วิชา ทวพ101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทวพ101 เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์เบื้ องต้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น
PMT 101 Introduction to Polymer Materials Technology
2. จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4) หน่วยกิต บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 4 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
ประเภทของรายวิชา วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม
ผู้สอน
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม
อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 02-01-0505 อาคารอานวยการ มศว องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 ธันวาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถบอกความหมายของวัสดุพอลิเมอร์และบทบาทของเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถบอกโครงสร้ าง สมบัติพ้ ืนฐาน และจาแนกประเภทของวัสดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.3 เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้และเข้ าใจการสังเคราะห์ การขึ้นรูป การวิเคราะห์และทดสอบพอลิเ มอร์

เบื้องต้ น
1.4 เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถบอกความสาคัญของการพั ฒนาวัสดุพอลิเมอร์ จากผลผลิตทางการเกษตร
และความสัมพันธ์ของวัสดุพอลิเมอร์กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.5 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้และเข้ าใจในการประยุกต์การใช้ วัสดุพอลิเมอร์ในด้ านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจั ดเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และกิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับผู้ เรี ยน เพื่ อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจในเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของวัสดุพอลิเมอร์ ความสาคัญและบทบาทของวัสดุพอลิเมอร์ ธรรมชาติและพอลิ
เมอร์ สังเคราะห์ ภาพรวมธุรกิจเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับวัสดุพอลิเมอร์ ความรู้
เบื้ องต้ นด้ านโครงสร้ างและพั น ธะของวั สดุ พ อลิ เมอร์ การจาแนกประเภทและที่มาของวั สดุ พ อลิ เ มอร์
สมบัติพ้ ืนฐานของวัสดุพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการผลิตวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น การประยุกต์ใช้ วัสดุพอลิ
เมอร์ในนาโนเทคโนโลยี พลาสติกวิศวกรรมและในด้ านต่างๆ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาวัสดุพอลิเมอร์จากผลผลิตทางการเกษตร
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย สอนเสริม การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง
ไม่มี
60 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม
รายวิชา

ทวพ
101

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
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
                            

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรี ยนเป็ นรายบุคคล
หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทางอี -เมล์ หรือโทรศัพท์
ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิ ชาผ่ านระบบ A-Tutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต (1.1)
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม (1.2)
1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (1.5)
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (1.7)
1.2 วิธกี ารสอน

1.2.1 การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
1.2.2 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีวินัยเรื่อง
เวลา ปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฏระเบียบสังคม
1.2.3 การกระตุ้นเตือนนิสติ
1.2.4 การเน้ นยา้ ถึงโทษของการลอกเลียนวรรณกรรม
1.3 วิธกี ารประเมินผล

1.3.1 นิสติ ประเมินตนเองด้ าน คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยก่อน-หลังการเรียนการสอน
1.3.2 การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
1.3.3 การอ้ างอิงผลงานของผู้อ่นื ในเล่มรายงานของนิสิต
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (2.1)
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปัญหาต่างๆ (2.2)
2.1.3 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์ (2.4)
2.1.4 มีความรู้ครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ (2.5)
2.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์กบั ความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (2.7)
2.2 วิธกี ารสอน

2.2.1 การบรรยายประกอบสื่อพาวเวอร์พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
2.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.3 วิธกี ารประเมินผล

2.3.1 การทาแบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการสอน
2.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3.3 การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.3.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3.5 การนาเสนอผลงานและการอภิปราย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ (3.1)
3.2 วิธกี ารสอน

3.2.1 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.2 การคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหาจากกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3 วิธกี ารประเมินผล

3.3.1 การนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม
3.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1.1 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ นแหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (5.3)
5.2 วิธกี ารสอน

5.2.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล

5.3.1 คุณภาพของเล่มรายงาน และแหล่งที่มาของข้ อมูล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
1. แนะนารายวิชา/ ชี้แจง
วัตถุประสงค์/ การวัดและ
ประเมินผล

จานวน
กิจกรรม
ชัวโมง
่
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
2
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ อน
อ.เฉลา

หน้า 4

วิชา ทวพ101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น

2
3-4
5-6
7
8

9
10-12

13
14

15

16

2. วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น
3. ความหมาย ความสาคัญ และ
บทบาทของเทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร์
4. มอบหมายงาน ส าหรั บ การ
นาเสนองานกลุ่มครั้งที่ 1
การจ าแนกประเภทและที่ ม าของ
วัสดุพอลิเมอร์
โครงสร้ าง พันธะ และสมบัตพิ ้ ืนฐาน
ของพอลิเมอร์
การสัง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ แ ละการ
ผลิตวัสดุพอลิเมอร์จากธรรมชาติ
หยุดวันมาฆบูชา
1. นิ สิต อภิ ป รายและน าเสนองาน
กลุ่ ม ที่ ม อบหมายในสั ป ดาห์ ท่ี 1
พร้ อมส่งรายงาน
2. มอบหมายงาน ส าหรั บ การ
นาเสนองานกลุ่มครั้งที่ 2

