ทวพ211 เคมีพอลิเมอร์

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร์
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6) บรรยาย 3 ปฏิบัติ 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ผู้สอน อ.ดร. วาสินี จันทร์นวล (wasineec@swu.ac.th)
ผู้สอน อ.ดร. ศศิรดี จันทสี (sasiradee@swu.ac.th)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 ธันวาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนตระหนักถึงความสาคัญของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สงั เคราะห์

และอุตสาหกรรมวัสดุพอลิเมอร์
1.2 เพื่อผู้เรียนได้ เรียนรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ ท่จี ะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบ
ั กระบวน
วิชาชั้นสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจั ดเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้ เรี ยน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ภาพรวมของอุตสาหกรรมวัสดุพอลิ
เมอร์ การจาแนกกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกริ ิยาพอลิเมอไรเซชันแบบต่างๆ โฮโมพอลิเมอร์และโค
พอลิเมอร์ วิธีการผลิตพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม การใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เคมีเชิงฟิ สิกส์
ของพอลิเมอร์ น้า หนัก โมเลกุลและการกระจายน้าหนักโมเลกุลหลังพอลิเมอไรเซชัน การหาน้าหนั ก
โมเลกุล การดัดแปรพอลิเมอร์ การกราฟต์ การใช้ รังสีพลังงานสูง
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

42 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
3 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร์

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
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
● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
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ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7
○ ○ ● ○ ○ ○ ○
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ 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

วิธีการสอน
1.1 ใช้ การสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพ
และให้ เกียรติแก่ผ้ อู ่นื ในชั้นเรียน
และในโอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญต่อการมีวนิ ัยเรื่อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของนิสติ เป็ นต้ น

วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมั มา
คารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน
การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน และการ
ส่งรายงานโดยการบันทึกการเข้ าเรียนและ
การส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริตในการสอบ

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-หลังการเรียนการ
สอน
2.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3 ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.5 การนาเสนอผลงานและการอภิปราย

2. ความรูท้ ีต่ อ้ 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
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3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้ องการ

วิธีการสอน
3.1 ฝึ กการคิดและตอบปัญหาใน
ชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นและ
ระดมสมองในการแก้ ไขปัญหา
ตามประเด็นปัญหาที่กาหนด
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
มอบหมายการทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
3.2 ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
-

วิธีการสอน
-

วิธีการวัดและประเมินผล
-

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จากแหล่ง
ข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 แนะนาวิธกี ารและแหล่ง
5.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
สืบค้ นข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ
5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น
วารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ประกอบการจัดทา
รายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนารายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์
และเกณฑ์การประเมินผล
2. ความสาคัญและภาพรวมของ
อุตสาหกรรมวัสดุพอลิเมอร์
3. ความหมายและเทอมต่างๆทางเคมี
พอลิเมอร์
4. ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบ
ต่างๆ
4.1 การเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น
4.2 การเกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ
4.3 การเกิดพอลิเมอร์แบบไอออนิก
4.4 การเกิดพอลิเมอร์แบบเปิ ดวงแหวน
4.5 การเกิดพอลิเมอร์แบบสเตอริโอ
จาเพาะ
4.6 การเกิดพอลิเมอร์ร่วม
(copolymeriztion)
5. การใช้ ตวั เร่งปฏิกริ ิยาพอลิเมอไรเซ
ชัน
สอบกลางภาค
6. กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ใน
อุตสาหกรรม

2-4

5-7

8
9-11

12-13 7. นา้ หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์
7.1 นา้ หนักโมเลกุลเฉลี่ย
7.2 การกระจายนา้ หนักโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์
14-15 8. การหานา้ หนักโมเลกุลเฉลี่ย
8.1 การวิเคราะห์หมู่ปลาย
8.2 การวัดค่าความหนืดของสารละลาย
เจือจาง
8.3 ออสโมเมตรี
16
สอบปลายภาค

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชัวโมง
่
3
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

ผูส้ อน
อ.ศศิรดี

9

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

อ.ศศิรดี

12

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

อ.ศศิรดี

9

1. นิสติ นาเสนอรายงาน
2. ซักถาม อภิปราย
3. ส่งรายงาน
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน

อ.วาสินี

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

อ.วาสินี

6

9
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3. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
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
5.3
1.1, 1.2, 1.5

วิธีประเมิน
1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
2.1 ถาม-ตอบ
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทา
รายงาน
2.3 การนาเสนอรายงานและร่วมอภิปราย
3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับ
มอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน
8
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
40%

2-7 และ 9-15
9-10
11
ทุกสัปดาห์

15%
5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วาสินี จันทร์นวล. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร์ คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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. อโนดาษ์ รัชเวทย์. 2551. พอลิเมอร์. ดวงกมลพับลิซซิ่ง: กรุงเทพ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับเคมีพอลิเมอร์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
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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. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิ ชาการดาเนินการ
5. ทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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