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สารบัญ 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
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6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร  2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ  3 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน  5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้  6 
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  8 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง  9 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 11 
2) การด าเนินการหลักสูตร 11 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 14 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 31 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั 31 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 33 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 34 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561  
3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 34 
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เรื่อง            หน้า 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน  และ 37 
 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล  
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา 39 
 (Curriculum Mapping)  
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 40 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 42 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 42 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 43 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 44 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 45 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 45 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
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3) นักศึกษา 46 
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7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 48 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 50 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 50 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 50 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 50 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 52 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 58 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง              หน้า 
ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร   72 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)   92 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL)   98 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 100 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลกัสูตร 103 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 104 
ง-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 119 
 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 

(3) 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร (ถ้าม)ี: 25530101104612 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์    

(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Polymer Science and Technology) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ)   :  Ph.D. (Polymer Science and Technology) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564

(เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ 2559 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ......../........ 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา
(1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา นักวิชาการ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย

ศูนย์วิจัยระดับชาติ และบริษัทที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพอลิเมอร์ ยางธรรมชาติและพลาสติกชีวภาพ 
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/อาชีวศึกษา/โรงเรียนเอกชน 
(3) ผู้ประกอบการด้านพอลิเมอร์ ยางธรรมชาติและพลาสติกชีวภาพ เช่น เจ้าของโรงงาน เจ้าของบริษัท 
(4) ผู้แทนจ าหน่ายด้านวสัดุพอลิเมอร์ ยางธรรมชาติและพลาสติกชีวภาพ สารเคมี เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
(5) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสูตรองค์ประกอบ และออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ ยาง

ธรรมชาติ และพลาสติกชีวภาพ  
(6) หัวหน้าฝ่ายในอุตสาหกรรมด้านพอลิเมอร์ ยางธรรมชาติและพลาสติกชีวภาพ เช่น ฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต 

ฝ่ายทดสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 

18(9  2563) 

13                          พฤศจิกายน                     2563

418(1  2564) 

16                            มกราคม                         2564
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ผศ. นางสาวสิริญญา
จันทรักษ ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2557 

2549 
2547 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymer Science and 
Engineering 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมี 

University of Massachusetts, 
U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2 รศ. นางวราภรณ์ 
ตันรัตนกุล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2539 

2536 

2527 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Polymer Science and 
Engineering 
Macromolecular Science 

วัสดุศาสตร์:พอลิเมอร/์สิ่งทอ 

Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3 รศ. นางสาววชันิดา 
ชินผา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 

2541 
2539 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Process Engineering, 
Polymer 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมี 

Université Montpellier II, 
France 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

4 ผศ. นางสาวจิราภรณ์ 
ไชยบัญดิษฐ ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

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.สงขลานครินทร ์
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

5 ผศ. นายต่อศักดิ์  
กิตติกรณ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 

2543 
2539 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Fibre and Polymer Science 

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

Royal Institute of Technology, 
Sweden 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

6 ผศ. นายเอกวิภู 
กาลกรณ์สุรปราณ ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 
2552 
2550 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
เทคโนโลยยีาง 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์





13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

 ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 

ผลิตนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งในระดับผู้น าและผู้ตาม โดย
ใช้กระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education) ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้า
ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติ (Active learning) การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างาน (Work integrated learning) 

1.1 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ตอบสนองความก้าวหน้าด้านวิทยาการสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรมในศาสตร์พอลิเมอร์โดยเฉพาะ มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้ ตามแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2567 โดยการใช้
โจทย์วิจัยที่ได้จากชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรธุรกิจ ในการท าวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.2 วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับพอลิเมอร์มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติได้ 
(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนางานและสร้างองค์ความรู้

ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านพอลิเมอร์มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้ 

(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยนอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ได้ 
(4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถจัดการข้อมูลและน าเสนอข้อมูลอย่างมีจริยธรรมและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
(5) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน บริหารจัดการและ

ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



9 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

(1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนผ่านประสบการณ์การ

ท างาน (Work intregrated 

learning) 

(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวฒุิ
จากสถานประกอบการ และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Problem-based learning 

(1) จ านวนโครงการที่มีความร่วมมอืกับ
สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภายนอก 

(2) จ านวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Problem-based learning 
ร่วมกับสถานประกอบการณ ์

(3) ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ Problem-
based learning และ Work 
intregrated learning 

(4) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
และหน่วยงานภายนอกต่อคุณภาพ
ดุษฎีบัณฑิต 

(2) การสร้างความร่วมมือใน

งานวิจยักับชุมชน สถาน

ประกอบการ 

ภาคอุตสาหกรรม และองค์กร

ธุรกิจ 

(2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม 
และองค์กรธุรกิจเพื่อการ
ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ ์

(5) จ านวนวิทยานิพนธ์ที่ตอบโจทยก์าร
แก้ปัญหาชุมชน สถานประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ 

(3) การเพิ่มพูนทักษะภาษา 
อังกฤษแก่นักศึกษาไทย 

(3) ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรู้  
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่าน
โปรแกรม Tell Me More ของ
มหาวิทยาลยั 

(4) ก าหนดให้นักศึกษามีการ
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธ์ต่อ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ  

(5) ก าหนดให้นักศึกษามีการ
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธ์แก่อาจารย์ที่

(6) ผลการพัฒนาทุกทักษะของ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยวัด
จากระดับคะแนนของโปรแกรม 
Tell  Me More ที่นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(7) ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาโดยการใช้รูบริคที่

จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและผู้สอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เปน็
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

(6) ก าหนดให้นักศึกษาจัดท า
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธ์และ powerpoint 
presentation เปน็
ภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ: กลยุทธ์ (2)-(4) ผู้สอน
จะให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
นักศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรงุ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกต ิ

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 แบบ 1.1  

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์  
และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือ  

(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มา
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

(3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพดี อย่างน้อย 2 ผลงาน และ  

(4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  

2.2.2 แบบ 1.2 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่

เก่ียวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมาก หรือ 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่

เก่ียวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมาก และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 
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(3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  

2.2.3 แบบ 2.1 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และ   
(2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
2.2.4 แบบ 2.2 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในด้านพอลิเมอร์หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับดีมาก และ  

(2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นักศึกษาบางส่วนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์โดยตรง 

จึงมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ 
(2) นักศึกษาขาดประสบการณ์และทักษะการท าวิจัยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 
(3) นักศึกษาบางส่วนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เนื่องจาก

ต้องอ่านต าราและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  

(1) ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับของหลักสูตร 
(2) มีกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Intregrated Learning  
(3) ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและใช้โปรแกรม Tell Me More ในการศึกษาภาษาอังกฤษ

ด้วยตนเอง 
(4) ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1  

ชั้นปทีี่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปทีี่ 2 - 4 4 4 4 

ชั้นปทีี่ 3 - - 4 4 4 

รวม 4 8 12 12 12 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 4 4 4 
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แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.2 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 

แบบ 2.1 

ชั้นปทีี่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปทีี่ 2 - 4 4 4 4 

ชั้นปทีี่ 3 - - 4 4 4 

รวม 4 8 12 12 12 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

แบบ 2.2 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
(1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน 
สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
83 ของรายวิชาในหลักสูตร  

(2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

(3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48-72 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท (48 หน่วยกิต) 

 แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

- วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต 
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- วิชาสัมมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวิจัย   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต) 

  แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบงัคับ   8 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก   4 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต       

- วิชาสัมมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวิจัย   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต) 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี (72 หน่วยกิต) 

  แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 72 หน่วยกิต  

- วิชาสัมมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวิจัย   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต) 

  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ  8 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 16 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  

- วิชาสัมมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวิจัย   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต) 
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 

  หมวดวิชาบังคับ         

  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ลงทะเบียนเรียน จ านวน 8 หน่วยกิต 
342-601 การสังเคราะห์และวิเคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ     4((4)-0-8) 

(Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber) 
342-602  การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง      4((4)-0-8) 

  (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603 จริยธรรมการวิจัย*           1((1)-0-2)  

(Research Ethics) 
(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต) 
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  หมวดวิชาเลือก 

- แบบ 2.1 ลงทะเบยีนเรียน จ านวน  4 หน่วยกิต 

- แบบ 2.2 ลงทะเบยีนเรียน จ านวน  16 หน่วยกิต 

  โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  

  342-610   ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยางธรรมชาติ        5((4)-3-8) 
(Module: Advanced Technology and Natural Rubber Innovation)  

342-621 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน      3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Sustainability) 
342-631  การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีเขียว      3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Green Technology) 
342-632 นวัตกรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์      3((3)-0-6) 
 (Polymer Innovation and Manufacturing) 
342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจ ี         2((2)-0-4) 
 (BCG economy) 
342-641  ระเบียบวิธีวิจัยและการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัย     2((2)-0-4) 

(Research Methodology and Proposal Development) 
342-642  การศึกษาด้วยตนเอง        1((1)-0-2) 

(Independent Study)      
342-643  การจัดการนวัตกรรม        3((3)-0-6)  

(Innvovation Management) 
342-651  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1       2((2)-0-4) 
  (Special Topics in Polymer Science and Technology I) 
342-652 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2      2((2)-0-4)

 (Special Topics in Polymer Science and Technology II) 
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  หมวดวิชาสัมมนา         
342-661  สัมมนา 1*         1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
342-662 สัมมนา 2*         1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต) 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     
  342-671   วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 

  (Thesis)  
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342-672   วิทยานิพนธ์          72(0-216-0)  
    (Thesis)  

342-673   วิทยานิพนธ์          36(0-108-0)  
    (Thesis)  
 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลข 3 ตัวแรก (342) หมายถึง รหัสสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์  

