AA_001ver1_issued date1Nov2015

วิชา ทวพ 412 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาทวพ 412 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 412 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
PMT412 Polymer Blends and Composites
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน กลุ่มวิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ผ้ ูสอน อ.ดร. พัชรกมน หนูเอียด (patcharakamon@g.swu.ac.th)
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม (chalao@g.swu.ac.th)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อ ให้ นิ สิต ทราบถึ งความหมายและเป้ าหมายของการผสมพอลิ เมอร์ แ ละการท าวั สดุ เชิ ง
ประกอบ
1.2 เพื่อให้ นิสิตทราบเข้ าใจและสามารถทดสอบความเข้ ากันได้ ของพอลิเมอร์ต่ างชนิดด้ วยเทคนิค
ต่างๆ พร้ อทั้งสามารถอธิบายความเข้ ากันได้ ด้วยหลักทางเทอร์โมไดนามิกส์
1.3 เพื่อให้ นิสติ ทราบและเข้ าใจการเสริมแรงด้ วยวัสดุธรรมชาติรวมถึงกระบวนการผสมพอลิเมอร์
กับวัสดุเสริมแรง
1.4 เพื่ อให้ นิสิตทราบเข้ าใจและสามารถนาเอาวัสดุในท้ องถิ่นมาเพิ่ มมูลค่าด้ วยการทาเป็ นพอลิ
เมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบได้
1.5 เพื่อให้ นิสติ ทราบเข้ าใจและสามารถทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ
ได้ อย่างถูกต้ อง
1.6 เพื่อให้ นิสิตทราบและเข้ าใจความก้ าวหน้ า การประยุกต์ใช้ พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ
ในอุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ จั ด เนื้ อหากระบวนการเรี ย นการสอนและสื่อ การสอนให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ทางด้ านพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
2.2 เพื่ อจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ปฏิบั ติก ารและงานมอบหมายกิจ กรรมกลุ่ ม/เดี่ ยวให้ มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนมีทกั ษะในพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและเป้ าหมายของการผสมพอลิเมอร์และการทาวัสดุเชิงประกอบ การทดสอบความเข้ า
กันได้ ของพอลิเมอร์ต่างชนิด (Miscibility) การเสริมแรงด้ วยวัสดุจากธรรมชาติ คุณลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้ พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ และการประยุกต์ในเชิงวิศวกรรม
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
สอน
การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/ การฝึ กงาน
การศึกษาด้วย
บรรยาย
เสริม
(กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
ตนเอง
45 ชั่วโมง/ ภาค
90 ชั่วโมง/
การศึกษา
สัปดาห์
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
ด้านที่ 3
การวิเคราะห์เชิง
ด้านที่ 1
ความสัมพั
ด้านที่ 2
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรมและ
นธ์ระหว่าง
ความรู ้
ทาง
และการใช้
จริยธรรม
บุคคลและ
ปั ญญา
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

ทวพ412 พอลิเมอร์ผสมและ
● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ●● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
เชิงประกอบ

