มคอ. 5

มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายวิชา พอลิเมอร์จากชีวมวล 2
สาขาวิชา เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 323 พอลิเมอร์จากชีวมวล 2
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ทวพ 321 พอลิเมอร์จากชีวมวล 1
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ผู้สอน อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
อาจารย์ ดร.เฉลา เทพเฉลิม
กลุ่มเรียน AI32
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 2/ ปี การศึกษา 2557
5. สถานทีเ่ รียน
ณ ห้ องบรรยาย 15-121 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

- แนะนารายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์ กิจกรรมการวัดผล
และเกณฑ์การประเมินผล
- บทนาพอลิเมอร์จากชีวมวล 2
- มอบหมายกรณีศึกษา
การผลิตกระดาษ
การประยุกต์ใช้ พอลิเมอร์จากชีวมวลในด้ านต่างๆ
- อาหาร
- เภสัชกรรม
- เครื่องสาอาง
- วัสดุทางการแพทย์
การแปรรูปยางธรรมชาติเป็ นผลิตภัณฑ์
เส้ นใยธรรมชาติและการนาไปใช้ ประโยชน์
การทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวมวลในด้ านต่างๆ
พอลิเมอร์ชีวภาพผสม
- ประโยชน์ในด้ านบรรจุภัณฑ์
- ประโยชน์ทางการแพทย์
- อื่นๆ
วัสดุคอมโพสิตจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
- วัสดุคอมโพสิตจากพอลิเมอร์ชีวภาพประกอบกับเส้ นใย
- วัสดุคอมโพสิตจากพอลิเมอร์ชีวภาพประกอบกับ
อนุภาค
กรณีศึกษาของวัสดุคอมโพสิตและพอลิเมอร์ผสม

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การ
ชัวโมงตาม
่
ชัวโมงที
่
่ได้ สอนจริงต่างจาก
แผนการสอน สอนจริง แผนการสอนหาก
มีความแตกต่าง
เกิน 25%
3
3

6
6

6
6

6
3
3
6

6
3
3
6

3

3

6

6
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2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ใช้ การสอน แบบ สอดแทรก
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การเคารพ
และให้ เกียรติแก่ผ้ ูอ่นื ในชั้นเรียนและ
ในโอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ ป ฏิบั ติ ต นเป็ นตั ว อย่ า ง
ให้ ความสาคัญต่อการมีวินัยเรื่องเวลา
การเปิ ดโอกาสให้ นิ สิ ต แสดงความ
คิด เห็น และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
นิสติ เป็ นต้ น
ความรู้
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 ก ารถ าม -ต อ บ เพื่ อ ร่ วม กั น
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
การจัดทารายงาน
ทักษะทางปัญญา
3.1 ฝึ กการคิดและตอบปัญหาในชั้น
เรียน แสดงความคิดเห็นและระดม
สมองในการแก้ ไขปัญหา ตามประเด็น
ปัญหาที่กาหนด
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
มอบหมายการทารายงาน
ทักษะความสัมพันธ์ 4.1 มอบหมายงานให้ ค้ น คว้ าข้ อมู ล
ระหว่างบุคคลและ เพิ่มเติมจากงานวิจัย
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์ 5.1 แนะนาวิธกี ารและแหล่งสืบค้ น
เชิงตัวเลข การ
ข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ
สื่อสาร และการใช้
5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ นวารสาร
เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและ
สารสนเทศ
นานาชาติ ประกอบการจัดทารายงาน

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เนื่ องจากรายวิชา ทวพ 323 เป็ นวิชาต่ อเนื่ องจากรายวิ ชา ทวพ 321 ซึ่ งเนื้ อหาบางส่วนมีความ
คล้ ายคลึงกันมาก จึงควรปรับรายละเอียดการเรียนการสอนของรายวิชา ทวพ 323 ให้ มีเนื้อหา
ละเอียดลง เพื่ อปูพ้ ื นฐานไปยังวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ ทวพ 412 พอลิเมอร์ ผสมและเชิง
ประกอบ
4.2 ควรใช้ วิดีทัศ น์ เพิ่ มขึ้น ยกกรณี ศึ กษาที่น่ าสนใจเพื่ อ ให้ เกิดการอภิ ป รายในชั้ นเรี ยน เพิ่ มความ
น่าสนใจให้ แก่ผ้ ูเรียน เพื่อให้ เกิด internal motivation ในการเรียนรู้แก่ผ้ ูเรียนให้ มากที่สดุ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียน
25 คน
จานวนนิสิตทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
25 คน
จานวนนิสิตทีถ่ อน
0 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
5
B+
5
B
5
C+
3
C
4
D+
3
D
3
E
0
I
S
U
W
-

คิดเป็ นร้อยละ
20.0
20.0
20.0
12.0
16.0
12.0
12.0
0.0
-

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้ อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล
-
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล
-

7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล

-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

-

-

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปั ญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องนิสิต
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ด้ านการจัดการเรียนการสอนและด้ านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

จุดแข็ง
จุดอ่อน
(ประเมินจากคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก)
(ประเมินจากคะแนนตา่ สุด 2 อันดับแรก)
1. อาจารย์ผ้ ูสอนมีช่องทางให้ นิสติ ติดต่อได้ สะดวก 1. อาจารย์ผ้ ูสอนมีการใช้ ส่อื และเทคโนโลยีในการ
เช่น เวลาและสถานที่ให้ เข้ าพบ E-mail เบอร์
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
โทรศัพท์
2. อาจารย์ผ้ ูสอนมีการส่งเสริมให้ นิสติ ใช้
2. อาจารย์ผ้ ูสอนมีวิธกี ารวัดผลตามที่เกณฑ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียน
กาหนดไว้
การสอน เช่น อินเทอร์เนต A-tutor
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
เดิมผู้สอนใช้ การบรรยาย และอภิปรายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยท์ หนังสือ ตารา เป็ นหลัก ทั้งนี้ใน
ปี การศึกษาหน้ าผู้สอนจะดาเนินการปรับปรุงสื่อ ใช้ วิดีทศั น์เพิ่มขึ้น ยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อให้ เกิดการ
อภิปรายในชั้นเรียน เพิ่มความน่าสนใจให้ แก่ผ้ ูเรียน เพื่อให้ เกิด internal motivation ให้ มากที่สุด รวมถึง
จะมุ่งเน้ นและประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รวมทั้งมีการแขวนสื่อการเรียนในระบบออนไลน์อย่างสม่าเสมอ เช่นใน A-tutor
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่
ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

ไม่มีระบุ

-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
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ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ในปี การศึกษาหน้ าผู้สอนควร การสอนครั้งถัดไป
มี ก ารอั พ เดทข้ อ มู ล และสื่ อ การ
ส อ น ให้ ทั น ส มั ย ใช้ วิ ดี ทั ศ น์
เพิ่ มขึ้น ยกกรณี ศึ กษาที่น่ าสนใจ
เพื่ อให้ เกิ ด การอภิ ป รายในชั้ น
เรี ย น เพิ่ ม ความน่ า สนใจให้ แก่
ผู้เรียน

ผูร้ บั ผิดชอบ

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ 2/58

3. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
เห็ น ว่ า รายวิ ช านี้ ควรเน้ นการเรี ย นการสอนไปที่ ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องพอลิ เมอร์ จ าก
ชีวมวล เพื่อให้ สอดรับและไม่ซา้ ซ้ อนกับรายวิชา ทวพ 321 พอลิเมอร์จากชีวมวล 1

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(ดร.พัชรกมน หนูเอียด)
วันที่รายงาน 19 มิถุนายน 2558

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
วันที่รายงาน มิถุนายน 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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