ทวพ 451 การทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์

มคอ.3

มคอ.3
รายวิชา การทดสอบและการพิสูจน์ลกั ษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 451 การทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน อ.ดร. พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร. พัชรกมน หนูเอียด
อ.ดร. วาสินี จันทร์นวล
อ.ดร. เฉลา เทพเฉลิม
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ทวพ 452 ปฏิบัติการการทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 กรกฎาคม 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสิตได้ เรียนรู้ เข้ าใจและสามารถอธิบายหลักการ วิธีการทดสอบและการพิสูจน์
ลักษณะเฉพาะของวั สดุ พ อลิเมอร์ เพื่ อที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการวิเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์
อื่นๆ ได้ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางการทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีใช้ เครื่องทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ในการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ มาตรฐานวิธีทดสอบสากล เช่น ASTM, DIN, ISO เป็ น
ต้ น สาหรับทดสอบวัสดุประเภทต่างๆ เช่นสิ่งทอ ยาง พลาสติก ฯลฯ การพิสูจน์ลักษณะเฉพาะทาง
วั ส ดุ พ อลิ เมอร์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ต่ า ง ๆ การพิ สู จ น์ ส มบั ติ เชิ ง ความร้ อน ไฟฟ้ า แสง
โครงสร้ างทางเคมี โครงสร้ างผลึก นา้ หนักโมเลกุล การแพร่ การทดสอบสมบัติเชิงกล เชิงกลพลวั ต
การศึกษาโครงสร้ างและสมบัติเชิงผิวของวัสดุ การเปี ยก และอื่นๆ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

42 ชั่วโมง/ ภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
(กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ/
สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

4. ทักษะ

รายวิชา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ปั ญญา

ทวพ 451

                            

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ น
รายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือ
โทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาและเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
1.1 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ 1.1 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็ น
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ ตั ว อย่ า ง ให้ ความส าคั ญ ต่ อ
และซื่อสัตย์สจุ ริต
การมี วิ นั ย เรื่ อ งการตรงต่ อ
1.2 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ เวลา การมีความรับผิดชอบต่อ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ตนเองและต่อสังคม
วิชาชีพและสังคม
1.5 เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.6 เข้ า ใจผลกระทบจากการ
กระท าของตนเองต่ อ บุ ค คล
องค์กร และสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ป ระเมิ น ผ ลจากก าร
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี วิ นั ย ต่ อ การ
เรี ยน การตรงต่ อเวลาในการ
เข้ าชั้นเรียนและการส่งงานโดย
การบั น ทึ ก การเข้ า เรี ย นและ
การส่งงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
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2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สาคัญ ในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้ าใจและอธิบายพฤติกรรม
ของวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ ไขปัญหาต่างๆ
2.4 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชานาญทางวัสดุ
พอลิเมอร์
2.7 สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร์กบั ความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 การบรรยายประกอบสื่อ
การสอนพาวเวอร์พอยต์/
มัลติมีเดีย
2.2 การถาม-ตอบ เพื่อ
ร่วมกันอภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและการจัดทารายงาน

3. ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 3.1 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ
โจทย์ปัญหาที่ยกขึ้นในชั้นเรียน
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
หรือจากใบงานและแสดงความ
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
คิดเห็นต่อปัญหา และระดม
ปัญหาและความต้ องการ
สมองในการแก้ ไขปัญหานั้น
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะการแก้ ไขปัญหาทาง
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ได้
อย่างเหมาะสม

มคอ.3

2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test)
2.2 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
2.3 การประเมินจากรายงาน
หรื อ การน าเสนอในชั้ น เรี ย น
จากการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 วัดประเมินจากคุณภาพ
ของรายงานหรืองานที่ได้ รับ
มอบหมาย
3.2 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.2 สามารถสรุ ป ประเด็น และ 5.1 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น 5.2 ประเมินจากคุณภาพ
สื่อ สารทั้งการพู ดและการเขียน วารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งใน
รายงานหรือการนาเสนอหน้ า
รู้ จั ก เลื อ กและใช้ รู ป แบบของ ระดับชาติและนานาชาติ การทา ชั้นเรียน โดยใช้ แบบประเมิน
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรั บ รายงานหรือการนาเสนอหน้ า Rubric score
เรื่ อ งและผู้ ฟั งที่แ ตกต่ า งกั น ได้ ชั้นเรียนและร่วมอภิปราย
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่า ง
ถู ก ต้ องและภาษาอั ง กฤษใน
ระดับใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
1
(20 ส.ค.
58)

