
 

 

 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยวีสัดุ 

คณะวทิยาศาสตร์และบัณฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 



 

สารบัญ 

เร่ือง            หน้า 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) รหสัและช่ือหลกัสูตร 1 

2) ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 

3) วชิาเอก (ถา้มี) 1 

4) จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 1 

5) รูปแบบของหลกัสูตร 1 

6) สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 2 

7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8) จุดเด่นของหลกัสูตร 2 

9) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 3 

10) ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของ 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 4 

11) สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 5 

12) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 5 

13) ผลกระทบจากขอ้ 12 ต่อการพฒันาหลกัสูตร/กระบวนการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร      

 ในคร้ังน้ีและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 6 

14) ความสัมพนัธ์ (ถา้มี) กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั 8 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1) ปรัชญา ความสาํคญั/หลกัการและเหตุผล และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 9 

2) แผนพฒันาปรับปรุง 10 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1) ระบบการจดัการศึกษา 12 

2) การดาํเนินการหลกัสูตร 12 

3) หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 15 

4) องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี) 27 

5) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจิยั 27 

 

 

 

 

 

 

(1) 



  

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง            หน้า 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา 29 

2) มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 ดา้นระดบัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 29 

3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นผลลพัธ์ 

ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 32 

4) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 ดา้น สู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping)  33 

5) ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 35 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 36 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 36 

3) เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 37 

4) การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 37 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1) การเตรียมการสาํหรับอาจารยใ์หม่ 38 

2) การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 38 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1) การกาํกบัมาตรฐาน 40 

2) บณัฑิต 41 

3) นกัศึกษา 41 

4) คณาจารย ์ 41 

5) หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 42 

6) ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 42 

7) ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 43 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 45 

2) การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 45 

3) การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 45 

4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 45 

(2) 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง            หน้า 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 47 

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิกบั 54 

 การดาํเนินการของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 60 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การดาํเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 80 

ค-2 ขอ้มูลรายวชิาท่ีจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning: WIL) 90 

ภาคผนวก ง 

ง-1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 91 

ง-2 สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 118 

 

(3) 
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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขต หาดใหญ่ คณะ วทิยาศาสตร์ ภาควชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยวีสัดุ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

 1.1 รหัสหลกัสูตร: 25510101109896 

 1.2 ช่ือหลกัสูตร 

  (ภาษาไทย) : หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

 (ภาษาองักฤษ) : Master of Science Program in Polymer Science and Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์) 

  (ภาษาองักฤษ) :  Master of Science (Polymer Science and Technology) 

2.2 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์) 

  (ภาษาองักฤษ)   :  M.Sc. (Polymer Science and Technology) 

 

3. วชิาเอก (ถ้ามี)  

 ไม่มี 

 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 36 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   หลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 

 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

   หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

   รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  

   เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

   ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลกัสูตรปรับปรุง กาํหนดเปิดสอนเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์  

  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    

 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวทิยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี     

12(3/2563) เม่ือวนัท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 414(4/2563) เม่ือวนัท่ี 16  

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

 

8. จุดเด่นของหลกัสูตร 

(1) สร้างสรรคน์วตักรรมดา้นพอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพและนวตักรรมยางธรรมชาติจากองคค์วามรู้

ใหม่ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

(2) วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาดา้นพอลิเมอร์ดา้นพลาสติกชีวภาพและนวตักรรมยางธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 

และต่อยอดกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย ์

(3) ส่ือสารและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันางานทางดา้นพอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพและ

นวตักรรมยางธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ และจิตสาธารณะ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและบริหารจดัการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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9.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

(1) นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยัและพฒันา นกัวชิาการ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวทิยาลยั 

สถาบนัวจิยั ศูนยว์จิยัระดบัชาติ และบริษทัท่ีมีอุตสาหกรรมดา้นพอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ 

(2) อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั/อาชีวศึกษา/โรงเรียนเอกชน 

(3) ผูป้ระกอบการดา้นพอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ เช่น เจา้ของโรงงาน เจา้ของบริษทั 

(4) ผูแ้ทนจาํหน่ายดา้นวสัดุพอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ สารเคมี เคร่ืองมืออุปกรณ์วทิยาศาสตร์  

(5) นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์พฒันานวตักรรม พฒันาสูตรองคป์ระกอบ และออกแบบกระบวนการผลิตพอลิ

เมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ  

(6) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและการผลิต เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทดสอบ ควบคุมคุณภาพการผลิต เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

ฝ่ายการตลาดในอุตสาหกรรมดา้นพอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ 
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10. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร

ที่ 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่ง

ทาง 

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีทีสํ่าเร็จ 

การศึกษา 

ช่ือ 

หลกัสูตร 
สาขาวชิา ช่ือสถาบัน 

1 ผศ. นายต่อศกัด์ิ 

กิตติกรณ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

2543 

2539 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Fibre and Polymer Science 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

ประยกุตแ์ละเทคโนโลยส่ิีงทอ 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

Royal Institute of Technology, 

Sweden 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ม.สงขลานครินทร์ 

2 รศ. นางวราภรณ์ 

ตนัรัตนกุล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2539 

2536 

2527 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Polymer Science and 

Engineering 

Macromolecular Science 

วสัดุศาสตร์:พอลิเมอร์/ส่ิงทอ 

Case Western Reserve U., 

U.S.A. 

Case Western Reserve U., 

U.S.A. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3 ผศ. นางสาววชันิดา 

ชินผา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2549 

2541 

2539 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Process Engineering, Polymer 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เคมี 

Université Montpellier II, 

France 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ม.สงขลานครินทร์ 

4 ผศ. นายเอกวภูิ 

กาลกรณ์สุรปราณี 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

2552 

2550 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยยีาง 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
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11. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน

 ในสถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ คณะวทิยาศาสตร์ 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร

12.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ
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12.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ และความ

เกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

13.1 การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรทีเ่น้นผลการเรียนรู้ 

(1) กาํหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางพฒันาเศรษฐกิจและนโยบายทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชน อา้งตามกรอบการพฒันาเศรษฐกิจสมยัใหม่หรือ New S-Curve ท่ีตอ้งการพฒันา

เศรษฐกิจในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยเพิ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ซ่ึงมี

หัวใจหลักคือการใช้พืชผลทางการเกษตรมาเป็นวตัถุดิบสําหรับการผลิตพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น พอลิแลกติกแอซิด (PLA) พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต (PBS) พลาสติกเหล่าน้ีผลิตจาก

สารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัในเซลลูโลสและแป้ง สามารถยอ่ยสลายไดท้าง

ชีวภาพ โดยในปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้ห้ความสนใจและสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันาเพื่อการ

ใชป้ระโยชน์มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในระดบัมหภาคท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นภาค
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เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีการออกแบบการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

การผลิตพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (PLO 3-5) การสืบคน้ขอ้มูลสิทธิบตัร (PLO 8)  ตลอดจน

การคิดและวางแผนเชิงเศรษฐศาสตร์ (PLO 6) ได้ถูกออกแบบ เป้าหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

(2) ออกแบบและกาํหนดเป้าหมายคุณลกัษณะ สมรรถนะ ความสามารถและความรู้ท่ีมหาบัณฑิต

จะต้องมี จากการสัมภาษณ์โดยตรงและสํารวจด้วยแบบสอบถาม นักศึกษาปัจจุบนั ศิษย์เก่า 

ผูท้รงคุณวฒิุ และผูใ้ชบ้ณัฑิตจากภาคเอกชน  

(3) ระดมสมองคณาจารยใ์นสาขาร่วมกนัการร่างหลกัสูตรปรับปรุง โดยการกาํหนดแผนการเรียนการ

สอนใหส้อดคลอ้งต่อเน่ืองกบั Program learning outcome และออกแบบหลกัสูตรดว้ยกระบวนการ 

Backward curriculum design 

(4) ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning และ Work intregrated learning 

(WIL) เพื่อตอ้งการบรรลุเป้าหมายในการผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีทกัษะ ความรู้ และทศันคติท่ีดีใน

วิชาชีพด้านพอลิเมอร์ หลักสูตรจึงได้ออกแบบวิชาตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวโดยใช้กลยุทธ์ 

Backward curriculum design โดยเฉพาะวิชาท่ีตอ้งอาศยัการประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ

หรือมุมมองใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะกาํหนดในรูปแบบของวิชาท่ีเป็น WIL หรือวิชาดา้น Soft 

skills โดยผ่านการเรียนรู้ในเชิงปฏิบติัจริงกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ความรู้จากการ

ปฏิบติัซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการนั้น ๆ มาปรับเขา้กบัความรู้ในเชิงทฤษฎีใน

ชั้นเรียน และสามารถกลัน่กรองเพื่อสร้างองคค์วามรู้หรือมุมมองใหม่ ๆ ได ้

13.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

หลกัสูตรไดด้าํเนินการปรับปรุงเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจยั โดยกาํหนดกรอบ

เป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และพนัธกิจแห่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีไดก้าํหนดไว ้เพื่อมุ่งเน้น

ความเป็นผูน้ําทางวิชาการเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน

ประสบการณ์การปฏิบติัสู่การสอนให้เกิดปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศัน์สากลแก่มหาบณัฑิต ดงันั้น

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกต่อพนัธกิจของมหาวทิยาลยัจึงทาํใหห้ลกัสูตรเนน้การพฒันามหาบณัฑิต

ให้มีความรู้ท่ีทันสมัย มีความสามารถในการทําวิจัย มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มี

จรรยาบรรณ ตระหนักถึงจริยธรรม คุณธรรม และการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคม ทั้ งน้ีมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์จะตอ้งมีคุณลกัษณะ

ดงัน้ี มีความรู้ ความสามารถและทกัษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

สาขาพอลิเมอร์ มีความยนืหยดัและมัน่คงต่อความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยเป้าหมายทั้งหมดน้ีไดถู้กกาํหนด

ลงไปในกรอบ PLO ดงัแสดงในหนา้ 32 
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14. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

 14.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

   ไม่มี 

 14.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ/หลกัการและเหตุผล และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มีความมุ่งมัน่ในการผลิตมหาบณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ โดยมุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ มีทกัษะในการวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้

ใหม่หรือนวตักรรมโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม โดยจดัการการเรียนการสอน ท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based 

education) ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั (Active learning) 

ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และกระบวนการเรียนรู้

ผา่นประสบการณ์การทาํงาน (Work intregrated learning) ซ่ึงจะนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ มีความสามารถในการส่ือสาร ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ทั้งใน

ระดบัผูน้าํและผูต้าม 

1.2 ความสําคัญ/หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ตอบสนองความก้าวหน้าด้านวิทยาการสมยัใหม่ ท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวงัท่ีจะผลิตมหาบณัฑิตเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ สามารถ

พฒันาวชิาการ พฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์พอลิเมอร์โดยเฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด และเป็น

กาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศได ้ตามแนวโนม้ความตอ้งการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 

New S-Curve และทิศทางนโยบายการพฒันากาํลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2567  

1.3 วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และสามารถใชค้วามรู้ในการวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพอลิ

เมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้

(2) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีสามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพฒันางานและสร้างองค์

ความรู้ใหม่ทางดา้นพอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ เพื่อการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืได ้

(3) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีสามารถจดัการขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรม 

(4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทั้ งระดับชาติและ

นานาชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่ือสารและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น บริหารจดัการและ

ประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

คาดว่าจะดาํเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวช้ีวดั 

(1) ส่งเสริมการจดัการเรียน

การสอนใหเ้ป็น Active 

learning 

(1) เพิ่มพูนทกัษะอาจารยใ์นการ

จดัการเรียนการสอนแบบ 

Active learning 

(2) แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่าง ๆ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

ผูส้อนจาก Best practice การ

เรียนการสอนแบบ Active 

learning 

(3) ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนแบบ Active learning 

(4) กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและการประเมินผลท่ีเนน้

พฒันาการของผูเ้รียนในแผน 

การจดัทาํรายละเอียดของ

รายวชิา 

(1) จาํนวนโครงการเพิ่มพูนทกัษะ

อาจารย ์

(2) จาํนวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม

การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active 

learning 

(3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนแบบ Active 

learning 

(4) ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

การเรียนการสอนแบบ Active 

learning 

(5) จาํนวนรายวชิาบรรยายท่ีมีการ

จดัการเรียนการสอนแบบ 

Active learning 

(6) จาํนวนรายวชิาบรรยายท่ีใช้

การประเมินผลท่ีเนน้พฒันา 

การของนกัศึกษา 

(2) ส่งเสริมการจดัการเรียน

การสอนผา่น

ประสบการณ์การทาํงาน 

(Work intregrated 

learning) 

(1) สร้างความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการ และหน่วยงาน

ภายนอก 

(2) แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

อาจารยผ์ูส้อน ผูท้รงคุณวุฒิจาก

สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอก 

(3) กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

Problem-based learning 

(1) จาํนวนโครงการท่ีมีความร่วม 

มือกบัสถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอก 

(2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนแบบ 

Problem-based learning และ 

Work intregrated learning 

(3) ความพึงพอใจของ

ผูป้ระกอบการ และหน่วยงาน

ภายนอกต่อคุณภาพ

มหาบณัฑิต 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวช้ีวดั 

(3) การเพิ่มพูนทกัษะ

ภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา

ไทย 

(1) กาํหนดใหน้กัศึกษาเรียนรู้  

ภาษาองักฤษดว้ยตนเองผา่น

โปรแกรม Tell Me More ของ

มหาวทิยาลยั 

(2) กาํหนดใหน้กัศึกษามีการ

รายงานความกา้วหนา้

วทิยานิพนธ์ต่อ คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรเป็น

ภาษาองักฤษ 

(3) กาํหนดใหน้กัศึกษามีการ

รายงานความกา้วหนา้

วทิยานิพนธ์แก่อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

(4) กาํหนดใหน้กัศึกษาจดัทาํ

รายงานความกา้วหนา้

วทิยานิพนธ์และ powerpoint 

presentation เป็นภาษาองักฤษ 

(1) ผลการพฒันาทุกทกัษะของ

นกัศึกษาทุกภาคการศึกษา 

โดยวดัจากระดบัคะแนนของ

โปรแกรม Tell  Me More ท่ี

นกัศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

 ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา

ไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์   

และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง-1) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

 ไม่มี 

2. การดําเนินการหลกัสูตร

2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

  วนั – เวลาราชการปกติ 

ปีการศึกษา 2563  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน 

ปีการศึกษา 2564  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

ปีการศึกษา 2565–2567 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มีคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมี

พื้นฐานร่วมหรือใกลเ้คียงกบัวทิยาศาสตร์และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 หรือ 

(2) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต หรือ ปริญญาตรีท่ี

เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียง และมีประสบการณ์การทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์มาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
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2.2.2 แผน ก แบบ ก2 

(1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มีคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมี

พื้นฐานร่วมหรือใกลเ้คียงกบัวทิยาศาสตร์และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.50 หรือ 

(2) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน ท่ีมีพื้นฐานร่วมหรือใกลเ้คียง และ

มีประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาไม่น้อย

กวา่ 1 ปี 

ผูส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีมีคุณสมบติันอกเหนือจากเกณฑ์ดงักล่าว อาจไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกให้

เขา้ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กรณีท่ีตอ้งมีการตีความคุณสมบติั หรือการ

ผอ่นผนัคุณสมบติัขอ้ใด จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

(1) นกัศึกษาบางส่วนท่ีสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาจากสาขาวทิยาศาสตร์    

พอลิเมอร์โดยตรง จึงมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ 

(2) นกัศึกษาขาดประสบการณ์และทกัษะการทาํงาน 

(3) นกัศึกษาบางส่วนมีความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

เน่ืองจากตอ้งอ่านตาํราและบทความวชิาการภาษาองักฤษ และการนาํเสนองานเป็นภาษาองักฤษ  

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) กาํหนดใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาพื้นฐานของปริญญาตรีเพิ่มเติม ในรายวชิาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเคมีพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ฟิสิกส์ แต่ไม่เกินขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั สงขลา

นครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษากาํหนด   

(2) มีกลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนแบบ Work intregrated learning เพื่อเพิ่มพูนทกัษะการ

ทาํงาน และผลิตมหาบณัฑิตท่ีพร้อมปฏิบติังานจริงหลงัสาํเร็จการศึกษา 

(3) กาํหนดใหน้กัศึกษาเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมและใชโ้ปรแกรม Tell Me More ในการศึกษา

ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

(4) กาํหนดใหน้กัศึกษานาํเสนอรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (รวมทั้ง แผน ก แบบ ก1 และ ก2) 

ระดับช้ันปี 

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 

ชั้นปีท่ี 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

ชั้นปีท่ี 2 - - 2 8 2 8 2 8 2 8 

รวม 2 8 4 16 4 16 4 16 4 16 

จาํนวนท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - 2 8 2 8 2 8 2 8 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 



15 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  แผน  ก  แบบ ก1 36 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาบงัคบั 11 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก   5 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาสัมมนา   2 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวชิา 

 3.1.3.1 รายวชิา/ชุดวชิา 

 หมวดวชิาบังคับ    

342-500 การสังเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์5((4)-3-8) 

Synthesis and Modification of Polymer 

342-501 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์    4((4)-0-8) 

  Polymer Compounding and Fabrication 

342-502 ทกัษะการทาํงานในธุรกิจพอลิเมอร์อยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4) 

 Professional Skill for Polymer Business 

หมวดวชิาเลือก 

342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางธรรมชาติขั้นสูง  3((3)-0-6) 

 Advanced Natural Rubber Science and Technology   

342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้างธรรมชาติขั้นสูง  2((2)-0-4) 

  Advanced Natural Rubber Innovation and Applications  

342-521 พอลิเมอร์เพื่อความย ัง่ยนื   3((3)-0-6) 

 Polymer for Sustainability 

342-531 พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว   3((3)-0-6) 

 Polymer for Green Technology 

342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์   3((3)-0-6) 

 Polymer Innovation and Manufacturing 

342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสาํหรับเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี 2((2)-0-4) 

 Proposal Development for BCG economy 
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342-551 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2((2)-0-4) 

 Special Topics in Polymer Science and Technology  

 หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 หมวดวชิาสัมมนา    

342-541  สัมมนา 1      1(0-2-1) 

 Seminar I 

342-542 สัมมนา 2      1(0-2-1) 

 Seminar II 

 หมวดวชิาวทิยานิพนธ์    

  342-561    วทิยานิพนธ์    36(0-108-0) 

  Thesis 

342-562    วทิยานิพนธ์      18(0-54-0)  

    Thesis 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวชิา 

  รหสัวชิา ประกอบดว้ยรหสัตวัเลข 6 หลกั มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

  ตวัเลข 3 ตวัแรก (342) หมายถึง รหสัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

  ตวัเลขหลกัร้อย หมายถึง รหสัประจาํระดบัการศึกษา โดยเลข 5 คือ รายวชิาในระดบั 

               ปริญญาโท 

  ตวัเลขหลกัสิบ หมายถึง วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 

   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาบงัคบั 

   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาเลือกดา้นยางและอิลาสโตเมอร์ 

   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวชิาเลือกดา้นพลาสติก 

   เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิาเลือกดา้นพอลิเมอร์ทัว่ ๆ ไป 

   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา 

   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวชิาหวัขอ้พิเศษ 

   เลข 6 หมายถึง กลุ่มวชิาวทิยานิพนธ์ 

  ตวัเลขหลกัหน่วย   

   เลข 0 หมายถึง ชุดวชิา  

   เลข 1-9  หมายถึง ลาํดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 

ความหมายของจํานวนหน่วยกติ 

- รายวชิาทีจั่ดการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ีใหร้ะบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซ่ึงมีความหมาย

ดงัต่อไปน้ี 
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  ตวัเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตรวม 

  ตวัเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตวัเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 

  ตวัเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 

- รายวชิาทีจั่ดการเรียนรู้แบบบูรณาการทีใ่ช้กจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

  ตวัเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตรวม 

  ตวัเลขท่ี 2 ((3)) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบ active learning 

  ตวัเลขท่ี 3 (0) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 

  ตวัเลขท่ี 4 (6) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 

ปีการศึกษา/ 

ภาคการศึกษา 
รายวชิา หน่วยกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-561 Thesis 

รวม 

9 

9 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-541 Seminar I 

342-561 Thesis 

รวม 

1* 

9 

9 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-542 Seminar II 

342-561 Thesis 

รวม 

1* 

9 

9 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-561 Thesis 

รวม 

9 

9 

  หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 

3.1.4.2 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษา/ 

ภาคการศึกษา 
รายวชิา หน่วยกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-500 Synthesis and Modification of Polymer 

342-501 Polymer Compounding and Fabrication 

342-502 Professional Skill for Polymer Business 

รวม 

5 

4 

2 

11 
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ปีการศึกษา/ 

ภาคการศึกษา 
รายวชิา หน่วยกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-541 Seminar I 

342-562 Thesis 

342-xxx  วชิาเลือก 

รวม 

1 

2 

5 

8 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-542 Seminar II 

342-562 Thesis 

รวม 

1 

9 

10 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-562 Thesis 

รวม 

7 

7 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

342-500 การสังเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์ 5((4)-3-8) 

Synthesis and Modification of Polymer  

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบขั้น แบบโซ่ และแบบการใช้ตวัเร่ง และการสังเคราะห์มอนอ

เมอร์และพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  การดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์ การหานํ้ าหนกัโมเลกุล

ของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ โครงสร้างทางเคมี การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา สเปกโตรสโกปี 

และสมบติัทางความร้อน การเปล่ียนแปลงสถานะทางความร้อน การเกิดผลึกและการวิเคราะห์ผลึก 

การทดสอบการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์และกลไกการเส่ือมสภาพ การออกแบบการทดลอง การ

สังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้นและแบบสายโซ่ การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพ การดดัแปรโครงสร้าง

ทางเคมีของพลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ด้วย

เทคนิคสเปกโตรสโกปี การทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเม

ตรี เทอร์โมกราวิเมตริกแอนนาไลเซอร์ การทดสอบสมบติัเชิงกลดว้ยเคร่ืองทดสอบการดึงและการกด 

การตรวจพิสูจน์สัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การวิเคราะห์ผลการ

ทดลอง การอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง  

Step-growth, chain growth, catalytic polymerization, synthesis of monomers and green 

polymers; modification of polymer structure; molecular weight determination; chemical structure, 

morphology, spectroscopy, and thermal properties; thermal transition, crystallization and 

characterization; testing of polymer degradation and mechanism; experimental design; synthesis of 

polymers: step-growth and chain-growth; synthesis of bioplastic; structural modification of bioplastic 

and natural rubber; chemical structure of polymer: spectroscopy technique, thermal analysis: 

differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis, mechanical testing; tensile and 
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compression testing, morphology characterization: scanning electron microscope; result analysis, 

discussions and conclusions 

342-501 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์    4((4)-0-8) 

 Polymer Compounding and Fabrication 

จลนศาสตร์ของการแยกเฟส  เทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม กระบวนการผลิตและแปรรูป

พลาสติกและยางธรรมชาติ พอลิเมอร์ผสมสารเติมแต่ง พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิต การ

ทดสอบทางกายภาพ   

Phase separation; thermodynamics of mixing; plastic and natural rubber processing; polymer 

compounding; polymer blends; polymer composites; physical testing 

342-502 ทกัษะการทาํงานในธุรกิจพอลิเมอร์อยา่งมืออาชีพ   2((2)-0-4) 

Professional Skill for Polymer Business 

การสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัและสิทธิบตัร การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ การ

นาํเสนอและการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและการจดัการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

Literature and patent search; data analysis; scientific writing; presentation and communication 

in English; environmental regulations; management in polymer industries 

342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางธรรมชาติขั้นสูง   3((3)-0-6) 

Advanced Natural Rubber Science and Technology 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีั้นสูงเบ้ืองหลงัของยางธรรมชาติและสมบติัของยางธรรมชาติ นํ้า

ยาง โครงสร้างทางเคมี ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สารเติมแต่ง และการออกแบบสูตรยาง 

Advanced scientific and technological behind natural rubber and its properties; latex, chemical 

structure, thermoplastic natural rubber, additives, rubber formulation design 

342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้างธรรมชาติขั้นสูง   2((2)-0-4) 

Advanced Natural Rubber Innovation and Applications 

การเขา้ถึงคุณค่าใหม่ของวสัดุยางธรรมชาติผา่นขอ้จาํกดั ดดัแปรโมเลกุล มุมมองของการแปร

รูป การออกแบบผลิตภณัฑ ์และการออกแบบกรอบความคิด (แนวคิดส่ิงประดิษฐอ์ยา่งมีระบบ) สาํหรับ

นวตักรรมยาง 

Approaching new value of natural rubber material over its limitations: modifications, 

perspective of manufacturing, products design and design thinking (i.e. systematic inventive thinking) 

for rubber innovation 
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342-521 พอลิเมอร์เพื่อความย ัง่ยนื      3((3)-0-6)  

Polymer for Sustainability     

การใชป้ระโยชน์และการประยกุตใ์ชง้านพอลิเมอร์ชีวฐานและพลาสติกชีวภาพ  เช่น พอลิแซค

คาไรด์ (เช่น แป้ง เซลลูโลส และอนุพนัธ์ของเซลลูโลส) พอลิเอสเทอร์ (เช่น พอลิแลกติกแอซิด พอลิ

บิวทิลีนซคัซิเนต) และยางธรรมชาติ เป็นตน้ การรีไซเคิลพอลิเมอร์ ขอ้กาํหนดของมาตรฐานสากลท่ีใช้

ทดสอบ และการจดัการขยะเหลือศูนย ์ 

Utilization and applications of bio-based polymers and bioplastics i.e. polysaccharides (starch, 

cellulose, and derivatives of cellulose) polyesters (polylactic acid, poly(butylenes succinate)) and 

natural rubber etc.; polymer recycling; specification of international standard; zero-waste management 

 

342-531 พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว     3((3)-0-6)  

Polymer for Green Technology   

พอลิเมอร์สําหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย ์การบาํบดันํ้ าเสียและทาํให้นํ้ าบริสุทธ์ิ พอลิ    

เมอร์นาํไฟฟ้า และพอลิเมอร์ชนิดเซลเช้ือเพลิงสําหรับกกัเก็บพลงังาน ผลิตภณัฑ/์มาตรฐานพอลิเมอร์สี

เขียว 

Polymer for medical applications, wastewater treatment and purification; conducting polymer 

and polymer fuel cells for energy storage; green polymer products/standard 

 

342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์    3((3)-0-6)  

Polymer Innovation and Manufacturing      

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูง พอลิเมอร์อจัฉริยะ นวตักรรมในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลกัการ

และการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ กระบวนการพฒันานวตักรรม เศรษฐศาสตร์

สมยัใหม่ แผนธุรกิจ การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การนาํเสนอนวตักรรมสําหรับโรงงานท่ี

คดัเลือก  

Advanced polymer technology; smart polymers, and innovation in polymer industry; principle 

of polymer manufacturing and management; innovation development process; new economy; business 

plan; polymer industry visiting; proposal of innovation for the selected industry 

 

342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสาํหรับเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี  2((2)-0-4)  

  Proposal Development for BCG economy  

 หลกัการของบีซีจี (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) หลกัการเขียน

และการพฒันาขอ้เสนอโครงการฐานเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจีสําหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การศึกษา
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ดูงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การเขียนขอ้เสนอโครงการเพื่อการวิจยั/พฒันาผลิตภณัฑ์ การนาํเสนอ

ขอ้เสนอโครงการ การแกต่้างและการวพิากษข์อ้เสนอโครงการ 

 Principles of BCG (bio economy, circular economy, and green economy); proposal 

development process and proposal preparation for polymer industry based on BCG Economy; polymer 

industry visiting; writing proposal; oral presentation; defending and critiquing a proposal 

 

342-541 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I   

การรายงานและอภิปรายหวัขอ้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีน่าสนใจและ

ทนัสมยั หรือสอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียมขอ้มูลจากวารสารหรือบทความทางวชิาการ  

English presentation and discussion on polymer science and technology topics of current 

interests or other topics relevant to theses via the literature sources: journal articles 

 

342-542 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II  

การรายงานและอภิปรายหวัขอ้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทีน่าสนใจและ

ทนัสมยั หรือสอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียมขอ้มูลจากวารสารหรือบทความปริทศัน์ 

English presentation and discussion on polymer science and technology topics of current 

interests or other topics relevant to theses via the literature sources: journal review 

 

342-551 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์  2((2)-0-4) 

Special Topics in Polymer Science and Technology  

   หวัขอ้พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั และยงัไม่ไดมี้

การสอนในหลกัสูตร 

   Special current intereting topics in polymer science and technology not included in the 

curriculum 

 

342-561 วทิยานิพนธ์        36(0-108-0)  

Thesis         

การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาในเน้ือหาวชิาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภายใตก้าร

ดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม 

Research study on the topic of polymer science and technology under supervision of a faculty 

advisor or/and related industrial sectors  
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342-562 วทิยานิพนธ์        18(0-54-0)  

Thesis         

การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาในเน้ือหาวชิาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภายใตก้าร

ดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม 

Research study on the topic of polymer science and technology under supervision of a faculty 

advisor or/and related industrial sectors 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่ง

ทาง 

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วชิาการ 

ปีทีสํ่าเร็จ 

การศึกษา 

ช่ือ 

หลกัสูตร สาขาวชิา ช่ือสถาบัน 

1 รศ. นางสาวแกว้ตา 

แกว้ตาทิพย ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2553 

2549 

2546 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

พอลิเมอร์ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

พอลิเมอร์ 

เคมี 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 60 

2 รศ. นางวราภรณ์ 

ตนัรัตนกุล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2539 

2536 

2527 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Polymer Science and Engineering 

Macromolecular Science 

วสัดุศาสตร์:พอลิเมอร์/ส่ิงทอ 

Case Western Reserve U., 

U.S.A. 

Case Western Reserve U., 

U.S.A. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 62 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

ทาง 

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วชิาการ 

ปีทีสํ่าเร็จ 

การศึกษา 

ช่ือ 

หลกัสูตร สาขาวชิา ช่ือสถาบัน 

3 ผศ. นางสาวจิราภรณ์ 

ไชยบญัดิษฐ ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2545 

2541 

2539 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Polymer Chemistry 

Polymer Science and Technology 

เคมี 

U. of Manchester, U.K. 

U. of Manchester 

Institute of Science and 

Technology, U.K.  

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 64 

4 ผศ. นายต่อศกัด์ิ 

กิตติกรณ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

2543 

2539 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Fibre and Polymer Science 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

ประยกุตแ์ละเทคโนโลยส่ิีงทอ 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

Royal Institute of 

Technology, Sweden 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 65 

5 ผศ. นางนิธินาถ 

แซ่ตั้ง

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2554 

2544 

2540 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry and Physico Chemistry 

of Polymers 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยยีาง 

Université du Maine, 

France 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 67 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

ทาง 

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วชิาการ 

ปีทีสํ่าเร็จ 

การศึกษา 

ช่ือ 

หลกัสูตร สาขาวชิา ช่ือสถาบัน 

6 ผศ. นายวรศกัด์ิ 

เพชรวโรทยั

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

2551 

2549 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วสัดุศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยกุต์

และเทคโนโลยส่ิีงทอ 

เคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 69 

7 ผศ. นางสาววชันิดา 

ชินผา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2549 

2541 

2539 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Process Engineering, Polymer 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เคมี 

Université Montpellier II, 

France 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 71 

8 ผศ. นายวรัิช ทวปีรีดา ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2548 

2544 

2538 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Theoretical and Physical 

Chemistry 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เคมี 

University of Bristol, 

U.K. 

ม. มหิดล 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 72 

9 ผศ. นางสาวสิริญญา

จนัทรักษ ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2557 

2549 

2547 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Polymer Science and Engineering 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เคมี 

University of 

Massachusetts, U.S.A 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 74 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

ทาง 

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วชิาการ 

ปีทีสํ่าเร็จ 

การศึกษา 

ช่ือ 

หลกัสูตร สาขาวชิา ช่ือสถาบัน 

10 ผศ. นายเอกวภูิ 

กาลกรณ์สุรปราณี 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

2552 

2550 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยยีาง 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 75 

11 - นางสาวชวนพิศ 

ขาวคง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2551 

2545 

2540 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry and Physico Chemistry 

of Polymers 

เคมี 

เคมี 

Université du Maine, 

France 

ม.เชียงใหม่ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก 

ข-1 

หนา้ 78 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี)

ไม่มี

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย

คาํอธิบายโดยย่อ 

เป็นหวัขอ้ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีทนัสมยั

และเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ียงัไม่ปรากฏการเผยแพร่ โดยการลงพื้นท่ีจริงเพื่อพูดคุยกับผู ้นําชุมชนหรือ

ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีภาคใตห้รืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นฐานขอ้มูลสําหรับกาํหนดกรอบการวิจยัในการทาํ

วิทยานิพนธ์ และมีการร่วมคิดและร่วมทาํงานวิจยักบัผูป้ระกอบการและหน่วยงานภายนอก โดยใชค้วามรู้ทาง

วชิาการเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและส่งผลใหเ้กิดการนาํองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นกัศึกษาสามารถสังเคราะห์และดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์ วิเคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งโดย

อาศยัองค์ความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพและนวตักรรมยางธรรมชาติ มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผน

พฒันางาน และจดัการงานวิจยัทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติไดโ้ดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม

และประโยชน์ต่อชุมชนอนัจะก่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลได ้

ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งในเชิงวชิาการ ชุมชน และภาคธุรกิจ 

5.2 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก1 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 

5.3 จํานวนหน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก1 จาํนวน 36 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก2 จาํนวน 18 หน่วยกิต 

5.4 การเตรียมการ 

มีการเลือกหวัขอ้วิทยานิพนธ์ร่วมกนั ระหวา่งนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และตวัแทนจาก

กบัผูป้ระกอบการและหน่วยงานภายนอก มีการกาํหนดชัว่โมงการให้คาํปรึกษา มีการรายงานความกา้วหน้า

อยา่งสมํ่าเสมอ มีการทบทวนบทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั มีการใหค้าํปรึกษาทั้งทางตรง และช่องทาง

อ่ืน ๆ 



28 

 

5.5 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาํวิทยานิพนธ์จากรายงานความก้าวหน้าแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาและ

ตวัแทนจากกบัผูป้ระกอบการและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีการกาํหนดเป็นประจาํตามความเหมาะสม 

นกัศึกษานาํเสนอความกา้วหน้าแก่คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และมีการสอบป้องกนั

วทิยานิพนธ์และมีการประเมินร่วมกนัระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาและตวัแทนจากกบัผูป้ระกอบการและหน่วยงาน

ภายนอก 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางสถิติ วเิคราะห์

ขอ้มูล และการอภิปรายขอ้มูลไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

(2) สามารถวางแผนและออกแบบการวจิยั และ

พฒันานวตักรรมเพื่อเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ได ้

มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยาง

ธรรมชาติได ้

(3) ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(1) สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ 

ในทุกรายวชิา 

(2) จดัการเรียนการสอน เป็นภาษาองักฤษ 

(3) ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในสถาน

ประกอบการ 

(4) สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมประชุมวชิาการ

และเสนอผลงาน 

 

2. มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดับหลกัสูตรทีส่อดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 (2) มีจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและการทาํวทิยานิพนธ์ 

 (2) การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 (3) การมีส่วนร่วมกบัสังคม การสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีจรรยาบรรณและความซ่ือสัตยใ์นการนาํเสนอผลการวจิยั 

 (2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

 (3) การใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมของภาควชิา 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปรโครงสร้าง และวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างและ

สมบติัของพอลิเมอร์ได ้

 



30 

 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) การบรรยายในชั้นเรียน การถามตอบ และการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

 (2) การมอบหวัขอ้เร่ืองคน้ควา้และทาํรายงาน 

 (3) การส่งเสริมให้นกัศึกษาประมวลความรู้ตามหลกัวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้นการเรียนและการทาํ

วทิยานิพนธ์ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) ประเมินผลจากการทดสอบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบติั โดยการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบ

ปลายภาค 

 (2) ประเมินผลจากการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรายงาน 

 (3) ประเมินผลจากการตอบคาํถามและการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (1) วิเคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยาง

ธรรมชาติได ้

(2) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได้

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

(3) บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน และบริหารจดัการงานวิจยัทางด้านพลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (1) การฝึกปฏิบติัในรายวชิาปฏิบติัการ และสถานประกอบการจริง 

 (2) การใหน้กัศึกษาเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ไดด้ว้ยตนเอง 

 (3) การใหน้กัศึกษาแกไ้ขปัญหาในการทาํวทิยานิพนธ์ดว้ยตนเอง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (1) ประเมินผลจากการเขียนรายงาน ขอ้เสนอโครงการวทิยานิพนธ์ และวทิยานิพนธ์ 

 (2) ประเมินผลจากรายงานความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ 

 (3) ประเมินผลจากการสอบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์และการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 (1) เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นให้บรรลุผล

ได ้
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2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 

 ความรับผดิชอบ 

 (1) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 

 (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มและแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 (3) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติัท่ีมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินผลจากงานในภาพรวมของกลุ่มและงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 (2) สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

 (3) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1) สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 (2) ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งในเชิง

วชิาการ ชุมชน และธุรกิจ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1) ใชข้อ้มูลจากผลงานวิจยั/สถานประกอบการเพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (2) นาํเสนอผลงานในหอ้งเรียนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (3) การนาํเสนอผลงานระดบัชาติ ระดบันานาชาติ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1) ประเมินผลโดยการใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานและนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 (2) ประเมินผลจากการรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์และการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
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3. ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานด้านผลลพัธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร(PLOs) 

ทกัษะ

ทัว่ไป 

(Generic 

Skill) 

ทกัษะ

เฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลพัธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วม

สร้างสรรค์ 

(Co-

creator) 

พลเมืองที่

เข้มแข็ง 

(Active 

citizen) 

PLO1: มีจรรยาบรรณทางวชิาการ  

 

  

 

 

 

 

 

PLO2: มีจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLO3: อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปร

โครงสร้าง และ วธีิการวเิคราะห์โครงสร้าง

และสมบติัของพอลิเมอร์ได ้

  

 

 

 

  

PLO4: วเิคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรม

ยางธรรมชาติได ้

  

 

 

 

 

 

 

PLO5: วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้น

พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

  

 

 

 

 

 

 

PLO6: บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน 

และบริหารจดัการงานวจิยัทางดา้นพลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้

  

 

 

 

 

 

 

PLO7: เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นให้

บรรลุผลได ้

 

 

  

 

  

 

PLO8: สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใช้

เทคโนโลยสีาระสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

  

 

  

 

PLO9: ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมีประ

สิทิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งในเชิง

วชิาการ ชุมชน และธุรกิจ 
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4. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน สู่รายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

4.1.1 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ (PLO1) 

4.1.2 มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (PLO2) 

4.2 ความรู้ 

4.2.1 อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปรโครงสร้าง และวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบติั

ของพอลิเมอร์ได ้(PLO3) 

4.3 ทกัษะทางปัญญา 

4.3.1 วิเคราะห์ประเด็นเพื่อแก้ปัญหาพอลิเมอร์ท่ีเก่ียวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยาง

ธรรมชาติได ้(PLO4) 

4.3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (PLO5) 

4.3.3 บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน และบริหารจดัการงานวิจยัทางดา้นพลาสติกชีวภาพ

หรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้(PLO6) 

 4.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.4.1 เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นให้บรรลุผลได้ 

(PLO7) 

 4.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.5.1 สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม (PLO8)  

4.5.2 ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งในเชิงวิชาการ 

ชุมชน และธุรกิจ (PLO9) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน สู่รายวชิา 

 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.5.1 4.5.2 

342-500 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์          

342-501 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์          

342-502 ทกัษะการทาํงานในธุรกิจพอลิเมอร์อยา่งมืออาชีพ          

342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางธรรมชาติขั้นสูง          

342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้างธรรมชาติขั้นสูง          

342-521 พอลิเมอร์เพ่ือความยัง่ยนื           

342-531 พอลิเมอร์เพ่ือเทคโนโลยสีีเขียว          

342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์          

342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสาํหรับเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี          

342-541 สมัมนา 1          

342-542 สมัมนา 2          

342-551 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์          

342-561 วทิยานิพนธ์            

342-562 วทิยานิพนธ์            

 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 
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5. ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอยีด 

1 (1) มีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ 

(2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพ

หรือนวตักรรมยางธรรมชาติ 

(3) มีแนวคิดอยา่งนวตักรโดยคาํนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรมในการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูล 

2 (1) มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(2) มีความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ขั้นสูงทางดา้นวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์มุ่งเนน้

พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ 

(3) ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการพฒันาความรู้ใหม่และสร้างสรรคน์วตักรรมมุ่งเนน้พลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรมในการพฒันางานวิจยัมุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยาง

ธรรมชาติท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง-1) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

กาํหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนั

คุณภาพ ภายในของสถาบนัอุดมศึกษา และนาํไปดาํเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้ง

สามารถตรวจสอบได ้วธีิการตรวจสอบมีดงัน้ี 

(1) การทวนสอบรายวิชาให้แก่นกัศึกษาประเมินการเรียนการสอบในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ  

(2) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรทาํโดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษาดาํเนินการ

ทวนสอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

(3) การประเมินผลการสอบวดัคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาองักฤษ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

การรายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการของ

นกัศึกษา  

(4) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตร และ/หรือเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความ

พร้อมของนกัศึกษาในการเรียนและสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันา

องคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

กาํหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบณัฑิตดงัน้ี 

(1) ภาวะการไดง้านทาํของมหาบณัฑิต ประเมินจากมหาบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของมหาบณัฑิตในการ

ประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการโดยการเขา้สัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความ

พึงพอใจในมหาบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการณ์นั้น ๆ ในระยะเวลา

ต่าง ๆ  

(3) การประเมินตาํแหน่งและ/หรือความกา้วหนา้ในสายงานของมหาบณัฑิต  
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสถึงระดบั

ความพึงพอใจในดา้นความรู้ความพร้อมและสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของมหาบณัฑิตท่ีจบการศึกษา และ

เขา้ศึกษาในปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ  

(5) การประเมินจากมหาบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี

เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของมหาบณัฑิต

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรให้ดียิง่ข้ึน 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  แผน ก แบบ ก1 

(1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้ร้บฟังได ้

(2) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยไดรั้บการ

ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

  แผน ก แบบ ก2 

(1) ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้ร้บฟังได ้

(2) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยไดรั้บการ

ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนาํเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการ

ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

ในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยและขอ้ร้องเรียนสามารถยื่นคาํร้องได ้โดยจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาคาํร้องของนกัศึกษา  
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัและคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้

และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยัและคณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการประเมิน

และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพือ่เรียนรู้เพิ่มพูนเทคนิคการสอน ลกัษณะอาจารยท่ี์พึงประสงค ์คณะวทิยาศาสตร์

มีระบบอาจารยพ์ี่เล้ียง โดยภาควิชามีการจดัหาอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยั ทาํหนา้ท่ี

เป็นพี่เล้ียงใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการเรียนการสอน งานเอกสารเก่ียวกบัการจดัทาํ มคอ. 3-5 

และการขอทุนวิจยั  ภาควิชาสนบัสนุนและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาภายในประเทศ 

รวมทั้งการเสนอผลงานวชิาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) มหาวิทยาลยัและคณะจดัโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบติัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เทคนิคการเรียนการสอน การผลิตส่ือการสอน การวดัและการประเมินผล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยา่งสมํ่าเสมอ เป็นประจาํทุกปี 

(2) มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนการสอน เช่น virtual classroom, e-

learning, การผลิตตาํรา 

(3) ภาควชิาสนบัสนุนและส่งเสริมให้คณาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบติัการท่ี

เก่ียวขอ้งกับเทคนิคการเรียนการสอน การผลิตส่ือการสอน การวดัและการประเมินผล และ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) มีทุนสนบัสนุนการวิจยัและการเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศให้กบั

คณาจารยท์ั้งในระดบัมหาวทิยาลยั คณะ และภาควชิา 

(2) คณาจารยทุ์กคนเขา้ร่วมประชุมเชิงวชิาการภายในประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(3) ภาควิชาจดัสรรงบประมาณพฒันาบุคลากรให้แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจาํทุกปี เพื่อให้เข้า

ประชุม/อบรม/สมัมนา/ประชุมเชิงปฏิบติัการภายในประเทศ 

(4) คณะจดัสรรเงินบรรณาสารสงเคราะห์แก่คณาจารยทุ์กคนเป็นประจาํทุกปี เพื่อจดัหาตาํรา/เอกสาร

ทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั รวมถึงในต่างประเทศ 



 

 

39 

(6) ภาควชิาสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ/วิจยั กบัชุมชน สถาบนัการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(7) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั 

(8) สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ตาํแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การกาํกบัมาตรฐาน 

เป้าหมาย วธีิการดําเนินการ วธีิการประเมินผล 

(1) กาํกบัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

ของ สกอ. 