  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง รหัสประจ าระดับการศึกษา โดยเลข 6 คือ รายวิชาในระดับปริญญาเอก 
  ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวชิา 
   เลข 0    หมายถึง วิชาบงัคับ 
   เลข 1    หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านยางและอิลาสโตเมอร์ 
   เลข 2    หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านพลาสติก 
   เลข 3    หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านพอลิเมอร์ทั่วไป 
   เลข 4    หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและจรรยาบรรณ 
   เลข 5    หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
   เลข 6    หมายถึง กลุ่ม วิชาสัมมนา 
   เลข 7    หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ ์
  ตัวเลขหลักหน่วย   
   เลข 0    หมายถึง ชุดวิชา 
   เลข 1-9 หมายถึง ล าดับรายวชิาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย
ดังต่อไปนี ้

  ตัวเลขที่ 1 (3)   หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3)   หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    Active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
 



18 

 

3.1.4 แผนการศึกษา  
หลักสูตรแผน แบบ 1.1 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว  ใช้เวลาเรียน 6 ภาค
การศึกษา (3 ปี) โดยศึกษาเฉพาะรายวิชา 342-671 วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 8 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร 48 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 342-603  จริยธรรมการวิจัย*      1((1)-0-2) หน่วยกิต 
    (Research Ethics)   
 342-661  สัมมนา 1*   1(0-2-1) หน่วยกิต 
    (Seminar I) 
 342-671  วิทยานิพนธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 

           (Thesis) 
     รวม  8(0-24-0) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-662  สัมมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 

(Seminar II) 
342-671  วิทยานิพนธ์               8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  8(0-24-0) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-671  วิทยานิพนธ์            8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  8(0-24-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-671  วิทยานิพนธ์          8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-671  วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)   
  รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-671  วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน แบบ 1.2 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว  ใช้เวลาเรียน 8 ภาค

การศึกษา (4 ปี) โดยศึกษาเฉพาะรายวิชา 342-672 วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร 72 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 342-603  จริยธรรมการวิจัย*      1((1)-0-2) หน่วยกิต 
    (Research Ethics)   
 342-661  สัมมนา 1*   1(0-2-1)  หน่วยกิต 
    (Seminar I) 
 342-672  วิทยานิพนธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 

           (Thesis) 
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-662  สัมมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 

(Seminar II) 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-672  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน แบบ 2.1 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา ใช้เวลาเรียน 6 ภาค

การศึกษา (3 ปี) โดยศึกษารายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และวิชาเลือก 4 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 342-673 
วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 342-601  การสังเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชวีภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 

(Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber)  
342-602  การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง  4((4)-0-8) หน่วยกิต 

(Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603  จริยธรรมการวิจัย*      1((1)-0-2) หน่วยกิต 

    (Research Ethics)   
 342-xxx   วิชาเลือก   4((x)-y-z) หน่วยกิต 
    (Elective Courses) 
 342-661  สัมมนา 1*   1(0-2-1) หน่วยกิต 
    (Seminar I) 
     รวม 12((x)-y-z) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-662  สัมมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 

(Seminar II) 
342-673  วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  6(0-18-0) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-673  วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  8(0-24-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-673  วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  8(0-24-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-673  วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม  8(0-24-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-673  วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 6(0-18-0) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน แบบ 2.2 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา ใช้เวลาเรียน 8 ภาค

การศึกษา (4 ปี) โดยศึกษาหมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และวิชาเลือก 16 หน่วย-กิต และรายวิชา 342-671 
วิทยานิพนธ์ 1 จ านวน 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 342-601  การสังเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชวีภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 

(Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber)  
342-602  การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง  4((4)-0-8) หน่วยกิต 

(Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603  จริยธรรมการวิจัย*      1((1)-0-2) หน่วยกิต 

    (Research Ethics)   
 342-xxx   วิชาเลือก   4((x)-y-z) หน่วยกิต 
    (Elective Courses) 
     รวม 12((x)-y-z) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 342-xxx   วิชาเลือก   12((x)-y-z) หน่วยกิต 
    (Elective Courses) 

  รวม 12((x)-y-z) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-661  สัมมนา 1* 1(0-2-1) หน่วยกิต 

(Seminar I) 
 

342-671  วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
(Thesis)  

  รวม 6(0-18-0) หน่วยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-662  สัมมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 

(Seminar II) 
342-671  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-671  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-671  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
342-671  วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
342-671  วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 

(Thesis)  
  รวม 6(0-18-0) หน่วยกิต 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 342-601  การสังเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชวีภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 

(Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber)  
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น แบบโซ่ และแบบใช้ตัวเร่ง การสังเคราะห์มอนอเมอร์ พอลิ

เมอร์ร่วมและพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกชีวภาพและ
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ยางธรรมชาติ การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์และกลไกการเสื่อมสภาพ ลักษณะพอลิเมอร์อสัณฐานและ
พอลิเมอร์ผลึก เทคนิคเพื่อการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมี สเปกโตรสโกปี 
การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อน การเปลี่ยนแปลงสถานะทางความร้อน การเกิด
ผลึกและการวิเคราะห์ผลึก สมบัติเชิงกล  

Step-growth polymerization, chain-growth polymerization, catalytic 
polymerization; synthesis of monomers copolymer and green polymers; structural 
modification of bioplastics and natural rubber; polymer degradation and mechanism; 
amorphous and crystalline polymer; techniques for determination of molecular weight, 
chemical structure, spectroscopy, morphology, thermal properties, thermal transition, 
crystallization and characterization, mechanical properties 

 
342-602  การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง    4((4)-0-8) 
   (Advanced Polymer Compounding and Fabrication)  

เทอร์โมไดนามิกส์ของการผสมและกระบวนการผสม การแปรรูปพอลิเมอร์ พลาสติกชีวภาพ
และยางธรรมชาติ พอลิเมอร์ผสมสารเติมแต่ง พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิต การทดสอบทาง
กายภาพ   

Thermodynamics of mixing; processing of polymer, bioplastic, and natural 
rubber; polymer compounding; polymer blends; polymer composites; physical testing 

 
342-603  จริยธรรมการวิจัย       1((1)-0-2) 

(Research Ethics) 
กรณีศึกษาการละเมิดจริยธรรม การลอกเลียน การประพฤติมิชอบในงานวิจัย การประดิษฐ์

และการปลอมแปลงข้อมูล สิทธิความเป็นเจ้าของบทความตีพิมพ์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์การ
ทุจริตในด้านวิทยาศาสตร์ 

Case study on ethics violation; plagiarism; research misconduct; data fabrication 
and falsification; authorship on a scientific paper, conflicts of interest 

 

 342-610   ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยางธรรมชาติ         5((4)-3-8) 
(Module: Advanced Technology and Natural Rubber Innovation)  
สมบัติของยางธรรมชาติ น้ ายาง โครงสร้างทางเคมี สารเติมแต่ง การออกแบบสูตรยาง การดัด

แปรโมเลกุล เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการแปรรูปยาง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ปฏิบัติการการวิเคราะห์และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ  

Properties of natural rubber; latex, chemical structure, additives, rubber 
formulation design, molecular modifications, equipment and advanced technologies for 
rubber processing; products design, approaching new value of products from natural 
rubber; laboratories, analysis and processing of rubber products  
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342-621  การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน     3((3)-0-6)  
(Development of Polymer for Sustainability)     
การเตรียมแบคทีเรียลเซลลูโลส การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใชง้านพอลิเมอร์ฐานชวีภาพ

และพลาสติกชีวภาพ  เช่น พอลิแซคคาไรด์ (เช่น แป้ง เซลลูโลส และอนุพันธ์ของเซลลูโลส) พอลิเอส
เทอร์ (เช่น พอลิแลกติกแอซิด พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต) และยางธรรมชาติ เป็นต้น การย่อยสลายทาง
ชีวภาพ การรีไซเคิลพอลิเมอร์ ข้อก าหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้ทดสอบ และการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  

Preparation of bacterial cellulose; utilization and applications of bio-based 
polymers and bioplastics i.e. polysaccharides (starch, cellulose, and derivatives of 
cellulose) polyesters (polylactic acid, poly(butylene succinate)) and natural rubber etc.; 
biodegradation; polymer recycling; specification of international standard; zero-waste 
management; development of polymer for environment 

 
342-631  การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีเขียว    3((3)-0-6) 

(Development of Polymer for Green Technology)   
นิยามเทคโนโลยีสีเขียว พอลิเมอร์จากวัสดุธรรมชาติส าหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 

การบ าบัดน้ าเสียและท าให้น้ าบริสุทธิ์ พอลิเมอร์น าไฟฟ้า และพอลิเมอร์ชนิดเซลเชื้อเพลิงส าหรับกักเก็บ
พลังงาน ผลิตภัณฑ์/มาตรฐานพอลิเมอร์สีเขียว การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีเขียว 

Definition of green technology; polymer from natural resources for medical 
applications, wastewater treatment and purification; conducting polymer and polymer 
fuel cells for energy storage; green polymer products/standard development of polymer 
for green technology 
 
342-632  นวัตกรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์    3((3)-0-6) 

(Polymer Innovation and Manufacturing)     
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูง พอลิเมอร์อัจฉริยะ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลักการ

และการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การควบคุมคุณภาพ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แผนธุรกิจ การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

Advanced polymer technology; smart polymers; innovation in polymer industry; 
principle of polymer manufacturing and management; quality control; innovation 
development process; new economy; business plan; polymer industry visiting; 
environmental regulations; management in polymer industries 
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342-633  เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจ ี      2((2)-0-4) 
  (BCG economy) 
  หลักการของบีซีจี (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) เศรษฐศาสตร์
แบบบีซีจีส าหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเพื่อการบูรณาการเศรษฐศาสตร์
แบบบีซีจี  
  Principles of BCG (bio economy, circular economy, and green economy); 
polymer industry based on BCG Economy; industry visiting for BCG integration 
 
342-641 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัย   2((2)-0-4) 

(Research Methodology and Proposal Development)   
การก าหนดหัวข้อวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการท าวิจัย การวิเคราะห์

ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส การค านวณต้นทุน การจ าลองแผนงานวิจัยจาก
โจทย์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ 

