มคอ. 3

มคอ.3
รายวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 312 วิศวกรรมพอลิเมอร์
PMT 312 Polymer Engineering
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
อาจารย์ผสู ้ อน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 15 ห้ อง 121 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 ธันวาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสิตทราบ เข้ าใจและสามารถอธิบายความหมายของวิศวกรรมพอลิเมอร์
1.2 เพื่อให้ นิสิตทราบ เข้ าใจและสามารถประยุกต์ใช้ พ้ ินฐานทางฟิ สิกส์และคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหา
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้
1.3 เพื่อให้ นิสิตทราบเข้ าใจและสามารถวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ได้ อย่างถูกต้ อง
1.4 เพื่อให้ นิสิตทราบและเข้ าใจถึงกลไกการเสียรูปของพอลิเมอร์ พร้ อมทั้งสามารถวิเคราะห์หากลไก
การเสียรูปในพอลิเมอร์ได้ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.5 เพื่อให้ นิสิตทราบเข้ าใจและสามารถสร้ างสมการแสดงปรากฏการณ์การถ่ายเทมวลและการถ่ายเท
ความร้ อนอย่างง่าย ที่เกิดขึ้นในพอลิเมอร์ของแข็ง พอลิเมอร์ของเหลวและสารละลายพอลิเมอร์
1.6 เพื่อให้ นิสิตทราบเข้ าใจและสามารถออกแบบเครื่องปฏิกรณ์สาหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ใน
ระดับอุตสาหกรรมได้
1.7 เพื่อให้ นิสิตทราบ เข้ าใจและสามารถประยุกต์ใช้ วิธสี มาชิกจากัดในงานทางพอลิเมอร์ได้ อย่าง
เหมาะสม
1.8 เพื่อให้ นิสิตทราบและเข้ าใจวิธกี ารดัดแปรพอลิเมอร์เพื่ องานทางวิศวกรรมและเลือกใช้ วิธกี าร
ดังกล่าวได้ อย่างถูกต้ อง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางด้ านวิศวกรรมพอลิเมอร์
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติการและงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวให้ มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในวิศวกรรมพอลิเมอร์
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
นิยามและความสาคัญของวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักการพื้นฐานทางฟิ สิกส์และคณิตศาสตร์สาหรับ
การแก้ ปัญ หาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เวกเตอร์และเทนเซอร์ กลศาสตร์ของแข็ง สมบัติเชิงกลของพอลิ
เมอร์ การวิเคราะห์ความเค้ น-ความเครียด กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทโมเมนตัม มวล และความร้ อนใน
พอลิเมอร์ รูปแบบของการเสียรูปและการแตกหัก การวิเคราะห์กลไกการเสียรูปและการแตกหักของพอลิ
เมอร์ วิธสี มาชิกจากัด วิศวกรรมปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ การดัดแปรพอลิเมอร์เพื่องานทางวิศวกรรม
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2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง (SDL)

45 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

90 ชั่วโมงต่อ/ ภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
3.0 ชั่วโมง/สัปดาห์
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละและ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งในห้ องเรี ยน และ
นอกห้ องเรียน (1.1)

1.2 วิธกี ารสอน
1.1 อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น
ตั ว อย่ า ง ให้ ความส าคั ญ ต่ อ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ การมี
วินัยเรื่ องเวลาการเปิ ดโอกาส
ให้ นั ก ศึ ก ษ าแ ส ด งค ว าม
1.2 มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงาน
คิ ด เห็ น แ ล ะ รั บ ฟั งค วาม
ที่ ม อบหมายตามเวลาที่ ก าหนด
คิด เห็น ของนิ สิต การเคารพ
(1.2)
และให้ เกี ย รติ แ ก่ อ าจารย์
1.3 เค า ร พ ก ฏ ร ะ เบี ย บ แ ล ะ