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรื อ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนั ดหมายทาง อี -เมล์ หรื อ โทรศั พ ท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาและเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในห้ องเรียน และ
นอกห้ องเรียน (1.1)
1.2.2 มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด (1.2)
1.1.3 เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย (1.5)
1.2 วิธกี ารสอน
1.2.1 ใช้ การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิ ดโอกาสให้ นิสิตมีการตั้งคาถามหรื อตอบคาถาม หรื อ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม สิทธิและหน้ าที่ท้ังต่ อคณะ มหาวิทยาลั ย และ
สังคม ในชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ
2.2.2 ยกตั ว อย่ างกรณี ศึ ก ษา ตั วอย่ างที่ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่แ ละการประพฤติ ท่ีผิ ด
จรรยาบรรณในการเรียน ในการประกอบอาชีพ สิทธิและหน้ าที่ท่นี ิสติ พึงกระทาทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.2.3 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต การเคารพและให้ เกียรติ
แก่อาจารย์อาวุโส เป็ นต้ น
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้ นเรี ยนและในโอกาสที่คณะ/มหาวิทยาลัย จั ด
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
1.3.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียนและการส่งงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลั กการและทฤษฎีท่ีสาคั ญ ในเนื้ อหาวิ ชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบและเลือกใช้ กระบวนการทางพอลิเมอร์ (2.1)
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายพฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ กระบวนการที่เหมาะสมกับงาน (2.2)
2.1.3 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญด้ านพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ (2.4)
2.1.4 มี ความรู้ ค รอบคลุ มเทคโนโลยี ก ารขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ แ ละศาสตร์ ท่ีเกี่ย วข้ อ ง เล็งเห็น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้ าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
(2.5)
2.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เข้ ากับพอลิเมอร์ผสมและเชิง
ประกอบ (2.7)
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 ใช้ การสอนบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ใช้ วีดีทศั น์และการสื่อสารสอง
ทาง โดยเน้ นให้ นิสติ หาทางค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมจากปัญหาที่ต้งั ขึ้น การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
โดยให้ นิสติ ร่วมกันอภิปรายปัญหาที่เกิดกับพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบการสอนแบบศึกษาด้ วย
ตนเองจากงานที่มอบหมาย การศึกษาดูงานในโรงงาน การค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 งานกลุ่มและรายบุคคล
2.3.3 การถาม ตอบและอภิปรายในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ (3.1)
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ ไขปัญหาทางพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบได้
อย่างเหมาะสม (3.4)
3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1 ใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายร่ วมกับการจัดการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยมุ่งเน้ นให้
นิ สิ ต เรี ย นรู้ จากการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองมากขึ้ นเพื่ อพั ฒ นากระบวนการคิ ด โดยให้ นิ สิ ต
ปฏิสัมพั นธ์ต่อกันและกัน ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่อนิสิตด้ วยกันเอง
และกับอาจารย์ผ้ ูสอน
3.2.2 ฝึ กอภิปราย ถาม ตอบปั ญ หาในชั้นเรี ยนและการแสดงความคิดเห็นต่อปั ญ หาและระดม
สมองในการแก้ ไขปั ญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปั ญหาที่มักเกิดขึ้นกับงานทางพอลิเมอร์ผสมและ
เชิงประกอบ
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3.2.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบให้ นิสิตกลับไปค้ นคว้ า
เพิ่มเติมแก้ ไขปัญหาเพื่อนามาอภิปรายกับผู้สอนและนิสติ ร่วมชั้น
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการถาม ตอบ อภิปรายปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็ น
รายบุคคล
3.3.2 การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี (4.1)
4.1.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม (4.2)
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 ใช้ ก ารสอนแบบผู้ เรี ย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง โดยให้ นิ สิ ต ร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ ( Co-Operative
Learning) จากงานกลุ่มและการอภิปรายในชั้นเรียน
4.2.2 ฝึ กปฏิบั ติก ารและระดมสมองในการแก้ ไขปั ญ หาในการทารายงานและตอบข้ อ ซั กถาม
ในขณะนาเสนองาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม การนาเสนอและการตอบข้ อซักถามในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
4.3.2 การมีส่วนร่วมในการทารายงาน การนาเสนอและการตอบข้ อซักถาม ทั้งจากอาจารย์ นิสิต
ร่วมชั้นเรียนและนิสติ ในกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1.1 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (5.2)
5.1.2 สามารถระบู เข้ าถึง และสืบค้ นแหล่ งข้ อ มู ลความรู้ ท่ีเกี่ยวข้ องกับพอลิ เมอร์ ผสมและเชิ ง
ประกอบจากแหล่งขอมูลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (5.3)
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1 ใช้ วีดีทศั น์ และ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทาความเข้ าใจ
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2.2 ใช้ ส่อื การสอนผ่านเวบไซต์รายวิชาของมหาวิทยาลัย (A-tutor)
5.2.3 การสอนโดยมีการนาเสนอข้ อมูลจากการค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นตัวอย่างกระตุ้น
ให้ นิสติ เห็นประโยชน์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอสืบค้ นข้ อมูล
5.2.4 การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
5.2.5 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธกี ารประเมินผล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