Research topic selection; literature review; research methodology; data analysis 
i.e. SPSS; budget; research mocking plan based on industrial, community, and government 
issues 

 
342-642  การศึกษาด้วยตนเอง       1((1)-0-2) 

(Independent Study) 
นักศึกษาน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ โดยเป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม อุตสาหกรรม 
Presentation on research proposal differed from thesis for development of new 

knowledge having impacts on social community and/or industries 
 

342-643  การจัดการนวัตกรรม      3((3)-0-6) 
  (Innvovation Management)  

ประเภทและรูปแบบกระบวนการสร้างนวัตกรรม แนวโน้มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรม การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การ
วิเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การน านวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
การประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม แนวคิดและการออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์อย่างมีระบบส าหรับการสร้างนวัตกรรม กรณีศึกษาของการจัดการนวัตกรรม การคาดการณ์
การใช้นวัตกรรมยางธรรมชาติในอนาคต 

Innovation types and models; innovation creation process; trends in science, 
technology and innovation; searching and transferring of innovation; creating partnership 
for innovation business development; technology analysis for strategic goals; launching 
innovation to market for a commercial purpose; innovation achievement evaluation; 
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entrepreneurship of innovation; systematic thinking for innovation; case study of 
innovation management strategy; foresight in natural rubber innovation for future 
applications; 

 
342-651  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1   2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Polymer Science and Technology I)  
  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน และยังไม่ได้มี
การสอนในหลักสูตร 
  Special current interesting topics in polymer science and technology not 
included in the curriculum 
 
342-652  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2   2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Polymer Science and Technology II)  
  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน และยังไม่ได้มี
การสอนในหลักสูตร 
  Special current interesting topics in polymer science and technology not 
included in the curriculum 
 
342-661  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

(Seminar I)  
การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่น่าสนใจและ

ทันสมัย หรือสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ โดยเตรียมข้อมูลจากวารสารหรือบทความทางวิชาการ  
English presentation and discussion on polymer science and technology topics 

of current interests or other topics relevant to thesis via the literature sources: journal 
articles 
 
342-662  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

(Seminar II) 
การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่น่าสนใจและ

ทันสมัย นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ โดยเตรียมข้อมูลจากวารสารหรือบทความปริทัศน์ 
English presentation and discussion on polymer science and technology topics 

of current interests or other topics out of thesis via the literature sources: journal review 
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342-671  วิทยานิพนธ์         48(0-144-0)  
(Thesis)   
การใช้องค์ความรู้และการบูรณาความรู้การทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพื่อวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ บริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกฐานชีวภาพหรือนวัตกรรมยางอย่างมี
จรรยาบรรณ โดยค านึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สังเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ประกอบการ
จากภาคอุตสาหกรรม และน าเสนอผลการวิจัยได้ 

Knowledge integration for research study on the topic of bio-based polymer or 
rubber innovation; research management; research ethics; community and environmental 
concern; data synthesis; solving research problems based on academic principles under 
supervision of a faculty advisor or/and related industrial sectors; research presentation 
      
342-672  วิทยานิพนธ์         72(0-216-0)  

(Thesis)         
การใช้องค์ความรู้และการบูรณาความรู้การทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพื่อวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ บริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกฐานชีวภาพหรือนวัตกรรมยางอย่างมี
จรรยาบรรณ โดยค านึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สังเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ประกอบการ
จากภาคอุตสาหกรรม และน าเสนอผลการวิจัยได้ 

Knowledge integration for research study on the topic of bio-based polymer or 
rubber innovation; research management; research ethics; community and environmental 
concern; data synthesis; solving research problems based on academic principles under 
supervision of a faculty advisor or/and related industrial sectors; research presentation 
 
342-673  วิทยานิพนธ์         36(0-108-0)  

(Thesis)         
การใช้องค์ความรู้และการบูรณาความรู้การทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพื่อวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ บริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกฐานชีวภาพหรือนวัตกรรมยางอย่างมี
จรรยาบรรณ โดยค านึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สังเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ประกอบการ
จากภาคอุตสาหกรรม และน าเสนอผลการวิจัยได้ 

Knowledge integration for research study on the topic of bio-based polymer or 
rubber innovation; research management; research ethics; community and environmental 
concern; data synthesis; solving research problems based on academic principles under 
supervision of a faculty advisor or/and related industrial sectors; research presentation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน
สอน 

และผลงาน
ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รศ. นางสาวแก้วตา 
แก้วตาทิพย ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2549 

2546 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พอลิเมอร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พอลิเมอร์ 
เคมี 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 72 

2 รศ. นายวรศักดิ ์
เพชรวโรทัย 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 
2551 

2549 

วท.ด. 
วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร ์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยสีิ่งทอ 
เคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 73 

3 รศ. นางวราภรณ์ 
ตันรัตนกุล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2539 

2536 

2527 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Polymer Science and 
Engineering 
Macromolecular Science 

วัสดุศาสตร์:พอลิเมอร์/สิ่งทอ 

Case Western Reserve 
U., U.S.A. 
Case Western Reserve 
U., U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 75 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน
สอน 

และผลงาน
ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

4 รศ. นางสาววชันิดา 
ชินผา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 
2541 
2539 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Process Engineering, Polymer 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมี 

Université Montpellier II, 
France 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 77 

5 ผศ. นางสาวจิราภรณ์ 
ไชยบัญดิษฐ ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

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.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 78 

6 ผศ. นายต่อศักดิ ์
กิตติกรณ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

2543 

2539 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Fibre and Polymer Science 

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

Royal Institute of 
Technology, Sweden 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 80 

7 ผศ. นางนิธินาถ 
แซ่ตั้ง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2554 

2544 
2540 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry and Physico 
Chemistry of Polymers 
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
เทคโนโลยยีาง 

Université du Maine, 
France 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 81 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน
สอน 

และผลงาน
ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

8 ผศ. นายวิรัช ทวีปรีดา ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 

2544 
2538 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Theoretical and Physical 
Chemistry 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมี 

University of Bristol, U.K. 

ม. มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 83 

9 ผศ. นางสาวสิริญญา
จันทรักษ ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2557 

2549 
2547 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymer Science and 
Engineering 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เคมี 

University of 
Massachusetts, U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 84 

10 ผศ. นายเอกวิภู 
กาลกรณ์สุรปราณ ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 
2552 
2550 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
เทคโนโลยยีาง 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 86 

11 อาจารย ์ นางสาวชวนพิศ 
ขาวคง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 

2545 
2540 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry and Physico 
Chemistry of Polymers 
เคมี 
เคมี 

Université du Maine, 
France 
ม.เชียงใหม ่
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

หน้า 89 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี
ไม่มี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ

เป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่ทันสมัยและเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่ปรากฏการเผยแพร่ โดยการลงพื้นที่จริงเพื่อพูดคุยกับผู้น าชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่
ภาคใต้หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับก าหนดกรอบการวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ และมีการร่วมคิด
และร่วมท างานวิจัยกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก โดยใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันและส่งผลให้เกิดการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

(1) นักศึกษาสามารถสังเคราะห์และดัดแปรโครงสร้างพอลิเมอร์และวิเคราะห์ประเด็นเพื่อแก้ปัญหาพอลิเมอร์ที่
เก่ียวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติได้ 

(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพและนวัตกรรมยาง
ธรรมชาติ 

(3) นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

(4) นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อการวางแผนพัฒนางาน และจัดการงานวิจัยทางด้านพลาสติกชีวภาพ
หรือนวัตกรรมยางธรรมชาติได้โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ต่อชุมชนอันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ 

(5) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
(6) นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งในเชิงวิชาการ ชุมชน 

และภาคธุรกิจ 
5.3 ช่วงเวลา 

แผน แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกภาคการศึกษา 
แผน แบบ 2.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ถงึภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 3 
แผน แบบ 2.2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ถงึภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
แผน แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 
แผน แบบ 1.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 
แผน แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และตัวแทนจาก

ผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา มีการรายงานความก้าวหน้าอย่าง
สม่ าเสมอ มีการทบทวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีการให้ค าปรึกษาทั้งทางตรง และช่องทางอื่น ๆ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จากรายงานความก้าวหน้าแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนจาก

กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการก าหนดเป็นประจ าตามความเหมาะสม นักศึกษา
น าเสนอความก้าวหน้าแก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ
มีการประเมินร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนจากกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

(1) มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้น
สูงและแปรรูปพลาสติกหรือยาง
ธรรมชาต ิ

(1) ส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาที่เก่ียวข้อง
มาใช้ในการเรียนและการท า
วิทยานพินธ ์

(2) ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาในการ
ท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

PLO 1: สามารถด าเนินงานวิจัยได้
อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ   

(2) ประมวลผลการวิเคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
พลาสติกชีวภาพหรือยาง
ธรรมชาติได้อยา่งมืออาชีพ 

(3) ใช้ข้อมูลจากผลงานวจิัย/สถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา วางแผนพฒันาและ
สร้างสรรค์งานวิจัย หรือ
นวัตกรรมทางดา้นพลาสติก
ชีวภาพหรือยางธรรมชาติได้ 
โดยค านงึถึง ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

(3) วางแผนและพฒันาโจทย์วิจัย
ร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหา
อุตสาหกรรม 

(4) บูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรม มุ่งเน้นพลาสติก
ชวีภาพหรือยางธรรมชาติได ้

(4) ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในสถานประกอบการ 

(5) การให้นักศึกษาเขียนโครงร่าง
วิทยานพินธ์ด้วยตนเอง 

PLO 3: สามารถวางแผนและออกแบบ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องทางดา้น
พลาสติกชีวภาพหรือยาง
ธรรมชาติ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
ได้ด้วยตนเอง 

(5) สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(6) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 
อังกฤษการน าเสนองานวิจัย
นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ผา่น
วิชาสัมมนาและวชิาศึกษาด้วย
ตนเอง 

(7) สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวชิาการและเสนอผลงาน 

(8) สนับสนนุและส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม หรือการให้
ความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 