(2) ควบคุมการจดัการเรียนการ

สอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

(1) มีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา

ประจาํคณะดูแลคุณภาพการ

จดัการเรียนการสอนของ

หลกัสูตรในภาพรวม 

(2) มีกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

ประจาํภาควชิาฯ ทาํหนา้ท่ีวาง

แผนการควบคุมคุณภาพการ

จดัการเรียนการสอน 

ประเมินผล ใหข้อ้เสนอแนะใน

การปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตร 

(3) มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรทาํ

หนา้ท่ีดาํเนินการควบคุม

คุณภาพ การจดัการเรียนการ

สอน การประเมินผล ดาํเนินการ

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

(4) มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา

ทาํหนา้ท่ีจดัทาํ มคอ.3 วาง

แผนการจดัการเรียนการสอน 

ร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน 

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ี

รับผดิชอบเป็นไปอยา่งมี

คุณภาพ 

ประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 

โดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
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2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 5 ดา้นของ สกอ. โดยกาํกบัให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัของหลกัสูตร 

2.2 การได้งานทาํหรือผลงานวจัิยของผู้สําเร็จการศึกษา 

มีเกณฑ์มาตรฐานสําหรับงานวจิยัของผูจ้ะสําเร็จการศึกษาและมีการติดตามภาวะการไดง้านทาํ และมี

การสาํรวจและติดตามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นประจาํทุกปี 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

สอดคลอ้งและเป็นไปตามเกณฑข์องบณัฑิตวทิยาลยั มหาวยิาลยัสงขลานครินทร์ 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก  

3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 

มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนก่อนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดย

นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา แนะนาํการทาํกิจกรรมเพื่อเสริมทกัษะ มีการสํารวจความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาในการบริหารจดัการหลกัสูตรเพื่อการปรับปรุงและรายงานผล AUN-QA ในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้

สงสัยและขอ้ร้องเรียน สามารถยืน่คาํร้องได ้โดยจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาํร้องของนกัศึกษา 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพฒันาคณาจารย์ 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาํหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ภาควชิาฯใหทุ้นสนบัสนุนอาจารยเ์พื่อเขา้ร่วมประชุมวชิาการ/

อบรม/สัมมนา เป็นประจาํทุกปี 

4.2 คุณภาพคณาจารย์ 

ติดตามความกา้วหนา้ตาํแหน่งทางวชิาการและการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์และรายงาน

ผลความกา้วหนา้ตาํแหน่งทางวชิาการและการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์ใน AUN-QA เป็นประจาํ

ทุกปี  
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4.3 ผลทีเ่กดิกบัคณาจารย์ 

ใชร้ะบบการวางแผนอตัรากาํลงัตามนโยบายของคณะฯ (Full time equivavent teacher, FTET) ภาควชิา

สํารวจความพึงพอใจของอาจารยต่์อหลกัสูตร เป็นประจาํทุกปี และรายงานอตัรากาํลงัคงอยูใ่นรายงาน AUN-

QA เป็นประจาํทุกปี 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 

การออกแบบหลักสูตรใช้วิธีการ Backward curriculum design ให้สอดคล้องกับ Outcome-based 

education 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

(1) การพิจารณากาํหนดผูส้อนให้สอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

(2) ผูป้ระสานงานรายวิชาและคณาจารยผ์ูส้อนวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั ดาํเนินการ

สอน การกาํกบักระบวนการเรียนการสอน ผา่นการจดัทาํ มคอ. 3 และ มคอ. 5 

(3) มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะดูแลใหค้าํแนะนาํดา้นการเรียนและการทาํกิจกรรม 

(4) คณะและภาควิชาฯ มีระบบรับคาํร้องเรียน ในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยและขอ้ร้องเรียน สามารถ

ยืน่คาํร้องได ้โดยจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาํร้องของนกัศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

(1) ผูป้ระสานงานรายวิชาและคณาจารยผ์ูส้อนจดัการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3 

โดยการพิจารณาตดัเกรด และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาผ่านความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผูส้อน การประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา หลงัจบการเรียน

การสอน ในแต่ละภาคการศึกษา 

(3) ผูป้ระสานงานรายวชิาจดัทาํ มคอ. 5 ตามเวลาท่ีกาํหนด 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลกัสูตรจดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือตาํรา ส่ือการเรียนการ

สอนโสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
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ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

(1) หนงัสือ/ตาํรา 

(2) ส่ือการเรียนรู้  

(3) ครุภณัฑ ์

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

(1) มีคณะกรรมการวางแผน จดัหา และติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

(2) อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และตาํรา ไปยงัคณะกรรมการ 

(3) จดัสรรงบประมาณ 

(4) จดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

(1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีช้ีวดัผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลกัสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 2 คร้ังโดยตอ้งบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี)  ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน

แต่ละภาการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

X X X X X 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก

รายวชิา 

X X X X X 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามมหาวทิยาลยั/สภา

วชิาชีพกาํหนด ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

กาํหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีช้ีวดัผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือ

การ ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาํเนินงานท่ีรายงานในผลการ

ดาํเนินการ ของหลกัสูตรปีท่ีผา่นมา 

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการ

จดัการเรียนการสอน 
X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
X X X X X 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 50 ไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
 X X X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่นอ้ย

กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
  X X X 

 

ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวัช้ีวดัทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดาํเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการดาํเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 

80 ของตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา 

(2) ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 

(3) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  

(4) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบคาํถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

(1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 

(2) สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 

(3) รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อใชใ้นการ

ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 

(4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรม เพื่อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ กล

ยทุธ์การสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

(1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 

(2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 

(3) คณะประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุและ/หรือผูป้ระเมินจากภายนอก 

(4) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยมหาบณัฑิตใหม่ 

(5) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชม้หาบณัฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 

(1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัทาํรายงานการประเมินผลหลกัสูตร 

(2) ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จดัประชุม สัมมนา เพื่อนาํผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 

(3) เชิญผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิกบัการดาํเนินการของ 

 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การดาํเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ขอ้มูลรายวชิาท่ีจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning: WIL) 

ภาคผนวก ง 

ง-1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ง-2 สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 

 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์เป็นสาขาวชิาท่ีมี

ความสาํคญัมากในปัจจุบนั เน่ืองจากพอลิเมอร์ครอบคลุมถึง 

พลาสติก พลาสติกเชิงประกอบ อิลาสโตเมอร์ ยางธรรมชาติ 

ยางสังเคราะห์ ส่ิงทอ สีทาบา้น สารเคลือบผิว กาว เส้นใย 

พลาสติกชีวภาพ รวมทั้ งวสัดุนาโน ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทาํให้ได้ผลิตภณัฑ์

ใหม่ ๆ ท่ีสามารถนาํไปใช้ไดห้ลากหลาย เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ี

ใ ช้ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภ า ย ใ น ร่ า ง ก า ย  ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจาํวนั หรือผลิตภณัฑ์ใช้เฉพาะทาง เป็นตน้ การนาํ

พลาสติกและพลาสติกเชิงประกอบมาทดแทนการใช้วสัดุ

อ่ืนๆ เช่น โลหะ เซรามิกส์  และไม ้มีปริมาณมากข้ึน ทุกปี 

นอกจากน้ีการใช้พอลิเมอร์ทัว่โลกมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี 

ดังนั้ น อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ภายในประเทศไทย จึงมี

ความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เป็นอยา่งมาก และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงาน

สูง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมหลกัของประเทศท่ีมีรายได้การ

ส่งออกกลุ่ม 10 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์  

ยางพารา เม็ดพลาสติก เคมีภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์ยาง ดงันั้น

งานวิจยัและพฒันาพอลิเมอร์จึงมีความสําคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ห ลัก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เปิดสอนตั้งแต่ ปี

ก า ร ศึ ก ษ า  2546 เ ป็ น ต้น ม า  โ ด ย เ ป็ น น โ ย บ า ย ข อ ง

มหาวิทยาลยัและคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ

ทางวจิยัเฉพาะทาง มหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้  ได้

ทาํงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจส่วนตวั รวมทั้งการเป็น

หลกัการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีสังคมมีความ

ต่ืนตวัต่อปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากปริมาณการ

ใ ช้บ รร จุภัณฑ์ช นิดใ ช้ค ร้ั ง เ ดีย ว ทิ้ ง  ( single-use 

packaging) ซ่ึงสังเคราะห์จากปิโตรเคมียอ่ยสลายยาก 

ส่งผลให้เกิดการสะสมของขยะพลาสติกเป็นจาํนวน

มาก อีกทั้ ง เ ป็นว ัต ถุ ดิบ ท่ีใช้แล้วหมดไป (non-

renewable resources) หลกัสูตรเล็งเห็นถึงปัญหาและ

ผ ล ก ระ ท บ ท า ง ชุ ม ช น สั ง ค ม แล ะ ส่ิ ง แว ด ล้อ ม 

ตลอดจนเศรษฐกิจระดับชาติ จึงต้องการปรับปรุง

เน้ือหา เพื่อมุ่งแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งสร้างสรรค ์และ

จดักระบวนการเรียนการสอนให้ทนัสมยั สอดคลอ้ง

กบัแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั

ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยใช้โมเดลบีซีจี (BCG: 

Bio economy เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, Circular economy เศรษฐกิจ

หมุนเวียนคํานึงถึงการนําว ัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้

ประโยชน์มากท่ีสุด, Green economy เศรษฐกิจสีเขียว

มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่าง

ย ัง่ยนื) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตร ทั้งน้ี

ตลอดจนความต้องการท่ีจะนําวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฐานวสัดุสีเขียวมาใช้เพื่อลดปัญหาทาง

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ล ด ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์  ลดปริมาณขยะพลาสติก

โดยเฉพาะถุงพลาสติก เป็นตน้ และสามารถพฒันา

ต่อยอดองคค์วามรู้และออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์เชิง

นวตักรรม ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของมหาบณัฑิต

ใ ห้ มี ห ลั ก คิ ด ท่ี ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ ท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
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อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ หลักสูตรมีการ

พฒันาอย่างต่อเน่ือง คณาจารยมี์งานวิจยัร่วมกบัหน่วยงาน

ภ า ย น อ ก ข อ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ่ื น ๆ  ทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการทําวิจัยร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม การจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และมีการปรับปรุง

พฒันาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ

ประเทศ 

เปล่ียนแปลงภายใต้กรอบการช้ีวดัด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม   

อีกความสําคญัหน่ึงของเศรษฐกิจสีเขียวคือการ

พฒันาองค์ความรู้ใหม่เร่ืองนวตักรรมยางธรรมชาติ 

เน่ืองจากยางธรรมชาติเป็นวสัดุหมุนเวยีน (renewable 

resources)  แ ล ะ เ ป็ น เ ร่ื อ ง ท่ี ส่ ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต่ อ

โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในเชิงพื้นท่ี จึงมีความ

จาํเป็นเร่งด่วนในการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

เข้า ใ จใ นก า ร เพิ่ ม มู ล ค่ า  (added value)  ข อง ย า ง

ธรรมชาติผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั

ยางธรรมชาติถูกนําไปแปรรูปและใช้มากท่ีสุดใน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์  แ ต่ ด้ ว ย ทิ ศ ท า ง ข อ ง

อุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มในการใช้ช้ินส่วน

ยานยนต์ท่ีเป็นยางน้อยลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียน

ผ่านเทคโนโลยีของยานพาหนะไปใช้ไฟฟ้ามากข้ึน 

(electric vehicle) ซ่ึงยานพาหนะจะต้องมีนํ้ าหนัก

ลดลงด้วย และการใช้ช้ินส่วนยางท่ีเ ก่ียวข้องกับ

เคร่ืองยนต์น้อยลง จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ียาง

ธรรมชาติจะถูกลดทอนการใชง้านลดลงไปตามลาํดบั 

ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อราคายางในพื้นท่ี ด้วยเหตุน้ี

หลกัสูตรจึงไดมี้แนวคิดในการสร้างมหาบณัฑิตท่ีมี

ศักยภาพสามารถประยุกต์และบูรณาการความคิด

สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของการใช้หลกัการทางพอลิ

เ ม อ ร์ ใ น ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ห รื อ แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้

ประโยชน์ใหม่ (new value) ให้กับนวตักรรมยาง

ธรรมชาติ (innovation of natural rubber) โดยการหา

คุณค่าใหม่ หรือแนวทางการขยายขอบเขตการใชย้าง

ธรรมชาติ นอกเหนือจากการใช้งานทัว่ไป เช่น การ

ใชง้านทางดา้นการแพทย ์ความมัน่คง ระบบตรวจจบั 

หุ่นยนต ์การเกษตร และวศิวกรรมเฉพาะทาง เป็นตน้ 
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ดว้ยเหตุน้ีหลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์จึงไดว้างกรอบแนวทางการดาํเนินการให้

สอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ซ่ึงมี

เป้าหมายในการผลิตตามแนวทาง New S-Curve ใน

การนาํทรัพยากรธรรมชาติคือพืชผลทางการเกษตรท่ี

ประกอบไปด้วยแป้ง ยางธรรมชาติ เซลลูโลส และ

พลาสติกชีวภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติมา

ใช้เป็นฐานหลักในกลุ่มเคมีชีวภาพ ซ่ึงจาํเป็นต้อง

อาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ ตลอดจนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา

บูรณาการ ดงันั้นหลกัสูตรมีการวางเป้าหมายในการ

ดาํเนินงานวิจยัมุ่งเน้นทางดา้นพลาสติกชีวภาพและ

นวัตกรรมยางธรรมชาติ นอกจากน้ีหลักสูตรมี

แผนการการสร้างความร่วมมือและถ่ายทอดองค์

ความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและ

องคก์รเอกชน หรือชุมชนทอ้งถ่ิน ผา่นนกัศึกษาท่ีทาํ

หน้าท่ีเสมือนสะพานเช่ือม โดยการเขา้ไปศึกษาและ

เรียนรู้จากพื้ น ท่ี เ ป้าหมายและนําปัญหามาเ ป็น

กรณีศึกษาและโจทยว์ิจยัเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะทาง ซ่ึง

ด้วยกระบวนการดังกล่าวน้ีจะช่วยส่งเส ริมใ ห้

นักศึกษาได้มีมุมมองและเขา้ใจประเด็นปัญหาของ

องค์กรได้อย่างชดัเจนและแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ทาํ

ให้นกัศึกษามีวฒิุภาวะ ทศันคติและประสบการณ์ท่ีดี

ต่อการทาํงานภายหลงัสาํเร็จการศึกษา 

ปรัชญา 

มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้

ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มี

ทกัษะในการวิจยัและพฒันา สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มี

คุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี

ความสามารถในการส่ือสาร ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ทั้งใน

ระดบัผูน้าํและผูต้าม 

ปรัชญา 

มีความมุ่งมัน่ในการผลิตมหาบณัฑิต ใหมี้ความรู้

ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ โดยมุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ มี

ทักษะในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์องค์

ความรู้ใหม่หรือนวตักรรมโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม

โดยจดัการการเรียนการสอน ท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-
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วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อผลิตวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูง 

(2) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการทาํวิจยั

และพฒันาดา้นพอลิเมอร์ 

(3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการคิด

และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีจรรยาบรรณและ

จิตสํานึกท่ีดีต่อองค์กร มีคุณลักษณะของความเป็น

นกัวทิยาศาสตร์  

(4) เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างงานวิจยัแก่ภาคอุตสาหกรรม 

และสร้างงานวิจัย ท่ีตอบสนองความต้องการของ

ประเทศ 

 

based education) ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและ

ค้นควา้ด้วยตนเองกระบวนการท่ีต้องลงมือปฏิบัติ 

(Active learning) ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการใช้

ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ใ น ก า ร เ รี ย น รู้  ( Problem-based 

learning) และกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

การทาํงาน (Work intregrated learning) ซ่ึงจะนาํไปสู่

การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  รั ก ษ า จ ร ร ย า บ ร ร ณ  มี

ความสามารถในการส่ือสาร ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี

ทั้งในระดบัผูน้าํและผูต้าม 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และสามารถใช้

ความรู้ในการวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง

กับพอลิ เมอร์ มุ่ ง เน้นพลาสติกชีวภาพหรือ

นวตักรรมยางธรรมชาติได ้

(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถประยุกต์และ

บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพฒันางานและ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพอลิเมอร์มุ่งเน้น

พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ 

เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้

(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีสามารถจัดการข้อมูล

และนาํเสนอขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรม 

(4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลทั้งระดบัชาติและ

นานาชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง ส่ือสารและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น บริหาร

จดัการและประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

1. หลกัสูตร   

         แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 

         แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 

2. โครงสร้างหลกัสูตร 

2.1 แผนการศึกษา  

                                      แผน ก แบบ ก1       แผน ก แบบ ก2 

                                        (หน่วยกิต)                   (หน่วยกิต) 

    หมวดวชิาบงัคบั                       -                            13 

    หมวดวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่      -                             5 

   หมวดวชิา วทิยานิพนธ์           36                            18 

    รวมไม่นอ้ยกวา่                     36                             36 

2.2 แผน ก แบบ ก1 มีการลงทะเบียนรายวชิาสัมมนาแบบ

ไม่นบัหน่วยกิต 2 รายวชิา ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 

และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 

2.3 แผน ก แบบ ก2 มีการลงทะเบียนรายวชิาสัมมนาแบบ

รายวชิาบงัคบั 1 รายวชิา ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 

และลงทะเบียนรายวชิาสัมมนาแบบไม่นบัหน่วยกิตอีก 

1 รายวชิา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 

1. หลกัสูตร: ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

  

 

2. โครงสร้างหลกัสูตร  

2.1 มีการเปล่ียนแปลงแผน ก แบบ ก2 

                                             (หน่วยกิต) 

    หมวดวชิาบงัคบั                       11                             

    หมวดวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่        5                    

    หมวดวชิาสัมมนา                      2 

    หมวดวชิาวทิยานิพนธ์              18 

    รวมไม่นอ้ยกวา่                         36                             

2.2 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

 

2.3 มีการเปล่ียนแปลง 

แผน ก แบบ ก2 มีการลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา

แบบนบัหน่วยกิตทั้ง 2 รายวชิา 

3. รายวชิา/จํานวนหน่วยกติ 3. รายวชิา/จํานวนหน่วยกติ 

วชิา 342-501 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเป็นโดย

ปรับเป็นชุดวชิาใหม่ (Module) 

342-500 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปร

โครงสร้างพอลิเมอร์ 5((4)-3-8) 

วชิา 342-502 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

วชิา 342-503 การหาลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

วิชา 342-504 ปฏิบัติการสังเคราะห์และการหาลักษณะ 

เฉพาะของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

 เปิดรายวชิาใหม่ ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

วชิา 342-502 ทกัษะการทาํงานในธุรกิจพอลิเมอร์

อยา่งมืออาชีพ 2((2)-0-4) 

วชิา 342-505 กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเป็น

รายวชิาใหม่ 

วชิา 342-501 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ 

4((4)-0-8) 

วชิา 342-533 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท  

2(2-0-4) 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

วชิา 342-541 สัมมนา 1 1(0-2-1) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน 

วชิา 342-542 สัมมนา 2 1(0-2-1) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน 

วชิา 342-511 ความรู้พื้นฐานอีลาสโตเมอร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเป็น

รายวชิาใหม่ 

วชิา 342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง

ธรรมชาติขั้นสูง 3((3)-0-6) 

วชิา 342-512 การหาลกัษณะเฉพาะและการทดสอบยาง  

2(2-0-4) 

วิชา 342-514 สารเคมีและสารเติมแต่งสําหรับยางและ

พลาสติก 2(2-0-4) 

วชิา 342-513 วศิวกรรมยาง 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเป็น

รายวชิาใหม่ 

วชิา 342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้าง

ธรรมชาติขั้นสูง 2((2)-0-4) 

วชิา 342-515 การปรับปรุงสมบติัยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 

วชิา 342-521 สมบติัเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) ปิดรายวชิา 

วชิา 342-522 เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเป็น

รายวชิาใหม่ 

342-531 พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว 3((3)-0-6) 

วชิา 342-534  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์กบัการประยกุตใ์ชใ้น

ดา้นเวชภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและชีวการแพทย ์2(2-0-4) 

วชิา 342-523 พลาสติกชีวภาพ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเป็น

รายวชิาใหม่ 

342-521 พอลิเมอร์เพื่อความย ัง่ยนื 3((3)-0-6) 

วชิา 342-532 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์  

2(2-0-4) 

วชิา 342-535 วสัดุเซลลูโลส: การแปรรูปและสมบติั  

2(2-0-4) 

วชิา 342-531 พอลิเมอร์คอลลอยดแ์ละการประยกุตใ์ชง้าน 

2(2-0-4)                    

ปิดรายวชิา 

วชิา 342-536  การดดัแปรพลาสติกและการประยกุตใ์ชง้าน 

2(2-0-4) 

ปิดรายวชิา 

วชิา 342-551 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1  

2(2-0-4) 

เปล่ียนช่ือรายวชิา 342-551 หวัขอ้พิเศษทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2((2)-0-4) 

วชิา 342-552 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2  

2(2-0-4) 

ปิดรายวชิา 

วชิา 342-553 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3  

2(2-0-4) 

ปิดรายวชิา 



 

 

53 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

วชิา 342-554 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 4  

2(2-0-4) 

ปิดรายวชิา 

 เปิดรายวชิาใหม่  

วชิา 342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรม 

พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

 เปิดรายวชิาใหม่  

วชิา 342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสาํหรับ

เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี 2((2)-0 -4) 
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ก-2 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกบัการดําเนินการของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ี ภิญโญชีพ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

1) รายวิชาของหลักสูตร 342-501 Advances in 

Polymer Science เม่ือดูคาํอธิบายรายวิชา ไม่ไดส่ื้อวา่

เป็น Advances จึงขอเสนอให้ปรับให้ชัดเจน หรือ

เปล่ียนช่ือรายวิชาเป็น Polymer Science หรืออย่าง

อ่ืน ท่ี เหม า ะ ส ม  แล ะ เ ม่ื อจะ ก ล่ า ว ถึ ง ส่ิ ง ท่ี เ ป็ น 

Advances เสนอเก็บช่ือน้ีไว้ใช้ในรายวิชาระดับ

ปริญญาเอก 

2) 342-502 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ 

เม่ือดูคาํอธิบาย เสนอใหต้ดัคาํวา่ ฟิสิกส์ใน ออก และ

ภาษาองักฤษ ตดัคาํว่า Physical basis related to ออก 

เหลือเป็น Plastic and rubber processing;… 

3) 342-504 ปฏิบติัการพอลิเมอร์ เม่ือดูคาํอธิบาย

รายวิชา มีการทดลองแบบใช้ตวัเร่งปฏิกิริยา ต้อง

แน่ใจว่าเป็นการใช้ตวัเร่งท่ี sensitive ต่อบรรยากาศ

ปกติหรือไม่ ซ่ึงกระบวนการอาจยุ่งยาก หากไม่

สามารถทาํได้ควรตดัออก ส่วนการวิเคราะห์พอลิ

เมอร์ด้วย เทคนิค  FTIR;… ควรระบุว่า เ ป็นก า ร

วิเคราะห์โครงสร้าง ดว้ยเทคนิค การวิเคราะห์สมบติั

ทางความร้อน ด้วยเทคนิค...การวิเคราะห์นํ้ าหนัก

โมเลกุล ดว้ยเทคนิค ....... 

