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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา PMT314 Polymer Processing Laboratory
ภาควิชาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 314 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต 1(0-3-6) บรรยาย - ปฏิบัติ 3
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ประสานงาน
อ.สุจินดา จิตต์ใจฉ่า (sujinda@g.swu.ac.th)
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม (chalao.thep@gmail.com)
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ผู้สอน
อ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ (อาจารย์พิเศษ)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะที่เกี่ยวข้ องกับการขึ้นรูปพอลิเมอร์
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้จักเครื่องมือที่ใช้ ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ และการบารุงรักษาเครื่องมือ
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กความรับผิดชอบและเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือการขึ้นรูปพอลิเมอร์
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ จั ดเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และปฏิบั ติการให้ มีค วามเหมาะสมกับ ผู้ เรี ยน เพื่ อให้
ผู้เรียนมีทกั ษะด้ านกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ทวพ313
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ไม่มี

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

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทวพ 314

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
           

ด้านที่ 4
ทักษะ
ด้านที่ 3 ความสัมพัน
ทักษะทาง
ธ์ระหว่าง
ปั ญญา
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
         

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7
      

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศใน
เค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
ในขณะปฏิบตั กิ ารและการรายงาน
ปฏิบตั กิ าร (1.1)

วิธีการสอน
1.1 ใช้ การสอนแบบสื่ อ สารสองทาง
เปิ ดโอกาสให้ นิ สิต มีการตั้งค าถามหรือ
ตอบค าถาม หรือ แสดงความคิ ด เห็น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กฏ
ระเบียบ และข้ อบังคับ ในห้ องปฏิบตั กิ าร

วิธีการประเมินผล
1.1 ป ระเมิ น ผ ล จ าก พ ฤ ติ ก รรม ที่
แสดงออกในห้ องปฏิ บั ติ ก ารและใน
โอกาสที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโส

1.2 มีวินัยต่อการเรียน ส่งรายงานงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.2 ยกตัวอย่ างกรณี ศึ กษา ตัวอย่ างที่ และอาจารย์
ขาดความรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ าที่และการ
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
1.2 การตรวจสอบการมี วิ นั ย ต่ อ การ
ประพฤติท่ผี ดิ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไข
ปฏิบั ติ ก าร การตรงต่ อเวลาในการเข้ า
1.3 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่ าง ให้ ห้ องป ฏิ บั ติ ก ารและการส่ ง รายงาน
ข้ อขัดแย้ งในขณะปฏิบตั กิ าร (1.3)
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การ ปฏิบตั กิ าร
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
มี วิ นั ยเรื่ องเวลาการเปิ ดโอกาสให้
ผู้อ่นื รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
นักศึ กษาแสดงความคิด เห็นและรับฟั ง
ความเป็ นมนุษย์ (1.4)
ความคิดเห็นของนิสติ การเคารพและให้
เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็ นต้ น
1.5 เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆ ของห้ องปฏิบตั กิ ารและคณะ
เทคโนโลยีและนววัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (1.5)
ปฏิบตั กิ ารตามเวลาที่กาหนด(1.2)

1.6 มีจรรยาบรรณทาทงวิชาการและ
วิชาชีพในการนาเสนอข้ อมูลปฏิบตั กิ าร
โดยปราศจากอคติและการ
ลอกเลียนแบบผู้อ่นื (1.7)

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ าใจเกี่ ย วกั บ
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ ส าคั ญ ใ น
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้ นฐานเพื่ อน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ออกแบบและเลือกใช้ กระบวนการทาง
พอลิเมอร์ (2.1)
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและ
อธิบ ายพฤติ ก รรมของวั ส ดุ พ อลิ เมอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้ กระบวนการที่ เหมาะสมกั บ งาน
(2.2)
2.3 รู้ เข้ า ใจและสนใจพั ฒ นาความรู้
ความชานาญด้ านกระบวนการการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ (2.4)
2.4 มีประสบการณ์ในการพัฒ นาและ/
หรื อ การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารใช้ เครื่ องมื อ
เครื่องจักรในห้ องปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์ (2.6)
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในความรู้
ใน ศ าสต ร์ อ่ ื น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง เข้ ากั บ
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (2.7)

วิธีการสอน
2.1 ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ ผู้ เรี ย น เป็ น
ศูนย์กลาง โดยให้ นิสิตร่วมมือกันเรียนรู้
(Co-Operative Learning) จ า ก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติการค้ นคว้ าทาง
อินเตอร์เน็ตและการศึกษานอกเวลาผ่าน
เวบไซต์การเรีย นรายวิชาแบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย (A-tutor)