PLO 4: สืบค้นและคัดกรองข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนางานวิจัยได้ 

PLO 5:  สื่ อสารทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO 1: สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ   

     

PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา วางแผนพฒันาและ
สร้างสรรค์งานวิจัย หรือ
นวัตกรรมทางดา้นพลาสติก
ชีวภาพหรือยางธรรมชาติได้ โดย
ค านึงถึง ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

     

PLO 3: สามารถวางแผนและออกแบบ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องทางดา้น
พลาสติกชีวภาพหรือยาง
ธรรมชาติ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ได้
ด้วยตนเอง 

     

PLO 4: สืบค้นและคัดกรองข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพัฒนา
งานวิจยัได ้

     

PLO 5: สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้องและ
ตรงประเด็น 

     

 
3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
  1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
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  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ
สังคมที่กว้างขวางขึ้น 

2. ความรู ้
  2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อน ามาพัฒนา

นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 

 2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา

แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
  3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ

ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  3.3  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตวัเอง 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ่ื้นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ 
   ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวชิาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลตา่ง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรปูแบบที่เป็นทางการและไม่เปน็ทางการ ผา่นสิ่งพิมพ์ทางวชิาการและวิชาชีพ

รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 1: สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวชิาการ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      ✓     
PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อการแก้ปัญหา วางแผนพฒันาและสร้างสรรค์งานวิจยั หรือ

นวัตกรรมทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือยางธรรมชาตไิด้ โดยค านึงถึง ชุมชน 
สังคม และสิง่แวดล้อม 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓         

PLO 3: สามารถวางแผนและออกแบบงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางด้านพลาสติกชีวภาพหรือ
ยางธรรมชาติ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ได้ด้วยตนเอง 

  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓    

PLO 4: สืบค้นและคัดกรองข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานวิจยัได้    ✓          ✓   

PLO 5: สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเดน็          ✓  ✓   ✓ ✓ 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1: สามารถด าเนินงานวิจัย
ได้อย่างถูกต้องตาม
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ   

1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
เรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ประเมินผลจากรายงานความ 
ก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

2) ประเมินผลจากการเขียนรายงาน 
และวิทยานิพนธ์ 

3) มีความซื่อสัตย์ในการน าเสนอ
ผลการวิจัย 

PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อ
การแก้ปัญหา วางแผน
พัฒนาและสร้างสรรค์
งานวิจยั หรือนวัตกรรม
ทางดา้นพลาสติก
ชีวภาพหรือยาง
ธรรมชาติได้ โดย
ค านึงถึง ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

1) การบรรยายในชั้นเรียน การถามตอบ 
และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

2) การมอบหัวข้อเรื่องค้นคว้าและท า
รายงาน 

3) การส่ ง เสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ 

4) การให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาในการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

1) ประเมินผลจากการทดสอบ ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบ
ย่อย สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค 

2) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและรายงาน 

3) ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination, QE) 

4) ประเมินผลจากการตอบค าถาม
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO 3: สามารถวางแผนและ
ออกแบบงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทางด้าน
พลาสติกชีวภาพหรือ
ยางธรรมชาติ ที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม ได้
ด้วยตนเอง 

1) การ ใ ห้นั กศึ กษา เขี ยน โค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก
ชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ
ด้วยตนเอง 

2) การมีส่วนร่วมกับสังคม การสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ 

3) การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือ
นวัตกรรมยางธรรมชาติ 

4) การน าเสนองานวิจัยนอกเหนือจาก
วิทยานิพนธ์ผ่านวิชาสัมมนา 

1)  ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร เ ขี ย น 
ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  

2) เข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

3) ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตอบรับ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 

4) ประ เมินผลจากการน า เสนอ
ง า น วิ จั ย น อ ก เ ห นื อ จ า ก
วิทยานิพนธ์ผ่านวิชาสัมมนา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 4: สืบค้นและคัดกรอง
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนา
งานวิจยัได ้

1) การมอบหัวข้อเรื่องค้นคว้าและท า
รายงานหรือน าเสนอในชั้นเรียน 

2) การก าหนดหัวข้อน า เสนอในวิชา
สัมมนา 

3) ใ ช้ ข้ อ มู ล จ า กผล ง าน วิ จั ย /สถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและรายงาน 

2) ประเมินผลจากการสัมมนา 
3) ประ เมินผลจากการรายง าน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO 5: สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

1) การมอบ หัวข้ อ เ รื่ อ งค้ นคว้ า และ
น าเสนอในชั้นเรียน 

2) การน าเสนอในวิชาสัมมนา 
3) ก า ร ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้ วย
ตนเอง 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

1) ประเมินผลจากรายงานในชั้น
เรียน 

2) ประเมินผลจากการสัมมนา 
3) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร เ ขี ย น

วิทยานิพนธ์ สอบเสนอโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ก า ร ร า ย ง า น
ความก้ า วหน้ า และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1  PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

342-601 การสังเคราะห์และวิเคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ 4((4)-0-8)      

342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง 4((4)-0-8)      

342-603 จริยธรรมการวิจัย 1((1)-0-2)      

342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยางธรรมชาติ 5((4)-3-8)      

342-621 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน 3((3)-0-6)      

342-631 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว 3((3)-0-6)      

342-632 นวัตกรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 3((3)-0-6)      

342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซจีี 2((2)-0-4)      

342-641 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 2((2)-0-4)        

342-642 การศึกษาด้วยตนเอง 1((1)-0-2)      

342-643 การจัดการนวัตกรรม 3((3)-0-6)      

342-651 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2((2)-0-4)      

342-652 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2((2)-0-4)      

342-661 สัมมนา 1 1(0-2-1)      

342-661 สัมมนา 2 1(0-2-1)      

342-671 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0)      

342-672 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0)      

342-673 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)      
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
แผนการศึกษา แบบ 1.1  

ปีที ่ รายละเอียด 
1 สามารถเสนองานวิจัยนอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ภายใต้รายวิชาสัมมนา สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) ซึ่งเป็นการประเมินการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของพอลิเมอร์ และเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ โดยตอบสนองต่อชุมชน 
สังคม และค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ 

2 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยแสดงถึงการประมวลความรู้ตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3 ด าเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา บูรณาการความรู้เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์และ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนการศึกษา แบบ 1.2  

ปีที ่ รายละเอียด 

1 สามารถเสนองานวิจัยนอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ภายใต้รายวิชาสัมมนา สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) ซึ่งเป็นการประเมินการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของพอลิเมอร์ และเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ โดยตอบสนองต่อชุมชน 
สังคม และค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ 

2 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยแสดงถึงการประมวลความรู้ตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

3 มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ เขียนบทความวิชาการจากผลงานวิจัยบางส่วนเพื่อการพิจารณา
ตีพิมพ์ และสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

4 ด าเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา บูรณาการความรู้เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์และ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนการศึกษา แบบ 2.1  

ปีที ่ รายละเอียด 

1 ศึกษารายวิชาบังคับครบถ้วนและระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 สามารถเสนองานวิจัยนอกเหนือจาก
วิทยานิพนธ์ภายใต้รายวิชาสัมมนา สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ซึ่งเป็นการ
ประเมินการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของพอลิเมอร์ และเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ โดยตอบสนองต่อชุมชน สังคม และค านึงถึงผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้ 
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ปีที ่ รายละเอียด 

2 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยแสดงถึงการประมวลความรู้ตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3 ด าเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา บูรณาการความรู้เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์และ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนการศึกษา แบบ 2.2 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 ศึกษารายวิชาบังคับครบถ้วนและระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 สามารถเสนองานวิจัยนอกเหนือจาก

วิทยานิพนธ์ภายใต้รายวิชาสัมมนา สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ซึ่งเป็นการ
ประเมินการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของพอลิเมอร์ และเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ โดยตอบสนองต่อชุมชน สังคม และค านึงถึงผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้ 

2 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยแสดงถึงการประมวลความรู้ตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

3 มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ เขียนบทความวิชาการจากผลงานวิจัยบางส่วนเพื่อการพิจารณา
ตีพิมพ์ และสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

4 ด าเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา บูรณาการความรู้เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์และ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
   การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง-1) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้ 

(1) การทวนสอบรายวิชาให้แก่นักศึกษาประเมินการเรียนการสอบในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบ  

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

(3) การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการของนักศึกษา  

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร และ/หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิตดงันี ้
(1) ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการณ์นั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ  

(3) การประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต  
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึ งระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
(5) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน

รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 แบบ 1.1 

(1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
(3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

(4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แบบ 1.2 
(1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
(3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

(4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แบบ 2.1 
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท า
วิทยานิพนธ์ และ 

(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

(3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

(4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 แบบ 2.2 
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท า
วิทยานิพนธ์ และ 

(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

(3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

(4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยและข้อร้องเรียนสามารถยื่นค าร้องได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค า
ร้องของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาต้องการยื่นค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ สามารถยื่นค าร้องผ่านกอง
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้และเข้าใจ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมินและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเรียนรู้
เพิ่มพูนเทคนิคการสอน ลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง โดยคณะฯ มีการจัดหา
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัย ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ในด้านการ
เรียนการสอน งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดท า มคอ. 3-5 และการขอทุนวิจัย  คณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาภายในประเทศ รวมทั้งการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการ

เรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ าเสมอ  
เป็นประจ าทุกปี 

(2) มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น virtual classroom, e-learning, 
การผลิตต ารา 

(3) คณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) มีทุนสนับสนุนการวิจัยและการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศให้กับคณาจารย์

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา 
(2) คณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการภายในประเทศอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
(3) ภาควิชาจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรให้แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เข้าประชุม/

อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ 
(4) คณะจัดสรรเงินบรรณาสารสงเคราะห์แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพื่อจัดหาต ารา/เอกสารทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมถึงในต่างประเทศ 
(6) คณะฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ/วิจัย กับชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
(8) สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

(1) ก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. 