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ทีใ่ ช้
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
- แนะน ารายวิ ช า ชี้ แจง 3 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
จุ ด ประสงค์ กิจ กรรมการ
- แนะน ารายวิ ช า วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อหา
วั ด ผ ล แ ล ะเก ณ ฑ์ ก าร
การเรียน และการประเมินผล
ประเมินผล
- แนะนาสื่อการเรียนรู้เพิ่ มเติม เช่น text
- วั ด ป ร ะ เมิ น ค ว า ม รู้
books
พื้ น ฐาน ก่ อ น เรี ยน ด้ วย
- ข้ อสอบก่อนเรียน
ข้ อสอบ Pre-test
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
-ตาราเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
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จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ทีใ่ ช้
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
2
การทดสอบการเปี ยกนา้
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
(27 ส.ค. และการดูดซึมนา้
-บรรยายหลักการวัดการเปี ยกนา้ และ
58)
- Wettability
การดูดซึมนา้
- Water absorption
-ใช้ ค าถ าม ส อ ด แ ท รก เพื่ อ ก ร ะตุ้ น
- Water contact angle
กระบวนการคิดและให้ นิ สิตตระหนักถึง
ความส าคั ญ ของการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้
ด้ านการเปี ยกนา้ และการดูดซึมนา้ กับงาน
ทางพอลิเมอร์
-ยกประเด็นน่าสนใจเพื่อให้ นิสิตร่ วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับหลักการวัดการเปี ยกนา้
และการดูดซึมนา้ รวมทั้งการวิเคราะห์ผล
การทดลอง
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point เป็ น
ภาษาอังกฤษ
-ตาราเรียน
3
การทดสอบสมบัติทาง
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
(3 ก.ย. 58) ชีวภาพของพอลิเมอร์
-บรรยายความสาคัญและหลักการ
- การทดสอบการเสื่อม
ทดสอบสมบัติทางเคมีชีวภาพ
สลายทางชีวภาพ
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
- การทดสอบทางจุล
กระบวนการคิดและให้ นิสติ ตระหนักถึง
ชีววิทยา
ความสาคัญของการประยุกต์ใช้ ความรู้
- การทดสอบความเข้ ากัน
ด้ านการทดสอบสมบัติทางเคมีชีวภาพกับ
ได้ กบั เซลล์ส่งิ มีชิวิตและ
งานทางพอลิเมอร์
ร่างกายสิ่งมีชีวิต
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point เป็ น
ภาษาอังกฤษ
-เอกสารงานวิจัย
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

4
(10 ก.ย.
58)

การวิเคราะห์สณ
ั ฐาน
วิทยาระดับจุลภาค
- การวิเคราะห์ด้วยกล้ อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
ชนิดส่องกราดและเลื่อน
กราด
การวิเคราะห์น้ าหนัก
โมเลกุลด้วยเทคนิค
- Gel Permeation
Chromatography (GPC)
- Light scattering โดย
อาศัยสมบัติทางแสงของ
โมเลกุล
- อิทธิพลของนา้ หนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ท่ี
ส่งผลต่อสมบัติทาง
กายภาพอื่นๆ ของพอลิ
เมอร์
การทดสอบสมบัติเชิงกล
- ความต้ านทานแรงดึง
- ความต้ านทานแรงกด
- ความต้ านทานแรงดัด
โค้ ง
- ความต้ านทานแรง
กระแทก
- ความต้ านทานการคืบ
- ความแข็ง
เป็ นต้ น
ปัจจัยทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อสมบัติเชิงกล
ของวัสดุพอลิเมอร์

5-6
(17, 24
ก.ย. 58)