1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.1 ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
พฤติ ก รรมที่แ สดงออกในชั้ น
เรี ย นและในโอกาสที่ ค ณะ/
มห าวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องทางด้ าน
คุณ ธรรมและจริยธรรม การมี
สัม มาคารวะต่ อ ผู้ อ าวุ โสและ
อาจารย์
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ข้ อ บั งคั บ ต่ างๆ ขอ งค ณ ะแ ล ะ อาวุโส เป็ นต้ น
มหาวิทยาลัย (1.5)
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1 ความรู้ ความ เข้ าใจเกี่ ยวกั บ
หลั ก การและทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ ใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ศ วกรรมพอลิ
เมอร์ แ ละสาขาอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
(2.1)
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ
และอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิ
เมอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับงานทางวิศวกรรม
พอลิ เมอร์ ไ ด้ อย่ า งถู ก ต้ อ งแม่ น ย า
(2.2)

1.2

2.2 วิธกี ารสอน
2.1 ใช้ ก ารสอนแบบผสมระหว่ า ง
บรรยายร่ ว มกั บ การสอนที่ เ น้ น
ผู้ เรี ย นเป็ นสาคั ญ ใช้ วี ดีทัศ น์ แ ละ
การสื่ อ สารสองทาง โดยเน้ นให้
นิ สิ ต ห าท างค้ น ค ว้ าห าข้ อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม จากปั ญ หาที่ ต้ั ง ขึ้ น การ
สอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้โดยให้
นิ สิตร่ ว มกัน อภิ ป รายปั ญ หาที่เกิด
กับพอลิเมอร์ในงานวิศวกรรม การ
สอนแบบศึกษาด้ วยตนเองจากงาน
ที่ ม อบ ห ม าย การค้ น ค ว้ าท าง
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น

2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.1 การสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลาย
ภาค
2.2 งานรายบุคคล
2.3 การอภิปรายและตอบ
ข้ อซักถามในชั้นเรียน
2.4 การเข้ าใช้ งานและการ
ทาแบบทดสอบผ่านสื่อการ
สอนผ่ า นเวบไซต์ ร ายวิ ช า
ของมหาวิทยาลัย

2.3 รู้ เข้ า ใจ สนใจพั ฒ นาความรู้
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว าม ช าน าญ ท า ง
วิศวกรรมพอลิเมอร์ (2.4)
2.4 สามารถบู ร ณาการความรู้ ท าง
วิ ศ วกรรมพอลิ เมอร์ กั บ ความรู้ ใน
ศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง (2.7)
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธกี ารสอน
3.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 3.1 ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบ บ บ รรยาย
อย่างเป็ นระบบ (3.1)
ร่ วมกับการจั ดการศึ กษาที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ โดยมุ่ งเน้ น ให้ นิ สิตเรี ยนรู้
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และ
จากการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
ทักษะเพื่อแก้ ไขปัญหาทางวิศวกรรม
มากขึ้นเพื่ อพั ฒนากระบวนการคิดใน
พอลิเมอร์ได้ อย่างเหมาะสม (3.4)
เชิงวิศวกรรม

3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.1 ประเมิ น จากการ
ถาม ตอบ อภิ ป ราย
ปั ญ หาและการแสดง
ค วาม คิ ด เห็ น ใน ชั้ น
เรียนเป็ นรายบุคคล

3.2 การสอบย่อย การ
3.2 ฝึ กอภิปราย ถาม ตอบปั ญหาใน ส อ บ ก ล างภ าค แ ล ะ
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ชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อ ปลายภาค
ปั ญ หาและระดมสมองในการแก้ ไ ข
ปัญหา
3.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ให้ นิสติ
กลับไปค้ นคว้ าเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.2 วิธกี ารสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียน
และสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้
เป็ นศูนย์กลาง โดยให้ นิสิต
เป็ นอย่างดี (4.1)
ร่วมมือกันเรียนรู้ (Co4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ Operative Learning) จากงาน
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม กลุ่มและการอภิปรายในชั้น
(4.2)
เรียน
4.2 ฝึ กปฏิบัติการและระดม
สมองในการแก้ ไขปัญหาในการ
ทารายงานและตอบข้ อซักถาม
ในขณะนาเสนองาน