(2) ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

(1) มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

(2) มีกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ประจ าภาควิชาฯ ท าหน้าที่วาง
แผนการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

(3) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรท า
หน้าที่ด าเนินการควบคุมคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
ด าเนินการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตร 

(4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท า
หน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน และติดตามประเมินผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

ประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
โดยผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 5 ด้านของ สกอ. โดยก ากับให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับงานวจิยัของผู้จะส าเร็จการศึกษาและมีการติดตามภาวะการไดง้านท า และมีการส ารวจ
และติดตามความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต เปน็ประจ าทุกปี 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑข์องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวยิาลยัสงขลานครินทร์ 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา  
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนก่อนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา แนะน าการท ากิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและรายงานผล AUN-QA ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยและข้อร้องเรียน 
สามารถยื่นค าร้องได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าร้องของนักศึกษา 

 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะฯ ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา 
เป็นประจ าทุกปี 
4.2 คุณภาพคณาจารย์ 

ติดตามความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และรายงานผล
ความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ใน AUN-QA เป็นประจ าทุกปี  
4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย ์

ใช้ระบบการวางแผนอัตราก าลังตามนโยบายของคณะฯ (Full time equivavent teacher, FTET) หลักสูตร
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร เป็นประจ าทุกปี และรายงานอัตราก าลังคงอยู่ในรายงาน AUN-QA 
เป็นประจ าทุกปี 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรใช้วิ ธีการ Backward curriculum design ใ ห้สอดคล้องกับ  Outcome-based 

education 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

(1) การพิจารณาก าหนดผู้สอนให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

(2) ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ด าเนินการสอน การ
ก ากับกระบวนการเรียนการสอน ผ่านการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 

(3) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแลให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรม 
(4) คณะและหลักสูตรมีระบบรับค าร้องเรียน ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยและข้อร้องเรียน สามารถยื่นค าร้อง

ได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าร้องของนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 

(1) ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 โดยการ
พิจารณาตัดเกรด และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผู้สอน การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา หลังจบการเรียนการสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา 

(3) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ตามเวลาที่ก าหนด 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

(1) หนังสือ/ต ารา 
(2) สื่อการเรียนรู้  

(3) ครุภัณฑ์ 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

(1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
(3) จัดสรรงบประมาณ 
(4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
(1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
(2) จัดระบบตดิตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร เพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนนิงานที่รายงานในผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรปทีี่ผ่านมา 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ได้รับการพัฒนาทางวชิาการและ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
(2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร 
(3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
(4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
(1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
(2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
(3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับปรุง

กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
(4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์การ

สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
(2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
(3) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก 
(4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยดุษฎีบัณฑิตใหม่ 

(5) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
(2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ  

กลยุทธ์การสอน 
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ง-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปิดตลาดเสรี การค้าและบริการ
ย่ อมจะส่ ง ผ ลกระทบต่ อภ าค อุตส าหกรรมและ
ผู้ประกอบการในประเทศ หากมีความเข้มแข็งก็จะเป็น
โอกาสเชิ งบวกในการขยายการผลิต  แต่หากมีขีด
ความสามารถต่ าจะได้รับผลกระทบ เชิงลบ  เกิดการ
เสียเปรียบในทางการค้า ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความ
จ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ จะต้องผลิ ตบุคลากร  ที่ มี ความรู้
ความสามารถเฉพาะทางระดับสูง  เพื่อช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้  
นอกจากนี้ การให้อิสระในการเข้าออกประเทศเพื่อการ
ท างาน มีผลกระทบต่อการได้งานท าของคนไทยใน
ต าแหน่งที่ ส าคัญ  ส่ งผลต่อการสูญเสียรายได้ของ
ประชากรที่พึงมี ดังนั้น การผลิตดุษฎีบัณฑิต นอกจากจะ
ค านึงถึงความรู้ด้านวิชาการเฉพาะทางระดับลุ่มลึกแล้ว
จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่
ส าคัญในการเป็นผู้น าและมีความสามารถในการจัดการ 
ในอีกแง่หนึ่ง การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้
ดุษฎีบัณฑิตมีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ ดังนั้น 
คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตจึงต้องทัดเทียมกับนานาชาติ 
เพื่อโอกาสดังกล่าว 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สังคมมีความตื่นตัวต่อ

ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปริมาณการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use packaging) ซึ่ง
สังเคราะห์จากปิโตรเคมีย่อยสลายยาก ส่งผลให้เกิดการ
สะสมของขยะพลาสติกเป็นจ านวนมาก อีกทั้งเป็นวัตถุดบิ
ที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable resources) หลักสูตร
เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบทางชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจระดับชาติ จึงต้องการ
ปรับปรุงเนื้อหา เพื่อมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 
และจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยใช้โมเดลบีซีจี (BCG: Bio 
economy เศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า , Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน
ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด, 
Green economy เศรษฐกิจสีเขียวมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ 
ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน) มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนความต้องการที่จะน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานวัสดุสีเขียวมาใช้เพื่อลด
ปัญหาทา งสิ่ ง แ วดล้ อม  ลดกา รปลดปล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณขยะพลาสติกโดยเฉพาะ
ถุงพลาสติก เป็นต้น และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตให้มีหลักคิดที่
ทันสมัย และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบการ
ชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   
  อีกความส าคัญหนึ่งของเศรษฐกิจสีเขียวคือการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เรื่ องนวัตกรรมยางธรรมชาติ 
เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นวัสดุหมุนเวียน (Renewable 
resources) และเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมในเชิงพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่ม
มู ล ค่ า  ( Added value) ข อ ง ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ผ่ า น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยางธรรมชาติถูกน าไปแปร
รูปและใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ด้วย
ทิศทางของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มในการใช้
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นยางน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของยานพาหนะไปใช้ไฟฟ้ามากข้ึน 
(Electric vehicle) ซึ่งยานพาหนะจะต้องมีน้ าหนักลดลง
ด้วย และการใช้ชิ้นส่วนยางที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
น้อยลง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ยางธรรมชาติจะถูก
ลดทอนการใช้งานลดลงไปตามล าดับ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ราคายางในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงได้มีแนวคิดในการ
สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพสามารถประยุกต์และบูรณา
การความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของการใช้หลักการ
ทางพอลิเมอร์ในการสร้างคุณค่าหรือแนวทางการใช้
ประโยชน์ ใหม่  (New value) ใ ห้กับนวัตกรรมยาง
ธรรมชาติ (Innovation of natural rubber) โดยการหา
คุณค่าใหม่ หรือแนวทางการขยายขอบเขตการใช้ยาง
ธรรมชาติ นอกเหนือจากการใช้งานทั่วไป เช่น การใช้งาน
ทางด้านการแพทย์ ความมั่นคง ระบบตรวจจับ หุ่นยนต์ 
การเกษตร และวิศวกรรมเฉพาะทาง เป็นต้น 
  ด้วยเหตุนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์จึงได้วางกรอบแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ผ ลิ ต ต า ม แ น ว ท า ง  New S-Curve ใ น ก า ร น า
ทรัพยากรธรรมชาติคือพืชผลทางการเกษตรที่ประกอบไป
ด้วยแป้ง ยางธรรมชาติ เซลลูโลส และพลาสติกชีวภาพ
อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติมาใช้เป็นฐานหลักใน
กลุ่มเคมีชีวภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ตลอดจนแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการ ดังนั้นหลักสูตรมีการ
วางเป้าหมายในการด าเนินงานวิจัยมุ่งเน้นทางด้าน
พลาสติกชีวภาพและนวัตกรรมยางธรรมชาติ นอกจากนี้
หลักสูตรมีแผนการการสร้างความร่วมมือและถ่ายทอด
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องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
องค์กรเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น ผ่านนักศึกษาที่ท า
หน้าที่เสมือนสะพานเชื่อม โดยการเข้าไปศึกษาและ
เรียนรู้จากพื้นที่เป้าหมายและน าปัญหามาเป็นกรณีศึกษา
และ โจทย์ วิ จั ย เพื่ อแก้ปัญหา เฉพาะทาง  ซึ่ ง ด้ วย
กระบวนการดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
มุมมองและเข้าใจประเด็นปัญหาขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ท าให้นักศึกษามีวุฒิ
ภาวะ ทัศนคติและประสบการณ์ที่ดีต่อการท างาน
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

2.  ปรัชญา 
มีความมุ่งมั่นในการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  และ

มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัย และมีผลงาน
ตีพิมพ์ ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีทักษะในการวิจัยและพัฒนา และ
สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยและด าเนินการวิจัยได้ด้วย
ตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความสามารถในการ
สื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีทั้งในระดับผู้น าและผู้ตาม 

2. ปรัชญา 
มีความมุ่งมั่นในการผลิตดุษฎีบัณฑิต และมุ่งเน้นผลิต

นักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งเน้น
พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ มีทักษะในการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนา
งานวิจัยนอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ โดยจัดการการเรียน
การสอน ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education) 
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ (Active learning) ที่
หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based learning) และกระบวนการเรียนรู้
ผ่ านประสบการณ์การท า ง าน ( Work intregrated 
learning) ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ มี
ความสามารถในการสื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ทั้ง
ในระดับผู้น าและผู้ตาม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพอลิ เมอร์ที่ทันสมัยและความรู้ ด้าน
วิชาการระดับลุ่มลึก 

3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
ท าวิจัยและพัฒนาด้านพอลิเมอร์ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถใช้ความรู้

ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับพอลิเมอร์มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรม
ยางธรรมชาติได้ 

3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถประยุกต์และบูรณา
การองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนางานและสร้างองค์
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3.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
มี จรรยาบรรณและจิตส านึกที่ ดี ต่ อองค์ กร  มี
คุณลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

3.4 เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างงานวิจัยแก่ภาคอุตสาห-
ภาคอุตสาหกรรม และสร้างงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 

ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านพอลิเมอร์มุ่งเน้น
พลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

