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มคอ.3

มคอ.3
รายวิชา การทดสอบและการพิสูจน์ลกั ษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 451 การทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน
อ.ดร. พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ผ้ สู อน
อ.ดร. พัชรกมน หนูเอียด
อ.ดร. วาสินี จันทร์นวล
อ. สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
อ.ดร. ศศิรดี จันทะสี
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ทวพ 451 ปฏิบตั กิ ารการทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 กรกฎาคม 2557

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสติ ได้ เรียนรู้และเข้ าใจหลักการ วิธกี ารทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิ
เมอร์ เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ ในการวิเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์อ่นื ๆ ได้ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่ อให้
ผู้เรียนมีความรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางการทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ หลักการและวิธใี ช้ เครื่องทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ มาตรฐานวิธที ดสอบสากล เช่น ASTM, DIN, ISO เป็ นต้ น การพิสจู น์ลักษณะเฉพาะ
ทางวัสดุพอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ การพิสจู น์สมบัตเิ ชิงความร้ อน ไฟฟ้ า แสง โครงสร้ างทางเคมี
โครงสร้ างผลึก นา้ หนักโมเลกุล การแพร่ การทดสอบสมบัตเิ ชิงกล เชิงกลพลวัต การศึกษาโครงสร้ างและสมบัตเิ ชิง
ผิวของวัสดุ การเปี ยก และอื่นๆ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

42 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน)
3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาและเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.6 เข้ าใจผลกระทบจากการกระทา
ของตนเองต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ
ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ นื ฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ
และอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิ
เมอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ ไขปัญหาต่างๆ
2.4 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์
2.7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

วิธีการสอน
1.1 ใช้ การสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม
จรรยาบรรณ การเคารพและให้
เกียรติแก่ผ้ อู ่นื ในชั้นเรียนและใน
โอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญต่อการมีวนิ ัยเรื่อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในชั้นเรียนและใน
โอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม การมี
สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
อาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อ
การเรียน การตรงต่อเวลาในการ
เข้ า ชั้นเรียนและการส่งรายงาน
โดยการบันทึกการเข้ าเรียนและ
การส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริต
ในการสอบ

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การถาม-ตอบ เพื่อร่วมกัน
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการจัดทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
2.2 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
2.3 ประเมินจากการตอบคาถาม
ในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
2.5 การนาเสนอผลงานและการ
อภิปราย
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3. ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็ นระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้ องการ
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะการแก้ ไขปัญหาทางเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร์ได้ อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน
3.1 ฝึ กการคิดและตอบปัญหาใน
ชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหา และระดมสมองในการแก้ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษา ตามประเด็น
ปัญหาที่กาหนดไว้ แล้ ว
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
มอบหมายการจัดทารายงาน

มคอ.3

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงาน
3.2 ประเมินจากการตอบปัญหาใน
ชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
-

วิธีการวัดและประเมินผล
-

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร 5.1 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น
5.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
วารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติ 5.2 ประเมินจากรูปแบบการ
และใช้ รปู แบบของ การนาเสนอที่
และนานาชาติ ประกอบการจัดทา นาเสนอรายงาน
เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
รายงาน
แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 การนาเสนอรายงานและร่วม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
อภิปราย
ถูกต้ องและภาษาอังกฤษในระดับใช้
งานได้ อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
ที่ใช้
1
- แ น ะ น า ร า ย วิ ช า ชี้ แ จ ง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
(21 ส.ค. 57) จุ ด ประสงค์ กิจ กรรมการวัด ผล
- แนะน ารายวิ ช า วั ต ถุ ป ระสงค์
และเกณฑ์การประเมินผล
เนื้ อ ห าก ารเรี ย น แ ล ะ ก าร
- ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
ประเมินผล
ของการทดสอบและการพิ สูจ น์
- น า เส น อ แ ล ะ อ ธิ บ า ย ถึ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร์
ความส าคั ญ ของการทดสอบ
-แบ่ งกลุ่ มนิ สิ ต เพื่ อรั บ โจทย์
และพิสจู น์ลักษณะของวัสดุพอ
Term project ในการทดสอบและ
ลิเมอร์
พิสจู น์คุณลักษณะของพอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน
2-3
การทดสอบสมบัตเิ ชิงความร้ อน
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.วาสินี
(28 ส.ค., 4 และการเกิดผลึก
- บรรยายหลักการทดสอบ
ก.ย. 57)
- การวิ เคราะห์ ส มบัติ เชิ ง ความ
สมบัตเิ ชิงความร้ อนและการเกิด
ร้ อ น แ ล ะป ริ ม าณ ผ ลึ ก ด้ ว ย
ผลึก
เ ท ค นิ ค Differential scanning
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
calorimetry (DSC)
กระบวนการคิ ด และให้ นิ สิ ต
- การวิ เ คราะห์ โครงสร้ างละ
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
ลักษณะผลึกด้ วยเทคนิค X-ray
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ก ารทดสอบ
diffraction (XRD)
สมบัติเชิงความร้ อนและการเกิด
- การวิ เ คราะห์ โครงสร้ างละ
ผลึกกับงานทางพอลิเมอร์
ลักษณะผลึกด้ วยเทคนิค Optical
- ยกหั ว ข้ อ เพื่ อ ให้ นิ สิต ร่ ว มกัน
microscopy
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การทดสอบ
สมบัติเชิงความร้ อนและการเกิด
ผลึก
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

