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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา PMT322 Biomass-based Polymers Laboratory I
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ322 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์จากชีวมวล 1
PMT322 Biomass-based Polymers Laboratory I
2. จานวนหน่วยกิต
1(0-3-3) บรรยาย – ปฏิบตั ิ 1 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.เฉลา เทพเฉลิม
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.เฉลา เทพเฉลิม
อาจารย์สจุ ินดา จิตต์ใจฉ่า
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน ห้ อง 02-23-0302 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

1 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในการเตรียมพอลิเมอร์ชีวมวลด้ วยวิธกี ารทางกายภาพ และเคมีในระดับห้ องปฏิบตั กิ าร
1.2 เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ พัฒนาตนเองในด้ านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
1.3 เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึกการคิดวิเคราะห์และการนาเสนอผลงานจากปฏิบตั กิ าร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มคี วามเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตพอลิเมอร์จากชีวมวล
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
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มคอ.3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ทวพ 321
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบตั ิการ

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

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

การศึกษาด้วยตนเอง
3 ชั่วโมง/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
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
ทวพ322 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ●
จากชีวมวล 1
4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้ องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่าน
ระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
1.1 ใช้ การสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
และให้ เกียรติแก่ผ้ อู ่นื ในชั้นเรียน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ และในโอกาสต่างๆ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
สังคม
ให้ ความสาคัญต่อการมีวนิ ัยเรื่อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดง
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้
ความคิดเห็นและรับฟังความ
ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและ
คิดเห็นของนิสติ เป็ นต้ น
สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์

วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมั มา
คารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน
การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน และการ
ส่งรายงานโดยการบันทึกการเข้ าเรียนและ
การส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริตในการสอบ
1.4 พิจารณาจากการไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อ่นื ในการทารายงานกลุ่มและเดี่ยว
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1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
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
2.5 มีความรู้ครอบคลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารหรือภาคสนาม
2.7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้ องการ

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
2.6 รายงานปฏิบตั กิ าร

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
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ 4.1 การทารายงานเดี่ยว งานกลุ่ม 4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
4.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหว่าง
4.2 การนาเสนอรายงาน
และงานกลุ่ม
ผู้เรียนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้ เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง 5.1 แนะนาวิธกี ารและแหล่ง
5.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มา สืบค้ นข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ 5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
ใช้ ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่
และเสนอแนวทางในการแก้ ไข
วารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติ เป็ นประโยชน์ และใช้สื่อที่เหมาะสมในการ
ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
และนานาชาติ ประกอบการจัดทา นาเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น รายงาน
ประสิทธิภาพ
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จากแหล่ง
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 องและภาษาอังกฤษในระดับใช้
งานได้ อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์
1

2-4

5-6

7-8

หัวข้ อ/รายละเอียด

- แนะนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
แผนการสอน/ การประเมินผล
- ความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ าร
- การเขียนรายงาน/ การบันทึกข้ อมูล
ปฏิบตั กิ าร
- การเตรียมแผ่นยางจากนา้ ยางข้ น
- การวิเคราะห์ของแข็งในนา้ ยาง
- การวิเคราะห์เนื้อยางแห้ งในนา้ ยาง
ปฏิบตั กิ าร
- การสกัดไคติน (chitin) จากเปลือกกุ้ง
แกนปลาหมึก หรือกระดอกปู
- การเตรีย มฟิ ล์ มไคโตซาน (chitosan):
ผลของความเข้ มข้ น ต่ อความหนาของ
ฟิ ล์ม
อภิปรายและนาเสนอรายงานปฏิบตั กิ ารครั้ง
ที่ 1

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
3
- บรรยาย

9
สอบกลางภาค
10-11 ปฏิบตั กิ ารเตรียมลิกนิน (lignin)

12-13 ปฏิบตั กิ าร
- การละลายโปรตีนไหม (fibroin)
- ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อระยะเวลาการ
เก็บก่อนการเกิดเจลเอง
14 ปฏิบตั กิ าร
- ก ารส กั ด เซ ริ ซิ น (sericin): ศึ ก ษ า
ระยะเวลาในการสกัด
15-16 อภิปรายและนาเสนอรายงานปฏิบตั กิ ารครั้ง
ที่ 2

ผู้สอน
อ.ดร.เฉลา

9

- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
อ.ดร.เฉลา
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร

6

- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
อ.ดร.เฉลา
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร

6

- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอรายงาน
ปฏิบตั กิ าร โดยค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิ่มเติมประกอบการอภิปราย

6

- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
อ.สุจินดา
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
อ.สุจนิ ดา
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร

6

3

6

อ.ดร.เฉลา

- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
อ.สุจินดา
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอรายงาน
อ.สุจนิ ดา
ปฏิบตั กิ าร โดยค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิ่มเติมประกอบการอภิปราย

17-18 สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.1, 1.5
2.1, 2.2, 2.4-2.7

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน
9
17/18
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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

มคอ.3
1.3 การสอบย่อย
2.1 ถาม-ตอบ/ อภิปราย
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง/ รายงาน
ปฏิบตั กิ าร
2.3 อภิปรายและนาเสนอผลปฏิบตั กิ าร
3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

2-6, 10-13
2-6 และ 10-13

10%
30%

7-8 และ 15-16
ทุกสัปดาห์

10%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เฉลา เทพเฉลิม. 2558. เอกสารประกอบการสอน ทวพ322 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์จากชีวมวล 1 คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
สุจินดา จิตต์ใจฉ่า. 2558. เอกสารประกอบการสอน ทวพ322 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์จากชีวมวล 1 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. นคร ทิพยาวงศ์. 2552. เทคโนโลยีการแปลงสภาพ. กรุงเทพ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับพอลิเมอร์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ และข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บ
บอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุมและผลการประเมินจากข้ อ
1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
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มคอ.3

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชาการดาเนินการ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