3.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถบริหารจัดการและ
พัฒนางานวิจัยนอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ได้ 

3.4 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถจัดการข้อมูลและ
น า เสนอข้อมูลอย่ า งมีจริยธรรมและค านึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม 

3.5 เพื่ อผลิ ตดุษฎีบัณฑิตที่ สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทั้งระดับชาติและ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.6 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน บริหารจัดการและ
ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หลักสูตร 
แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 

แบบ 1.1 และ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
แบบ 1.2 และ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
4.1 โครงสร้างหลักสูตร 

แผนการศึกษาแบบ 1.1 
-วิทยานพินธ์ 48 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาแบบ 1.2 
-วิทยานพินธ์ 72 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาแบบ 2.1 
-วิทยานพินธ์ 36 หน่วยกิต 
-วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาแบบ 2.2 
-วิทยานพินธ์ 48 หน่วยกิต 
-วิชาเลือก 24 หน่วยกิต 

4. หลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนแปลง

แผนการศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 โดยก าหนดให้
นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 8 หน่วยกิต ในปีที่ 
1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในองค์
ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอ
ลิเมอร ์โดยเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

แผนการศึกษา แบบ 2.1 แบบ 2.2 
วิชาบังคับ    8 หน่วยกิต  8 หน่วยกิต 
วิชาเลือก    4 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

 
 

4.2 รายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 4.2 รายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 
วิชา 342-501 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

342-601 การสังเคราะห์และวิเคราะห์พลาสติกชีวภาพ
และยางธรรมชาติ 4((4)-0-8) 

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

วิชา 342-503 การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์  
3(3-0-6) 
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วิชา 342-504 ปฏิบัติการสังเคราะห์และการหาลักษณะ 
เฉพาะของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

ปิดรายวิชา 

วิชา 342-505 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึนเป็นรายวิชา
ใหม่ 
วิชา 342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 
4((4)-0-8) 

วิชา 342-533 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท  
2(2-0-4) 

 เปิดรายวิชาใหม่ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการ และเพื่ อใ ห้นักศึกษาความตระหนักด้าน
จรรยาบรรณในการด าเนินการวิจัย 
วิชา 342-603 จริยธรรมการวิจัย 1((1)-0-2) 

วิชา 342-511 ความรู้พื้นฐานอีลาสโตเมอร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึนเป็นรายวิชา
ใหม่ 
342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยาง
ธรรมชาติ 5((4)-3-8) 

วิชา 342-512 การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบยาง 
2(2-0-4) 

วิชา 342-514 สารเคมีและสารเติมแต่งส าหรับยางและ
พลาสติก 2(2-0-4) 

วิชา 342-513 วิศวกรรมยาง 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นรายวิชา
ใหม่ 
342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยาง
ธรรมชาติ 5((4)-3-8) 

วิชา 342-515 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 

วิชา 342-521 สมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) ปิดรายวิชา 

วิชา 342-522 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึนเป็นรายวิชา
ใหม่ 
342-631 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีเขียว 
3((3)-0-6) 

วิชา 342-534  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กับการประยุกต์ใช้
ในด้านเวชภัณฑ์เครื่องส าอางและชีวการแพทย์  2(2-0-4) 

วิชา 342-523 พลาสติกชีวภาพ 2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึนเป็นรายวิชา
ใหม่ 
342-621 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน 3((3)-0-6) 

วิชา 342-532 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิ
เมอร์ 2(2-0-4) 

วิชา 342-535 วัสดุเซลลูโลส: การแปรรูปและสมบัติ  
2(2-0-4) 

วิชา 342-531 พอลิเมอร์คอลลอยด์และการประยุกต์ใช้
งาน 2(2-0-4)                    

ปิดรายวิชา 

วิชา 342-536 การดัดแปรพลาสติกและการประยุกต์ใช้
งาน 2(2-0-4) 

ปิดรายวิชา 

วิชา 342-661 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 

เปลี่ ยน ร หัสวิ ช า เป็ น  342-651 หั วข้ อพิ เ ศษทา ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1 2((2)-0-4) 
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วิชา 342-662 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2 2(2-0-4) 

เปลี่ ยน ร หัสวิ ช า เป็ น  342-652  หั วข้ อพิ เ ศษทา ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2 2((2)-0-4) 

วิชา 342-663 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3 2(2-0-4) 

ปิดรายวิชา 

วิชา 342-664 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 4 2(2-0-4) 

ปิดรายวิชา 

วิชา 342-771 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบนั 1 2(2-0-4) ปิดรายวิชา 

วิชา 342-772 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบนั 2 2(2-0-4) ปิดรายวิชา 

วิชา 342-781 สัมมนา 1 1(0-2-1) ลดจ านวนวิชาสัมมนาตามความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และได้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน โดยเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 
342-661 สัมมนา 1 1(0-2-1) และ 
342-662 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
โดยวิชา 342-662 สัมมนา 2 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยอื่นนอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ 

วิชา 342-782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

วิชา 342-783 สัมมนา 3 1(0-2-1) 
วิชา 342-784 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

วิชา 342-791 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และหน่วยกิต เป็น  
วิชา 342-671 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) 

วิชา 342-792 วิทยานิพนธ 48(0-144-0) 
 

เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และหน่วยกิต เป็น  
วิชา 342-672 วิทยานิพนธ์  72(0-216-0) 

วิชา 342-793 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา เป็น  
วิชา 342-673 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 

 เปิดรายวิชาใหม่  
วิชา 342-632 นวัตกรรมและการอุตสาหกรรม 
พอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

 เปิดรายวิชาใหม่  
วิชา 342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี 2((2)-0-4) 

   เปิดรายวิชาใหม่ 
342-641 ระ เบียบวิ ธี วิ จั ยและการพัฒนาข้อ เสนอ
โครงการวิจัย 2((2)-0-4) 

 เปิดรายวิชาใหม่ 
342-642 การศึกษาด้วยตนเอง 1((1)-0-2) 

 เปิดรายวิชาใหม่ 
342-643 การจัดการนวัตกรรม 3((3)-0-6) 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. การจัดการศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ ควรเรียกชื่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
2. อาชีพที่สามารถประกอบได้ฯ นอกจากระบุอาชีพใน
อุตสาหกรรมด้านพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพแล้วควร
ระบุอุตสาหกรรมยางไว้ให้ชัดเจนด้วย  ทั้งนี้บริบทที่
เปลี่ยนไป(ข้อ 4) ควรจะมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของ
การประกอบอาชีพให้ชัดเจน เช่นเน้นการรับจ้างท างาน
เป็นพนักงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการการเป็น
ผู้บริหารชุมชน การจัดการและสร้างสรรค์องค์ความรู้
ชุมชน 
3. หลักสูตรปรับปรุงนี้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่อนข้างมากคือ 6 คนจากอาจารย์ประจ าหลักสูคร 11 
คน (คุณวุฒิปริญญาเอกทุกท่าน) มีเหตุผลเฉพาะหรือไม่  
 
 
4. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรเดิมในภาคผนวก ก. แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือ 
หลักสูตรเดิม มุ่งเน้นการยกระดับควาสามารถในการ
แข่งขันในระดับอาเซียน เนื่องจาก AEC ส่วนหลักสูตร
ปรับปรุงเน้นชุมชน-ผู้ประกอบการและ BCG (new S 
curve) ส่วนมิติของผลงาน หลักสูตรเดิม มุ่งสร้างบัณฑิต
ที่มีความรู้วิชาการเข้มแข็ง (ระดับสูงลุ่มลึก) และผลิต
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชน การผลิตงานนวัตกรรม อุ้มชู
ผลผลิตใหม่จากวัสดุฐานชีวภาพและยางพารา การจัดการ

 
ไม่สามารถระบุข้อความในวงเล็บตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิได้ เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เป็นหลักสูตร
นานาชาติ แต่ได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับศึกษาไทยเป็น
หลัก เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม PLO 5 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากหนึ่งในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะ
เกษียณอายุในปี 2565 และคณะกรรมการท่านอ่ืนมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันซึ่งมีความจ าเป็น
ส าหรับการปรับปรงุหลักสูตรที่ต้องการการบูรณาการองค์
ความรู ้
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ของเสีย น าสู่การพัฒนาชุมชน ข้อสังเกตในหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่:  
ประเด็น 1. บูรณาการศาสตร์ : กล่าวถึงเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพด้วย 3 หลักการ BCG นวัตกรรม (โดยเฉพาะยาง
ธรรมชาติ) การประกอบการหรือบริหาร เป็นต้น ในการ
จัดหลักสูตรจึงจะต้องมีการบูรณาการเรื่องรอบด้าน
เหล่านี้ เข้ามาในองค์ประกอบการศึกษาให้เห็นชัดเจน ใน
ข้อ 13 การไม่มีความสัมพันธ์กับคณะ ภาควิชาอ่ืน ในการ
สอนรายวิชาข้ามศาสตร์และบริหารจัดการ หากยังคงใช้
อาจารย์ประจ า (พอลิเมอร์) สอนเศรษฐศาสตร์ BCG การ
ประกอบการอาจไม่ได้ความครบถ้วนหรือได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการเพราะไม่เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์แท้จริง 
อีกประเด็น คือ การปรับปรุงนี้ เพื่อหลีกห่างการถูก 
disrupted เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ เปิดสอนสิ่ ง
เดียวกับหลักสูตรได้ ความเข้มแข็งของหลักสูตรคืออะไร 
เช่น คือการรู้รอบ รู้ลึกแม่นย าด้านวิชาการ ใช่หรือไม่ 
และมีจุดเด่นเอกลักษณ์อะไรเป็น learning outcome 
แล้วก็หลักสูตรมีการตอบรับเรื่อง aging society หรือ 
life long learning อย่างไร 
ประเด็น 2. ผลงานตีพิมพ์และการจบการศึกษา: ผลงาน
ตีพิมพ์ ต้องมีตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558 หรืออย่างไร 
ไม่ได้กล่าวรายละเอียดชัดเจน 
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 64 ก็มีความน่าสนใจด้วย
บริบทที่เปลี่ยนไป ท าให้การวางแผนหลักสูตรต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง 
1. ปรัชญาการศึกษา ที่เขียนมาเริ่มจากการ “มุ่งมั่นใน
การผลิตดุษฏีบัณฑิต....ผลิตนักวิจัย....” ไม่น่าจะใช่
ปรัชญาและก็ยาวเกินไป แตกแขนงมาก กลายเป็นแนว
พันธกิจมากกว่าปรัชญา ควรเขียนเป็นอุดมการณ์ กรอบ
ความคิดที่เข้าใจง่าย กระชับ น าไปสู่การไขปริศนา ให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ เช่น การมุ่ง
ก า รศึ กษ าแบบ  Outcome based learning นั้ น จ ะ
ประสบความส าเร็จด้วย “การพัฒนาคนให้รู้ลึกและรู้รอบ
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง” หรือ 