4) 342-511 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง

ธรรมชาติขั้นสูง เม่ือดูคาํอธิบายรายวิชา ไม่ไดส่ื้อว่า 

เป็น Advanced จึงขอเสนอให้ปรับให้ชัดเจน หรือ

เปล่ียนช่ือรายวชิาตดัคาํวา่ ขั้นสูง ออก 

5) 342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสําหรับ

เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี เม่ือดูคําอธิบายรายวิชา 

เสนอใหอ้ธิบาย บีซีจี ดว้ย 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ โดยไดป้รับ

เ ป็ นชุ ดวิช า  (Module) 342-500 ก า รสั ง เค รา ะ ห์           

พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์ 

 

 

 

 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ 

 

 

 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงฯ โดยตัด

ปฏิบติัการในส่วนการทดลองแบบใชต้วัเร่งปฏิกิริยา

ออก และแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา ในชุดวชิา 342-500 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้าง

พอลิเมอร์ 

 

 

 

 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงฯ  โดย

ดาํเนินการปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

6) หนา้ 21 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา (3) 

จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ทุกรายวิชา 

หรืออย่างน้อย เช่น 50% ของรายวิชา เสนอให้ระบุ 

และหากเป็นการสอนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 

หลกัสูตรน่าจะปรับเป็น International program ไหม 

7) หนา้ 37 คอลมัน์ หลกัสูตรปรับปรุง                      

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทนัสมยัมากข้ึนเป็น

รายวิชาใหม่ 342-521 เทคโนโลยีสีเขียว ไม่ตรงกบั

หนา้ 14 

หลักสูตรมีแผนกา รป รับป รุง เ ป็นหลัก สู ต ร

นานาชาติร่วมกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในปี

ถดัไป 

 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ โดยแกไ้ข

ใหต้รงกนั 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาว ี ศรีกูลกจิ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม ทัน ส มัย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั และสอดคลอ้ง

กบั natural resource (ยางพารา) ของพื้นท่ี  

เน้ือหารายวิชาสําคญัท่ีขาดหายไป คือ polymer 

composites and fibers ม า เ พิ่ ม เ ข้ า ไ ป จ ะ ทํ า ใ ห้

หลกัสูตรน่าสนใจมากข้ึน 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงฯ โดยเพิ่ม

หวัขอ้ composites ในรายวิชา 342-501 การผสมและ

การแปรรูปพอลิเมอร์เรียบร้อยแลว้ 

 

คุณอญัชสา  กาํจายกติติกุล 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

1.  เพิ่มหัวข้อ ข้อ ท่ี  8 จุดเ ด่นของหลักสู ตร  

(หนา้ท่ี 2) 

1) สร้างสรรค์นวตักรรมด้านพอลิเมอร์และ

วสัดุฐานชีวภาพจากองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

2) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานด้านพอลิ

เมอร์ได้เป็นอย่างดี และต่อยอดกระบวนการทาง

ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย ์

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงฯ  โดย

ดาํเนินการเพิ่มขอ้ 8 จุดเด่นของหลกัสูตร ในหนา้ท่ี 2  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3) ส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การพฒันางานดา้นพอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพได้

ดว้ยตนเอง 

4) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์และวสัดุฐานชีวภาพอย่างเป็นปัจจุบนั ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

และมีจิตสาธารณะ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและ

บริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. แกไ้ขและเพิ่มขอ้มูล ขอ้ท่ี 9 อาชีพท่ีสามารถ

ประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา (หนา้ท่ี 2)   

1)  นัก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  นัก วิ จัย แ ล ะ พัฒ น า 

นักวิชาการ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 

มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยั ศูนยว์ิจยัระดบัชาติ และ

บริษทัท่ีมีอุตสาหกรรมดา้นพอลิเมอร์และวสัดุฐาน

ชีวภาพ  

2)  อ า จ า ร ย์ ใ น ส ถ า บัน ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับ

มหาวทิยาลยั/อาชีวศึกษา/โรงเรียน 

3) ประกอบอาชีพส่วนตวัผูป้ระกอบการด้าน

พอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ เช่น เจา้ของโรงงาน 

เจา้ของบริษทั 

4) ผูแ้ทนจาํหน่ายดา้นวสัดุพอลิเมอร์และวสัดุ

ฐานชีวภาพ สารเคมี เคร่ืองมืออุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

5) นักออกแบบผลิตภณัฑ์ พฒันานวตักรรม

พฒันาสูตรองค์ประกอบและออกแบบกระบวนการ

ผลิตพอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ 

6)  เจ้าหน้า ท่ี ฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทดสอบ ควบคุมคุณภาพการผลิต 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดในอุตสาหกรรมดา้น

พอลิเมอร์และวสัดุฐานชีวภาพ 

3. แกไ้ข ขอ้มูล ขอ้ท่ี 12.1  (หนา้ท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงฯ  โดย

ดาํเนินการปรับแกไ้ข ขอ้ 9 ในหนา้ท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ ขอ้ 13.1  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 

พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรทีเ่น้นผลการเรียนรู้ 

1) กํ า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้

สอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาเศรษฐกิจและนโยบาย

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อา้งตามกรอบการพฒันา

เศรษฐกิจสมยัใหม่หรือ New S-Curve ท่ีตอ้งการพฒันา

เศรษฐกิ จในแนวทางเศรษฐกิ จสี เขี ยวโดยเพิ่ ม

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) และ

ขยายพื้นท่ีเป้าหมาย Biohub เพิ่มข้ึนในแต่ละภาค ซ่ึงมี

หัวใจหลักคือการใช้พืชผลทางการเกษตรมาเป็น

วัตถุดิบสําหรับการผลิตพอลิเมอร์ท่ี เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น พอลิแลคติกแอซิด (PLA) พอลิ

บิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ซ่ึงพลาสติกชนิดเหล่าน้ีผลิต

จากสารประกอบพอลิแซคคาไลน์แซ็กคาไรด์ท่ีเป็น

องค์ประกอบหลกัในเซลลูโลสและแป้ง สามารถย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ ซ่ึงโดยในปัจจุบนัรัฐบาลได้ให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิจยัและ

พฒันาเพื่อการใช้ประโยชน์มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในระดบัมหภาคท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่า

จะเป็นภาคการเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เป็น

ต้น ด้วยเหตุน้ีการออกแบบการวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ ๆ (PLO 1 และ PLO 2) การผลิตพอลิเมอร์

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (PLO3) การสืบค้นข้อมูล

สิ ท ธิ บัต ร  ต ล อ ด จ น ก า ร คิ ด แ ล ะ ว า ง แ ผ น เ ชิ ง

เศรษฐศาสตร์ (PLO) ไดถู้กออกแบบ มาเพื่อเป้าหมาย

เพื่ อผลิ ตมหาบัณฑิ ตให้สอดคล้องกับแนวทาง

เศรษฐกิจสีเขียว 

4. เพิ่มวิชาเลือกและคาํอธิบายรายวิชา (หน้าท่ี 

16-17)  

พอลเิมอร์ชีวภาพและพอลเิมอร์ชีวฐาน 2(2-0-4) 

Biopolymers and Biobased polymer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงฯ  โดย

นําไปใช้ในการเพิ่มเติมแก้ไข ในรายวิชา 342-521 

พอลิเมอร์เพื่อความย ัง่ยนื 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

โครงสร้าง หน้าท่ี สมบติัทางเคมีและกายภาพ 

กระบวนการผลิต การพิสูจน์เอกลกัษณ์ ขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานสากลท่ีใช้ และการใช้ประโยชน์ของ

พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ชีวฐาน เช่น พอลิ

แซคคาไรด์ (เช่น แป้ง เซลลูโลสและอนุพนัธ์ุของ

เซลลูโลส) พอลิเอสเทอร์ (เช่น พอลิแลกติกแอซิด 

พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต) ยางธรรมชาติ เรซินธรรมชาติ 

และพอลิเมอร์ชีวภาพอ่ืน  

Structure, function, physical and chemical 

properties, processing, characterization Methods, 

specification of international standard and 

applications of naturally-occurring polymers, 

including polysaccharides (e.g. starch, cellulose and 

cellulose derivatives), polyester (e.g. Polylactic acid 

Polybutylene succinate, natural rubber, natural 

resins and other bio-polymers.  

การพสูิจน์เอกลกัษณ์ทางพอลเิมอร์ข้ันสูง 2(2-0-4)    

Advanced Polymer Characterisation 

การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ด้วยวิธี

ต่างๆ รวมถึงการกระเจิงแสง ความหนืด เทคนิค

ทางสเปคโตรสโกปี เทคนิคอินฟราเรด และเทคนิค

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ การวิเคราะห์สาร

ตวัอย่างท่ีเป็นของแข็งโดยใช้เทคนิคการเล้ียวเบน

ของรังสีเอ็กซ์ กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง

กราด การวิเคราะห์วสัดุโดยการวดัค่าพลงังานความ

ร้อนและอุณหภูมิ เป็นตน้ 

Characterization of polymers, methods used 

include light scattering, viscosity, spectroscopy 

Technique , infrared and nuclear magnetic resonance 

spectroscopy, characterization of solid samples by x-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงฯ  โดย

นําไปใช้ในการเพิ่มเติมแก้ไข ในรายวิชา 342-500 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้าง

พอลิเมอร์ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ray diffraction, scanning electron microscopy, 

Differential Scanning Calorimeter etc. 

 

คุณสุกจิ  ปัญญาชัยเสนะ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

       - 342-503  ทักษะการทํางานในธุรกิจพอลิเมอร์

อย่างมืออาชีพ  

         เ น่ืองจากในการแก้ไขปัญหาหน้างานจริง 

จะต้องมีฝ่ายเทคนิคท่ี เป็นผู ้ชํานาญการในการ

วิเคราะห์ปัญหาและให้คาํแนะนํากับลูกคา้ ดังนั้น 

ฝ่ายเทคนิคจะตอ้งมีพื้นฐานประยกุตใ์นการวิเคราะห์

ปัญหา ซ่ึงโดยทั่วไปหลาย  ๆ บริษัทขาดแคลน

บุคลากรดงักล่าว จึงควรจะมีวชิาพื้นฐานทางดา้นเชิง

วเิคราะห์ประกอบกบัการประยกุตใ์นการแกปั้ญหา 

       - 342-521 พอลเิมอร์เพ่ือความยัง่ยืน  

         เน่ืองจากการย่อยสลายของยางพลาสติก มี

ขอ้กาํหนด (Regulation) มาตรฐานต่าง ๆ มากมาย จึง

ขอให้ผูจ้ดัหลักสูตรได้เพิ่มเน้ือหาดังกล่าว เพราะ

เน่ืองจากในเชิงธุรกิจ แตะละประเทศก็จะอ้างอิง

มาตรฐานท่ีแตกต่างกนัออกไป และเกิดการถกเถียง

กนัในดา้นของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

       - 342-531 พอลเิมอร์เพ่ือเทคโนโลยสีีเขียว 

         พอลิเมอร์ทางการแพทย์ เน่ืองจากแนวโน้ม

สังคมไทยจะเป็นสังคมผู ้สู งอายุ  ประกอบกับ

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์เป็น Medical Hub ดงันั้น 

ขอให้เพิ่มวิชา พอลิเมอร์ทางการแพทยโ์ดยเฉพาะ 

Medical Device ซ่ึ ง ส่ วนใ หญ่จะ อยู่ ใ น รูป  Color 

Compound ท่ีตอ้งใชส้ารเติมแต่งท่ีมีคุณภาพสูง และ

ใช ้High Temperature Resin >300°C เป็นวสัดุในการ

ทาํเคร่ืองมือแพทย์ นอกจากน้ีให้ศึกษาข้อกาํหนด

ของ Medical Device ดว้ยเช่นกนั     

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ โดยได้

เพิ่มเติมและปรับแกใ้นรายวิชา 342-532 นวตักรรม

และการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

 

 

 

 

 

 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ โดยได้

เพิ่มเติมและปรับแกใ้นรายวิชา 342-521 พอลิเมอร์

เพื่อความย ัง่ยนื 

 

 

 

 

ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงฯ โดย

เพิ่มเติมหวัขอ้น้ีในรายวชิา 342-531 พอลิเมอร์เพื่อ

เทคโนโลยสีีเขียว 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  แก้วตาทพิย์ 

วฒิุการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-211 POLYMER CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-310 BASIC POLYMER AND POLYMER PROPERTIES 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-311 POLYMER CHEMISTRY II 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-313 INSTRU POLYMER CHARAC 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-315 PHY & MECHA PROP OF POLY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-439 BIOPLASTICS 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-441 POLYMER NANOTECHNOLOGY 2(2-0-4) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-523 BIOPLASTICS 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-541 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-542 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-781 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-782 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-783 SEMINAR III 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-784 SEMINAR IV 1(0-2-1) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-502 PROFESSIONAL SKILL FOR POLYMER BUSINESS 2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 
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2. ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Chaiwong W., Samoh N., Eksomtramage T., Kaewtatip K., 2019. Surface-treated oil palm 

empty fruit bunch fiber improved tensile strength and water resistance of wheat gluten-based 

bioplastic. Composites Part B: Engineering 176: 107331. 

2. Chaireh S., Szécsényi K., Boonsuk P., Kaewtatip K., 2019. Preparation of rubber seed shell 

powder by planetary ball milling and its influence on the properties of starch foam. Industrial 

Crops and Products 135: 130-137.  

3. Tuntachon S., Sukolrat A., Numnuam A., Kaewtatip K., 2019. Effect of kaolin content and 

sonication on the properties of wheat gluten composites. Powder Technology 351: 66-70.  

4. Chiarathanakrit C., Mayakun J., Prathep A., Kaewtatip K., 2019. Comparison of the effects of 

calcified green macroalga (Halimeda macroloba Decaisne) and commercial CaCO3 on the 

properties of composite starch foam trays. International Journal of Biological Macromolecules 

121: 71-76.  

5. Kaewtatip K., Chiarathanakrit C., Riyajan S., 2018. The effects of egg shell and shrimp shell 

on the properties of baked starch foam. Powder Technology 335: 354-359.  

6. Boonsuk P., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2018. Super-tough 

biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and 

sorbitol. Journal of Applied Polymer Science 135(26): 46406. 

7. Sundum T., Szécsényi K., Kaewtatip K., 2018. Preparation and characterization of 

thermoplastic starch composites with fly ash modified by planetary ball milling. Carbohydrate 

Polymers 191: 198-204.  

8. Chiarathanakrit C., Riyajan S., Kaewtatip K., 2018. Transforming fish scale waste into an 

efficient filler for starch foam. Carbohydrate Polymers 188: 48-53.  

9. Thammahiwes S., Riyajan S., Kaewtatip K., 2018. Effect of shrimp shell waste on the 

properties of wheat gluten based-bioplastics. Journal of Polymers and the Environment 26(5): 

1775-1781.  

10. Saetun V., Chiachun C., Riyajan S., Kaewtatip K., 2 0 1 7 .  Green composites based on 

thermoplastic starch and rubber wood sawdust. Polymer Composites 38(6): 1063-1069.  

11. Bootklad M., Chantarak S., Kaewtatip K., 2016. Novel biocomposites based on wheat gluten 

and rubber wood sawdust. Journal of applied polymer science 133(30), 43705. 
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12. Pornsuksomboon, K., Holló, B.B., Szécsényi, K.M., Kaewtatip, K., 2016. Properties of baked 

foams from citric acid modified cassava starchand native cassava starch blends. Carbohydrate 

Polymers 2016; 136, 107–112. 

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Science and Engineering) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-312 POLYMER PHYSICS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-316 POLYMER PROCESSING 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-317 POLYMER BLENDS & COMPOSITES 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-472 COOPERATIVE EDUCATION 6(0-18-0) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-505 POLYMER PROCESSING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-533 POLYMER BLEND & POLYMER COMPOSIT  2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-501 POLYMER COMPOUNDING AND FABRICATION 4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-512 ADVANCED NATURAL RUBBER INNOVATION AND 

APPLICATIONS 

2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-532 POLYMER INNOVATION AND MANUFACTURING 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-533 PROPOSAL DEVELOPMENT FOR BCG ECONOMY 2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Klinkajorn J., Tanrattanakul V., 2020. Compatibilization of poly(lactic acid)/epoxidized 

natural rubber blend with maleic anhydride. Journal of Applied Polymer Science 137(3): 48297.  
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2. Sungsee P., Tanrattanakul V., 2019. Biocomposite foams from poly(lactic acid) and rubber 

wood sawdust: Mechanical properties, cytotoxicity, and in vitro degradation. Journal of Applied 

Polymer Science 136(48): 48259. 

3. Khundamri N., Aouf C., Fulcrand H., Dubreucq E., Tanrattanakul V., 2019. Bio-based flexible 

epoxy foam synthesized from epoxidized soybean oil and epoxidized mangosteen tannin. 

Industrial Crops and Products 128: 556-565.  

4. Chueangchayaphan W., Chueangchayaphan N., Tanrattanakul V., Muangsap S., 2018. 

Influences of the grafting percentage of natural rubber-graft-poly(2-hydroxyethyl acrylate) on 

properties of its vulcanizates. Polymer International 67(6): 739-746.  

5. Waelaeh S., Tanrattanakul V., Poolyarat K., Hamaphat P., Junnam K., 2018. Effect of poly 

(Ethylene-co-vinyl acetate) grade on water resistance and mechanical properties of 

particleboard. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(5): 1026-1033.  

6. Jaratrotkamjorn R., Nourry A., Pasetto P., Choppé E., Panwiriyarat W., Tanrattanakul V., 

Pilard J., 2017. Synthesis and characterization of elastomeric, biobased, nonisocyanate 

polyurethane from natural rubber. Journal of Applied Polymer Science 134(42):  45427. 

7. Chueangchayaphan W., Tanrattanakul V., Chueangchayaphan N., Muangsap S., Borapak W., 

2017. Synthesis and thermal properties of natural rubber grafted with poly(2-hydroxyethyl 

acrylate). Journal of Polymer Research 24(7): DOI 10.1007/s10965-017-1269-5.  

8. Panwiriyarat W., Tanrattanakul V., Chueangchayaphan N., 2017. Study on physicochemical 

properties of poly(ester-urethane) derived from biodegradable poly(ε-caprolactone) and 

poly(butylene succinate) as soft segments. Polymer Bulletin 74(6): 2245-2261.  

9. Waelaeh S., Tanrattanakul V., Phunyarat K., Panupakorn P., Junnam K., 2017. Effect of 

polyethylene on the physical and mechanical properties of particleboard. Macromolecular 

Symposia 371(1): 8-15.  

10. Rattanapan S., Pasetto P., Pilard J., Tanrattanakul V., 2016. Polyurethane foams from 

oligomers derived from waste tire crumbs and polycaprolactone diols. Journal of Applied 

Polymer Science 133(47): 44251.  

11. Phetwarotai, W., Tanrattanakul V., Phusunti, N., 2016. Synergistic effect of nucleation and 

compatibilization on the polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films. 

Chinese Journal of Polymer Science (English Edition) 34(9): 1129-1140.  
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12. Rattanapan, S., Pasetto, P., Pilard, J.-F., Tanrattanakul V., 2016. Preparation and properties of 

bio-based polyurethane foams from natural rubber and polycaprolactone diol. Journal of 

Polymer Research 182(23): DOI 10.1007/s10965-016-1081-7. 