4

การวิเคราะห์โครงสร้ างทางเคมี

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ชัวโมง
่
ที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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(11 ก.ย. 57) ของวัสดุพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค
- Infrared Spectroscopy (IR)
- Nuclear Magnetic Resonance
(NMR)

5-6
การทดสอบสมบัตเิ ชิงกล
(18, 25 ก.ย. - ความต้ านทานแรงดึง
57)
- ความต้ านทานแรงกด
- ความต้ านทานแรงดัดโค้ ง
- ความต้ านทานแรงกระแทก
- ความต้ านทานการคืบ
- ความแข็ง
- ความล้ า
- ความต้ านทานแรงบิด
- การสึกและการเสียดสี
ปัจจัยทางกายภาพที่มอี ทิ ธิพลต่อ
สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

6

- บรรยายหลักการการวิเคราะห์
โครงสร้ างทางเคมี
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิ ด และให้ นิ สิ ต
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
ป ระยุ ก ต์ ใช้ ค วาม รู้ ด้ าน การ
วิเคราะห์ทางเคมีกบั งานทางพอลิ
เมอร์
- ยกหั ว ข้ อ เพื่ อ ให้ นิ สิต ร่ ว มกัน
อภิ ป รายเกี่ย วกับ การวิ เคราะห์
โครงสร้ างทางเคมี
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายทฤษฎี แ ละหลั ก การ
ก า ร ท า ง า น ข อ ง เค รื่ อ ง มื อ
(Universal machine) ร ว ม ถึ ง
ห ลั กการการท ด สอบ สม บั ติ
เชิงกล
- อภิปรายข้ อดีและข้ อจากัดของ
เครื่องมื อในการทดสอบสมบั ติ
เชิงกลของพอลิเมอร์ โดยอ้ างอิง
ตามประโยชน์ในการใช้ งาน
- ใช้ ค าถ าม ส อ ด แ ท รก เพื่ อ
กระตุ้ น กระบวนการคิ ด และให้
นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การประยุ ก ต์ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลกับงานทาง
พอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ชัวโมง
่
ที่ใช้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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7
(2 ต.ค. 57)

การทดสอบสมบัตเิ ชิงพลวัต
- การทดสอบสมบัตเิ ชิงกลพลวัต
ด้ วยเทคนิค DMA และ DMTA
- การทดสอบทางวิทยากระแส
- นิสติ แต่ละกลุ่มส่งแผนการ
ทดสอบและพิสจู น์คุณลักษณะ
Term project

3

8
(9 ต.ค. 57)

การทดสอบการเปี ยกนา้ และการ
ดูดซึมนา้
- Wettability
- Water absorption

3

9
(16 ต.ค. 57)
สัปดาห์

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายหลักการทางานของ
เครื่องมือและหลักการทดสอบ
สมบัตเิ ชิงพลวัต
-อภิปรายถึงประโยชน์ของการ
ทดสอบด้ วย DMA และ DMTA
โดยเปรียบเทียบกับการทดสอบ
ด้ วย Universal machine โดยใช้
คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการ
ทดสอบสมบัตเิ ชิงพลวัตกับงาน
ทางพอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
-สื่อการนาเสนอ Power point
-ตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายหลักการวัดการเปี ยก
นา้ และการดูดซึมนา้
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิ ด และให้ นิ สิ ต
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการเปี ยก
น้าและการดูด ซึมน้า กับงานทาง
พอลิเมอร์
- ยกหั ว ข้ อ เพื่ อ ให้ นิ สิต ร่ ว มกัน
อภิปรายเกี่ยวกับหลักการวัดการ
เปี ยกนา้ และการดูดซึมนา้
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน

สอบกลางภาค
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ชัวโมง
่
ที่ใช้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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10
การทดสอบสมบัติทางชีวภาพ
(30 ต.ค. 57) - การทดสอบการเสื่อมสลายทาง
ชีวภาพ
- การทดสอบทางจุลชีววิทยา
- การทดสอบความเข้ ากันได้ กบั
เซลล์ส่งิ มีชวิ ิตและร่างกาสิง่ มีชีวิต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายความสาคัญและ
หลักการทดสอบสมบัตทิ าง
ชีวภาพ
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการ
ทดสอบสมบัตทิ างชีวภาพกับงาน
ทางพอลิเมอร์
- ยกตัวอย่างเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการทดสอบ
สมบัตทิ างชีวภาพ
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน

11
(6 พ.ย. 57)