มคอ.3

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ทีใ่ ช้
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
- บรรยายหลักการทางานของเครื่องและ
หลักการวิเคราะห์สณ
ั ฐานวิทยาระดับ
จุลภาค
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประยุกต์ใช้ ความรู้
ด้ านการวิเคระห์สณ
ั ฐานวิทยาระดับ
จุลภาคกับงานทางพอลิเมอร์
- ยกตัวอย่างเพื่อให้ นิสติ ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการวิเคระห์สณ
ั ฐานวิทยาระดับ
จุลภาค
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point เป็ น
ภาษาอังกฤษ
- ตาราเรียน
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
-บรรยายทฤษฎีและหลักการการทางาน
ข อ ง เค รื่ อ ง มื อ (Universal machine)
รวมถึงหลักการการทดสอบสมบัติเชิงกล
ภายใต้ แรงต่างๆ
-ร่วมกันอภิปรายการเลือกใช้ การทดสอบ
ที่เหมาะสมต่อการใช้ งานในแต่ละด้ าน
สื่อที่ใช้
-วีดีทศั น์
-สื่อการนาเสนอ Power point เป็ น
ภาษาอังกฤษ
-ตาราเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ.3

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ทีใ่ ช้
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
7
การทดสอบสมบัติเชิง
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พัชรกมน
(1 ต.ค. 58) พลวัต
-บรรยายหลักการทางานของเครื่องมือ
- การทดสอบสมบัติเชิงกล
และหลักการทดสอบสมบัติเชิงพลวัต
พลวัตด้ วยเทคนิค DMA
-อภิปรายถึงประโยชน์ของการทดสอบ
และ DMTA
ด้ วย DMA และ DMTAโดยเปรียบเทียบ
กับการทดสอบด้ วย Universal machine
โดยใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประยุกต์ใช้ ความรู้
ด้ านการทดสอบสมบัติเชิงพลวัตกับงาน
ทางพอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
-สื่อการนาเสนอ Power point เป็ น
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ

8
นาเสนอหรือส่งงานที่ได้ รับ
(8 ต.ค. 58) มอบหมาย

9

3

-ตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นิสติ นาเสนองานกลุ่มจากการค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point เป็ น
ภาษาอังกฤษ
สอบกลางภาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.พัชรกมน
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

10-11
(22, 29
ต.ค. 58)

การทดสอบสมบัติเชิง
ความร้ อนและการเกิดผลึก
- การวิเคราะห์สมบัติเชิง
ความร้ อนและปริมาณผลึก
ด้ วยเทคนิคDifferential
Scanning Calorimetry
(DSC)
- การวิเคราะห์โครงสร้ าง
ละลักษณะผลึกด้ วยเทคนิค
X-ray diffraction (XRD)
- การวิเคราะห์โครงสร้ าง
ละลักษณะผลึกด้ วยเทคนิค
Optical microscopy

12
การวิเคราะห์โครงสร้ างทาง
(5 พ.ย. 58) เคมีของวัสดุพอลิเมอร์ด้วย
เทคนิค
- Infrared Spectroscopy
(IR)
- Nuclear Magnetic
Resonance (NMR)

13
(12 พ.ย.
58)

การทดสอบการเสื่อมสลาย
ของพอลิเมอร์
- การเสื่อมสลายทางความ
ร้ อน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ทีใ่ ช้
ชัว่ โมง
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการทดสอบสมบัติเชิง
ความร้ อนและการเกิดผลึก
-ใช้ ค าถ าม ส อ ด แ ท รก เพื่ อ ก ร ะตุ้ น
กระบวนการคิดและให้ นิ สิตตระหนักถึง
ความส าคั ญ ของการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้
การทดสอบสมบัติเชิงความร้ อนและการ
เกิดผลึกกับงานทางพอลิเมอร์
- ยกหั วข้ อเพื่ อให้ นิ สิตร่ วมกัน อภิป ราย
เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติเชิงความร้ อน
และการเกิดผลึก
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บ ร ร ย าย ห ลั ก ก าร ก าร วิ เค ร าะ ห์
โครงสร้ างทางเคมี
-ใช้ ค าถ าม ส อ ด แ ท รก เพื่ อ ก ร ะตุ้ น
กระบวนการคิดและให้ นิ สิตตระหนักถึง
ความส าคั ญ ของการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้
ด้ านการวิเคราะห์ทางเคมีกับงานทางพอ
ลิเมอร์
- ยกหั วข้ อเพื่ อให้ นิ สิตร่ วมกัน อภิ ป ราย
เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้ างทางเคมี
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point และตารา
เรียน
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการทดสอบการเสื่อม
สลายของพอลิเมอร์
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มคอ.3