 
 

ในการสอนรายวิชาข้ามศาสตร์ หลักสูตรมีแผนที่จะ
เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร เช่น รายวิชา 
342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี และหลักสูตรออกแบบ
ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการใน
พื้นที่เพื่อประยุกต์เป็นโจทย์วิจัยและแก้ปัญหาดังกล่าว
ผ่านองค์ความรู้ที่มี ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะ Life Long 
Learning ให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานตีพิมพ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558 ได้
โดยระบุไว้ในหมวดที่ 5 หน้า  43 “เกณฑ์ การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร”  

 
 
 

 
ได้ปรับแก้ให้กระชับ ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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“การเรียนรู้ที่ประจักษ์ชัดต้องเกิดจากกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้จากการท างานจริง” เป็นต้น   

1.1 ความส าคัญ หลักการและเหตุผล ที่เขียนมาเปน็
มุมมองจ ากัดจากข้อมูลที่ทราบได้ทั่วไป เช่นการตลาด 
สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐน่าจะเป็นการบรรยายข้อมูล
เฉพาะ ผลจากการสัมภาษณ์หรือข้อมูลความคาดหวังจาก
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ มคอ.1 ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ตัว
นักศึกษา คณาจารย์ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย และข้อมูล
จากรัฐ แผนต่างๆของรัฐ โดยเฉพาะข้อมูลจากเกษตรกร
ในชุมชน ชาวสวนยางผู้ประกอบการด้านยางธรรมชาติ
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่กลับมาจากสหกิจหรือศิษย์เก่าที่
อยู่ ในระบบการท างานแล้วว่าในสถานประกอบการ
ต้องการทักษะหรือความรู้ใหม่ ๆ ด้านใดอะไรบ้าง เพื่อ
หลักสูตรจะได้มีการปรับปรุงรายวิชาและแผนการเรียนที่
เหมาะสม และอาจารย์ผู้สอนจะได้ปรับว่าการสอนตรง
ตามความต้องการตลาดในยุคปัจจุบันหรือไม่รวมกัน ผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์อย่างไรจึงออกมาเป็น หลักการ
และเหตุผลที่มีความเฉพาะตัวที่ต่างจากเดิมหรือหลักสูตร
อ่ืนที่คล้ายกันน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร 
ส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนส าคัญที่บรรยายอย่างละเอียด 

1.2 วัตถุประสงค์ มี 6 ข้อ เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุงมีข้อดีที่ระบุละเอียดในเชิงพฤติกรรม 
และผนวกมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนกับ
วิจัยและนวัตกรรม เช่น ข้อ 1 ความรู้ที่มีคือระดับที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาพอลิเมอร์ และเฉพาะ
พลาสติกชีวภาพกับยางธรรมชาติ ข้อ 2 ก็เพิ่มเติมทักษะ
ด้านการประยุกต์ บูรณาการสู่นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์
และเฉพาะกลุ่มพลาสติกชีวภาพกับยางธรรมชาติ ซึ่งใน
หลักสูตรนั้นพลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติจะมีความ
แตกต่างอย่างไรกับความรู้ทางพอลิเมอร์ทั่วไป ท าให้คิด
ว่าชื่อหลักสูตรน่าจะระบุเป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ชีวภาพ/ฐานชีวภาพ และการเพิ่มทักษะบริหาร
จัดการ ในข้อ 3 ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีค้น
ข้อมูลที่ต้องการเอง ในข้อ 4-6   

 

 
 
ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลักสูตรยั งคงใช้ชื่ อสาขา “วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพอลิเมอร์” เนื่องจากกระชับและครอบคลุมทั้ง
พลาสติกชีวภาพ และยางธรรมชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง มี 2 แผนใน 5 ปี คือ 
แผน Work integrated learning ตัวชี้วัด ควรจะ

เพิ่ม “จ านวนวิชาที่มี problem-based learning ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ก าหนดปัญหาหรือมี
ส่วนได้เสียกับปัญหา” หรือหลักฐานแสดง “การมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการท างานจริง” 

แผนเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาไทย กล
ยุทธ์ที่ (2) –(4) เน้นให้มีการใช้ภาษาจริง ได้แก่ทักษะการ
เขียนรายงานและการพูดน าเสนอ แต่จะทราบอย่างไรว่า
เกิดการพัฒนาขึ้น หมายความว่าควรมี feed back จาก
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาฯจากการ
ตรวจรายงานเป็นตัวชี้วัดหรือหลักฐาน ถ้าไม่มีตัวชี้วัดได้ก็
ไม่น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดี  หลักสูตรควรมีระบบทวนสอบ 
Tell me more ว่ามีประสิทธิภาพคงที่สม่ าเสมอ สามารถ
เข้าถึง ตรวจเช็คคะแนนผ่านออนไลน์ได้ดี เพื่อติดตาม
พัฒนาการการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาฯ 
 หลักสูตรปรับปรุงใหม่จัดให้มีการเรียนการสอนทั้ง
แบบที่ 1 (ทั้ง 1.1-1.2) และ แบบที่ 2 (ทั้ง 2.1 และ 2.2) 
(หน่ ว ย กิ ต ทั้ ง ห ม ด เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
บัณฑิตศึกษา 2558) มีก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาเฉพาะ
ตามแบบที่เลือกเรียน รวมรับทั้ง 4 แบบจ านวนรวมปีละ 
10 คน ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ในข้อ (3) จะ
เป็นปัญหากับหลักสูตรเพราะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
การใช้กลยุทธ์ข้อ 2.4 (4) จะเป็นอย่างไรหากเขียน
รายงานด้วยภาษาไม่ดี อาจารย์หรือกรรมการก็จะอ่านไม่
รู้เรื่อง และจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ถ้าเขียนรายงานมี
ภาษาดีขึ้น นักศึกษาจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองพัฒนาขึ้น 

ข้อ 2.6 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งที่ไม่มี
การจ้างอาจารย์ต่ างประเทศมาสอนควรทบทวน
งบประมาณซึ่งหนักที่ค่าใช้จ่ายบุคคลากร 

ข้อ 3 หลักสูตรปรับปรุงจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เป็นแบบ active learning ทั้งหมด วิชาสัมมนาควรจัดให้
ลงทะเบียนเรียนปีละครั้ง คือ ปีแรกและปีที่สอง เพื่อให้
นักศึกษาได้ update ความรู้ใหม่ ๆ ตลอด ทั้งในบทบาท

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลักสูตรมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามที่ระบุในหน้าที่ 12 โดย
คณาจารย์จะให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้น า
ปรับปรุงต่อไป 

 
 
 
 
 

 
 
งบประมาณที่จัดสรรในส่วนของบุคลากรใช้บริหารทั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
 
ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เสนอและผู้ฟัง/อภิปราย ซึ่งในแบบหลังจะช่วยให้การ
สัมมนามีโมเมนตัม และได้ฝึกภาษาอังกฤษ (ตารางแบบ 
2.1-2.2 คอลัมน์ที่  3 พิมพ์บรรทัดตก ตัวเลขไม่ตรง
บรรทัด แก้ไขด้วย) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ จัดแผนการเรียนรายวิชา 4 
วิชาให้ครบหมดในเทอมต้นปีแรก นักศึกษามีโอกาสฝึกลง
มือปฏิบัติจริง เพียงในเทอมแรกเท่านั้น จากนั้นก็จะเป็น
งาน thesis ยาวตลอดจนจบ ท าให้อาจจะหนักเพราะต้อง
เรียนแบบ active/work integrated ด้วย  

การถ่ายทอดปลูกฝังทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นของ
นักศึกษาแบบที่ 1 คือไม่มีเลยเพราะท าวิทยานิพนธ์อย่าง
เดียว (แม้มีสัมมนา และวิชา research ethics) ชั่วโมงที่
จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจึงแทบไม่มี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ ต้องการจะวัดอย่างไรส าหรับ
นักศึกษาแบบที่ 1 เช่น นักศึกษาจะรู้เรื่อง BCG อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายรายวิชาที่ไม่ค่อยชัดเจนคือ “การพัฒนาพอ

ลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีขียว” ควรมีนิยามเทคโนโลยีสี
เขียว (เช่น ลดการใช้สารเคมี เพิ่มการใช้วัสดุธรรมชาติ 
ลดคาร์บอน คืนความเขียว) “BCG economy” หมายถึง 
BCG ecosystem ซึ่ ง จ ะ เป็ น คนละคว ามหมายกั บ 
economy 
    ขาดค าอธิบายรายวิชาที่สร้างผู้น าหรือการเป็น
ผู้ประกอบการสอดแทรกในรายวิชาใดวิชาหนึ่ งที่
เก่ียวข้องเพื่อฝึกและพัฒนาแนวคิดให้กับนักศึกษา 

 
 
 
 
นักศึกษาที่เรียนแผน 2 ต้องเรียนรายวิชาให้เสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาแรกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์โดยยังไม่เริ่มท า
วิทยานิพนธ์ ท าให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการศึกษา
รายวิชาดังกล่าว  