การวิเคระห์สณ
ั ฐานวิทยาระดับ
จุลภาค
- การวิเคราะห์ด้วยกล้ อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน ชนิดส่อง
กราดและเลื่อนกราด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายหลักการทางานของ
เครื่องและหลักการวิเคราะห์
สัณฐานวิทยาระดับจุลภาค
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการวิเค
ระห์สณ
ั ฐานวิทยาระดับจุลภาค
กับงานทางพอลิเมอร์
- ยกตัวอย่างเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการวิเคระห์
สัณฐานวิทยาระดับจุลภาค
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ชัวโมง
่
ที่ใช้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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12
การวิเคราะห์นา้ หนักโมเลกุลด้ วย
(13 พ.ย. 57) เทคนิค
- Gel Permeation
Chromatography (GPC)
- Light scattering โดยอาศัย
สมบัตทิ างแสงของโมเลกุล
- อิทธิพลของนา้ หนักโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ท่สี ่งผลต่อสมบัติ
อื่นๆ ของพอลิเมอร์

3

13
การทดสอบการเสื่อมสลายของ
(20 พ.ย. 57) พอลิเมอร์
- การเสื่อมสลายทางความร้ อน
- การเสื่อมสลายทางแสง
- การเสื่อมสลายทางเคมี
- การเสื่อมสลายทางสิง่ แวดล้ อม
- การเสื่อมสลายตามเวลา

3

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายหลักการทางานของ
เครื่องและหลักการวิเคราะห์
นา้ หนักโมเลกุล
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการ
วิเคราะห์นา้ หนักโมเลกุลกับงาน
ทางพอลิเมอร์
- ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์
นา้ หนักโมเลกุล
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ศศิรดี
- บรรยายหลักการทดสอบการ
เสื่อมสลายของพอลิเมอร์
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการ
ทดสอบการเสื่อมสลายของพอลิ
เมอร์กบั งานทางพอลิเมอร์
- ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการทดสอบการ
เสื่อมสลายของพอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ชัวโมง
่
ที่ใช้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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14-15
(27 พ.ย., 4
ธ.ค. 57)

การทดสอบสมบัตเิ ชิงกายภาพ
- การวัดความหนาแน่น/
ความชื้น
- การวัดอัตราการซึมผ่านของ
ก๊าซและไอนา้
- พฤติกรรมการดูดซึมนา้ และ
การบวมตัว
- การวัดการเปี ยก
- การทดสอบเชิงแสงและสี
- การกัดกร่อน
- การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค

16
- นิสติ แต่ละกลุ่มส่งรายงาน
(11 ธ.ค. 57) Term project และนาเสนอหน้ า
ชั้น (บูรณาการกับรายวิชา ทวพ
452)

17

มคอ.3

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการทดสอบ
สมบัตเิ ชิงกายภาพ
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านการ
ทดสอบสมบัตเิ ชิงกายภาพกับ
งานทางพอลิเมอร์
- ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการทดสอบ
สมบัตเิ ชิงกายภาพ
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
-สื่อการนาเสนอ Power point
-ตาราเรียน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นิสติ นาเสนอรายงานด้ านการ
ทดสอบสมบัตแิ ละการพิสจู น์
คุณลักษณะของพอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดที ศั น์
-สื่อการนาเสนอ Power point
-บทความวิจัย
สอบปลายภาค

อ.สุจินดา

คณาจารย์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการเรียนรู ้
1.1, 1.5, 1.6
2.1, 2.2, 2.4,
2.7
3.1, 3.3, 3.4
1.1, 1.2, 1.51.7
2.1, 2.2, 2.4,
2.7
3.1, 3.3, 3.4
5.2, 5.7
1.1, 1.2, 1.5,
1.6

วิธีประเมิน

มคอ.3

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
17

สัดส่วนของ
การประเมินผล
40%
40%

2.1 ถาม-ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การจัดทา
รายงานและการนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
2.3 แบบฝึ กหัดและการแก้ ปัญหาโจทย์

1-8 และ 1016

10%

3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมและจริยธรรมในและนอกชั้น
เรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับ
มอบหมาย

1-8 และ 1016

10%

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1. B. J. Hunt and M. I. James. Polymer charaterisation, London: Blackie Academic& Professional,
1993.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Campbell, D. Polymer characterization: physical techniques, London: Chapmanand Hall, 1989.
2. จินตมัย สุวรรณประทีป. การทดสอบสมบัตทิ างกลของพลาสติก กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย
(ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
3. Wolfgang Grellmann, Sabine Seidler, Polymer testing; Cincinnati, Ohio: Hanser, 2007.
4. G.W. Swallowe, Mechanical properties and testing of polymers, Dordrecht : Kluwer Academic,
1999.
5. Theodore Provder, Clara D. Craver, Polymer characterization physical property, spectroscopic,
and chromatographic methods, Washington, D.C. : American Chemical Society, 1990.
6. Clara D. Craver, Polymer characterization: spectroscopic, chromatographic and physical
instrumental methods /, Washington, D.C.: American Chemical Society, 1983.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
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มคอ.3

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003) และ
ข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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