13. Phetwarotai, W., Tanrattanakul V., Phusunti, N., 2016. Mechanical characteristics and thermal 

behaviours of polylactide blend films: Influence of nucleating agent and poly(butylenes adipate-

co-terephthalate).  Plastics, Rubber and Composites 45(8): 333-345. 

14. Panwiriyarat, W., Tanrattanaku, V., Pilard, J.-F., Burel, F., Kébir, N., 2016. Elaboration and 

properties of renewable polyurethanes based on natural rubber and biodegradable poly(butylene 

succinate) soft segments. Journal of Applied Polymer Science 133(5): 42943. 

  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ไชยบัญดิษฐ์ 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Chemistry) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-211 POLYMER CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-212 WRIT & PRESEN IN POLYMER SCI 1(1-0-2) หน่วยกิต 

342-313 INSTRU POLYMER CHARAC 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-315 PHY & MECHA PROP OF POLY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-334 POLYMER DEGRADATION 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

342-438 POLYMERS RECYCLING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

343-481 SEMINAR IN POLYMER SCIENCE 1(0-2-1) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-501 POLYMER SYNTHESIS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-503 POLYMER CHARACTERIZATION 3(3-0-6) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-500 SYNTHESIS AND MODIFICATION OF POLYMER 5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-521 POLYMER FOR SUSTAINABILITY 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
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2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Booksuk, P., Sokolrat, A., Kaewtatip, K, Chantarak, S., Kelarakis, A, Chaibundit, C. 2020 

Modified cassava starch/poly(vivyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: Structure and 

properties. Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/APP.48848.  

2. Junlapong, K., Boonsuk, P., Chaibundit, C., Chantarak, S. 2019. Highly water resistant cassava 

starch/poly(vinyl alcohol) films. International Journal of Biological Macromolecules 137: 521-

527. 

3. Boonsuk P., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C. 2018. Super-tough 

biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and 

sorbitol. Journal of Applied Polymer Science 135(26): 46406. 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  กติติกรณ์ 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Fibre and Polymer Science) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-315 MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMER 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-316 POLYMER PROCESSING 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-316 POLYMER PROCESSING LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-317 POLYMER BLENDS & COMPOSITES 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-334 POLYMER DEGRADATION 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-442 POLYMER MANUFAC & MANAGEMENT 2(2-0-4) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-502 POLYMER PHYSICS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-505 POLYMER PROCESSING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-522 POLYMER TECHNOLOGY  2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-533 POLYMER BLEND & POLYMER COMPOSIT  2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-535 CELLULOSIC MATERIALS: MANUFACTURING AND  2(2-0-4) หน่วยกิต 

 PROPERTIES   

342-541 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-542 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
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342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-781 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-782 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-783 SEMINAR III 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-784 SEMINAR IV 1(0-2-1) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-501 POLYMER COMPOUNDING AND FABRICATION 4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-521 POLYMER FOR SUSTAINABILITY 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-532 POLYMER INNOVATION AND MANUFACTURING 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-541 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Moliner C., Badia J., Bosio B., Arato E., Teruel-Juanes R., Kittikorn T., Strömberg E., Ek M., 

Karlsson S., Ribes-Greus A., 2018. Thermal kinetics for the energy valorisation of 

polylactide/sisal biocomposites. Thermochimica Acta 670: 169-177.  

2. Moliner C., Badia J., Bosio B., Arato E., Kittikorn T., Strömberg E., Teruel-Juanes R., Ek M., 

Karlsson S., Ribes-Greus A., 2018. Thermal and thermo-oxidative stability and kinetics of 

decomposition of PHBV/sisal composites. Chemical Engineering Communications 205(2): 226-

237.  

3. Kittikorn T., Malakul R., Stromberg E., Ek M., Karlsson S., 2018. Enhancement of mechanical, 

thermal and antibacterial properties of sisal/ polyhydroxybutyrate-co-valerate biodegradable 

composite. Journal of Metals, Materials and Minerals 28(1): 52-61.  

4. Badia J., Reig-Rodrigo P., Teruel-Juanes R., Kittikorn T., Strömberg E., Ek M., Karlsson S., 

Ribes-Greus A., 2017. Effect of sisal and hydrothermal ageing on the dielectric behaviour of 

polylactide/sisal biocomposites. Composites Science and Technology 149: 1-10.  

5. Badia J., Strömberg E., Kittikorn T., Ek M., Karlsson S., Ribes-Greus A., 2017. Relevant 

factors for the eco-design of polylactide/sisal biocomposites to control biodegradation in soil in 

an end-of-life scenario. Polymer Degradation and Stability 143: 9-19.  
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6. Kittikorn T., Kongsuwan S., Malaku R., 2017. Investigation of the durability of sisal fiber/PLA 

biocomposite through evaluation of biodegradability by means of microbial growth. Journal of 

Metals, Materials and Minerals 27(2): 23-34.  

7. Gil-Castell O., Badia J., Kittikorn T., Strömberg E., Ek M., Karlsson S., Ribes-Greus A., 2016. 

Impact of hydrothermal ageing on the thermal stability, morphology and viscoelastic 

performance of PLA/sisal biocomposites. Polymer Degradation and Stability 132: 87-96.  

 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 

วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry and Physico Chemistry of Polymers) 

1.  ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-314 POLYMER COMPOUNDING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

343-316 POLYMER PROCESSING LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-320 FUNDAMENTAL OF RUBBER TECHNOLOGY 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-321 LATEX TECHNOLOGY 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-321 LATEX LABORATORY 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-322 RUBBER AND RUBBER TECHNOLOGY 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-323 SYNTHETIC RUBBER 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-421 RUBBER MANUFACTURING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-437 ADHESION AND ADHESIVES 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-472 COOPERATIVE EDUCATION 6(0-18-0) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-512 RUBBER CHARACTERIZA & TESTING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-515 IMPROVEMENT IN PROPERTIES OF NATURAL 

RUBBER 

2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-541 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-542 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-781 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-782 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-783 SEMINAR III 1(0-2-1) หน่วยกิต 
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342-784 SEMINAR IV 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-501 POLYMER COMPOUNDING AND FABRICATION 4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-511  ADVANCED NATURAL RUBBER SCIENCE AND 

TECHNOLOGY   

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Lehman N., Yung-Aoon W., Songtipya L., Johns J., Saetung N., Kalkornsurapranee E., 2019. 

Influence of functional groups on properties of styrene grafted NR using glutaraldehyde as 

curing agent. Journal of Vinyl and Additive Technology 25(4): 339-346.  

2. Riyapan D., Saetung A., Saetung N., 2019. A novel rigid pu foam based on modified used palm 

oil as sound absorbing material. Journal of Polymers and the Environment 27(8): 1693-1708.  

3. Sukhawipat N., Saetung N., Pilard J., Bistac S., Saetung A., 2018. Synthesis and 

characterization of novel natural rubber based cationic waterborne polyurethane: Effect of 

emulsifier and diol class chain extender. Journal of Applied Polymer Science 135(3): 45715.  

4. Maijan P., Saetung N., Kaewsakul W., 2017. Mixing and comparative properties of NR 

compounds filled with different types of reinforcing fillers. Solid State Phenomena 266 SSP: 

172-176.  

5. Saetung A., Rungvichaniwat A., Tsupphayakorn-ake P., Bannob P., Tulyapituk T., Saetung N., 

2016. Properties of waterborne polyurethane films: effects of blend formulation with hydroxyl 

telechelic natural rubber and modified rubber seed oils. Journal of Polymer Research 23(12): 

DOI: 10.1007/s10965-016-1160-9  

6. Saetung N., Somjit S., Thongkapsri P., Tulyapitak T., Saetung A., 2016. Modified rubber seed 

oil based polyurethane foams. Journal of Polymer Research 23(3): 1-10.  

7. Riyapan D., Saetung N., Saetung A., 2016. Modification of used palm oil: Preliminary study of 

its potentiality as polyurethane foam precursors. Key Engineering Materials 705: 50-54.  
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8. Sukhawipat N., Saetung N., Saetung A., 2016. Synthesis of novel cationic waterborne 

polyurethane from natural rubber and its properties testing. Key Engineering Materials 705: 19-

23.  

  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  เพชรวโรทยั 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด วท.ด. (วสัดุศาสตร์) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-211 POLYMER CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-310 BASIC POLYMER AND POLYMER PROPERTIES 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-312 POLYMER PHYSICS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-314 POLYMER COMPOUNDING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-432 SPECIAL TOPIC IN POLYMER SCIENCE (POLYMER  2(2-0-4) หน่วยกิต 

 SCIENCE IN BIOMEDICAL AND COSMETIC 

APPLICATIONS) 

  

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-502 POLYMER PHYSICS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-534 POLYMER SCIENCE  IN COSMETIC AND 

BIOMEDICAL APPLICATIONS 

2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-541 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-542 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-781 SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-782 SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-783 SEMINAR III 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-784 SEMINAR IV 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-500 SYNTHESIS AND MODIFICATION OF POLYMER 5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-531  POLYMER FOR GREEN TECHNOLOGY 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
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342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Tirapanampai C., Phetwarotai W., Phusunti N., 2019. Effect of temperature and the content of 

Na2CO3 as a catalyst on the characteristics of bio-oil obtained from the pyrolysis of microalgae. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 142: 104644. 

2. Phetwarotai W., Phusunti N., Aht-Ong D., 2019. Preparation and characteristics of 

poly(butylene adipate-co-terephthalate)/polylactide blend films via synergistic efficiency of 

plasticization and compatibilization. Chinese Journal of Polymer Science (English Edition) 

37(1): 68-78.   

3. Phetwarotai W., Maneechot H., Kalkornsurapranee E., Phusunti N., 2018. Thermal behaviors 

and characteristics of polylactide/poly(butylene succinate) blend films via reactive 

compatibilization and plasticization. Polymers for Advanced Technologies 29(7): 2121-2133.   

4. Suparanon T., Surisaeng J., Phusunti N., Phetwarotai W., 2018. Synergistic efficiency of 

tricresyl phosphate and montmorillonite on the mechanical characteristics and flame retardant 

properties of polylactide and poly(butylene succinate) blends. Chinese Journal of Polymer 

Science (English Edition) 36(5): 620-631.   

5. Phusunti N., Phetwarotai W., Tekasakul S., 2018. Effects of torrefaction on physical properties, 

chemical composition and reactivity of microalgae. Korean Journal of Chemical Engineering 

35(2): 503-510.  

6. Suparanon T., Phusunti N., Phetwarotai W., 2018. Properties and characteristics of polylactide 

blends: Synergistic combination of poly(butylene succinate) and flame retardant. Polymers for 

Advanced Technologies 29(2): 785-794.   

7. Phusunti N., Phetwarotai W., Tirapanampai C., Tekasakul S., 2017. Subcritical water 

hydrolysis of microalgal biomass for protein and pyrolytic bio-oil recovery. Bioenergy Research 

10(4): 1005-1017.   

8. Phetwarotai W., Aht-Ong D., 2017. Nucleated polylactide blend films with nanoprecipitated 

calcium carbonate and talc: Preparation, properties, and crystallization kinetics. Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry 127(3): 2367-2381.   
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9. Phetwarotai W., Aht-Ong D., 2016. Isothermal crystallization behaviors and kinetics of 

nucleated polylactide/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films with talc: Influence 

of compatibilizer contents. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 126(3): 1797-1808.   

10. Phetwarotai W., Tanrattanakul V., Phusunti N., 2016. Synergistic effect of nucleation and 

compatibilization on the polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films. 

Chinese Journal of Polymer Science (English Edition) 34(9): 1129-1140.   

 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชันิดา  ชินผา 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Process Engineering, Polymer) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-211 POLYMERCHEMISTRY 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-313 INSTRU POLYMER CHARAC 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-315 PHY & MECHA PROP OF POLY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

343-321 LATEX LABORATORY 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-331 POLYMER MATERIALS AND UTILIZATION  2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-435 FIBER AND TEXTILE 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-442 TEXTILE TECHNOLOGY 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-472 COOPERATIVE EDUCATION 6(0-18-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-503 POLYMER CHARACTERIZATION 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-504 POLYMER SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION  1(0-3-0) หน่วยกิต 

 LABORATORY   

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-500 SYNTHESIS AND MODIFICATION OF POLYMER 5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 
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2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Phreecha N., Chinpa W., 2019. Environmentally friendly composites from seabass scale and 

oil palm empty fruit bunch waste. Journal of Polymers and the Environment 27(5): 1043-1053.  

2. Sattar M., Hayeeye F., Chinpa W., Sirichote O., 2019. Poly(Lactic acid)/activated carbon 

composite beads by phase inversion method for kinetic and adsorption studies of Pb2+ ions in 

aqueous solution. Desalination and Water Treatment 146: 227-235.  

3. Phomdum P., Gassara S., Deratani A., Chinpa W., 2018. Enhancement of resistance to protein 

fouling of poly(ether imide) membrane by surface grafting with peg under organic solvent-free 

condition. Chinese Journal of Polymer Science (English Edition) 36(10): 1157-1167.  

4. Lehman N., Phengthai R., Chinpa W., 2018. Effect of Moringa oleifera Pod Husk Fibers on the 

Properties of Gelatin-Based Biocomposite. Journal of Polymers and the Environment 26(4): 

1405-1414.  

5. Hayeeye F., Yu Q., Sattar M., Chinpa W., Sirichote O., 2018. Adsorption of Pb2+ ions from 

aqueous solutions by gelatin/activated carbon composite bead form. Adsorption Science and 

Technology 36(1-2): 355-371.  

6. Sattar M., Hayeeye F., Chinpa W., Sirichote O., 2017. Preparation and characterization of poly 

(lactic acid)/activated carbon composite bead via phase inversion method and its use as 

adsorbent for Rhodamine B in aqueous solution. Journal of Environmental Chemical 

Engineering 5(4): 3780-3791.  

7. Hayeeye F., Sattar M., Chinpa W., Sirichote O., 2017. Kinetics and thermodynamics of 

Rhodamine B adsorption by gelatin/activated carbon composite beads. Colloids and Surfaces 

A: Physicochemical and Engineering Aspects 513: 259-266.  

  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัิช  ทวปีรีดา 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Theoretical and Physical Chemistry) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-315 MECHA PRPPERTIES OF POLYMER 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

342-200 POLYMERS IN DAILY LIFE 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-322 RUBBER AND RUBBER TECHNOLOGY 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-438 POLYMERS RECYCLING 2(2-0-4) หน่วยกิต 
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342-440 PLASTIC TECHNOLOGY 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-434 POLYMERIC MEMBRANES 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-472 COOPERATIVE EDUCATION 6(0-18-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-502 POLYMER PHYSICS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-511 INTRODUCTION TO ELASTOMERS 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-691 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-502 PROFESSIONAL SKILL FOR POLYMER BUSINESS 2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-512 ADVANCED NATURAL RUBBER INNOVATION AND 

APPLICATIONS 

2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-531 POLYMER FOR GREEN TECHNOLOGY 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Taweepreda W., Kaewthai S., Puangmanee S., 2019. The effect of field natural rubber latex 

pretreatment with cationic exchange resin on latex dipped film properties, Journal of Rubber 

Research 22, 91-98. 

2. Phatcharasit K., Taweepreda W., 2018. The effects of zeolite on mechanical and 

morphological properties of NR/ENR membranes Kesan zeolit pada sifat mekanikal dan 

morfologi membran NR/ENR. Malaysian Journal of Analytical Sciences 22(5): 851-856.  

3. Jittiarporn P., Sikong L., Kooptarnond K., Taweepreda W., Stoenescu S., Badilescu S., 

Truong V., 2017. Electrochromic properties of MoO3-WO3 thin films prepared by a sol-gel 

method, in the presence of a triblock copolymer template. Surface and Coatings Technology 

327: 66-74.  

4. Thongseenuch S., Taweepreda W., Suchiva K., 2017. Effect of low molecular weight natural 

rubber on mixing and vulcanized properties of low energy processing natural rubber. Sains 

Malaysiana 46(9): 1379-1384.  
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5. Waiprib R., Boonme P., Taweepreda W., Kalkornsurapranee E., Suksaeree J., Pichayakorn 

W., 2017. Deproteinized natural rubber latex/gelatinized starch blended films as drug delivery 

carrier. Monatshefte fur Chemie 148(7): 1223-1228.  

6. Phatcharasit K., Taweepreda W., Phummor P., 2017. Mechanical and morphological 

properties of sulfur-cured natural rubber/polyethylene/epoxidized natural rubber blends. Key 

Engineering Materials 757 KEM: 14-18.  

7. Lamlong C., Taweepreda W., 2016. Coating of porous PVC-PEG memebrane with 

crosslinkable XSBR for O2/N2 and CO2/N2 separation. Polymer 96: 205-212.  

 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริญญา  จันทรักษ์ 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Science and Engineering) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-211 POLYMER CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-212 WRIT & PRESEN IN POLYMER SCI 1(1-0-2) หน่วยกิต 

342-301 POLYMER SCIENCE 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-315 PHY & MECHA PROP OF POLY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-331 POLYMER MATERIALS AND UTILIZATION  2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-441 POLYMER NANOTECHNOLOGY 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-442 POLYMER MANUFAC & MANAGE 2(2-0-4) หน่วยกิต 

343-491 PROJECT IN POLYMER SCIENCE I 3(0-9-0) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-501 POLYMER SYNTHESIS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-503 POLYMER CHARACTERIZATION 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-504 POLYMER SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION  1(0-3-0) หน่วยกิต 

 LABORATORY   

342-522 POLYMER TECHNOLOGY  2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-500 SYNTHESIS AND MODIFICATION OF POLYMER 5((4)-3-8) หน่วยกิต 
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342-502 PROFESSIONAL SKILL FOR POLYMER BUSINESS 2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-532 POLYMER INNOVATION AND MANUFACTURING 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-533 PROPOSAL DEVELOPMENT FOR BCG ECONOMY 2((2)-0 -4) หน่วยกิต 

342-542 SEMINAR II 21(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Junlapong K., Boonsuk P., Chaibundit C., Chantarak S., 2019. Highly water resistant cassava 

starch/poly(vinyl alcohol) films. International Journal of Biological Macromolecules 137: 521-

527.  

2. Maijan P., Chantarak S., 2019. Synthesis and characterization of highly durable and reusable 

superabsorbent core–shell particles. Polymer Engineering and Science 60(2): 306-313. 

3. Chantarak S., Chang J., Suwanboon S., Riyajan S., 2018. Synthesis of superhydrophobic core–

shell mesoporous silica nanoparticles. Journal of Porous Materials 25(5): 1391-1399.  

4. Chantarak S., Chang J., Suwanboon S., Riyajan S., 2018. One-pot synthesis of 

ultrahydrophobic mesoporous silica nanoparticles. Materials Research Express 5(9): 095030. 

5. Boonsuk P., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2018. Super-tough 

biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and 

sorbitol. Journal of Applied Polymer Science 135(26): 46406.  

6. Bootklad M., Chantarak S., Kaewtatip K., 2016. Novel biocomposites based on wheat gluten 

and rubber wood sawdust. Journal of Applied Polymer Science 133(30): 43705.  

 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี 

วฒิุการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยพีอลิเมอร์) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-316 POLYMER PROCESSING 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-316 POLYMER PROCESSING LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-317 POLYMER COMPOUNDING 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-320 FUNDAMENTAL OF RUBBER TECHNOLOGY 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-321 LATEX TECHNOLOGY 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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343-321 LATEX LABORATORY 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-421 RUBBER MANUFACTURING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-437 ADHESION AND ADHESIVES 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-472 COOPERATIVE EDUCATION 6(0-18-0) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-511 INTRODUCTION TO ELASTOMERS 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-512 RUBBER CHARACTERIZA & TESTING 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-691 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-501 POLYMER COMPOUNDING AND FABRICATION 4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-511 ADVANCED NATURAL RUBBER SCIENCE AND 

TECHNOLOGY   

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-542  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Lehman N., Yung-Aoon W., Songtipya L., Johns J., Saetung N., Kalkornsurapranee E., 2019. 

Influence of functional groups on properties of styrene grafted NR using glutaraldehyde as 

curing agent. Journal of Vinyl and Additive Technology 25(4): 339-346.  

2. Chouytan J., Kalkornsurapranee E., Fellows C., Kaewsakul W., 2019. In situ modification of 

polyisoprene by organo-nanoclay during emulsion polymerization for reinforcing natural rubber 

thin films. Polymers 11(8):  DOI: 10.3390/polym11081338. 

3. Thitithammawong A., Uthaipan N., Junhasavasdikul B., Nakason C., Kalkornsurapranee E., 

2019. Curing characteristics and kinetics of EPDM and EOC compounds in co-vulcanization as 

blend. Journal of Applied Polymer Science 136(23): 47613.  

4. Samadoloh S., Promsawat N., Kalkornsurapranee E., Pojprapai S., Promsawat M., 2019. 

Fabrication and characterization of flexible piezoelectric composites with natural rubber matrix. 

Integrated Ferroelectrics 195(1): 30-38.  
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5. Kalkornsurapranee E., Yung-Aoon W., Thongnuanchan B., Thitithammawong A., Nakason 

C., Johns J., 2018. Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber grafted 

with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Advances in Polymer Technology 

37(5): 1478-1485.  

6. Thongnuanchan B., Ninjan R., Kalkornsurapranee E., Lopattananon N., Nakason C., 2018. 

Glutaraldehyde as ambient temperature crosslinking agent of latex films from natural rubber 

grafted with poly(diacetone acrylamide). Journal of Polymers and the Environment 26(7): 3069-

3085.  

7. Phetwarotai W., Maneechot H., Kalkornsurapranee E., Phusunti N., 2018. Thermal behaviors 

and characteristics of polylactide/poly(butylene succinate) blend films via reactive 

compatibilization and plasticization. Polymers for Advanced Technologies 29(7): 2121-2133. 

8. Rao S., Devi S., Johns A., Kalkornsurapranee E., Sham Aan M., Johns J., 2018. Mechanical 

and thermal properties of carbon black reinforced natural rubber/polyvinyl alcohol fully-

interpenetrating polymer networks. Journal of Vinyl and Additive Technology 24: E21-E29. 