4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม
การนาเสนอและการตอบข้ อ
ซักถามในการนาเสนอรายงาน
กลุ่ม
4.2 การมีส่วนร่วมในการทา
รายงาน การนาเสนอและการ
ตอบข้ อซักถาม ทั้งจากอาจารย์
นิสติ ร่วมชั้นเรียนและนิสิตใน
กลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธกี ารสอน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถระบุ เข้ าถึ ง และสืบ ค้ น 5.1 ใช้ วีดีทศั น์ และ
5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษา
แหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน จากงานรายบุคคลและการถาม
วิศวกรรมพอลิเมอร์จากแหล่งข้ อมูล ง่ายต่อการติดตามทาความ
ตอบปัญหาและการอภิปราย
สารสนเทศ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ เข้ าใจ ประกอบการสอนในชั้น แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
นานาชาติ (5.3)
เรียน
เป็ นรายบุคค
5.2 การสอนโดยมีการ
5.2 ประเมินความสามารถใน
นาเสนอข้ อมูลจากการค้ นคว้ า การสืบค้ นข้ อมูลและการเข้ าถึง
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ น
ระบบสาระสนเทศ ทั้งภายใน
ตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ เห็น
และภายนอกมหาวิทยาลัยจาก
ประโยชน์จากการใช้
โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ วิศวกรรมพอลิเมอร์ท่นี ิสิต
นาเสนอสืบค้ นข้ อมูลและการ ได้ รับมอบหมาย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คานวณทางวิศวกรรม
5.3 การมอบหมายงานที่ต้อง
มีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

แนะนารายวิชา
- บทนาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ความหมาย ที่มาและขอบเขต
ของวิศวกรรมพอลิเมอร์
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ
กลศาสตร์
- ภาพรวมของรายวิชาและการ
ประเมินผล

2

หลักการพื้นฐานทางฟิ สิกส์และ
คณิตศาสตร์สาหรับการ
แก้ ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิ
เมอร์
- เวกเตอร์และเทนเซอร์
- พีชคณิตของเมตริกซ์
การวิเคราะห์และการวัดความ
เค้ น-ความเครียด
- สมบัตขิ องความเค้ นความเครียด
- แผนภาพของความเค้ น-

จานวน
ชั่วโมง
3.0

3.0

กิจกรรม
การเรียนการสอน
- นิสติ ทาแบบประเมินความรู้
ก่อนเรียน
- นาเข้ าสู่ประเด็นการเรียนการ
สอนโดยการฉายวีดที ศั น์เรื่อง
Polymer Plant เพื่อให้ เห็น
ภาพรวมของการสังเคราะห์พอ
ลิเมอร์ในระดับอุตสาหกรรม
และกล่าวเชื่อมโยงความรู้ทาง
วิศวกรรมกับบความรู้ทางพอลิ
เมอร์ท่นี ิสติ ได้ ศึกษามาแล้ ว
- แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์
เนื้อหาการเรียน การ
ประเมินผล
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อ
กระตุ้นกระบวนการคิดและให้
นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สงู่ านทาง
วิศวกรรม
- บรรยายหลักการพื้นฐานทาง
ฟิ สิกส์และคณิตศาสตร์สาหรับ
การแก้ ปัญหาทางวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อ
กระตุ้นกระบวนการคิดและให้
นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สงู่ านทาง
วิศวกรรม
- ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ
Power point
- ตาราเรียน

อ.นวดล

- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ
Power point
- ตาราเรียน

อ.นวดล
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ความเครียด
- สมบัตเิ ชิงวิศวกรรมของพอลิ
เมอร์และกลศาสตร์ของวัสดุ