วิชา ทวพ 412 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ

มคอ. 3

5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาจากงานรายบุคคลและการถาม ตอบปั ญ หาและการอภิป ราย
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
5.3.2 ประเมินความสามารถในการสืบค้ นข้ อมูลและการเข้ า ถึงระบบสาระสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิ ทยาลั ยจากโจทย์ปั ญ หาที่เกิดขึ้นจริ งทางพอลิ เมอร์ ผสมและเชิ งประกอบที่นิ สิตได้ รับ
มอบหมาย
5.3.3 การเข้ าใช้ ส่อื และทาแบบทดสอบจากเวบไซต์รายวิชาของมหาวิทยาลัย (A-tutor)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา
บทนาพอลิเมอร์ผสมและเชิง
ประกอบ

2-3

4

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่
ชัว่ โมง
ทีใ่ ช้
3.0

1. วิธีการผสมพอลิเมอร์
-พอลิเมอร์ผสม
-โคพอลิเมอร์แบบต่อกิ่ง
-โคพอลิเมอร์ท่จี ัดแบบบล็อก
-ร่างแหพอลิเมอร์แบบสอดไขว้
2. การเรียกชื่อระบบพอลิเม
อร์หลายองค์ประกอบ

6.0

ความเข้ากันไม่ได้ของพอลิ

3.0

ผูส้ อน

อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์
เนื้อหาการเรียน การประเมินผล
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้น
กระบวนการคิดและให้ นิสติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
สร้ างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ๆ ให้ มี
สมบัติเด่นตามความต้ องการของ
ตลาด
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
-เข้ าสู่บทเรียนด้ วยการแสดง
ตัวอย่างของพอลิเมอร์ผสมและเชิง
ประกอบที่พบเห็นได้ ในชีวิตประจา
วัน พร้ อมทั้งชี้ให้ เห็นมูลค่าเพิ่มจาก
การนาเอาพอลิเมอร์มาดัดแปลงให้
มีสมบัติท่ตี ่างไปจากเดิม
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับ
ความหมาย การเรียกชื่อ และการ
จาแนกชนิดของพอลิเมอร์ผสม
และการเรียกชื่อ
สือ่ ทีใ่ ช้
-สื่อการนาเสนอ Power point
อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่
ชัว่ โมง
ทีใ่ ช้

เมอร์
-เทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม
-แผนผังวัฏภาคระหว่างพอลิ
เมอร์-พอลิเมอร์
-ความเข้ ากันได้ ของพอลิเมอร์
ต่างชนิดกัน

5-6

พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสม
-สถานะคล้ ายแก้ ว
-อิทธิพลของอุณหภูมิท่มี ีต่อค่า
โมดูลัสของพอลิเมอร์ผสม
-พฤติกรรมการคลายตัว

6.0

7

เทคนิคการวิเคราะห์พอลิเมอร์
ผสม
- การศึกษาโครงสร้ างในระดับ
จุลภาค
- การวิเคราะห์ไมโครสโคปี เชิง
แสง
- การวิเคราห์ด้วยกล้ อง
จุลทรรศน์อเิ ลกตรอนแบบส่อง
กราด ส่องผ่าน และเลื่อนกราด
- การวิเคราะห์เชิงความร้ อน
- การวิเคราะห์เชิงกล
- การวิเคราะห์อ่นื ๆ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

3.0

8
9
10

ความรูเ้ บือ่ งต้นเกีย่ วกับพอลิ
เมอร์คอมโพสิทและพอลิเมอร์
นาโนคอมโพสิท

ผูส้ อน

-บรรยายและซักถามกี่ยวกับ
เกี่ยวกับแบบจาลองต่างๆ ที่ใช้ ใน
การอธิบายพฤติกรรมของพอลิ
เมอร์ผสม ความเข้ ากันได้ ของพอลิ
เมอร์ อุณหพลศาสตร์ท่ใี ช้ อธิบาย
ความเข้ ากันได้ และกลไกของการ
แยกเฟสในพอลิเมอร์ผสมและวัสดุ
เชิงประกอบ
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ 2
เฟส
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
อ.พัชรกมน
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับ
เทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์
โครงสร้ างระดับไมโคร ของพอลิ
เมอร์ผสม ได้ แก่ optical
microscopy SEM TEM การ
วิเคราะห์ทางความร้ อน และเทคนิค
อื่นๆ
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point