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 ประเมินจากการปฏิบตั กิ าร ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม
2.2 รายงานปฏิบตั กิ าร การสอบข้ อเขียน
กลางภาคและปลายภาค
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3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็ นระบบ (3.1)
3.2 สามารถสืบค้ น ตีความและ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหาด้ านกระบวนการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์อย่างสร้ างสรรค์ (3.2)
3.3 สามรรถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้ องการจากปฏิบตั กิ ารขึ้นรูปพอลิเมอร์
(3.3)
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
การแก้ ไขปัญหาจากกระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
(3.4)

วิธีการสอน
3.1 ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ ผู้ เรี ย น เป็ น
ศูนย์กลาง โดยให้ นิสิตร่วมมือกันเรียนรู้
(Co-Operative Learning) จ า ก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติการค้ นคว้ าทาง
อินเตอร์เน็ตและการศึกษานอกเวลาผ่าน
เวบไซต์การเรีย นรายวิชาแบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย (A-tutor)

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินจากการปฏิบตั กิ าร ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม
3.2 รายงานปฏิบตั กิ าร การสอบข้ อเขียน
กลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
4.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี
(4.1)
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื
ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม (4.2)
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่และความ
รับผิดชอบขณะปฏิบตั กิ าร (4.3)
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (4.4)

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียนเป็ น
4.1 ประเมินจากปฏิบตั กิ ารทั้งรายบุคคล
ศูนย์กลาง โดยให้ นิสติ ร่วมมือกันเรียนรู้ และกลุ่ม
(Co-Operative Learning) จาก
4.2 นิสติ ในกลุ่มประเมินกันเอง
ประสบการณ์การปฏิบตั ิ
4.2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารและระดมสมองในการ
แก้ ไขขณะปฏิบตั กิ ารจริง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้ ในการ
วิ เคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาในปฏิบตั กิ าร
กระบวนการขึ้ นรูป พอลิ เมอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้ องและเหมาะสม(5.1)
5.2 สามารถระบู เข้ าถึ ง และสื บ ค้ น
แห ล่ งข้ อมู ลความรู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์จากแหล่ ง

วิธีการสอน
5.1 การสอนโดยมีการนาเสนอข้ อมูล
จากการค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ น
ตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ เห็นประโยชน์จาก
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอและสืบค้ นข้ อมู]
5.2 การมอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 สามารถเขียนรายงานปฏิบตั กิ ารได้
ถูกต้ องตามหลักภาษาไทย และค้ นคว้ า

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาเขียนจาก
เอกสารรายงานปฏิบตั กิ าร
5.2 ประเมินทักษะการใช้ ส่อื และการใช้
ภาษาพูดจากการสรุปปฏิบตั กิ ารหน้ าชั้น
เรียน
5.3 ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 ประเมินการทากิจกรรมผ่านสื่ออ
การสอนเวบไซต์รายวิชาของ
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ขอมู ล ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
(5.3)
5.3 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารที่เหมาะสม
และใช้ อย่ างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวม
ข้ อ มู ล แปลความหมาย และสื่ อ สาร
ข้ อมูลข่าวสารและแนวความคิด (5.4)
5.4 สามารถใช้ คอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
จัด การกับ ข้ อมู ลต่ างๆ จากปฏิบัติ การ
อย่างถูกต้ องเหมาะสม (5.5)
5.5 สามารถใช้ ภ าษาไทยอย่ างถู กต้ อง
และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ อย่าง
เหมาะสม (5.7)

มคอ. 3

ข้ อมูลอ้ างอิงจากตารา และงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัย (A-tutor)
ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้ อง และ
เหมาะสม
5.4 สามารถใช้ สารสนเทศในการค้ นคว้ า
และจัดการข้ อมูลทั้งจากปฏิบตั กิ ารและ
จากข้ อมูลสาระสนเทศภายนนอกได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
5.5 ใช้ ส่อื อการสอนผ่านเวบไซต์รายวิชา
ของมหาวิทยาลัย (A-tutor)

หมายเหตุ หมายเลขท้ ายข้ อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้ อของผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนารายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์
กิจกรรมการวัดผล และเกณฑ์การ
ประเมินผล
2. แนะนาปฏิบตั กิ ารกระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ กฏ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
จริยธรรมในปฏิบตั กิ าร

2-4

กระบวนการอัดรีด (extrusion)

5-6

กระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีด
(injection molding)