สัปดาห์ท่ี

3

4-5

หัวข้ อ/รายละเอียด

พฤติกรรมของพอลิเมอร์ต่อ
อุณหภูมแิ ละเวลา
- อิทธิพลของอุณหภูมติ ่อ
สภาพหยุ่นหนืดของพอลิเมอร์
- การเลื่อนของเวลาและ
อุณหภูมิ
- ทฤษฎีจลน์ของพอลิเมอร์
- สมการ WLF และตัว
ประกอบการเลื่อน
- อิทธิพลของเอนโทรปี และ
ความยืดหยุ่น
- การเสื่อมของสมบัตเิ ชิง
กายภาพตามอายุ
กลไกการเสียรูปของพอลิเมอร์
- การวิเคราะห์และการทานาย
การแตกหัก
- กลไกการเสียรูปและการ
วิเคราะห์การเสียรูป
- แบบจาจองทางคณิตศาสตร์
ของ การเสียรูป

อภิปรายเกี่ยวกับการใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์และ
ฟิ สิกส์ในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ
- บรรยายการวิเคราะห์และการ
วัดความเค้ น-ความเครียด
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อ
กระตุ้นกระบวนการคิดและให้
นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญ
จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน
ของการประยุกต์ใช้ ความรู้
ทางการวิเคราะห์และการวัด
ความเค้ น-ความเครียดต่อการ
ออกแบบและใช้ งานวัสดุพอลิ
เมอร์
ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสติ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับความเค้ นความเครียด
3.0 - บรรยายพฤติกรรมของพอลิ
เมอร์ต่ออุณหภูมแิ ละเวลา
ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงอิทธิพลของอุณหภูมิ
และเวลาต่อพฤติกรรมของพอลิ
เมอร์
- ยกกรณีศึกษาด้ านอิทธิพลของ
อุณหภูมแิ ละเวลาต่อพฤติกรรม
ของพอลิเมอร์

6.0

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ
Power point
- ตาราเรียน

อ.นวดล

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการ
- สื่อการนาเสนอ
เรียนครั้งที่แล้ วให้ นิสติ ร่วม
Power point
อภิปรายเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่อง - ตาราเรียน
ของชิ้นงาน
- บรรยายและซักถามนิสติ ใน
หัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเสียรูปและการวิเคราะห์
การเสียรูป
- ใช้ คาถามนาเพื่อกระตุ้นให้ นิสติ
เกิดแนวคิดและ
- ตระหนักถึงจุดบกพร่องของ
ชิ้นงาน และการเสียรูปขิง

อ.นวดล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6-7

วิธสี มาชิกจากัด
- วิธกี ารเชิงกล
- วิธกี ารเชิงความร้ อน
- วิธกี ารเชิงของไหล
- การใช้ ซอฟท์แวร์เบื้องต้ น
สัปดาห์ท่ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

6.0

จานวน
ชั่วโมง

8
9

อุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์
ผสม
- การละลายของพอลิเมอร์
- ทฤษฎีของฟลอรี-ฮักกินส์
- ทฤษฎีปริมาตรอิสระ
- สัมประสิทธิ์การละลาย
- พอลิเมอร์ผสม

3.0

ชิ้นงานเมื่อถูกแรงกระทาเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่การออกแบบ
ชิ้นงานจริง
บรรยายและซักถามนิสติ ในหัวข้ อ - สื่อการนาเสนอ
ต่างๆ วิธสี มาชิกจากัด
Power point
- ใช้ คาถามนาเพื่อกระตุ้นให้
- ตาราเรียน
นิสติ เกิดแนวคิดดังกล่าว
กิจกรรม
การเรียนการสอน
สอบกลางภาค

สื่อที่ใช้

- กล่ า วน าเรื่ อ งสมบั ติ ท างอุ ณ - สื่อการนาเสนอ
หพลศาสตร์ของพอลิเมอร์ผสม Power point
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ใน - ตาราเรียน
หั ว ข้ อ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของ
พอลิเมอร์ผสม
- ใช้ คาถามนาเพื่อกระตุ้นให้ นิสติ
เกิ ด แ น ว คิ ด แ ล ะ ส าม า ร ถ
เชื่ อมโยงความรู้ส้ ูการน าไปใช้
งานจริงได้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยากร

ผู้สอน

อ.นวดล
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10

การแพร่และการถ่ายเทมวลใน
พอลิเมอร์
- หลักการถ่ายเทมวล
- การวัดค่าสัมประสิทธ์การ
แพร่
- สภาพการแพร่ของทรงกลม
ณ การเจือจางอนันต์
- ปริมาตรอิสระ และทฤษฎี
การแพร่ในพอลิเมอร์คล้ ายยาง
- การแพร่ของก๊าซผ่านพอลิ
เมอร์
- การแพร่ของไอสารอินทรีย์
ผ่านพอลิเมอร์
- การแพร่ระหว่างพอลิเมอร์พอลิเมอร์
11 การประยุกต์ใช้ หลักการการ
ถ่ายโอนในกระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์
- ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
เครื่องอัดรีด
- ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
เครื่องฉีด
- ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการทางพอลิเมอร์
อื่นๆ
12-15 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
สาหรับพอลิเมอร์

สัปดาห์ท่ี

15

หัวข้ อ/รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ วัสดุพอลิเมอร์
ในงานวิศวกรรมและนาโน

3.0

- กล่าวนาถึงการประยุกต์เอา
- สื่อการนาเสนอ
ความรู้เรื่องการถ่ายเทมวลใน
Power point
พอลิเมอร์มาใช้
- ตาราเรียน
- บรรยายและซักถามนิสติ ใน
หัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแพร่และการถ่ายเทมวลใน
พอลิเมอร์ พร้ อมทั้งชี้ให้ เห็น
ถึงการนาไปประยุกต์ใช้ ในทาง
วิศวกรรม
- มอบหมายงานรายบุคคลให้
นิสติ ไปสร้ างแบบจาลองเชิง
คณิตศาสตร์ของการถ่ายเท
มวลในพอลิเมอร์

อ.นวดล

3.0

- กล่าวนาถึงการประยุกต์ใช้
- สื่อการนาเสนอ
หลักการถ่ายโอนใน
Power point
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ - ตาราเรียน
- บรรยายและซักถามนิสติ ใน
หัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประยุกต์ใช้ หลักการโอนใน
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์

อ.นวดล

- วีดที ศั น์
- สื่อการนาเสนอ
Power point
- ตาราเรียน
สื่อที่ใช้

อ.นวดล

- กล่าวนาถึงส่วนที่เป็ นหัวใจ
สาคัญในกระบวนการสังเคราะห์
พอลิเมอร์ ได้ แก่ หน่วย
เกิดปฏิกริ ิยา ซึ่งมีความจาเป็ น
จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน
อย่างยิ่งต่อการสังเคราะห์พอลิ
เมอร์
- บรรยายและซักถามนิสติ ใน
หัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ตัวเร่งปฏิกริ ิยาที่ใช้ สาหรับ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ใน
อุตสาหกรรมปัจจุบนั พื้นฐาน
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์และ
หน่วยปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม
3.0 - ให้ นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอ
และอภิปรายงานที่ได้ รับ
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ผู้สอน

- วารสารทาง
วิชาการ

- สื่อการนาเสนอ
Power point

อ.นวดล
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เทคโนโลยี
- พอลิเมอร์ในเชิงวิศวกรรม
- การประยุกต์ใช้ งานพอลิ
เมอร์ในงานทางวิศวกรรม
- ภาพรวมอุตสาหกรรมพอลิ
เมอร์
- ทิศทางการตลาดของพอลิ
เมอร์จากฟอสซิล
- ทิศทางการตลาดของพอลิ
เมอร์ชีวมวล
- การบูรณาการภูมปิ ัญญา
ท้ องถิ่นสู่วิศวกรรมพอลิเมอร์

มอบหมายไป กลุ่มละ 10 นาที - ตาราเรียน
- กล่าวนาถึงการใช้ งานพอลิ
- วารสารทาง
เมอร์ในงานวิศวกรรมขั้นสูง
วิชาการ
พร้ อมให้ นิสติ ดูวีดที ศั น์การ
ประกอบเครื่องบิน เพื่อให้
นิสติ เห็นบทบาทของพอลิ
เมอร์ในการใช้ เป็ น
ส่วนประกอบของงาน
วิศวกรรมขั้นสูง เช่นเครื่องบิน
- บรรยายและซักถามนิสติ ใน
หัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พอลิเมอร์ท่ใี ช้ ในงานวิศวกรรม
และการนาเอานาโนเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อปรับปรุงงสมบัตขิ อง
พอลิเมอร์เพื่อใช้ ในงานทาง
วิศวกรรม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