9. Manjula R., Raju N., Chakradhar R., Kalkornsurapranee E., Johns J., 2018. Influence of 

chemical treatment on thermal decomposition and crystallite size of coir fiber. International 

Journal of Thermophysics 39(1): DOI: 10.1007/s10765-017-2324-5. 

10. Kalkornsurapranee E., Yung-Aoon W., Songtipya L., Johns J., 2017. Effect of processing 

parameters on the vulcanisation of natural rubber using glutaraldehyde. Plastics, Rubber and 

Composites 46(6): 258-265. 

11. Waiprib R., Boonme P., Taweepreda W., Kalkornsurapranee E., Suksaeree J., Pichayakorn 

W., 2017. Deproteinized natural rubber latex/gelatinized starch blended films as drug delivery 

carrier. Monatshefte fur Chemie 148(7): 1223-1228.  

12. Kalkornsurapranee E., Waiprib R., Pichayakorn W., 2017. Medicated pressure sensitive 

adhesive patches from STR-5L block rubber: Effect of preparation process. Key Engineering 

Materials 751 KEM: 236-241. 

2.2 ผลงานที่นําเสนอในทีป่ระชุมวชิาการและ/หรือมีการตีพมิพ์รวมเล่ม 

1. Songtipya L., Limchu T., Phuttharak S., Songtipya P., Kalkornsurapranee E., 2019. 

Poly(lactic acid)-based composites incorporated with spent coffee ground and tea leave for food 

packaging application: A waste to wealth. IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering 553(1):  DOI: 10.1088/1757-899X/553/1/012047. 
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2. Lehman N., Songtipya L., Johns J., Kalkornsurapranee E., 2019. Enhancing properties of 

cured NR/PVA blends using glutaraldehyde as a crosslinking agent: Effect of nano-clay loading. 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 553(1): DOI:10.1088/1757-

899X/553/1/012046 

3. Sengsuk T., Intom S., Songtipya L., Johns J., Chawengsaksopak K., Kalkornsurapranee E., 

2019. Shape memory thermoplastic natural rubber for forensic applications. IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering 553(1):  DOI:10.1088/1757-899X/553/1/012045. 

4. Promsawat M., Boonsri K., Samadoloh S., Promsawat N., Kalkornsurapranee E., 2019. 

Effects of poling on electrical properties of flexible piezoelectric composites with natural rubber 

matrix. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 553(1):  DOI: 10.1088/1757-

899X/553/1/012008. 

 

11. ดร.ชวนพศิ  ขาวคง 

  วฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry and Physico Chemistry of Polymers) 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

342-211 POLYMERCHEMISTRY 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-301 POLYMER SCIENCE 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-310 BASIC POLYMER AND POLYMER PROPERTIES 3(3-0-6) หน่วยกิต 

343-315 PHY & MECHA PROP OF POLY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 

343-321 LATEX LABORATORY 1(0-3-0) หน่วยกิต 

342-323 SYNTHETIC RUBBER 2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-472 COOPERATIVE EDUCATION 6(0-18-0) หน่วยกิต 

343-492 PROJECT IN POLYMER SCIENCE II 3(0-9-0) หน่วยกิต 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

342-501 POLYMER SYNTHESIS 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-503 POLYMER CHARACTERIZATION 3(3-0-6) หน่วยกิต 

342-504 POLYMER SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION  1(0-3-0) หน่วยกิต 

 LABORATORY   

342-515 IMPROVEMENT IN PROPERTIES OF NATURAL 

RUBBER 

2(2-0-4) หน่วยกิต 

342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 
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1.3 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

342-500 SYNTHESIS AND MODIFICATION OF POLYMER 5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-511 ADVANCED NATURAL RUBBER SCIENCE AND 

TECHNOLOGY   

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-541  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 

342-561 THESIS 36(0-108-0) หน่วยกิต 

342-562 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 

2.  ผลงานวจัิยและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Junlapong K., Suwanboon, S., Khaokong, C. Effects of zinc oxide particle shape on properties 

of a prevulcanized latex, Iran. Polym. J. 28 (2019), 325-335. 

2.2 ผลงานที่นําเสนอในทีป่ระชุมวชิาการและ/หรือมีการตีพมิพ์รวมเล่ม 

1. ขวญัฤทยั บุญส่ง, ชวนพศิ ขาวคง ผลของเถา้แกลบต่อสมบติัพอลิยรีูเทนสูตรนํ้าประจุลบจากยาง

ธรรมชาติ, การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณคร้ังท่ี 29 ประจาํปี 2562: วจิยัและ

นวตักรรมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Research and Innovation for Sustainability Development) 

โรงแรมสยามออเรียนทลัจงัหวดัสงขลา, วนัท่ี 9-10 พฤษภาคม 2562, 120-127. 

2. Longseng R., Khaokong, C. Effects of amine modified ENR on properties of NR/ENR-amine 

blends. Proceeding of The 1st Joint Seminar in Science and Technology for ASEAN Community 

(STAC) 2016: Better Together. Prince of Songkla University, Thailand, August 1-2, 2016, 100-

106. 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. กระบวนการในการจัดทาํ PLOs ของหลกัสูตร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
การวเิคราะห์กลุ่ม วธีิการได้มาซ่ึงสมรรถนะทีจํ่าเป็น 

อาจารยใ์นภาควชิา high power คณาจารยป์ระชุมร่วมกนั 

ศิษยปั์จจุบนั high impact สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 11 ราย 

ศิษยเ์ก่า high impact แบบสอบถามผูใ้หข้อ้มูล 7 ราย 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต high power สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 10 ราย และแบบสอบถาม 3 ราย 

คณะและ

มหาวทิยาลยัฯ 
high power 

การนาํวสิยัทศัน์และพนัธกิจของมหาวทิยาลยัมาพิจารณาในการกาํหนด

สมรรถนะท่ีจาํเป็น 

สกอ. high power 
การกาํหนดสมรรถนะท่ีจาํเป็นใหมี้ 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 

 

PLOs ของหลักสูตรทีไ่ด้ คือ 

PLO 

LO1 – 

คุณธรรม

จริยธรรม 

LO2 – 

ความรู้ 

LO3 – 

ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

LO4 – 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างตัว

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

LO5 – การ

วเิคราะห์

เชิงตัวเลข

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO1: มีจรรยาบรรณทางวชิาการ      

PLO2: มีจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 
     

PLO3: อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปร

โครงสร้าง  และวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างและ

สมบติัของพอลิเมอร์ได ้

     

PLO4: วเิคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรม

ยางธรรมชาติได ้
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PLO 

LO1 – 

คุณธรรม

จริยธรรม 

LO2 – 

ความรู้ 

LO3 – 

ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

LO4 – 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างตัว

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

LO5 – การ

วเิคราะห์

เชิงตัวเลข

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO5: วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้น

พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

     

PLO6: บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน 

และบริหารจดัการงานวจิยัทางดา้นพลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้

     

PLO7: เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นให้

บรรลุผลได ้

     

PLO8: สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     

PLO9: ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งใน

เชิงวชิาการ ชุมชน และธุรกิจ 
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2. ความสอดคล้องระหว่างวสัิยทศัน์และพนัธกจิของสถาบัน กบั PLOs ของหลักสูตร 

วสัิยทัศน์ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

เป็นมหาวทิยาลยัเพื่อนวตักรรมและ

สังคม 
         

ท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการ          

เป็นกลไกหลกัในการพฒันาภาคใต้

และประเทศ 
         

มุ่งสู่มหาวทิยาลยัชั้นนาํ 1 ใน 5 ของ

อาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570 
         

 

 

พนัธกจิ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

พนัธกิจ 1 สร้างความเป็นผูน้าํทาง

วชิาการและนวตักรรม โดยมีการ

วจิยัเป็นฐานเพื่อการพฒันาภาคใต้

และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและ

เครือข่ายสากล 

         

พนัธกิจ 2 สร้างบณัฑิตท่ีมี

สมรรถนะทางวชิาการและวิชาชีพ 

ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ใฝ่ปัญญา จิต

สาธารณะและทกัษะในศตวรรษท่ี 

21 สามารถประยกุตค์วามรู้บน

พื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบติั 

         

พนัธกิจ 3 พฒันามหาวทิยาลยัให้

เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ

วฒันธรรม และหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้

โอกาสเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่ง

หลากหลายรูปแบบ 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของมหาบัณฑิตกบั PLOs ของหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

PLO 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
คุณลกัษณะ

ทางสังคม 

คุณลกัษณะทาง

วชิาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO1: มีจรรยาบรรณทางวชิาการ          

PLO2: มีจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
         

PLO3: อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปรโครงสร้าง 

และวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างและสมบติัของพอลิ

เมอร์ได ้

         

PLO4: วเิคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้
         

PLO5: วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นพลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ 

         

PLO6: บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน และ

บริหารจดัการงานวจิยัทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือ

นวตักรรมยางธรรมชาติได ้

         

PLO7: เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นใหบ้รรลุผลได ้
         

PLO8: สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
         

PLO9: ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกบับริบท ทั้งในเชิงวชิาการ ชุมชน 

และธุรกิจ 
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะพืน้ฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้  

1.2 มีความคิดวจิารณญาณบนพื้นฐานทางวชิาการและเหตุผลท่ีเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และ

สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นวชิาการ  

1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเนน้ศกัยภาพการใช้

ภาษาองักฤษในการศึกษาคน้ควา้  

1.4 มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

2. คุณลกัษณะทางสังคม 

2.1 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิยัในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจท่ีหน่ึงตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

2.2 มีภาวะผูน้าํ มีวฒิุภาวะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สามารถ

แกปั้ญหาและดาํเนินงานใหป้ระสบความสาเร็จ 

3. คุณลกัษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  

3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  

3.2 มีศกัยภาพในการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดว้ยตนเองหรือจาก

การคน้ควา้วิจยั และนาไปประยกุตใ์นการพฒันางานอาชีพของตนได ้ 

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4. ชนิดของ PLOs ของหลกัสูตร 

PLO 

ชนิด 

ทัว่ไป 
เฉพาะ

สาขา 

PLO1: มีจรรยาบรรณทางวชิาการ   

PLO2: มีจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม   

PLO3: อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปรโครงสร้าง และวธีิการวเิคราะห์โครงสร้าง

และสมบติัของพอลิเมอร์ได ้
  

PLO4: วเิคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือ

นวตักรรมยางธรรมชาติได ้
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PLO 

ชนิด 

ทัว่ไป 
เฉพาะ

สาขา 

PLO5: วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยาง

ธรรมชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
  

PLO6: บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน และบริหารจดัการงานวจิยัทางดา้น

พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้
  

PLO7: เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นให้

บรรลุผลได ้
  

PLO8: สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม   

PLO9: ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งใน

เชิงวชิาการ ชุมชน และธุรกิจ 
  

 

5. ตารางแสดงความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสํ่าคัญ (เป็นกลุ่มที ่high power และ/หรือ 

high impact) กบั PLOs ของหลกัสูตร 

PLO SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

PLO1: มีจรรยาบรรณทางวชิาการ       

PLO2: มีจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
      

PLO3: อธิบายหลกัการการสังเคราะห์ การดดัแปร

โครงสร้าง และวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างและ

สมบติัของพอลิเมอร์ได ้

      

PLO4: วเิคราะห์ประเด็นเพื่อแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยาง

ธรรมชาติได ้

      

PLO5: วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้น

พลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได้

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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PLO SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

PLO6: บูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพฒันางาน และ

บริหารจดัการงานวจิยัทางดา้นพลาสติกชีวภาพ

หรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้

      

PLO7: เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นใหบ้รรลุผล

ได ้

      

PLO8: สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      

PLO9: ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งในเชิง

วชิาการ ชุมชน และธุรกิจ 

      

SH1: อาจารยใ์นภาควชิา, SH2: ศิษยปั์จจุบนั, SH3: ศิษยเ์ก่า, SH4: ผูใ้ชบ้ณัฑิต, SH5: คณะและมหาวทิยาลยัฯ,  

SH6: สกอ. 

 

6. กระบวนการสร้างรายวชิาจาก PLOs ของหลกัสูตร โดยการใช้ Backward curriculum design 

PLO ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ทศันคติ (Attitudes) 

PLO1: มีจรรยาบรรณทาง

วชิาการ 

K1: รู้ขอ้พึงปฏิบติัในการ

เป็นนกัวจิยั 

K2: รู้จรรยาบรรณวชิาการ 

S1: ไม่ลอกเลียนผลงาน 

วจิยั 

S2: ไม่ดดัแปลงขอ้มูลวิจยั 

A1: มีความซ่ือสัตย ์

A2: มีคุณธรรม จริยธรรม 

PLO2: มีจิตสาธารณะและ

รับผดิชอบต่อชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

K3: รู้กฎระเบียบของสังคม 

K4: รู้กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

S3: ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของสังคม 

A3: มีความรับผดิชอบต่อ

ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

A4: มีจิตอาสา 

PLO3: อธิบายหลกัการการ

สังเคราะห์ การดดัแปร

โครงสร้าง และวธีิการ

วเิคราะห์โครงสร้างและ

สมบติัของพอลิเมอร์ได ้

K5: รู้วธีิการสังเคราะห์ และ 

การดดัแปรโครงสร้าง

พอลิเมอร์ 

K6: เขา้ใจโครงสร้างของ

พอลิเมอร์ 

K7: รู้กระบวนการข้ึนรูป  

K8: รู้วธีิการวเิคราะห์      

พอลิเมอร์ 

S4: สามารถสังเคราะห์  

พอลิเมอร์ได ้

S5: สามารถประยกุตอ์งค์

ความรู้กระบวนการ

ข้ึนรูปของพอลิเมอร์

เพื่อการทาํงานได ้

A5:  มีความใฝ่รู้ 
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PLO ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ทศันคติ (Attitudes) 

PLO4: วเิคราะห์ประเด็นเพื่อ

แกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรม

ยางธรรมชาติได ้

K9: เขา้ใจสมบติัของ       

พอลิเมอร์ พลาสติก

ชีวภาพ/นวตักรรมยาง

ธรรมชาติและการ

ปรับปรุงสมบติั 

S6: สามารถปรับปรุง

สมบติัของพอลิเมอร์

ตามตอ้งการได ้

A6: มีความกระตือรือร้น

ในการแกปั้ญหา 

PLO5: วเิคราะห์ขอ้มูลโดย

อาศยัองคค์วามรู้

ทางดา้นพลาสติก

ชีวภาพหรือนวตักรรม

ยางธรรมชาติไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

K10: รู้หลกัการเคร่ืองมือ

ทดสอบ 

K11: เขา้ใจเคร่ืองมือทาง

สถิติ 

S7: ใชเ้คร่ืองมือเพื่อการ

ทดสอบสมบติัได้

อยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

S8: วเิคราะห์ผลการ

ทดสอบได ้

A7: ไม่มีอคติ 

PLO6: บูรณาการความรู้เพื่อ

การวางแผนพฒันางาน 

และบริหารจดัการ

งานวจิยัทางดา้น

พลาสติกชีวภาพหรือ

นวตักรรมยางธรรมชาติ

ได ้

K12: รู้หลกัการของ        

พอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

K13: รู้ระเบียบวธีิวิจยั 

S9: สามารถวางแผน

งานวจิยัทางดา้น      

พอลิเมอร์ได ้

A8: มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์

 

PLO7: เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพ และ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นให้

บรรลุผลได ้

K14: รู้มารยาทสังคม S10: ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

เพื่อบรรลุประสงคไ์ด ้

A9: มีความรับผดิชอบ 

A10: มีความตรงต่อเวลา 

A11: มีความเคารพผูอ่ื้น 

A12: มีความยติุธรรม 

A13: มีความคิดบวก 

PLO8: สืบคน้และคดักรอง

ขอ้มูลโดยการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

K15: รู้วธีิการใชเ้ทคโนโลยี

สืบคน้ขอ้มูล 

S11: ใชเ้ทคโนโลยสืีบคน้

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

A14: มีวจิารณญาณในการ

เลือกขอ้มูล 
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PLO ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ทศันคติ (Attitudes) 

PLO9: ส่ือสารภาษาไทยและ

องักฤษไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบับริบท ทั้ง

ในเชิงวชิาการ ชุมชน 

และธุรกิจ 

K16: รู้หลกัไวยากรณ์ของ

ภาษา 

S12: ส่ือสารได ้ A15: มีสัมมาวาจา 

 

รายวชิา ความรู้ ทกัษะ และ ทศันคติ  

342-500 การสังเคราะห์พอลิเมอร์และดดัแปร 

โครงสร้างพอลิเมอร์ 

K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K8 + K10 + K11 + K12 + 

K13 + K15 + K16 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S8 + S9 + 

S11 + S12 + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A7 + A8 + A14 + A15 

342-501 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์  K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S5 + S6 + S7 + S8 + A5 + 

A6 + A7 

342-502 ทกัษะการทาํงานในธุรกิจพอลิเมอร์อยา่ง

มืออาชีพ 

K1 + K2 + K11 + K14 + K15 + K16 + S1 + S2 + S8 + S10 + 

S11 + S12 + A1 + A2 + A7 + A14 + A15 

342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางธรรมชาติ

ขั้นสูง 

K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S5 + S6 + S7 + S8 + 

A5 + A6 + A7 

342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้าง 

ธรรมชาติขั้นสูง 

K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S5 + S6 + S7 + S8 + 

A5 + A6 + A7 

342-521 พอลิเมอร์เพื่อความย ัง่ยนื  K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S4 + S5 + S6 + S7 + 

S8 + A5 + A6 + A7  

342-531 พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S4 + S5 + S6 + S7 + 

S8 + A5 + A6 + A7 

342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S4 + S5 + S6 + S7 + 

S8 + A5 + A6 + A7 

342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสาํหรับ

เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี 

K1 + K2 + K5 + K8 + K12 + K13 + K14 + K15 + K16 + S1 + 

S2 + S4 + S9 + S10 + S11 + S12 + A1 + A2 + A5 + A8 + A9 + 

A11 + A12 + A13 + A14 + A15 

342-541  สัมมนา 1 K1 + K2 + K5 + K6 + K7 + K8 + K10 + K11 + K14 + K15 + 

K16 + S2 + S5 + S8 + S10 + S11 + S12 + A1 + A2 + A5 + A7 

+ A9 + A10 + A11 + A14 + A15 
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รายวชิา ความรู้ ทกัษะ และ ทศันคติ  

342-542 สัมมนา 2 K1 + K2 + K5 + K6 + K7 + K8 + K10 + K11 + K14 + K15 + 

K16 + S2 + S5 + S8 + S10 + S11 + S12 + A1 + A2 + A5 + A7 

+ A9 + A10 + A11 + A14 + A15 

342-551 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี

K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + S5 + S6 + S7 + S8 + A5 + 

A6 + A7 

342-561 วทิยานิพนธ์   K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 

+ K12 + K13 + K14 + K15 + K16 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + 

S6 + S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12 + A1 + A2 + A3 + A4 + 

A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11 + A12 + A13 + A14 + 

A15  

342-562 วทิยานิพนธ์   K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 

+ K12 + K13 + K14 + K15 + K16 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + 

S6 + S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12 + A1 + A2 + A3 + A4 + 

A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11 + A12 + A13 + A14 + 

A15 
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ค-2 ข้อมูลรายวชิาทีจั่ดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning: WIL) 

คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

{  }  จดัจาํนวน 9 รายวชิา   (ระบุ) 

รหัสรายวชิา / ช่ือรายวชิา/ จํานวนหน่วยกติ 

ร้อยละทีจั่ดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning: WIL) 

รวม 

ร้อยละ 

การกาํหนด

ประสบ 

การณ์ก่อน

การศึกษา 

การเรียน 

สลบักบั 

การ

ทาํงาน 

สหกจิ

ศึกษา 

การฝึกงานทีเ่น้น

การเรียนรู้หรือการ

ตดิตามพฤตกิรรม

การทาํงาน 

หลกัสูตรร่วมกบั

มหาวทิยาลยั 

และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุ

ให้ทาํงาน

หรือการฝึก

เฉพาะ

ตาํแหน่ง 

ปฏิบัต ิ

งาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏบิัต ิ

งานจริงภาย 

หลงัสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

342-502 ทกัษะการทาํงานในธุรกิจพอลิเมอร์อยา่ง

มืออาชีพ 
15 - - 15 - - - - - 30 

342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางธรรมชาติ

ขั้นสูง 
15 - - 15 - - - - - 30 

342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้าง

ธรรมชาติขั้นสูง 
15 - - 15 - - - - - 30 

342-521 พอลิเมอร์เพื่อความย ัง่ยนื 15 - - 15 - - - - - 30 

342-531 พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว  15 - - 15 - - - - - 30 

342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 15 - - 15 - - -  - 30 

342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการสาํหรับ

เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี 
15 - - 15 - - - - - 30 

342-561 วทิยานิพนธ์   - - -  - - - 30 - 30 

342-562  วทิยานิพนธ์   - - -  - - - 30 - 30 

หมายเหตุ ทุกหลกัสูตรควรจดัรายวชิาท่ีสอดแทรก WIL ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของรายวชิาในหลกัสูตร 
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ภาคผนวก       ง-1  

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 

----------------------------------------- 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความสัมพันธ์     

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีตอ้งการความรู้แบบนวตักรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการคน้ควา้และ

วิจัย ท่ี เข้มแข็ง การทําวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงตอ้งสร้างนักวิจยัให้กบัสังคม โดยเป็นนักวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปช่วยเหลือสังคมดว้ยคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการ

และวชิาชีพ 

 ดังนั้ นจึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาและแนวทางการ

บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 

15(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์พ.ศ. 2522 และโดยมติสภา-มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 346 (2/2556) เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ. 