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
3
1. ประเมินศักยภาพผู้เรียน ด้ วย
อ.ดร.เฉลา/ อ.
แบบสอบถาม
สุจินดา/ อ.ดร.
2. บรรยายแนะนา ความสาคัญ และสิ่งที่ ณรงค์ชัย
นิสติ ควรได้ รับ และการนาความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้
ในการทางานในอนาคต
- นิสติ เวียนปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์จน
ครบทุกกระบวนการขึ้นรูป
- ในแต่ละสัปดาห์ ก่อนปฏิบตั กิ าร ให้ มี
ตัวแทนนิสติ ในกลุ่มออกมาสรุปภาพรวม
ของปฏิบตั กิ าร
9
ปฏิบตั กิ ารด้ วยเครื่องอัดรีด
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหาอันเนื่องจากกระบวนการอัด
รีด
6
ปฏิบตั กิ ารด้ วยแม่พิมพ์ฉีด
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ แม่พิมพ์ฉีด
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7-8

กระบวนการขึ้นรูปฟิ ล์มถุง/ ฟิ ล์มแผ่น
(blown film/ cast film)

9
10

สัปดาห์สอบกลางภาค
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานแผ่น
(compression)

11-12 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานกลวง (blow
mold)

มคอ. 3
6

ปฏิบตั กิ ารขึ้นรูปชิ้นงานฟิ ล์มถุง/ ฟิ ล์ม
แผ่น
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงานฟิ ล์ม

3

ปฏิบตั กิ ารขึ้นรูปชิ้นงานแผ่น
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหาการขึ้นรูปชิ้นงานแผ่น
ปฏิบตั กิ ารขึ้นรูปชิ้นงานกลวง
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหาการขื้นรูปชิ้นงานกลวง

6

13
14

วันจักรี
วันสงกรานต์

งดการเรียนการสอน
งดการเรียนการสอน

15

กระบวนการขึ้นรูปยางและพอลิเมอร์ช
นิดเทอร์โมเซ็ต (rubber/ thermosetting
polymer)

3

ปฏิบตั กิ ารขึ้นรูปยางและเทอร์โมเซ็ต
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหากระบวนการขึ้นรูปยางและ
เทอร์โมเซ็ต

16

3

17

กระบวนการผสม และการทามาสเตอร์
แบทช์ (compounding/
masterbatching)
ศึกษาดัชนีการไหล (melt flow index)
การลงพื้นที่ชุมชน

18

นาเสนอผลการปฏิบตั งิ านและอภิปราย

3

ปฏิบตั กิ ารผสมพอลิเมอร์
การบารุงรักษา
ศึกษาปัญหากระบวนการผสม และค่าดัชนี
การไหล
การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ าใจกับ
ชุมชนเรื่องการคัดแยกพลาสติกชนิด
ต่างๆ/ การให้ ความรู้เรื่องการขึ้นรูป
นิสติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการ
อภิปรายกลุ่ม

3

19-20 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.4,
2.1,2.2,2.4,
3.1,3.3,3.4,
5.7
1.1,1.2,1.5,1.7,
2.1,2.2,2.4,2.7,
3.1,3.2,3.3,3.4,
4.1,4.3,4.4,
5.1,5.3,5.4,5.5,5.7

การอภิปรายในห้ องปฏิบตั กิ ารและ
การกล่าวสรุปภาพรวมของ
ปฏิบตั กิ าร

15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

2-8, 10-14

50%

รายงานปฏิบตั กิ าร
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1.1,1.5,1.7,
2.1,2.2,2.4,2.6,2.7,
3.1,3.3,3.4,
5.1
1.1,1.5,1.7,
2.1,2.2,2.4,2.6,2.7,
3.1,3.3,3.4,
5.1
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7
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การสอบกลางภาค

9

15%

การสอบปลายภาค

17/18

20%

ทุกสัปดาห์

3%

15

1%

15

1%

การประเมินพฤติกรรมด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบ
ก ารป ระเมิ น ต น เอ งข อ งนิ สิ ต
พฤติกรรมด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม
และความรับผิดชอบ
การประเมิ น ด้ านความสั ม พั นธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการทางานกลุ่ม โดยนิสิตสมาชิก
กลุ่ม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ณรงค์ชัย โอเจริญ เอกสารประกอบการสอน กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์.
เจริญ นาคะสรรค์. 2544. กระบวนการแปรรูปพลาสติก. กรุงเทพฯ: โฟร์เพช.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Strong, B.A. 2006. Plastics Materials and Processing. 3rd Edit. Upper Saddle River. Pearson
Prentice Hall.
2. Morton-Jones, D.H. 1986. Polymer products: design, materials and processing. London:
Chapman and Hall.
3. Rosato, D.V. 1995. Injection molding handbook: the complete molding operation technology,
performance, economics. New York: Chapman & Hall.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับกระบวนการขึ้ นรูปพอลิเมอร์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003) และ
ข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

ทวพ314 ปฏิบตั กิ ารกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์

มคอ. 3

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 อสอบกับเนื้อหาในรายวิชาการดาเนินการ5.
ทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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