1. การขึ้นรูปพอลิเมอร์เบื้องต้ น
2. การวิ เ คราะห์ แ ละทดสอบพอลิ
เมอร์เบื้องต้ น
พลาสติกวิศวกรรม พลาสติกฟั งชัน
และพลาสติกสมรรถนะสูง
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการพั ฒ นา
วั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ จ ากผลผลิ ต ทาง
การเกษตร
1. การประยุกต์ใช้ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ทางการการแพทย์ อาหารและยา
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ยานยนต์ การบิน และ
อวกาศ สิ่งแวดล้ อม สิ่งทอ สี และ
นาโนเทคโนโลยี
2. ภาพรวมธุรกิจพอลิเมอร์และการ
ประกอบอาชีพ
นิสิตอภิปรายและนาเสนองานกลุ่ม
ที่มอบหมายในสัปดาห์ ท่ี 8 พร้ อม
ส่งรายงาน

มคอ. 3
- มอบหมายงานให้ นิสติ ทาการสืบค้ น
ในหัวข้ อ “การจัดการขยะพลาสติกด้ วย
การออกแบบอย่างสร้ างสรรค์” เพื่อ
นาเสนอในสัปดาห์ท่ี 8

2

- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว อ.เฉลา
เวอร์พอยต์
4
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว อ.เฉลา
เวอร์พอยต์
4
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว อ.วิไลพร
เวอร์พอยต์
2
- (กิจกรรกลุ่ม) นิสติ นาเสนองาน
อ.เฉลา
“การจัดการขยะพลาสติกด้ วยการออก
แบบอย่างสร้ างสรรค์” กลุ่มละ 5-8
นาที
- (กิจกรรมเดี่ยว) สรุปประเด็นจาก
การฟังงานเสนอของกลุ่มอื่นส่งในชั้น
เรียน
- มอบหมายงานให้ นิสติ ทาการสืบค้ น
เพื่อนาเสนอในสัปดาห์ท่ี 16
สัปดาห์สอบกลางภาค
6
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว อ.เฉลา
เวอร์พอยต์
2
2

2

2

- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมระดมความคิด
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมระดมความคิด

อ.เฉลา

- (กิจกรรกลุ่ม) นิสติ นาเสนองานที่
ได้ รับมอบหมาย กลุ่มละ 5-8 นาที

อ.เฉลา
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17

ศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง หรื อ
ศึกษาดูงาน

18-19

มคอ. 3
- (กิจกรรมเดี่ยว) สรุปประเด็นจาก
การฟังงานเสนอของกลุ่มอื่นส่งในชั้น
เรียน
4
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง หรือ ศึกษาดู
งาน
สัปดาห์สอบปลายภาค

อ.เฉลา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1, 2.2 ,2.4,
2.5, 2.7
3.1
2.4, 2.7
3.1
5.3
1.1, 1.2, 1.5,
1.7
1.2, 2.3, 2.4,
2.5

วิธีประเมิน
1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
2.1 การอภิปราย ระดมสมอง
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการนาเสนอ
รายงานหน้ าชั้นเรียน
3.1 การเข้ าชั้นเรียน/ วินัย/ ความรับผิดชอบ
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 สอบย่อย และ/หรือ งานที่ได้ รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน
9
18, 19

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
35%
35%

8, 14, 15, 16

10%

ทุกสัปดาห์

10%

ไม่ระบุ

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2527. เคมีโพลิเมอร์พ้ ืนฐาน. O.S. PRINTING HOUSE. กรุงเทพมหานคร.
Carraher, C.E. 2008. Polymer Chemistry. 7th Edit. London: CRC.
Ebnesajjad, S. 2013. Handbook of Biopolymers and Biodegradable Plastics Properties,
Processing, and Applications. Amsterdam: Elsevier.
Rosen, S.L. 1993. Fundamental Principles of Polymeric Materials. 2nd Edit. New York:
Wiley-Interscience.
Strong, A. Brent. 2006. Plastics Materials and Processing. 3rd Edit. Upper Saddle River:
Pearson Prentice Hall.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ราชบั ณ ฑิตยสถาน. 2551. พจนานุ กรมศั พท์พอลิ เมอร์ ฉบั บ ราชบั ณ ฑิตยสถาน. กรุ งเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
Whelan, Tony. 1994. Polymer technology dictionary. London: Chapman & Hall
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003) และ
ข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
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 อสอบกับเนื้อหาในรายวิ ชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะ

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
วันที่รายงาน .................................
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