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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343353 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
Polymer Science
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1 นางสาว ปวีณา ฆารไสว
2 นาย ชูศกั ดิ์ พูนสวัสดิ์
3 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 213 เคมีอินทรีย 2 Organic Chemistry II
343 233 เคมีเชิงฟสิกส 2 Physical Chemistry II
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-01-22

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาเขาใจหลักการสังเคราะหพอลิเมอร กลไกและจลนศาสตรของพอลิเมอไรเซชัน โครงสรางสัณฐานวิทยา และสมบัตติ างๆ ของพอลิเมอร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
บทนํา การเกิดพอลิเมอรแบบเติม การเกิดพอลิเมอรแบบ ควบแนน การเกิดพอลิเมอรแบบโคออรดเิ นต การเกิดพอลิเมอร รวม พอลิเมอรจากธรรมชาติ น้ําหนักโมเลกุล
และวิธีการวัดน้ํา หนักโมเลกุล โครงสรางและสัณฐาน วิทยา สมบัตทิ างกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัตทิ างไฟฟา สมบัติทางแสง สมบัติทางเสียง
Introduction, addition polymerization, condensation polymerization , coordination polymerization, copolymerization, natural polymers, molecular weight
and determination methods, structure and morphology,physical properties, mechanical properties, electrical properties, optical properties, acoustic
properties
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง0 รวม45
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) การตรงตอเวลา
(2) ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั

2

(3) การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน

3

(2) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
1

2

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอรและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
หรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ และในระดับสูงขึ้นได
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ

3

(3) มอบหมายใหทําแบบฝกหัด และ/ หรือ งานคนควาเพิ่มเติม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) สอบยอยครั้งที่ 1 สอบยอยครั้งที่ 2 และปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา

1
2
3

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) สอบกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1
2
3

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการทํางานเปนทีม
วิธีการสอน
(1) ใหนักศึกษาทําปฏิบัติการเปนกลุม โดยแบงการรับผิดชอบกัน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ตรวจจากรายงานที่รวมกันทํา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) นักศึกษาสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร
หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพได
(2) การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสอน
(1) แนะนําแหลง/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
(2) ใช PowerPoint เปนตัวอยางสื่อที่นาสนใจ ชัดเจนงายตอการติดตามทําความเขาใจ

3

วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝกหัดที่สง

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัปด
กิจกรรมการเรียนการส
อาจารย
จํานวน ผลการเรียนรู
หนวย บทและหัวขอ
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค
ก
ารเรี
ย
นรู

สื
อ
่
การสอน
วิ
ธ
ก
ี
ารประเมิ
น
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
าหที่
อน
ผูสอน
1/1- 1) บทนํา และ 2) ประเภทของพอลิเมอไรเซชัน 3
•
• การบรรยาย
1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ปวีณา
2 1) บทนํา 1. ประวัติความเปนมาของพอลิเมอร
เขาใจและบอกความหมายของพอลิเมอ • ถาม
เอกสารประกอ นและสอบ
2. นิยาม 3.
และตอบปญหาในหองแ บการสอน 3.
รได
การเขียนแทนโครงสรางของพอลิเมอรดวยหนว
•
ละนอกชั้นเรียน •
PowerPoint
ยซ้ําและการเรียกชื่อ 4. ประเภทของพอลิเมอร
เขียนแทนโครงสรางของพอลิเมอรดวยห ทําแบบฝกหัด
2) ประเภทของพอลิเมอไรเซชัน
นวยซ้ําได
• บอกประเภทของพอลิเมอรได
•
บอกประเภทของพอลิเมอไรเซชันและข
อแตกตางได
•
เขาใจกลไกการเกิดพอลิเมอไรเซชันแบบ
ตางๆ

2/3 พอลิเมอไรเซชันเเบบขั้น
1. ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย 2.
การสังเคราะหพอลิเมอรดวยพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น 3. สมการแคโรเธอรส

3

3/4 4.
3
พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซและแบบลูกโซอนุมู
ลอิสระ
1. ประเภทของพอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซ 2.
เปรียบเทียบพอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซอนุมลู อิ
สระเเละเเบบลูกโซไอออนิก 3.
พอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซอนุมูลอิสระ

4/5 5) พอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซไอออนบวก และ
6) พอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซไอออนลบ
5) พอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซไอออนบวก 1.
เสถียรภาพของคารบอเเคตไอออน 2.