ผูส้ อน
อ.วาสินี

อ.วาสินี

อ.เฉลา
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

- การเสื่อมสลายทางแสง
- การเสื่อมสลายทางเคมี
- การเสื่อมสลายทาง
สิ่งแวดล้ อม
- การเสื่อมสลายตามเวลา

14-15
(19, 26
พ.ย. 58)

การทดสอบสมบัติเชิง
กายภาพ
- การวัดความหนาแน่น/
ความชื้น
- การวัดอัตราการซึมผ่าน
ของก๊าซและไอนา้
- พฤติกรรมการดูดซึมนา้
และการบวมตัว
- การทดสอบเชิงแสงและ
สี
- การกัดกร่อน
- การวิเคราะห์ขนาด
อนุภาค

6

16
กิจกรรมค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
(3 ธ.ค. 58)
17

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ทีใ่ ช้
กระบวนการคิดและให้ นิสติ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประยุกต์ใช้ ความรู้
ด้ านการทดสอบการเสื่อมสลายของพอลิ
เมอร์กบั งานทางพอลิเมอร์
- ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสิตร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการทดสอบการเสื่อมสลายของ
พอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
- สื่อการนาเสนอ Power point
- ตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการทดสอบสมบัติเชิง
กายภาพ
-ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประยุกต์ใช้ ความรู้
ด้ านการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพกับ
งานทางพอลิเมอร์
- ยกหัวข้ อเพื่อให้ นิสิตร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ
สื่อที่ใช้
- วีดีทศั น์
-สื่อการนาเสนอ Power point
-ตาราเรียน
นิสติ ร่วมกันค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
สอบปลายภาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มคอ.3

ผูส้ อน

อ.เฉลา

-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

2.1, 2.2, 2.4,
2.7
3.1, 3.3, 3.4
1.1, 1.2, 1.51.7
2.1, 2.2, 2.4,
2.7
3.1, 3.3, 3.4
5.2, 5.7
1.1, 1.2, 1.5,
1.6

วิธีประเมิน

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
17

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
40%
40%

2.1 ถาม-ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 1-8 และ 102.2 การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง การ
16
จั ด ท ารายงานและการน าเสนอหน้ าชั้ น
เรียน

10%

3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
1-8 และ 103.2 พฤติกรรมและจริยธรรมในและนอก
16
ชั้นเรียน
3.3 การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1 . B. J. Hunt and M. I. James. Polymer Characterization, London: Blackie
Academic& Professional, 1993.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Campbell, D. Polymer characterization: physical techniques, London: Chapman and
Hall, 1989.
2 . Wolfgang Grellmann, Sabine Seidler, Polymer testing; Cincinnati, Ohio: Hanser,
2007.
3 . G.W. Swallowe, Mechanical properties and testing of polymers, Dordrecht :
Kluwer Academic, 1999.

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. Theodore Provder, Clara D. Craver, Polymer characterization physical property,
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการทดสอบและการพิสจู น์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอ
ลิเมอร์
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003)
และข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานหรือผลงานที่ได้ รับมอบหมายจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มี การจั ดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เน้ น การคิ ดเชิ งวิ เคราะห์ ให้ ผ้ ู เรี ยน
สามารถนาความรู้ไปใช้ วิเคราะห์เพื่อแก้ ปัญหา ในการมอบหมายงานค้ นคว้ าอิสระให้ แก่ผ้ ูเรียน จัด
กลุ่มผู้เรียนให้ เล็กลงเพื่อให้ ผ้ ูเรียนร่วมทางานอย่างทั่วถึง
3.2 มีการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ แก่นิสิตด้ วยการใช้ ส่ือนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุ
ในตารางแผนการสอน) และส่งเสริมให้ นิสติ นาเสนองานด้ วยสื่อการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
มีการทวนสอบโดยใช้ แบบทวนสอบรายวิชาและมีกรรมการในสาขาวิชาร่วมประชุมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3
เพื่อดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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