคุณภาพของ
รายงาน
หมายเหตุ หมายเลขท้ ายข้ อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้ อของผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา
สารเติมแต่งสาหรับพอลิเมอร์
- ชนิดและการใช้ งานของสารเติมแต่ง
- ประโยชน์และความจาเป็ นของ
สารเติมแต่ง
- ข้ อเสียและความเสี่ยงที่เป็ นไปได้
ของการใช้ สารเติมแต่ง
- อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมบัติ
ของพอลิเมอร์
- สารเติมแต่งในตลาดโลก
2
สารเพิ่มเนื้อ
- อิทธิพลของสารเพิ่มเนื้อ
- สมบัตขิ องสารเพิ่มเนื้อ
- ชนิดของสารเพิ่มเนื้อ
- การดัดแปรพื้นผิวของสารเพิ่มเนื้อ
- ทิศทางการตลาดของสารเพิ่มเนื้อ
และตัวอย่างการใช้ งาน
3
สารเสริมแรง
- ชนิดของสารเสริมแรง
1. สารเสริมแรงสังเคราะห์
2. สารเสริมแรงจากธรรมชาติ
3. สารเสริมแรงระดับนาโน
- หลักการทางานของสารเสริมแรง
- ทิศทางการตลาดของสารเสริมแรง
และตัวอย่างการใช้ งาน
4
สี สีย้อมและเทคนิคพิเศษของสี
- ชนิดของสี
- การเติมสี
- อิทธิพลของสีต่อมิตขิ องชิ้นงาน
- เทคนิคพิเศษของสี
- ทิศทางการตลาดของสี
5
สีดาและขาว
- ชนิดและสมบัตขิ องสีขาว
- ชนิดและสมบัตขิ องสีดา
- อิทธิพลของขนาดอนุภาคของสีต่อ
ลักษณะปรากฏ
- การทดสอบสี

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
ชัวโมง
่
3
1. แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาการ
เรียน การประเมินผล
2. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
3. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
4. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

ผูส้ อน
อ.พัชร
กมน

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.พัชร
กมน

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.พัชร
กมน

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.พัชร
กมน

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.พัชร
กมน
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6

- การทามาสเตอร์แบทสี
สารปรับเสถียรทางความร้ อน
- วัตถุประสงค์ของการใช้ สารปรับ
เสถียรทางความร้ อน
- หลักการทางานของสารปรับเสถียร
ทางความร้ อน
- ชนิดและตัวอย่างการใช้ งานของสาร
ปรับเสถียรทางความร้ อน

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.พัชร
กมน

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
3
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
สอบกลางภาค
3
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้ จัดทารายงาน
4. แนะนาวิธกี ารและแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
5. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
3
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน

อ.พัชร
กมน

3

วาสินี

สารต้ านออกซิเดชัน
- ปฏิกริ ิยาออกซิเดชั่นของพอลิเมอร์
- วัตถุประสงค์ของการใช้ สารต้ านออก
ซิเดชั่น
- ชนิดและหลักการทางานของสาร
ต้ านออกซิเดชัน
7

8

9
10

11

12

สารเพิ่มเสถียรต่อรังสีอลั ตราไวโอเลต
- หลักการทางาน
- สีป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลต
- สารรักษาสภาพสี
- หลักการเลือกสารเพิ่มเสถียรต่อรังสี
อัลตราไวโอเลต

สารหน่วงการติดไฟ
- หลักการทางานของสารหน่วงการติด
ไฟ
- ชนิดของสารหน่วงการติดไฟ
- การทดสอบการติ ด ไฟและดั ช นี
ออกซิเจน
สารต้ านไฟฟ้ าสถิตย์และความเป็ นของ
ตัวนาไฟฟ้ า
- ชนิดของสารต้ านไฟฟ้ าสถิตย์
- สารเพิ่มการนาไฟฟ้ า
- สารเพิ่มความเป็ นแม่เหล็ก
- สารเคลือบผิวพอลิเมอร์
สารเพิ่มความนิ่ม
- หน้ าที่ของสารเพิ่มความนิ่ม
- ผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย
สารฟู
- หน้ าที่ของสารฟู

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
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13

14

15

16

- สารฟูเชิงกายภาพ
- สารฟูเชิงเคมี
สารช่วยในกระบวนการ
- สารเพิ่มการทนแรงกระแทก
- การดัดแปลงด้ วยสารยืดหยุ่น
- สารเพิ่มความใส
- สารเร่งการตกผลึก
สารเติมแต่งสาหรับยาง
- สารช่วยกระบวนการยาง
- สารบ่มยาง
- สารเพิ่มเนื้อในยาง
- สารเติมสีในยาง
- สารต้ านการเสื่อมของยาง
สารหล่อลื่น สารหล่อลื่นแม่พิมพ์
- ชนิดของสารหล่อลื่น
- สารช่วยกระบวนการผลิต
- สารป้ องกันการติด
สารเติมแต่งอื่นๆ
นิสติ นาเสนอรายงานที่เกี่ยวข้ องกับ
สารเติมแต่งในวัสดุพอลิเมอร์

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

วาสินี

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

วาสินี

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

วาสินี

3

17

1. นิสติ นาเสนอรายงาน
2. ซักถาม อภิปราย
3. ส่งรายงาน
สอบปลายภาค

วาสินี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.1, 1.5, 2.2, 2.4,
3.1, 3.4

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
35%

1.1 สอบกลางภาค
9
1.2 สอบปลายภาค
17
2.1 ถาม-ตอบ
1-8 และ 10-15
2.2, 2.4, 2.7, 3.1, 2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทา
10-15
20%
3.4, 4.1, 4.2, 5.3 รายงาน
2.3 การนาเสนอรายงานและร่วมอภิปราย
16
1.1, 1.2, 1.5
3.1 การเข้ าชั้นเรียน การตรงต่อเวลาของนิสติ
ทุกสัปดาห์
5%
และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนจากการสอบทุกครั้ง คะแนนรายงานและการเข้ าชั้นเรียนจะประเมินร่วมกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมที่นิสติ ประพฤติและปฎิบตั ิ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. G.F. Richard and J.T.L. John, Polymer Modifiers and Additives. CRC Press, 2000
2. Jan C. J. Bart, Additives in Polymers: Industrial Analysis and Applications. Wiley, 2005.
3. J.K. Fink, A concise Introduction to Additives for Thermoplastic Polymers. Wiley, 2010.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. E.K. Jiri, Polymer Additives (Polymer Science and Technology Series). Springer, 1984.
2. D.Sudhin, Polymeric Compatibilizers: Uses and Benefits in Polymer Blends. Hanser Gardner
Publications, 1996.
3. S. Al-Malaika, Reactive Modifiers for Polymers. Springer, 1997.
4. J. Murphy, Additives for Plastics Handbook. Elsevier Science, 2001.
5. B. Michael, H. Jack, G. Joe and M. Susan, Handbook for the Chemical Analysis of Plastic
and Polymer Additives. CRC Press, 2007.
6. R.D. Deanin, Additives in Plastics. Environmental Health Perspectives, 1975.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ น
การเรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
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