3

•
• การบรรยาย
เขาใจและอธิบายการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีอิ • ถาม
และตอบปญหาในหองแ
นทรียได
ละนอกชั้นเรียน •
•
เขาใจกลไกของพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น ทําแบบฝกหัด
ที่เปนเสนตรงและไม
เปนเสนตรง
• อธิบายการสังเคราะหพอลิเอสเทอร
พอลิ-คารบอเนต พอลิเอไมด
พอลิยูรีเทน และพอลิไซ-ลอกเซนได
• อธิบายการเกิดวงในพอลิเมอรได
• เขาใจสมการแคโรเธอรส
•
• การบรรยาย
บอกประเภทของพอลิเมอไรเซชันเเบบลู • ถาม
กโซได
และตอบปญหาในหองแ
•
ละนอกชั้นเรียน •
เขาใจและอธิบายกลไกการเกิดพอลิเมอไ ทําแบบฝกหัด
รเซชัน เเบบลูกโซอนุมลู อิสระได
•
เขาใจและอธิบายจลนศาสตรของพอลิเม
อไรเซ-ชัน แบบลูกโซอนุมลู อิสระได
•
• การบรรยาย
เขาใจและอธิบายกลไกการเกิดพอลิเมอไ • ถาม
รเซชัน เเบบลูกโซไอออนบวกได
และตอบปญหาในหองแ

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ปวีณา
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ปวีณา
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ปวีณา
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

กลไกการเกิดพอลิเมอไรเซชัน 3.
ผลของตัวทําละลาย ไอออนที่มีประจุตรงขาม
และอุณหภูมติ อการเกิดพอลิเมอไรเซชัน 6)
พอลิเมอไรเซชันเเบบลูกโซไอออนลบ 1.
เสถียรภาพของคารเเบนไอออน 2.
กลไกการเกิดพอลิเมอไรเซชัน 3. ภาพโดยรวม
5/7- 7) พอลิเมอไรเซชันเเบบโคออรดิเนชัน 8)
9 พอลิเมอไรเซชันรวม และ 9)
เทคนิคการสังเคราะหพอลิเมอร
7) พอลิเมอไรเซชันเเบบโคออรดิเนชัน 1.
สเตอริโอเคมีของพอลิเมอร 2. ตัวเรงซีเกลอรนัตตา 8) พอลิเมอไรเซชันรวม 1.
พอลิเมอไรเซชันรวมแบบขั้น 2.
พอลิเมอไรเซชันรวมแบบลูกโซ 9)
เทคนิคการสังเคราะหพอลิเมอร

6/10 10) สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร
1. พอลิเมอรอสัณฐาน 2.
ความเปนผลึกของพอลิเมอร 3. contour
length, radius of gyration 3.

•
ละนอกชั้นเรียน •
เขาใจและอธิบายกลไกการเกิดพอลิเมอไ ทําแบบฝกหัด
รเซชัน เเบบลูกโซไอออนลบได

3

3

•
• การบรรยาย
เขาใจและอธิบายกลไกการเกิดพอลิเมอไ • ถาม
รเซชัน เเบบลูกโซ
และตอบปญหาในหองแ
โคออรดิเนชันได
ละนอกชั้นเรียน •
•
แบบฝกหัด
เขาใจและอธิบายกลไกการเกิดพอลิเมอไ
รเซชัน เเบบรวมได
•
เขาใจความหมายของอัตราสวนความวอ
งไวของมอนอเมอร
และคํานวณหาสัดสวนของโคพอลิเมอรไ
ด
•
เขาใจและอธิบายเทคนิคการสังเคราะห
พอลิเมอรแบบตางๆ ได
•
• การบรรยาย
เขาใจและสามารถอธิบายความเปนอสั • ถาม
และตอบปญหาในหองแ
ณฐานและความเปนผลึก
ของพอลิเมอรได

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ปวีณา
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย วิจิตรา
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

เทคนิคการวิเคราะหสมบัติทางสัณฐานวิทยาข
องพอลิเมอร

7/11 11) น้ําหนักโมเลกุล
1. น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจํานวน 2.
น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้าํ หนัก 3.
น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยความหนืด

3

8- 12) วิธีการวัดน้ําหนักโมเลกุล
9
10/1 1. การวิเคราะหหมูปลาย 2.
2 การวัดความดันออสโมติก 3. การวัดความหนืด
4. เจลเพอรมเี อชันโครมาโตกราฟ 5.
การวัดการกระเจิงของแสง
11- 13) สมบัติทางความรอนของพอลิเมอร
6
12/1 1.
3 การเปลีย่ นสถานะของพอลิเมอรเมื่อไดรับควา
มรอน 2. การเปลี่ยนสถานะคลายแกว 3.
การหลอมตัวของผลึก 4.
เทคนิคการวิเคราะหสมบัติทางความรอนของพ
อลิเมอร

•
ละนอกชั้นเรียน •
มีความรูเ กี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหสม ทําแบบฝกหัด
บัติทางสัณฐาน
วิทยาของพอลิเมอร
•
• การบรรยาย
เขาใจนิยามของน้ําหนักโมเลกุลของพอลิ • ถาม
เมอรแบบตางๆ •
และตอบปญหาในหองแ
สามารถคํานวณหาน้ําหนักโมเลกุลได ละนอกชั้นเรียน •
ทําแบบฝกหัด
•
• การบรรยาย
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดน้ําหนักโ • ถาม
และตอบปญหาในหองแ
มเลกุล •
สามารถเลือกใชวิธีการวัดน้ําหนักโมเลกุ ละนอกชั้นเรียน •
ลที่เหมาะสมได
ทําแบบฝกหัด
•
• การบรรยาย
เขาใจและสามารถอธิบายการเปลีย่ นสถ • ถาม
และตอบปญหาในหองแ
านะของพอลิเมอร
เมื่อไดรับความรอนได
ละนอกชั้นเรียน •
•
ทําแบบฝกหัด
สามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะคลาย
แกวและการหลอมตัว
ของผลึกได

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย วิจิตรา
เอกสารประกอ น งานกลุม
บการสอน 3. และสอบ
PowerPoint
1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย วิจิตรา
เอกสารประกอ น งานกลุม
บการสอน 3. และสอบ
PowerPoint
1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ชูศักดิ์
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

13/1 14) สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร
3
4 1. เสนโคงความเคน-ความเครียด 2.
เทคนิคการวิเคราะหสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร

14- 15) สมบัติอื่นๆของพอลิเมอร
15/1 1. สมบัติการหนวงไฟ 2. สมบัติการยอยสลาย
5 3. สมบัติทางไฟฟา 4. สมบัติทางแสง 5.
สมบัติทางเสียง
2.

6

•
มีความรูเ กี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหสม
บัติทางความรอนของ
พอลิเมอร
•
• การบรรยาย
สามารถอธิบายสมบัติเชิงกลของพอลิเม • ถาม
อรจากเสนโคงความเคน
และตอบปญหาในหองแ
– ความเครียดได
ละนอกชั้นเรียน •
ทําแบบฝกหัด
•
มีความรูเ กี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหสม
บัติเชิงกลของพอลิเมอร
•
• การบรรยาย
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติการหนวง • ถาม
ไฟ การยอยสลาย สมบัติทางไฟฟา
และตอบปญหาในหองแ
ละนอกชั้นเรียน •
ทางแสง ทางเสียงของพอลิเมอร
ทําแบบฝกหัด

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ชูศักดิ์
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

1. ตําราหลัก 2. อภิปรายในชั้นเรีย ชูศักดิ์
เอกสารประกอ นและสอบ
บการสอน 3.
PowerPoint

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สอบยอยครั้งที่ 1
สอบยอยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
เช็คชื่อเขาเรียน แบบฝกหัด การบาน รายงานและการนําเสนอ

1. ตําราและเอกสารหลัก

สัปดาหที่ประเมิน
6
11
15
ทุกสัปดาห

สัดสวนคะแนน
28
25
30
17

หมายเหตุ

1. Introduction to Polymers, R.J. Young and P.A. Lovell (Chapman & Hall 1991) 2. Principles of Polymerization, G. Odian (Wiley Interscience 2004) 3. Polymer
Synthesis, P. Rempp and E.W. Merrill (Huethig & Wepf Verlag Basel 1986) 4. Polymers : Chemistry & Physics of Modern Materials, J.M.G. Cowie (Blackie A & P
1991)
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. The Elements of Polymer Science and Engineering, A. Rudin. (Academic press 1999) 2. พอลิเมอร, อโนดาษ รัชเวทย (ดวงกมลพับลิชชิ่ง 2552)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและ
กรรมการประจําคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ คําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยทมี่ ีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

