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มคอ.3
รายวิชา ทวพ324 ปฏิบตั ิการพอลิเมอร์จากชีวมวล 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีวมวล 2
PMT324 Biomass-based Polymers Laboratory II
2. จานวนหน่วยกิต
1(0-3-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
(patcharakamon@swu.ac.th)
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 ธันวาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการขึ้นรูปพอลิเมอร์จากชีวมวลด้ วยเทคนิคต่างๆ
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการแปรรูปพอลิเมอร์จากชีวมวลให้ เป็ นลักษณะต่างๆ
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์จากชีวมวลด้ วยเทคนิคต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรีย น
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพอลิเมอร์จากชีวมวล
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ทวพ 323
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิงาน
การศึกษาด้วย
บรรยาย
สอนเสริม
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
ตนเอง
(กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
39 ชั่วโมง/ ภาค
ไม่มี
6 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา 45 ชั่วโมง/ สัปดาห์
การศึกษา
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทวพ324 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์
จากชีวมวล 2

ด้านที่ 4
ทักษะ
ด้านที่ 3
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู ้
ระหว่างบุคคล
ปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7
● ○ ● ● ● ○ ●

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ ผ้ ู ส อนจั ด เวลาให้ ค าปรึ ก ษา และแนะน าทางวิ ช าการแก่ นิ สิ ต นอกชั้ น เรี ย นเป็ น
รายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ หรื อ
โทรศั พ ท์ ตามที่ ป ระกาศในเค้ า โครงรายวิ ช าและเว็บ ไซต์ ข องคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
1.1 ใช้ การสอนแบบ
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ สอดแทรกคุณธรรมและ
แสดงออกในชั้นเรียนและใน
ซื่อสัตย์สจุ ริต
จริยธรรม การเคารพและ โอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ าน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ ให้ เกียรติแก่ผ้ ูอ่นื ในชั้น
คุณธรรมและจริยธรรม การมี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ เรียนและในโอกาสต่างๆ สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
สังคม
1.2 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็ น อาจารย์
ตัวอย่าง ให้ ความสาคัญต่อ 1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อ
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้
การมีวินัยเรื่องเวลา การ
การเรียน การตรงต่อเวลาในการ
ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดง
เข้ าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ความคิดเห็นและรับฟัง
โดยการบันทึกการเข้ าเรียนและ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื รวมทั้งเคารพใน ความคิดเห็นของนิสติ เป็ น การส่งงาน
ต้ น
1.3 ไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริต
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
ในการสอบ
เป็ นมษุษย์
1.4 พิจารณาจากการไม่ลอก
1.5 เคารพกฎระเบียบและ
เลียนงานของผู้อ่นื ในการทา
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
รายงานกลุ่มและเดี่ยว
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สาคัญ ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ
และอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอ
ลิเมอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้ เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ ไขปัญหาต่างๆ

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบ
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2 การถาม-ตอบ เพื่อ
ร่วมกันอภิปราย ระดม
สมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและการจัดทา
รายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
2.2 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
2.3 ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
2.5 การนาเสนอผลงานและการ
อภิปราย
2.6 รายงานปฏิบัติการ
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2.4 รู้ เข้ าใจและสน ใจพั ฒ น า
ความรู้ ความชานาญทางวัสดุพอลิ
เมอร์
2.5 มี ค วามรู้ ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีวัสดุพ อลิเมอร์ เล็งเห็น
ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการฝึ กปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรใน
ห้ องปฏิบัติการหรือภาคสนาม
2.7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้ องการ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 ฝึ กการคิดและตอบ
ปัญหาในชั้นเรียน แสดง
ความคิดเห็นและระดม
สมองในการแก้ ไขปัญหา
ตามประเด็นปัญหาที่
กาหนด
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และมอบหมายการทา
รายงาน

3.1 ประเมินคุณภาพของ
รายงาน
3.2 ประเมินจากการตอบปัญหา
ในชั้นเรียนและการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่
1.1 การทารายงานเดี่ยว
4.1 ประเมินรายงานโดย
ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
งานกลุ่ม
อาจารย์
รายบุคคลและงานกลุ่ม
1.2 การนาเสนอรายงาน
4.2 สังเกตพฤติกรรมการ
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
แสดงออกระหว่างผู้เรียนในชั้น
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
เรียน และนอกชั้นเรียน
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สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้ เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง 5.1 แนะนาวิธกี ารและ
5.1 ประเมินคุณภาพของ
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง แหล่งสืบค้ นข้ อมูลจาก
รายงาน
มาใช้ ในการวิเคราะห์ แปล
ระบบสารสนเทศ
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการ
ความหมาย และเสนอแนวทางใน 5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
การแก้ ไขปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์ สืบค้ นวารสารที่เกี่ยวข้ องทั้ง สืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น ในระดับชาติและนานาชาติ และใช้ ส่อื ที่เหมาะสมในการ
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ ประกอบการจัดทารายงาน นาเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างมี
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จากแหล่ง
ประสิทธิภาพ
ข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้ อมูล
แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องและภาษาอังกฤษในระดับ
ใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
- แนะนารายละเอียด
3.0
รายวิชา แผนการ
สอน/ การประเมินผล
- ความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัติการ
- การเขียนรายงาน/
การบันทึกข้ อมูล
2-3 ปฏิบตั ิการการเตรียม 6.0
วัสดุรูพรุนด้วย
Freeze drying
technique
- ศึกษาผลของอัตรา
ก า ร แ ช่ แ ข็ ง ต่ อ
ลั ก ษณะของรู พ รุ น
ที่ได้
- ศึกษาผลของความ
เข้ มข้ นพอลิ เ มอร์
ต่ อ น้ าห นั ก แ ล ะ
ความแข็ง แรงของ
วัสดุ
4-5 ปฏิบตั ิการการเตรียม 6.0
วัสดุรูพรุนด้วย Saltleaching technique
- ศึกษาผลของขนาด
อนุภาคเกลือต่อ
ขนาดรูพรุน
- ศึกษาผลของความ
เข้ มข้ นพอลิเมอร์
ต่อนา้ หนักและ
ความแข็งแรงของ
วัสดุ

