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วิชา ทวพ

ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์จากชีวมวล

มคอ.

มคอ.
รายละเอียดของรายวิชา ทวพ
ปฏิบตั ิการพอลิเมอร์จากชีวมวล
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที

ข้อมูลทัวไป

. รหัสและชือรายวิชา
ทวพ 324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีวมวล 2
PMT 324 Biomass-based Polymers Laboratory II
. จํ านวนหน่วยกิต
1(0-3-3) หน่วยกิต บรรยาย 0 ชัวโมง ปฏิบัติ 3 ชัวโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 3 ชัวโมง
. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ
. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ
อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม

(wilaipornk@g.swu.ac.th)
(patcharakamon@swu.ac.th)
(chalao.thep@gmail.com)

5. ภาคการศึกษา/ ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที นิสติ ชันปี ที 3
. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
. สถานทีเรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด
ธันวาคม 2557

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์จากชีวมวล

หมวดที

มคอ.

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพือให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการขึนรูปพอลิเมอร์จากชีวมวลด้ วยเทคนิคต่างๆ
1.2 เพือให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการแปรรูปพอลิเมอร์จากชีวมวลให้ เป็ นลักษณะต่างๆ
1.3 เพือให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์จากชีวมวลด้ วยเทคนิคต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื อจัดเนือหา กระบวนการเรี ยนการสอน และสือการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้ เรียน
เพือให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะเกียวกับกระบวนการผลิตพอลิเมอร์จากชีวมวล
2.2 เพือให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที

ลักษณะและการดําเนินการ

. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการทีสอดคล้ องกับเนือหาวิชา ทวพ 323
2. จํ านวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
(กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)

39 ชัวโมง/ ภาค
การศึกษา

ไม่มี

6 ชัวโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
45 ชัวโมง/ สัปดาห์

. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
ทวพ324 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์
จากชีวมวล 2

ด้านที 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที 2
ความรู ้

ด้านที 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านที 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ●

4. จํ านวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ ผ้ ู ส อนจั ด เวลาให้ คํา ปรึ ก ษา และแนะนํา ทางวิ ช าการแก่ นิ สิ ต นอกชั นเรี ย นเป็ น
รายบุ คคล หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการ ชัวโมง/สัปดาห์ โดยการนั ดหมายทาง อี-เมล์ หรื อ
โทรศั พ ท์ ตามที ประกาศในเค้ า โครงรายวิ ช าและเว็บ ไซต์ ข องคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ.

การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต

. คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซือสัตย์สจุ ริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นาํ และผู้
ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและ
สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อนื รวมทังเคารพใน
คุณค่าและศักดิศรีของความ
เป็ นมษุษย์
. เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรูท้ ีต้องได้รบั
ความรูท้ ีต้องได้รบั
. มีความรู้และความเข้ าใจ
เกียวกับหลักการและทฤษฎีที
สําคัญ ในเนือหาวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พืนฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอืนๆ
ทีเกียวข้ อง
. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ
และอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอ
ลิเมอร์ รวมทังประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้ เครืองมือที

วิธีการสอน
. ใช้ การสอนแบบ
สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม การเคารพและ
ให้ เกียรติแก่ผ้ ูอนในชั
ื
น
เรียนและในโอกาสต่างๆ
. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็ น
ตัวอย่าง ให้ ความสําคัญต่อ
การมีวินัยเรืองเวลา การ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดง
ความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของนิสติ เป็ น
ต้ น

วิธีการประเมินผล
. ประเมินผลจากพฤติกรรมที
แสดงออกในชันเรียนและใน
โอกาสต่างๆ ทีเกียวข้ องทางด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม การมี
สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
อาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อ
การเรียน การตรงต่อเวลาในการ
เข้ าชันเรียน และการส่งรายงาน
โดยการบันทึกการเข้ าเรียนและ
การส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริต
ในการสอบ
1.4 พิจารณาจากการไม่ลอก
เลียนงานของผู้อนในการทํ
ื
า
รายงานกลุ่มและเดียว

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบ
สือการสอนพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2 การถาม-ตอบ เพือ
ร่วมกันอภิปราย ระดม
สมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและการจัดทํา
รายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
. การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
2.3 ประเมินจากการตอบ
คําถามในชันเรียน
. รายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
2.5 การนําเสนอผลงานและการ
อภิปราย

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ.

เหมาะสมกับการแก้ ไขปัญหาต่างๆ
. รู้ เข้ าใจและสน ใจพั ฒ น า
ความรู้ ความชํานาญทางวัสดุ พอลิ
เมอร์
2.5 มี ค วามรู้ ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีวัสดุ พ อลิ เมอร์ เล็งเห็น
ก าร เป ลี ย น แ ป ล ง แ ล ะเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการฝึ กปฏิบัติการใช้
เครืองมือ เครืองจักรใน
ห้ องปฏิบัติการหรือภาคสนาม
. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กับความรู้ในศาสตร์อนๆ
ื ที
เกียวข้ อง
3. ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้ องการ

2.6 รายงานปฏิบัติการ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 ฝึ กการคิดและตอบ
ปัญหาในชันเรียน แสดง
ความคิดเห็นและระดม
สมองในการแก้ ไขปัญหา
ตามประเด็นปัญหาที
กําหนด
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และมอบหมายการทํา
รายงาน

3.1 ประเมินคุณภาพของ
รายงาน
3.2 ประเมินจากการตอบปัญหา
ในชันเรียนและการแสดงความ
คิดเห็นในชันเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
ทั ก ษ ะค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
บุคคลและความรับผิดชอบทีต้อง
พัฒนา
1.1 การทํารายงานเดียว
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที
4.1 ประเมินรายงานโดย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ได้ รับมอบหมาย ทังงาน
งานกลุ่ม
1.2 การนําเสนอรายงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับ
ผู้อนื ทังในฐานะผู้นาํ และ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้ เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที
และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนือง

มคอ.