2.1,2.2,2.4,2.7,3.1,3.4,5.3
1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.4,4.1,4.2,5.3
1.1,1.5,2.1,2.2,2.4,2.7,3.1,3.4
1.1,1.5,2.1,2.2,2.4,2.7,3.1,3.4
1.1,1.2,1.5

การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน
งานเดี่ยวและงานกลุ่ม
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนิสติ พฤติกรรม
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม และความ

1.1,1.2,1.5
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สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5%
10%
40%
40%
3%
1%
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1.1,1.2,1.5

รับผิดชอบ
การประเมินด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบในการ
ทางานกลุ่ม โดยนนิสติ สมาชิกกลุ่ม

1%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
K. Anil and R.K Gupta, Fundamentals of Polymer engineering. 2nd ed. Marcel Deker:New York,
2003.
J.R. Welty, C. E. Wicks and R. E. Wilson, Fundamentals of momentum, heat, and mass
transfer. 3rd ed. Wiley:New York, 1984.
N.G. McCrum, C.P. Buckley and C.B. Bucknall, Principles of polymer engineering. Oxford
University press:Oxford, 1988.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
K. Anil and R.K Gupta, Fundamentals of Polymer engineering. 2nd ed. Marcel Deker:New York,
2003.
J.R. Welty, C. E. Wicks and R. E. Wilson, Fundamentals of momentum, heat, and mass
transfer. 3rd ed. Wiley:New York, 1984.
N.G. McCrum, C.P. Buckley and C.B. Bucknall, Principles of polymer engineering. Oxford
University press:Oxford, 1988.
ศิริพร ดารงค์ศักดิ์กุล เอกสารคาสอนรายวิชา 2105638 วิศวกรรมพอลิเมอร์ข้นั สูง. ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
F. B. Hal and L. C. Brinson, Polymer engineering science and viscoelasticity. Springer:New
York, 2008 .
H.S. Fogler, Elements of chemical reaction engineering. 4th ed. Prentice Hall:London, 2004
S. Middleman, Fundamentals of polymer processing. McGrawHill:New York, 1977.
W. Brostow and R.D. Corneliussen, Failure of plastics. Hansee:Munich, 1986.
L.H. Sperling, Introduction to physical polymerscience. 3rd ed. Wiley:New York, 2001.
V. Shah, Handbook of plastic testing and failure analysis. 3rd ed. Wiley:New Jersey, 2007.
W.L. McCabe, J.C. Smith and P. Harriott, Unit operations of chemical engineering. 6th ed.
McGrawHill:Boston.
A.E. Tonelli and M. Srinivasarao, Polymers from the inside out. Wiley:New York, 2001
C.L. Rohn, Analytical polymer rheology. Carl Hansed Verlag:Munich, 1995.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
T. Bitzer, Honeycomb technology. Chapman&Hall:London, 1997.
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W.F. Smith, Engineering materials. McGrawHill:New York, 1993.
J.M.G. Cowie, Polymer chemistry and physics of modern materials. 2nd ed. Blakie&Son:New
York, 1991.
D.W.V. Krevelen, Properties of polymers. 3rd ed. Chapman&Hall:London, 1991.
J.D. Ferry, Viscoelastic properties of polymers. 3rd ed. Wiley:New York, 1980.
http://www.quadrantepp.com
www.youtube.com
www.matweb.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้ อ งเรียน สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ ท่ีได้ รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานปฏิบัติการ
2.3 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.4 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิ จารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่ อ
ดาเนินการดังนี้
- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
- เชิ ญ วิ ท ยากร/อาจารย์ พิ เศษตามความเหมาะสม เพื่ อให้ นิ สิ ต ได้ รั บ การถ่ า ยทอดจาก
ประสบการณ์ของอาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญเฉพาะ
- มีการดูงานนอกสถานที่
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