กิจกรรมการเรียนการสอน และสือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาการ
เรี ยน การประเมิน ผล ความปลอดภัยใน
ห้ อ งปฏิบั ติ ก าร และการเขี ย นรายงาน/
การบันทึกข้ อมูล
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตั ว แทนนิ สิ ต สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขั้ น ตอนในปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ อาจารย์
ผู้สอน พร้ อมทั้งบอกข้ อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ
- เริ่มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
ตั้งคาถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบัติการ

อ.พัชร
กมน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตั ว แทนนิ สิ ต สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขั้ น ตอนในปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ อาจารย์
ผู้สอน พร้ อมทั้งบอกข้ อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ
- เริ่มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
ตั้งคาถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบัติการ

อ.พัชร
กมน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6

ปฏิบตั ิการการหา
Kappa Number

7

ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

8

ร า ย ง า น ส รุ ป
ปฏิบตั ิการครั้งที่ 1

9
10-11 ปฏิบตั ิการการเตรียม
thermoplastic starch
- ผลของปริ ม าณกลี
เซอร์ รี น ต่ อ ระยะ
การดึงยืดของฟิ ล์ม

12-13 ปฏิบตั ิการการเตรียม
อ นุ ภ า ค เซ ล ลู โ ล ส
ระดับนาโนจากหยวก

3.0

กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตั ว แทนนิ สิ ต สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขั้ น ตอนในปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ อาจารย์
ผู้สอน พร้ อมทั้งบอกข้ อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ
- เริ่มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
ตั้งคาถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบัติการ
3.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ าเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อ
ใช้ ประกอบการนาเสนอรายงานในสัปดาห์
ต่อไป
3.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
นิสิตแบ่ งกลุ่มนาเสนอสรุปปฏิบัติการ โดย
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบการอภิปราย
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
สอบกลางภาค
6.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตั ว แทนนิ สิ ต สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขั้ น ตอนในปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ อาจารย์
ผู้สอน พร้ อมทั้งบอกข้ อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ
- เริ่ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
ตั้งคาถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบัติการ
6.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตั ว แทนนิ สิ ต สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
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ขั้ น ตอนในปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ อาจารย์
ผู้สอน พร้ อมทั้งบอกข้ อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ
- เริ่มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
ตั้งคาถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ

กล้วย
- ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง
ระยะเวลาการต้ ม
ต่อการเกิดอนุ ภาค
นาโน

- ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบตั กิ าร

14

ปฏิบตั ิการ
กระบวนการย้อมผ้า
- ศึกษาผลของ
อุณหภูมิต่อการย้ อม
ติดสี

15

ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

16-17 ร า ย ง า น ส รุ ป
ปฏิบตั ิการครั้งที่ 2

18

19

ท บ ท ว น เ นื้ อ ห า
ทั้งหมด

3.0

กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตั ว แทนนิ สิ ต สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขั้ น ตอนในปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ อาจารย์
ผู้สอน พร้ อมทั้งบอกข้ อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ
- เริ่มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
ตั้งคาถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบัติการ
3.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ าเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อ
ใช้ ประกอบการนาเสนอรายงานในอาทิตย์
ต่อไป
6.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
นิสิตแบ่ งกลุ่มนาเสนอสรุปปฏิบัติการ โดย
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบการอภิปราย
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
3.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์สรุปสาระสาคัญ ของปฏิบัติการแต่
ละเรื่อง และให้ นิสติ ซักถามคาถาม
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
สอบปลายภาค
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2. 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
5.1, 5.3- 5.5, 5.7
1.1-1.5, 1.7
4.1-4.4

วิธีการประเมินผลนิสิต

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

17
2-6, 9-14

40%
10%

2.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการจัดทา
รายงานปฏิบตั กิ าร
2.2 การนาเสนอรายงานปฏิบตั กิ ารหน้ าชั้นเรียน

3-7 และ 9-16

30%

3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

ทุกสัปดาห์

1.1 สอบปลายภาค
1.2 การสอบย่อย

10%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ปัญญา วงศ์พานิช. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์
จากชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการ
พอลิเมอร์จากชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
ศศิรดี จันทสี. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จาก
ชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ.
สุจินดา จิตต์ใจฉ่า. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์
จากชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ.
2. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่สาคัญ
Tasman, J. E., and Berzins, V. (1957). The Permanganate Consumption of Pulp
Materials. Tappi 40 (9): 691. Pulp Paper Mag. Canada 58(10): 145.
Mosab, K., Kotiba H., Fawaz, D. (2012). Thermoplastic starch blends: A review of
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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recent works. Polymer Science Series A 54(2): 165-176 .
Lee, S.B., Kim, Y.H., Chong, M.S., Hong, S.H., Lee, Y.M. (2005). Study of
gelatin-containing artificial skin V: fabrication of gelatin scaffolds using a salt-leaching
method. Biomaterials 26(14):1961-8
Weska, R.F., Vieira W.C., Nogueira, G.M., Beppu, M. (2009). Effect of freezing
methods on the properties of lyophilized porous silk fibroin membranes. Materials Research
12(2).
3. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่แนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ อง
หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้ องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ไี ด้ รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 การนาเสนองานหน้ าชั้นเรียน
2.4 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และ
ผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3
เพื่อดาเนินการดังนี้
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- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
- เชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม เพื่อให้ นิสติ ได้ รับการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ของอาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญเฉพาะ
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