2556” 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีให้ใชส้ําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ี

เขา้ศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  บรรดาความในระเบียบขอ้บงัคบัคาํสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนระเบียบฉบบัน้ีและมีความ

กล่าวในระเบียบน้ีหรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอย่างอ่ืนหรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความในระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ี

แทน 

 ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี 

  “สภามหาวทิยาลยั” หมายถึง สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

  “สภาวชิาการ” หมายถึง  สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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  “บณัฑิตวทิยาลยั” หมายถึงบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 “คณะ”  หมายถึง คณะ บณัฑิตวิทยาลยัวิทยาลยัหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีมีหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา 

  “คณบดี”  หมายถึงคณบดีของคณะบณัฑิตวิทยาลยัผูอ้าํนวยการวิทยาลยัหรือผูบ้ริหาร

หน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดีท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

  “สาขาวชิา” หมายถึงสาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

  “คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั” หมายถึง คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาล ั

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 “หน่วยกิตสะสม”  หมายถึงหน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลกัสูตร

สาขาวชิานั้น 

 “คณะกรรมการประจาํคณะ” ห ม า ย ถึ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํา ค ณ ะ ข อ ง ค ณ ะ ห รื อ

คณะกรรมการประจาํของวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่

  “นกัศึกษา”  หมายถึงนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัสงขลา- นครินทร์ 

 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ีในกรณีท่ีมี

ขอ้สงสัยหรือมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีหรือในกรณีมีความจาํเป็นตอ้งผ่อนผนัขอ้กาํหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณี

พิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูว้ินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีสุดแลว้รายงานให้สภา

วชิาการทราบ 

หมวด  1 

ระบบการจัดการศึกษา 

 ขอ้ 6 การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู ้ก ําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยั 

   6.2 บณัฑิตวิทยาลยัมีหน้าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและ

คณะมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

  6.3 บณัฑิตวทิยาลยัอาจจดัใหมี้หลกัสูตรสหสาขาวชิาเพื่อบริหารและจดัการศึกษาในหลกัสูตรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลายคณะ 

 ขอ้ 7 ระบบการจดัการศึกษาใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  7.1  การจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่

นอ้ยกวา่ 30 สัปดาห์ 

  7.2  การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 

  7.2.1 ระบบทวภิาคแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
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  7.2.2  ระบบไตรภาคแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ 

  7.2.3 ระบบจตุรภาคแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 

  7.2.4 ระบบการจดัการศึกษาอ่ืนๆตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

       ระบบการจดัการศึกษาต่างๆตามขอ้ 7.2.1-7.2.3 อาจจดัภาคฤดูร้อนไดต้ามความจาํเป็นของแต่

ละหลกัสูตร 

  7.3  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละหน่ึงภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ 

 ขอ้ 8 การคิดหน่วยกิตสาํหรับแต่ละรายวชิา 

  8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 

  8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อปีการ

การศึกษาใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

  8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่นอ้ยกวา่ 60 ชัว่โมงต่อปีการศึกษาให้

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

   8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อ         ปี

การศึกษาใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

  8.1.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทาํ

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 90 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

  8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

  8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบไดก้บั 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/15 

หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 8.2 ระบบทวภิาค  

 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.2.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทาํ 

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

  8.3 ระบบไตรภาค 

 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทาํ

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดก้บั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วย

กิต ระบบทวภิาค เทียบไดก้บั 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

  8.4 ระบบจตุรภาค 

 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทาํ

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดก้บั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิ

ตระบบทวภิาค เทียบไดก้บั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 ขอ้ 9  การจดัแผนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

  9.1 การจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา(Full-time) หมายถึงการจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบ

ทวภิาค 
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  9.2 การจดัแผนการศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part-time) หมายถึงการจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตร

โดยกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบ

ทวภิาค 

 การเปล่ียนการจดัแผนการศึกษาตามขอ้ 9.1 และ 9.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาํ

คณะ 

 ขอ้ 10 หลกัสูตรหน่ึงๆอาจจดัระบบการศึกษาและหรือจดัแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึงหรือหลาย

แบบไดส้าํหรับระบบการจดัการเรียนการสอนและการจดัแผนการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

หมวด 2 

หลกัสูตร 

 ขอ้ 11 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีดงัน้ี 

  11.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ 

ประสิทธิภาพในทางวชิาชีพเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเองสาํหรับผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่ามาแลว้ 

  11.2 หลกัสูตรปริญญาโทเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ

หรือการวจิยัในสาขาวชิาต่างๆในระดบัสูงกวา่ขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบตัรบณัฑิต 

  11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความ

เช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตวัเองสําหรับผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร 6 ปีหรือผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

  11.4 หลกัสูตรปริญญาเอกเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ใหม่และหรือ

ความก้าวหน้าทางวิชาการการวิจยัในสาขาวิชาต่างๆในระดบัสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบตัรบณัฑิต

ชั้นสูง 

 ขอ้ 12 โครงสร้างของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

 12.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้มีจาํนวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 12.2 หลกัสูตรปริญญาโทให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่36 หน่วยกิตโดย

แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ดงัน้ี 

  แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและหลักสูตรอาจ

กาํหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทาํกิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิตแต่ตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ี

หลกัสูตรกาํหนด 
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  แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกวา่ 

12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งน้ียกเวน้หลกัสูตรทางวชิาชีพใหเ้ป็นไปตามสาขาวชิาชีพกาํหนด 

  แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์แต่ตอ้งทาํ

สารนิพนธ์(การศึกษาอิสระ) ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

   ทั้งน้ีสาขาวชิาใดเปิดสอนหลกัสูตรแผนขจะตอ้งมีหลกัสูตรแผนกดว้ย 

   12.3 หลกัสูตรปริญญาเอก 

  ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48หน่วยกิตสําหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าและไม่นอ้ยกวา่72 หน่วยกิตสําหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลกัสูตรน้ีมี 2 แบบคือ 

  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่หลกัสูตรอาจกาํหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้โดยไม่นับ

หน่วยกิตแต่ตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดดงัน้ี 

  แบบ 1.1 ผู ้เข้า ศึกษาท่ีสํา เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าจะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

  แบบ 1.2  ผู ้เข้า ศึกษาท่ีสํา เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

  ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกนั 

  แบบ 2 เ ป็นแผนการศึกษาท่ี เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมี

คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพและมีการศึกษารายวชิาเพิ่มเติมดงัน้ี 

  แบบ 2.1 ผู ้เข้า ศึกษาท่ีสํา เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าจะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิตและศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

   แบบ 2.2  ผู ้เข้า ศึกษาท่ีสํา เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิตและศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกนั 

ขอ้ 13 ระยะเวลาการศึกษา 

   13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา 

 13.1.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงให้เป็นไปตามท่ี

กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

 13.1.2 ปริญญาโทใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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 13.1.3 ปริญญาเอกให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ

ปริญญาตรี ใหมี้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและนกัศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท ใหมี้ระยะเวลาการศึกษา

ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

  13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือท่ีจดั

การศึกษาแบบอ่ืนใหมี้ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 14 การประกนัคุณภาพ 

 ให้ทุกหลักสูตรกาํหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซ่ึงอย่างน้อย

ประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็นคือ 

  14.1 การบริหารหลกัสูตร 

  14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 

  14.3 การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 

  14.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและมีการ

ดาํเนินการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตร

และการเรียนการสอนการพฒันาหลกัสูตรการติดตามการประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละ

หลกัสูตรตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินตนเองปีละ 1 คร้ัง เสนอต่อคณบดีตน้สังกดัและแจง้ให้บณัฑิตวิทยาลยั

ทราบ 

 ขอ้ 15  การพฒันาหลกัสูตร 

 15.1 ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัแสดงการปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปีและมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 

ปี 

 15.2 การพัฒนาหลัก สูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี มีลักษณะ พิ เศ ษ

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ี ให้ดําเนินการโดยจัดทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภา

มหาวทิยาลยัเพื่อทราบ 

หมวด  3 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 ขอ้ 16 อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาประกอบดว้ย 

  16.1 อาจารยป์ระจาํหมายถึงขา้ราชการพนกังานหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้ปฏิบติังานใน

สังกดัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทาํหนา้ท่ีหลกัดา้นการสอนและวจิยัและปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาตามภาระงาน

ท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

  16.2  อาจารย์ประจําหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจําท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหลักใน

กระบวนการจดัการศึกษาของหลกัสูตรโดยทาํหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อนและหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น 
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  16.3  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรหมายถึงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการเก่ียวกบัหลกัสูตร การเรียนการสอนการพฒันาหลกัสูตรการติดตามประเมินผล

หลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  16.4  อาจารยผ์ูส้อนหมายถึงผูซ่ึ้งบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งจากอาจารยป์ระจาํหรืออาจารยพ์ิเศษ

ใหท้าํหนา้ท่ีสอนในรายวชิาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

  16.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปหมายถึงอาจารยป์ระจาํท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

ประจาํคณะตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาดา้นการศึกษาและการ

จดัแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบติัต่างๆตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของ

นกัศึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจาํเป็นและเหมาะสมโดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปทาํหนา้ท่ีจนกระทัง่นกัศึกษามี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 

 16.6 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั (Major advisor) หมายถึงอาจารยป์ระจาํท่ีได้รับแต่งตั้ง

โดยคณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะรายเช่นการพิจารณาเค้าโครง การให้คาํแนะนาํและควบคุมดูแล 

รวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้การสอบวทิยานิพนธ์ และการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

  16.7  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึงอาจารย์ประจาํหรืออาจารย์

พิเศษท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อทาํ

หน้าท่ีร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัในการพิจารณาเคา้โครงรวมทั้งช่วยเหลือให้คาํแนะนาํและ

ควบคุมดูแลการทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

  16.8  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์หมายถึงอาจารยป์ระจาํท่ีได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

ประจาํคณะตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัตามข้อ 16.6 และ 16.7 

สามารถทาํหน้าท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ไดด้ว้ย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์

ของนกัศึกษาเฉพาะรายรวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้และการสอบสารนิพนธ์ของนกัศึกษา 

  16.9  ผู ้ทรงคุณวุฒิหมายถึงผู ้ท่ี มิได้เป็นอาจารย์ประจําให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมหรือสอนในกรณีท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งสามารถเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัไดโ้ดยอนุโลมผูท้รงคุณวฒิุตอ้งไดรั้บแต่งตั้งโดยบณัฑิตวทิยาลยั 

 16.10 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะหมายถึงผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํให้ทาํหน้าท่ีบางส่วนในการเรียน

การสอนระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาํแหน่งทางวิชาการ

ตามท่ีกาํหนดในหน้าท่ีนั้นๆแต่มีความเช่ียวชาญหรือความชาํนาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อ

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆทั้งน้ีหากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆเป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการ

วิชาชีพดา้นนั้นๆโดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดแต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์หลกัต้องเป็นบุคลากรประจาํมหาวิทยาลยัเท่านั้น และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะตอ้งได้รับแต่งตั้งโดย

บณัฑิตวทิยาลยั 

  16.11 อาจารยพ์ิเศษหมายถึงผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยมหาวทิยาลยั

ใหท้าํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

 ขอ้ 17  คุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํและมีคุณสมบติัไม่ตํ่ากว่าคุณสมบติัของการเป็นอาจารยผ์ูส้อนตาม

ระดบัของหลกัสูตรนั้นๆ 

 ขอ้ 18  คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 18.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตร

บณัฑิตชั้นสูงตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาท่ีสอนหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนัจาํนวนอยา่งนอ้ย 

3 คน 

 18.2 หลกัสูตรปริญญาเอกตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพนัธ์กนัจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

 ขอ้ 19  การบริหารจดัการหลกัสูตร 

 19.1 ให้บริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรและ

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากภาควชิาหรือตามท่ีคณะกาํหนด 

 19.2 ใหแ้ต่ละหลกัสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรตามขอ้ 18 และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกาํหนด 

 ขอ้ 20 คณะอาจกาํหนดให้คณะกรรมการประจาํคณะหรือ คณะกรรมการจาํนวนตามความเหมาะสม

ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลคุณภาพ การบริหารจดัการหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร กาํหนดองคป์ระกอบ 

อาํนาจหน้าท่ี การครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของคณะนั้นๆ

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 

 ขอ้ 21  คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน 

  21.1 หลกัสูตรปริญญาโทหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบัตร

บณัฑิตชั้นสูงตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์

กนัและตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 

  21.2 หลกัสูตรปริญญาเอกตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมี

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
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สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัและตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 

 ขอ้ 22  คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

   22.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

 เป็นอาจารยป์ระจาํ มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ

ไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัและตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ี

มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจาํบณัฑิตวทิยาลยัอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิหรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคลากรประจาํมหาวทิยาลยัท่ี

มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัไดท้ั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั

กาํหนด 

   22.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

 เป็นอาจารย์ประจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์

กนัและตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํคณะในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสมอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมก็ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 23 ภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

  อาจารยป์ระจาํ 1 คนให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและ

หรือปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คนหรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทไม่เกิน 15 คน

หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใหคิ้ดสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํวทิยานิพนธ์ 1 คนเทียบ

ได้กบัจาํนวนนักศึกษาท่ีทาํสารนิพนธ์ 3 คนทั้งน้ีให้นับรวมนกัศึกษาท่ียงัไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา

เดียวกนั 

 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาํท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีทาํวิทยานิพนธ์ได้

มากกว่า 5 คนอาจขอขยายเพิ่มข้ึนได้แต่ตอ้งไม่เกิน 10 คนทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร และคณะกรรมการประจาํคณะ 

ขอ้ 24 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 

 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะมีจาํนวน

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คนประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นประธาน อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยป์ระจาํเป็นกรรมการ 

 ขอ้ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
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 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริหาร   

หลกัสูตรมีจาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) อาจารยป์ระจาํและหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการ 

 ขอ้ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 

 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมี

หน้าท่ีสอบประมวลความรอบรู้ มีจาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน5 คนประกอบด้วยอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์และหรืออาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาและหรือผูท้รงคุณวุฒิ 

 ขอ้ 27 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะ ตามคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีจาํนวนกรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลยัซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คนอาจารยป์ระจาํซ่ึงไม่ได้

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คนและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัทั้งน้ีอาจแต่งตั้ง

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้และเม่ือแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์แลว้ใหแ้จง้บณัฑิตวทิยาลยัทราบ 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น

ประธานคณะกรรมการสอบและตอ้งเขา้สอบวทิยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ัง 

 อาจารย์ประจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมี

คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ

สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนัและตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นคณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบไดท้ั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 

  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีจาํนวน

กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารยป์ระจาํหรือ

ผูท้รงคุณวฒิุไม่นอ้ยกวา่ 2 คนโดยใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

   ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหน่ึงอาจทาํหนา้ท่ีสอบสารนิพนธ์ของนกัศึกษา

ไดม้ากกวา่ 1 คน 

หมวด  4 

การรับเข้าศึกษา 

ขอ้ 29 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

   29.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
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 ผูเ้ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมี

คุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

  29.2 หลกัสูตรปริญญาโท 

 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลกัสูตรกาํหนดและมี

คุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

  29.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

 ผูเ้ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

  29.4 หลกัสูตรปริญญาเอก 

  29.4.1 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดและมี

คุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวทิยาลยักาํหนดหรือ 

  29.4.2 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมากและมีพื้นความรู้ความสามารถและศกัยภาพ

เพียงพอท่ีจะทาํวิทยานิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิต

วทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 30 การรับสมคัร 

  ใบสมคัรระยะเวลาสมคัรหลกัฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆให้เป็นไปตามท่ีบณัฑิต-วิทยาลยั

กาํหนด 

 ขอ้ 31 การรับเขา้ศึกษา 

 31.1 จาํนวนนกัศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวชิาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั 

 31.2 คณะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ

คดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้29เขา้เป็นนกัศึกษาโดยมีการทดสอบความรู้หรือวธีิการอ่ืนใดตามท่ีบณัฑิต

วทิยาลยักาํหนด 

 31.3 คณะอาจพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัตามข้อ29เขา้มาทดลองศึกษาโดยมีเง่ือนไข

เฉพาะรายดงัน้ี 

  31.3.1 ผูท้ดลองศึกษาในหลกัสูตรท่ีศึกษารายวชิาและทาํวิทยานิพนธ์หรือศึกษาเฉพาะ

รายวิชาอยา่งเดียวในภาคการศึกษาแรกจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตและ

สอบใหไ้ดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 หรือ 

  31.3.2 ผูท้ดลองศึกษาในหลกัสูตรท่ีศึกษาเฉพาะทาํวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก

จะตอ้งมีความกา้วหนา้ในการทาํวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจโดยไดส้ัญลกัษณ์ P ตามจาํนวนหน่วยกิต

ท่ีลงทะเบียนหรือ 
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  31.3.3   เง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

  31.4 คณะอาจพิจารณารับผูมี้พื้นฐานความรู้ไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเขา้ศึกษา

หรือวจิยัโดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรของมหาวทิยาลยัไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

  31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลท่ีคณะรับเข้าเป็นผู ้ร่วมเรียนตามระเบียบ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาของผูร่้วมเรียน 

  31.6 กรณีผูส้มคัรกาํลงัรอผลการศึกษาการรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูส้มคัรได้นาํ

หลกัฐานมาแสดงวา่สาํเร็จการศึกษาแลว้และมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 ขอ้ 32 การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

   การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 33 ประเภทของนกัศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

  33.1 นักศึกษาสามัญคือบุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือ

นกัศึกษาทดลองศึกษาท่ีผา่นเง่ือนไขตามขอ้ 31.3   

 33.2 นกัศึกษาทดลองศึกษาคือบุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 31.3 

 33.3 นกัศึกษาพิเศษคือบุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 31.4 

หมวด  5 

การลงทะเบียนเรียน 

 ขอ้ 34 การลงทะเบียนเรียน 

  34.1  การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  34.1.1 การลงทะเบียนโดยนบัหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 

  34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

  34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปหรือ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณี 

  34.3 การลงทะเบียนเรียนตอ้งเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

  34.4 จาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณีทั้งน้ี การลงทะเบียนเรียนในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิต โดยให้นบัรวม

จาํนวนหน่วยกิตทั้งแบบนบัหน่วยกิต (Credit) และไม่นบัหน่วยกิต (Audit) ยกเวน้การลงทะเบียบระบบอ่ืน 

  34.5 นกัศึกษาทดลองศึกษาตามขอ้ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้เรียน ตอ้งลงทะเบียนเรียน

รายวชิาในหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

  34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียน

ตั้งแต่ระดบัคะแนน B ข้ึนไปแลว้มิได ้
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  34.7 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ไดเ้ม่ือมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั

แลว้ 

  34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ตอ้งลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด

ภายในภาคการศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์ทั้งน้ีนกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวชิาวิทยานิพนธ์เพิ่มใหค้รบหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ได้หลงัพน้กาํหนดการเพิ่มและถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อให้

สามารถสอบวทิยานิพนธ์ไดใ้นภาคการศึกษานั้น 

  34.9 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกาํหนดแล้วและอยู่

ระหว่างการทาํวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือรอสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาจะต้องรักษา

สถานภาพการเป็นนกัศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 35  การเพิ่มและการถอนรายวชิา 

 35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยกเว้นวิชา

วทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 34.8 

 35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทาํได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

ทัว่ไปหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณีและแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนทราบ 

 ขอ้ 36 การเปล่ียนแผนการศึกษา 

 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะและแจง้ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบ 

 36.2 นกัศึกษาสามารถเปล่ียนแผนการศึกษาได ้เม่ือเขา้ศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ภาคการศึกษา 

 ขอ้ 37 การยา้ยสาขาวชิา 

  นกัศึกษาสามญัขอยา้ยสาขาวชิาโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 37.1 นกัศึกษาอาจขอยา้ยสาขาวชิาไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ

ทั้งสองฝ่ายและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวชิาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 40 

 ขอ้ 38 การเปล่ียนระดบัการศึกษา 

  38.1 นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนระดบัการศึกษาจากระดบัปริญญาโทเป็นระดบัปริญญาเอก หรือ

กลบักนัไดใ้นสาขาวิชาเดียวกนัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการ

ประจาํคณะและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผนกในสาขาเดียวกันกับหลักสูตร

ปริญญาเอก ท่ีสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัซ่ึงจดัข้ึนสาํหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกอาจไดรั้บ

การพิจารณาเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอกได้โดยนักศึกษาหลกัสูตรแผนกแบบก 1 จะตอ้งมีผลงานวิจยัเพื่อ

วิทยานิพนธ์ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกได้หรือในกรณีท่ีเป็น
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นกัศึกษาหลกัสูตรแผนกแบบก 2 จะตอ้งศึกษารายวชิามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตและไดแ้ตม้ระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.50  

 38.1.2 นัก ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีสอบวัดคุณสมบัติการสอบ

วทิยานิพนธ์ไม่ผา่นอาจไดรั้บการพิจารณาเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโทได ้

38.1.3 การเปล่ียนระดบัการศึกษาจะกระทาํไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น 

  38.2  การเปล่ียนระดบัการศึกษาท่ีนอกเหนือจากขอ้ 38.1 ให้เป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลัย

 กาํหนด 

 ขอ้39 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน 

  39.1 บณัฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีสังกัดสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและ

ต่างประเทศเป็นนกัศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ

คณะกรรมการประจาํคณะและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

  39.2 การเทียบโอนวชิาเรียนและการโอนหน่วยกิตตอ้งมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง 

  39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีเน้ือหาสาระไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 

  39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัคะแนน B หรือ

เทียบเท่าหรือสัญลกัษณ์ S 

  39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่นาํผลการศึกษามาคาํนวณแตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสม 

  39.2.5 ใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา

หรือเรียนวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

  39.2.6 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่

เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

 ขอ้ 40 การยกเวน้หรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิา 

 ม หา วิท ย า ลัย อา จย ก เว้นหรือ เ ที ย บ โอ นห น่วย กิ ตรา ย วิช า ใ ห้ นัก ศึ ก ษ า ท่ี มี ค ว า ม รู้         

ความสามารถท่ีสามารถวดัมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสถาบันอ่ืนทั้งภายในและ

ต่างประเทศโดยนกัศึกษาตอ้งศึกษาให้ครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและมี

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  40.1 รายวิชาท่ีอาจไดรั้บการเทียบโอนตอ้งเป็นรายวิชาระดบับณัฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์

และไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปีหรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรโดยไดผ้ลการศึกษาเป็น

สัญลกัษณ์ P หรือ S หรือไม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนน B หรือเทียบเท่า 
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  40.2 กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ให้เป็นไปตามขอ้39.2.2 และ

39.2.3 และใหน้าํผลการศึกษารายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนมาคิดเป็นแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 40.3 รายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเวน้หรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา

ตามอธัยาศยัให้อยู่ในดุลยพินิจของบณัฑิตวิทยาลยัทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน

ระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ขอ้ 41 การโอนหน่วยกิต 

  41.1 นกัศึกษาอาจไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะใหไ้ปเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

สถาบนัอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศโดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตแล้วนํามาเทียบโอนหน่วยกิตใน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อนบัเป็นหน่วยกิตสะสมของนกัศึกษาได ้

   41.2 รายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ้ 41.1 ให้เป็นไปตามขอ้แนะนาํเก่ียวกบัแนว

ปฏิบติัท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบของสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

หมวด  6 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ขอ้ 42 การสอบในระดบับณัฑิตศึกษามีดงัน้ี 

 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้เป็นการสอบความรู้ความสามารถท่ีจะนาํหลกัวิชาและ

ประสบการณ์การเรียนหรือการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการทาํ

วิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํการวิจยัความสามารถในการนาํเสนอผลงาน

ทั้งดา้นการพูดการเขียนและการตอบคาํถาม 

 42.3 การสอบสารนิพนธ์เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน

หลกัสูตรปริญญาโทแผนข 

 42.4 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานความพร้อมความสามารถ

และศกัยภาพของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกและเพื่อวดัวา่นกัศึกษามีความพร้อมในการทาํวิทยานิพนธ์ใน

ระดบัปริญญาเอกและนกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัผา่นภายใน 4 ภาคการศึกษานบัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ี

เขา้ศึกษา 

 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของ

นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

  การสอบตามขอ้  42.1- 42.5 ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 
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 ขอ้ 43 การประเมินผลรายวชิาวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 รายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนนใหมี้ค่าระดบัคะแนน (Grade) ตามความหมายและ

ค่าระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี  

ระดบัคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนน 

(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 

A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี  (Good) 3.0 

C+ พอใช ้(Fairly Good) 2.5 

C ปานกลาง (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor)  1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก (Fail) 0.0 

  ผลการศึกษาอาจแสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายอ่ืนไดด้งัต่อไปน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาท่ี

กาํหนดใหมี้การประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวชิาปรับพื้นฐาน

หรือรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

U ผลการเรียนหรือการสอบยงัไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับ

รายวิชาท่ีกาํหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชา

ปรับพื้นฐานหรือรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

X ผลการเรียนหรือการสอบอยูใ่นระดบัคะแนนดีเด่น (Excellent) ใชส้ําหรับ

รายวชิาวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

I การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบติังานไม่

ครบภายในเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ

จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาถดัไปท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนมิฉะนั้นมหาวิทยาลยัจะ

เปล่ียนสัญลกัษณ์ I ใหเ้ป็นระดบัคะแนน E  โดยทนัที 

P การเรียนหรือการวิจยัหรือการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ียงัมีความ

ต่อเน่ืองอยู ่(In  progress) และมีความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ 
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N การเรียนหรือการวิจยัหรือการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ียงัมีความ

ต่อเน่ืองอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจ (No progress) ใน

กรณีไดส้ัญลกัษณ์ N นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าในหน่วยกิตท่ีได้

สัญลกัษณ์ N 

W การถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุมติั  (Withdrawn with permission) 

 ขอ้ 44 การประเมินผลการศึกษา 

  44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษายกเวน้วิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาสาร

นิพนธ์ใหมี้การประเมินผลไดก่้อนส้ินภาคการศึกษา 

  44.2 ในการนับจาํนวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้ นให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาท่ี

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตและไดผ้ลการศึกษาเป็นระดบัคะแนน  A, B+, B, C+, C หรือสัญลกัษณ์  S 

หรือสัญลกัษณ์ X ในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวใ้ห้เรียนโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสมของ

หลกัสูตรนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวชิาดงักล่าวใหค้รบถว้นและจะตอ้งไดส้ัญลกัษณ์  S  

 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 คร้ังให้นบัจาํนวนหน่วยกิ

ตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ัง

หลังสุดในกรณีท่ีจาํเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตาม

แผนการเรียนท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้บัจาํนวนหน่วยกิตของรายวชิาระดบัหมายเลข 300 ข้ึนไปไดไ้ม่เกิน 6 

หน่วยกิต 

  44.3 เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆมหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนท่ี

ไดล้งทะเบียนเรียนโดยคาํนวณผลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคูณระหว่างจาํนวนหน่วยกิตกับค่าระดับ

คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 

  44.3.2 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ี

ไดศึ้กษาในภาคการศึกษานั้นหารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็น

ระดบัคะแนน 

  44.3.3 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้

ศึกษามาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัหารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมี

การประเมินผลเป็นระดบัคะแนนและในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ัง ให้นบัจาํนวนหน่วยกิ

ตของรายวชิานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ัง

สุดทา้ย ยกเวน้รายวชิาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดใหล้งทะเบียนซํ้ าได ้ใหน้บัหน่วยกิตสะสมไดทุ้กคร้ัง 

  44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้

คาํนวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตาํแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาํแหน่งท่ี 3 
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  44.3.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้สัญลกัษณ์ I ในรายวิชาท่ีมีการวดัและประเมินผลเป็น

ระดบัคะแนนให้รอการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคและแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไวก่้อน

จนกวา่สัญลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน 

หมวด  7 

การทาํวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 ขอ้ 45 การทาํวทิยานิพนธ์ 

  45.1 การเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัแลว้ 

 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัแลว้ 

 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการ

ประจาํคณะกาํหนด 

  45.2 การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

  เป็นการสอบวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยัให้

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการทาํวจิยัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั 

 นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย/

มหาวทิยาลยักาํหนด 

 45.3 การขอเปล่ียนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการ

ประจาํคณะกาํหนด 

 ขอ้ 46 การทาํสารนิพนธ์มีความมุ่งหมายเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยให้

นกัศึกษาไดท้าํเป็นรายบุคคลสาํหรับแนวปฏิบติัอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะกาํหนด 

 ขอ้ 47 การประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 47.1 การประเมินผลความกา้วหน้าในการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตอ้งกระทาํในทุก

ภาคการศึกษา 

 47.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหนา้ท่ีในการประเมินผลความกา้วหนา้ใน

การทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนกัศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

และคณะกรรมการประจาํคณะ 

 47.3 ใช้สัญลักษณ์  P (In progress) สําหรับผลการประเ มินความก้าวหน้าใ นก า รทํา

วทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนกัศึกษาเป็นท่ีพอใจโดยระบุจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีไดรั้บ

การประเมินใหไ้ดส้ัญลกัษณ์ Pของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้นและใชส้ัญลกัษณ์ N (No progress)



 

 

110 

สาํหรับผลการประเมินท่ีไม่มีความกา้วหนา้หรือไม่เป็นท่ีพอใจแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนและ

ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

  47.3.1 ให้สัญลกัษณ์ P หรือ N ในกรณีท่ียงัไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวิชาไดใ้น

ภาคการศึกษานั้น 

  47.3.2 การให้สัญลกัษณ์ P หรือ N อาจให้ไดต้ามสัดส่วนของความกา้วหน้าในการทาํ

วทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แนวปฏิบติัในการประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ให้จดัทาํเป็นประกาศ

ของคณะและหากนกัศึกษายงัไม่ไดรั้บการอนุมติัโครงร่างวิทยานิพนธ์จะประเมินผลให้สัญลกัษณ์ P ไดไ้ม่เกิน

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตร 

  47.3.3 ใหส้ัญลกัษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีท่ีมีการประเมินผลหรือสอบวทิยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแลว้ภายในภาคการศึกษานั้นๆ 

  47.4 รายวชิาท่ีใชเ้วลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษาใหมี้การประเมินผลเป็นดงัน้ี 

  47.4.1 ใหส้ัญลกัษณ์ P หรือ N ในกรณีท่ียงัไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวิชาในภาค

การศึกษานั้น 

  47.4.2 ใหมี้การประเมินเป็นระดบัคะแนนตาม ขอ้ 43 

 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซ่ึงมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงสาระสาํคญัของเน้ือหาวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาประเมินจาํนวนหน่วยกิตจาก

หวัขอ้เดิมท่ีสามารถนาํไปใชก้บัหวัขอ้ใหม่ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนหน่วยกิตท่ีผา่นในหวัขอ้เดิมทั้งน้ีใหน้บั

จาํนวนหน่วยกิตดงักล่าวเป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีผา่นได ้ สัญลกัษณ์ P ซ่ึงสามารถนาํมานบัเพื่อสาํเร็จ

การศึกษาตามหลกัสูตรไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติั จากคณบดีท่ีนกัศึกษาสังกดัโดยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและสาํเนาแจง้บณัฑิตวทิยาลยั 

 ขอ้49 การสอบวทิยานิพนธ์ 

 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจอ่านวิทยานิพนธ์การทดสอบความรู้

นกัศึกษาดว้ยการซกัถามหรือดว้ยวธีิการอ่ืนๆจึงถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 

 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การ

ให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะดว้ยเอกสารโดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผูน้าํเสนอผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในวนัสอบหรืออาจสอบโดยวธีิการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 49.3 การดาํเนินการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 50 การส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

  การส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามจาํนวนและวธีิการท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 51 การสอบสารนิพนธ์ 
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  การสอบสารนิพนธ์ประกอบดว้ยการตรวจอ่านสารนิพนธ์การทดสอบความรู้นกัศึกษาดว้ยการ

ซักถามหรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆจึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์การดาํเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ี

บณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

  การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามจาํนวนและวธีิการท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 53 รูปแบบการพิมพแ์ละลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

  53.1 รูปแบบการพิมพว์ิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพว์ิทยานิพนธ์ท่ี

บณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

  53.2 ลิ ข สิ ท ธ์ิ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ์ เ ป็ น ข อ ง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เร่ืองนั้นๆสามารถ

นําไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้แต่การนําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 กรณีท่ีการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีไดรั้บทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผูกพนัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ

หรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยัใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 

หมวด  8 

การสําเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 54 การสาํเร็จการศึกษา 

   นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

  54.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

  54.1.1 สอบผา่นรายวชิาต่างๆครบถว้นตามหลกัสูตร 

 54.1.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาตามหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ 3.00  

  54.2 หลกัสูตรปริญญาโท 

  54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

  54.2.2 แผนกแบบก 1 สอบผา่นโครงร่างวทิยานิพนธ์นาํเสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่น

การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์

หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการซ่ึง

คณะกรรมการประจาํคณะใหค้วามเห็นชอบหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

  54.2.3 แผนกแบบก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรได้แต้มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์หรือ

ดาํเนินการให้ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการซ่ึงคณะกรรมการ

ประจาํคณะใหค้วามเห็นชอบหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  
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  ในกรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการไดรั้บการจด

ทะเบียน สิทธิบตัร และ/หรือ อนุสิทธิบตัร แทนการตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการได ้

  54.2.4 แผนขศึกษารายวิชาครบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive 

Examination) ดว้ยขอ้เขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวชิานั้น 

  54.3 หลกัสูตรปริญญาเอก 

   54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนด 

  54.3.2 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

  54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์

หรือดาํเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 

Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

  54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือดาํเนินการให้

ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อน

การตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

  ในกรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการไดรั้บการจด

ทะเบียน สิทธิบตัร และ/หรือ อนุสิทธิบตัร แทนการตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการได ้

  54.4  ชาํระหน้ีสินทั้งหมดต่อมหาวทิยาลยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

  54.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีมหาวทิยาลยัคณะหลกัสูตรกาํหนด 

 ขอ้ 55 วนัสาํเร็จการศึกษา 

   วนัสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 56 การขออนุมติัปริญญา 

  56.1  นกัศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นคาํร้องแสดงความ

จาํนงขอรับปริญญาต่อมหาวทิยาลยั ภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 56.2 นกัศึกษาซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยัตอ้งมี

คุณสมบติัดงัน้ี 

  56.2.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาครบถว้นตามขอ้ 54 

  56.2.2 ไม่มีหน้ีสินหรือค้างชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหรือไม่เป็นผูมี้พนัธะ

สัญญาอ่ืนใดกบับณัฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
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 56.2.3 ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกลงโทษทางวนิยันกัศึกษา 

หมวด  9 

สถานภาพของนักศึกษา 

  ขอ้ 57 การลาป่วยหรือลากิจให้ดาํเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลยั-       สงขลานครินทร์ว่า

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 

 ขอ้ 58 การลาพกัการศึกษา 

  58.1 นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  58.1.1 เจ็บป่วยจนตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 3 สัปดาห์โดยมีใบรับรอง

แพทย ์

  58.1.2 สาเหตุอ่ืนๆใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาํคณะ 

 58.2  นกัศึกษาท่ีประสงค์จะลาพกัการศึกษาตอ้งแสดงเหตุผลและความจาํเป็นผ่านอาจารยท่ี์

ปรึกษาทัว่ไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณีและใหย้ื่นคาํร้องต่อคณะกรรมการประจาํคณะ

เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแจง้บณัฑิตวทิยาลยัเพื่อทราบ 

 58.3 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษาและถา้ไดล้งทะเบียนเรียนไปแลว้เป็น

การยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค-การศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในใบ

แสดงผลการศึกษา 

 58.4 การลาพกัการศึกษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

 58.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพกัการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ลาพกัและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดยกเวน้ภาค

การศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อนแลว้ 

 ขอ้59 การลาออก 

  นัก ศึ ก ษ า ผู ้ป ระ ส ง ค์จะ ล า ออก จา ก ก าร เ ป็ นนัก ศึ ก ษ า ใ ห้ เสนอใ บ ล า ออก ผ่า นคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อขออนุมติัต่ออธิการบดีผูท่ี้จะไดรั้บการอนุมติัใหล้าออกไดต้อ้ง

ไม่มีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 

 ขอ้ 60 การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

  การรักษาสถานภาพของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 34.9 และขอ้ 58.5 

 ขอ้ 61 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือมีสภาพตามขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

  61.1 ตาย 

  61.2 ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 

  61.3 ถูกใหอ้อกหรือไล่ออกเน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
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  61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวชิาหรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา หรือไม่ไม่ชาํระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรั้บ

อนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

  61.5 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 

  61.6 เรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลกัสูตรโดยไม่นบัหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แลว้ได้

แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.75  

  61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามท่ีกาํหนดในขอ้ 13 แลว้และไดห้น่วยกิตไม่ครบตามหลกัสูตร

หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 3.00  

  61.8 ไม่ไดรั้บอนุมติัโครงร่างวทิยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงัน้ี 

  61.8.1 ระบบทวภิาค 

   61.8.1.1  กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบก 1 

     1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

    2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

   61.8.1.2 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบก 2 

   1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

   2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

   61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 

   1)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

   2)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

   61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 

    1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

    2)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.2  ระบบไตรภาค 

   61.8.2.1  กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบก 1 

     1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

    2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

   61.8.2.2 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบก 2 

   1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

   2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

   61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 

   1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

   2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 
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   61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 

    1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

    2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็ม

เวลา 

  61.9 สอบวทิยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวดัคุณสมบติั คร้ังท่ี 2 ไม่ผา่น 

  61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัจากวนัสอบวิทยานิพนธ์

ผ่านเวน้แต่ได้รับอนุมติัให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะทั้งน้ีระยะเวลา การศึกษาตอ้งไม่เกินเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ 13  

  61.11   ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือนนับจากวนัสอบสารนิพนธ์

ผ่านเวน้แต่ไดรั้บอนุมติัให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจาํคณะทั้งน้ีระยะเวลา การศึกษาตอ้งไม่เกินเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ 13  

  61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญัตามข้อ 

 33.1ได ้

  61.13  บณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาเห็นวา่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

  61.14  ไดรั้บการอนุมติัปริญญา 

หมวด  10 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 ขอ้ 62 การทุจริตในการวดัผล 

  เม่ือตรวจสอบพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผลรายวิชาใดให้ดาํเนินการและพิจารณาลงโทษ

ต า ม ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ข้ อ บั ง คับ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษาโดยอนุโลม 

 ขอ้ 63 การทุจริตในการทาํวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

  63.1  ขั้นตอนสําคญัท่ีนักศึกษาจะต้องดาํเนินการวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วย

ตนเอง 

  63.1.1  การจดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

  63.1.2  การทาํการทดลอง (ถา้มี) 

  63.1.3  การเขียนรายงานการวจิยั 

  63.1.4  อ่ืน ๆ ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

  นอกเหนือจากขอ้ 63.1.1-63.1.4 หากนกัศึกษามีความจาํเป็นไม่สามารถดาํเนินการด้วย

ตนเองใหข้ออนุมติัต่อประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 63.2  เม่ือมีผูก้ล่าวหาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่นกัศึกษาทุจริตการทาํวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดีประกอบด้วยคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัหรือรองคณบดีบณัฑิต



 

 

116 

วทิยาลยัท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธานคณบดีหรือรองคณบดีคณะท่ีจดัการเรียนการสอนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอธิการบดี

เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คนเป็นกรรมการผูแ้ทนฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการและเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเป็น

ผูช่้วยเลขานุการ 

 63.3  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 63.3.1  ดาํเนินการสอบสวนรวมถึงให้มีอาํนาจเรียกบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยคาํหรือ

ให้ถอ้ยคาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเรียกเอกสารท่ีอยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั

และรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 

 63.4  ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู ้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจง

ขอ้เทจ็จริงหรือนาํพยานหลกัฐานมาช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาดว้ย 

 63.5  ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอบหาขอ้เท็จจริงให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี

ประธานกรรมการไดรั้บทราบคาํสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

  กรณีท่ีไม่อาจสอบสวนให้แลว้เสร็จตามวรรคหน่ึงให้ขอขยายเวลาสอบสวนไดไ้ม่เกิน 

30 วนั 

 63.6  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ลงโทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 

 63.6.1  คณะกรรมการเห็นวา่เป็นเหตุกรณีท่ีมิไดเ้ป็นการจงใจหรือเป็นกรณีท่ีนกัศึกษา

ละเลยการดําเนินการตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ท่ีกําหนดไว้และไม่ร้ายแรงอาจปรับให้การสอบ

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาตอ้งเร่ิมขั้นตอนการทาํวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ใหม่ทั้งน้ีตอ้งไม่ถือเป็นเหตุใหต้อ้งการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 

 63.6.2  หากเป็นการทุจริตร้ายแรงให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการให้พน้

สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณียงัคงสภาพเป็นนกัศึกษาหรือกรณีท่ีนกัศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว้ให้เสนอสภา

มหาวทิยาลยัถอดถอนปริญญา 

 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ควบคุมวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนกัศึกษาใหเ้สนอบทลงโทษทางวนิยัเช่นกนั 

 63.7  คณะกรรมการจะตอ้งแจง้ผลการสอบขอ้เท็จจริงให้นกัศึกษาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากสอบสวนขอ้เทจ็จริงเสร็จส้ินแลว้ 

 63.8 การลงโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํผิดวินยัให้ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้มหาวิทยาลยัแจง้

สิทธิและกาํหนดเวลาในการอุทธรณ์ 

 63.9  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกาํหนด 7 วนัทาํการนับจากวนัท่ี

ทราบคาํสั่งลงโทษนั้นโดยหลกัเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษาโดยอนุโลม 
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ขอ้ 64  การทุจริตทางวชิาการ 

  การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลกัษณะคือการลอกเลียนผลงานทางวชิาการการสร้างขอ้มูลเท็จและ

การมิไดท้าํผลงานวชิาการดว้ยตนเอง 

 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวชิาการหมายถึงการลอกเลียนขอ้ความของผูอ่ื้นและของตนเอง

ท่ีตีพิมพไ์ปแลว้โดยไม่มีการอา้งอิงหรือปกปิดแหล่งท่ีมาหรือการเสนอความคิดหรือนาํผลงานทางวิชาการท่ีมี

ผูอ่ื้นกระทาํไวม้าเป็นของตนเอง 

 64.2 การสร้างขอ้มูลเท็จหมายถึงการตกแต่งขอ้มูลหรือการสร้างขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็น

จริง 

 64.3 การมิไดท้าํผลงานวิชาการดว้ยตนเองหมายถึงการจา้งหรือให้ผูอ่ื้นช่วยทาํหรือทาํแทน

ตนหรือการมอบให้ผูอ่ื้นทาํแทนนอกเหนือจากงานท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้วา่จะ

กระทาํเองทั้งน้ีไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประมวลผลขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลการแปลวิทยานิพนธ์

จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

 64.4 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามขอ้64.1 64.2 และ64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิด

ร้ายแรงไวก่้อนแต่อาจลดหย่อนโทษได้ทั้งน้ีการพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจาํคณะและเสนอมหาวทิยาลยัเพื่อดาํเนินการต่อไป 

 64.5  หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้วให้คณะกรรมการ

ประจาํคณะพิจารณาและเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาสั่งเพกิถอนปริญญา 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 65 การดาํเนินการใดๆท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใช้บงัคบัและยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ

ในขณะท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบัให้ดาํเนินการหรือปฏิบติัการต่อไปตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวทิยาลยัท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะดาํเนินการหรือปฏิบติัการแลว้เสร็จ 

 

  ประกาศณวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2556 

 

 

    (ลงช่ือ)        เกษม สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สาํเนาถูกตอ้ง 

(นางนนัทพร นภาพงศสุ์ริยา)                                                  ศิริพร/พิมพ ์

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 8                                               นนัทพร/ร่าง/ทาน 
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ภาคผนวก ง-2 

สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 
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