3.0

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม
สอบกลางภาค
3.0 กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับชนิด
ของพอลิเมอร์คอมโพสิทและพอลิ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่
ชัว่ โมง
ทีใ่ ช้

-ชนิดของพอลิเมอร์คอมโพสิท
และการนาไปใช้ ประโยชน์

11-12 พอลิเมอร์เมทริกซ์และชนิดของ
สารตัวเติม (แบบอนุภาค,
แบบเส้นใย และแบบ
โครงสร้าง)
13

12

14

การเสริมแรงในพอลิเมอร์
คอมโพสิทด้วยเส้นใย, อนุภาค
และโครงสร้างเสริมแรง
-ความเข้ ากันได้ ของ
เมตริกซ์พอลิเมอร์และตัว
เสริมแรง
-กระบวนการขึ้นรูป
การจัดเรียงตัวและการกระจาย
ตัวของสารเสริมแรงในเมทริกซ์
-พฤติกรรมและสมบัติทาง
กายภาพ
พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต

15-16 นาเสนอความก้าวหน้าของ
วิทยาการพอลิเมอร์คอมโพสิต
ในปัจจุบนั

6.0

3.0

3.0

3.0

6.0

เมอร์นาโนคอมโพสิท และวัสดุ
คอมโพสิทที่ได้ จากธรรมชาติ
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับพอลิ
เมอร์เมทริกซ์
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับชนิด
ของสารตัวเติม พฤติกรรม การ
รวมตัวกันของสารตัวเติม และอุณ
หพลศาสตร์การเสริมแรง
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถาม
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามเกี่ยวกับพอลิ
เมอร์นาโนคอมโพสิต
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและซักถามกี่ยวกับพอลิ
เมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิง
ประกอบในเชิงพาณิชย์ และ
ภาพรวมอุตสาหกรรมพอลิเมอร์
-ทาแบบฝึ กทบทวนความรู้ก่อน
สอบปลายภาค
สือ่ ทีใ่ ช้
- สื่อการนาเสนอ Power point

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สัปดาห์
ที่
17

หัวข้อ/รายละเอียด
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่
ชัว่ โมง
ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
(1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 4.1,
4.2, 5.2, 5.3)
(1.1, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2)
(1.1, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2)
(1.1,1.2,1.5)

วิธีการประเมินผลนิสิต
งานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น รายงาน และ
การอภิปรายในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
15-16
20%

การสอบกลางภาค

9

35%

การสอบปลายภาค

17

35%

1-16

10%

การเข้ าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตาราและเอกสารหลัก
John A. Manson and Leslie H. Sperling, Polymer blends composites. Plenum Press. New
York , 1976.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
M.J. Folkes and P.S. Hope, Polymer Blends and Alloys. Chapman & Hall: Cambridge,
1993.
L.H. Sperling, Polymeric Multicomponent Materials: an introduction. John Wiley:New
York, 1997.
N.J. Hoboken, Biodegradable polymer blends and composites from renewable resources.
Wiley:New Jersey, 2009
L. M. Robeson, Polymer blends: a comprehensive review. Hanser :Munich, 2007.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ อง
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้ อ งเรี ยน สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อ การเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ ท่ีได้ รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย
2.3 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.4 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย (เช่ น ใช้ เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ) มี ก ารใช้ ส่ื อ
(เอกสาร/คู่มือปฏิบัติการ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิ จารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่ อ
ดาเนินการดังนี้
- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
- เชิ ญ วิ ท ยากร/อาจารย์ พิ เ ศษตามความเหมาะสม เพื่ อให้ นิ สิ ต ได้ รั บ การถ่ า ยทอดจาก
ประสบการณ์ของอาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล)
วันที่รายงาน .................................
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