อาจารย์
4.2 สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกระหว่างผู้เรียนในชัน
เรียน และนอกชันเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีต้องการพัฒนา
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทาง . แนะนําวิธกี ารและ
. ประเมินคุณภาพของ
สถิติหรือคณิตศาสตร์ทเกี
ี ยวข้ อง แหล่งสืบค้ นข้ อมูลจาก
รายงาน
มาใช้ ในการวิเคราะห์ แปล
ระบบสารสนเทศ
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการ
ความหมาย และเสนอแนวทางใน
. ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
การแก้ ไขปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์ สืบค้ นวารสารทีเกียวข้ องทัง สืบค้ นข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์
. สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น ในระดับชาติและนานาชาติ และใช้ สอที
ื เหมาะสมในการ
แหล่งข้ อมูลความรู้ทเกี
ี ยวข้ องกับ ประกอบการจัดทํารายงาน นําเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างมี
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จากแหล่ง
ประสิทธิภาพ
ข้ อมูลสารสนเทศทังในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารทีเหมาะสม และใช้ อย่าง
สมําเสมอ เพือการรวบรวมข้ อมูล
แปลความหมาย และสือสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

วิชา ทวพ

ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์จากชีวมวล

มคอ.

จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องและภาษาอังกฤษในระดับ
ใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม
หมวดที

แผนการสอนและการประเมินผล

. แผนการสอน
สัปดาห์
จํ านวน
ผูส้ อน
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน และสือทีใช้
ที
ชัวโมง
1
- แ น ะนํ า ราย ล ะเอี ย ด ราย วิ ช า
อ.วิไลพร
กิจกรรมการเรียนการสอน
แผนการสอน/การประเมินผล
- แนะนํารายวิช า วัต ถุ ป ระสงค์ เนือหาการ
- ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ
เรี ยน การประเมิ นผล ความปลอดภั ยใน
- การเขี ย นรายงาน/การบั น ทึ ก
ห้ องปฏิ บั ติ ก าร และการเขี ย นรายงาน/
ข้ อมูล
การบันทึกข้ อมูล
สือทีใช้
- สือการนําเสนอ Power point
2-3 ปฏิบัติการที
อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Preparation of Alginate Beads
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
ปฏิบัติการที 2
6
อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Porous Gelatin-based Scaffolds
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
by Using Salt Leaching Technique
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปฏิบัติการที
Biopolymer Hydrogels Loaded
with Antioxidant

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง

9
10-11 ปฏิบัติการที
Electrospinning of Biodegradable
polymer

ปฏิบัติการที
Lab-made Hand Sanitizer

มคอ.

- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
นิสิตแบ่ งกลุ่มนําเสนอสรุป ปฏิบัติการ โดย
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิมเติมประกอบการอภิปราย
สือทีใช้
- สือการนําเสนอ Power point
สอบกลางภาค
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปฏิบัติการที
Preparation of creamed
concentrated latex

มคอ.

กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
งดการเรียนการสอนในวันสงกรานต์
15
ปฏิบัติการที
กิจกรรมการเรียนการสอน
การหาปริมาณแมกนีเซียมในนํายาง
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
ปฏิบัติการที
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเตรียมดัดแปรโครงสร้ างทาง
- สอบย่อยก่อนปฏิบัติการ
เคมีของเซลลูโลส
- ตัวแทนนิสติ สรุปวัตถุประสงค์และขันตอน
ในปฏิบัติการร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน พร้ อม
ทังบอกข้ อควรระวังในการทําปฏิบัติการ
- เริ มปฏิบัติการโดยอาจารย์เป็ นผู้ ควบคุ ม
ตังคําถาม และร่วมอภิปรายกับนิสติ
สือทีใช้
- เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
- ชุดอุปกรณ์และเครืองมือการปฏิบัติการ
1 -19
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

มคอ.

วิธีการประเมินผลนิสิต

1.1 สอบปลายภาค
1.2 การสอบย่อย
2.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการจัดทํา
รายงานปฏิบตั กิ าร
. การนําเสนอรายงานปฏิบตั กิ ารหน้ าชันเรียน

สัปดาห์ที
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

18
2-7, 10-13,
15-17
2-7, 10-13,
15-17

40%
10%

3. การเข้ าชันเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชันเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีได้ รับมอบหมาย

หมวดที

3 %
10%

ทุกสัปดาห์

10%

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
วิไลพร ไกรสุวรรณ. 255 . เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ 324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์
จากชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พัชรกมน หนูเอียด. 255 . เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ 324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์
จากชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เฉลา เทพเฉลิม.
. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จาก
ชีวมวล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ทเกี
ี ยวข้ อง
หมวดที 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสติ ทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้ องเรียน สิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทได้
ี รับ และ
เสนอแนะเพือการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบปลายภาค
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ.

2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 การนําเสนองานหน้ าชันเรียน
2.4 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมือสินสุดภาคการศึกษา เพือนําผลการประชุม และ
ผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครังต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนือหาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3
เพือดําเนินการดังนี
- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ
- เชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม เพือให้ นิสติ ได้ รับการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ของอาจารย์ทเชี
ี ยวชาญเฉพาะ
ชืออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชือ.........................................................
(อาจารย์ ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ)
วันทีรายงาน มกราคม
ชืออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชือ.........................................................
(อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล)
วันทีรายงาน มกราคม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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