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เรียนแผน 1 คือ นักศึกษาที่
มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์อย่างน้อย 3 ปี (แผน 1.1) และ 
อย่างน้อย 5 ปี (แผน 1.2) นอกจากนี้นักศึกษาจะต้อง
ผ่านกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และจะต้องสอบ
ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนเริ่มท าวิจัย ดังนั้นนักศึกษา
จะได้รับการพัฒนาความสามารถวางแผนและออกแบบ
การวิจัย โดยบูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ส าหรับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ได้ มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพ
หรือนวัตกรรมยางธรรมชาติได้ และการก าหนดหัวข้อวิจัย
วิทยานิพนธ์ได้จากการลงพื้นที่จริงเพื่อพูดคุยกับผู้น า
ชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับก าหนดกรอบการ
วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ และมีการร่วมคิดและร่วม
ท างานวิจัยกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก โดย
ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและ
ส่งผลให้เกิดการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ได้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา 342-631 การพัฒนาพอ
ลิ เมอร์ เพื่ อ เทคโนโลยีสี เขี ยว ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

ได้เพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
และพัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการในรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชาที่ เกี่ ย วข้ องกับการบริ หาร 

นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมี
คุณวุฒิสาขาพอลิเมอร์หรือเคมีจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่ให้
ค าอธิบายรายวิชาไว้ การจัดการเรียนตามที่หลักสูตร
บรรยายไว้ว่ามีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ตรงนี้
สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
ตรงในสาขานั้นมาเสริมและถ่ายทอดประสบการณ์หรือ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ตรงกับวิชา การจัดเรียนข้ามศาสตร์ก็
น่าจะท าได้ถ้ามีหลักสูตรภาษาอังกฤษในสาขาข้ามศาสตร์
นั้น 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
 ข้อ 1 กลยุทธ์จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้เข้าถึง
หลักสูตรในแบบที่ต้องการ (คุณลักษณะพิเศษ) จะเป็นไป
อย่างไรเมื่อจัดการเรียนรายวิชาไว้ในเทอมแรกเทอมเดียว 
ส่วนนักศึกษาในแบบที่ 1 ไม่ต้องลงรายวิชา กลยุทธ์ข้อ 
(1) (2) (4) ก็จัดให้ไม่ได้ คุณลักษณะพิเศษข้อ (3) จะเกิด
ได้จากกลไกอะไร 
 
    ข้อ 2 การเขียน PLO ต้องบรรยายพฤติกรรมที่
ต้องการเห็น หรือวัดได้ มิฉะนั้นจะท าให้การประเมินผล
และการจัดวิธีการเรียนการสอนยาก ในล าดับขั้นการ
เรียนรู้ เช่นใน PLO3-PLO5น่าจะหมายถึง  literacy 
hierarchy เช่น Bloom’s Taxonomy กล่าวถึงล าดับขัน้
ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ฐ า น สู่ ย อ ด ไ ด้ แ ก่  remember, 
understand, apply, analyze, evaluate, create 
ฉะนั้น PLO3-PLO5 3 ข้อนี้จึงอยู่ในกลุ่มความรู้และ
ทักษะทางปัญญา 
     PLO3 PLO9 น่าจะสอดคล้องกับการเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 
     PLO6-PLO9 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ขึ้นต้นด้วย บูรณา
การ พัฒนา บริหารจัดการ PDCA ค าเหล่านี้จะต้องวัดผล
ได้ 

342-643 การจัดการนวัตกรรม ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรมีแผนด า เนินการตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสอบวัด

คุณสมบัติ (QE) และจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานพินธ์
ก่อน เริ่ มวิ จั ย  ดั งนั้ นนักศึกษาจะได้ รับการพัฒนา
ความสามารถวางแผนและออกแบบการวิจัย โดยบูรณา
การความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับเศรษฐศาสตร์
สมัยใหม่ได้ มุ่งเน้นพลาสติกชีวภาพหรือนวัตกรรมยาง
ธรรมชาติได้ ตามคุณลักษณะพิเศษข้อที่ (3) 

PLO 1 – 3 ได้จัดอยู่ในกลุ่มความรู้และปัญญาตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ห ลั ก สู ต ร มี แ ผ น ก า ร ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า น า เ ส น อ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดย
คณะกรรมการหลักสูตรจะเป็นผู้ประเมินโดยใช้รูบริค
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ PLO กับมาตรฐานคุณวฒุิ

ฯ ข้อ 5 โดยเฉพาะ 5.2 น่าจะเพิ่มได้ใน PLO8-PLO9 
และควรปรับให้ PLO 11 ข้ออยู่ในหน้าเดียว 

ข้อ 4 ตาราง PLO กลยุทธ์การสอนฯ กลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในข้อ PLO4-PLO5 กลยุทธ์การ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนไม่ได้จะ
ประกันว่านิสิตจะรู้ในด้านพลาสติกชีวภาพและนวัตกรรม
ยางธรรมชาติได้อย่างชัดเจน เป็นการเขียนกลยุทธ์ทั่ว ๆ
ไป ไม่ เจาะจงเฉพาะด้านส่วน PLO ข้อ อ่ืน ๆ การ
ประเมินผลก็ท าได้ยาก ขาดความเฉพาะเจาะจง การ
จัดการเรียนก็ยากตาม ท าให้การจัดการศึกษา กิจกรรม
ต่าง ๆ จัดเมื่อไรอย่างไรให้ได้ PLO ครบถ้วน เช่น กล่าวถึง
การฝึกงาน การเรียนของแบบที่ 1 และแบบที่ 2 จัด
แผนการเรียนอย่างไร นิสิตจะเข้าใจไหมว่าท าไมต้องไป
ฝึกงาน เพื่อจะได้ LO อะไร (ให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพ 
น าไปใช้ในอาชีพอย่างไร ต้องมีความรู้ด้านใดรองรับบ้าง) 
หรือต้องสร้างทักษะอะไรก่อน เมื่อใด เพื่อให้นิสิตแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมาระหว่างการฝึกงาน เพื่อจะวัดผลได้ 
อย่าลืมจัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาและผู้ประกอบการให้ความเห็นกลับมาด้วย  

กลยุทธ์ การสอนฯ ในส่ วนที่ เป็นรายวิชาและ
วิทยานิพนธ์อาจมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เน้นการวิ เคราะห์ออกแบบและพัฒนาตัววัสดุส่วน
เทคโนโลยีการพอลิเมอร์เน้นการผลิตน าไปใช้ นวัตกรรม
(ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ) และบริหารจัดการตาม
แนวทาง ecosystem แบบ BCG แต่ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีวา่
จะจัดวิธีการสอนอย่างไรในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง (ปกติก็เขียนด้วย
ตนเอง) ที่จะท าให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ PLO 11 ข้อ
ได้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ได้จากการประเมิน
การสัมมนา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์ การสอบ DQE ฉะนั้นแบบประเมินการสอบ

กลาง ซึ่งครอบคลุมข้อเสนอแนะที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ามา
ทั้งหมด 

ได้ เพิ่มเติมตามและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ได้แก้ไขกลยุทธ์การสอนตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศน์นักศึกษา
โดยมีการชี้แจง PLO และแผนการศึกษา รวมถึงกิจกรรม
เสริมต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเห็น
ภาพรวม นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดประชุมติดตาม 
ประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ PLO ทั้ง 5 ข้อ 

ด า เนินการผ่านรายวิชาสัมมนา การสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และการรายงานความก้าวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรจัดท ารูบริคกลางที่สอดคล้องกับ PLO และ

ครอบคลุมทักษะทุกด้านเพื่อใช้ประเมินนักศึกษา 
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เหล่านี้จะต้องจัดท าให้สอดคล้องบ่งชี้ PLO ข้อที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 5 แผนที่ฯ ในรายวิชามีหน้าที่กระจาย PLO 11 
ข้อ แต่ไม่ปรากฏกลยุทธ์การสอนในข้อ 4 จึงควรปรับกล
ยุทธ์การสอนในข้อ 4 ให้มีความสอดคล้องกันกับรายวิชา
สอนข้อ 5 

ข้อ 6 ควรจะกล่าวถึงผลงานตีพิมพ์ด้วย และน่าจะ
เป็นพฤติกรรมที่แสดงความสามารถของนักศึกษา
หลังจากได้รับการเรียนตามกลยุทธ์การสอนที่จัดไว้ เช่น 
ในปีแรกแบบ 1.1 นักศึกษาต้องประยุกต์และสังเคราะห์... 
จะเห็นได้จากพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างไร (สามารถ
เขียนต้นฉบับบทความวิชาการ งานวิจัย) หรือมีความ
ช านาญใช้เครื่องมือวิเคราะห์ แสดงเป็นพฤติกรรมแบบใด
ที่เจาะจง (เช่น ความสามารถในการเตรียมตัวอย่างที่
ซับซ้อนถูกต้อง ความแม่นย าในการด าเนินตามขั้นตอน
การทดสอบ การช ารุดของเครื่องเนื่องจากนักศึกษาใช้
งานผิดพลาดลดลง การอภิปรายผลในกลุ่มนักศึกษาเชิง
ลึกเกิดขึ้นอย่างชัดเจน) 
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

 ข้อ 2.1 แนวทางที่เขียนเสนอเหมือนจะเน้นการทวน
สอบผลการเรียนรู้จากการสอบต่างๆ เช่น  ดูความ
เหมาะสมของข้อสอบ สอบ QE สอบโครงร่างฯ และสอบ
อ่ืนๆ อันที่จริงเป็นการทวนสอบฯนี้หมายถึงการตรวจเช็ค
กลับอีกครั้งว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไป
ตาม Course learning outcome และPLO ด้วยมาก
น้อยแค่ไหน การวัดผลด้วยการตัดเกรดมานั้น มีความ
น่าเชื่อถือแค่ไหน เช่น หลักสูตรอาจวิเคราะห์จากมิติด้าน
การวัดผล คือ นักศึกษาได้เกรด A B มากกว่า 50% 
แปลว่าได้ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังจริงไหม เชื่อถือได้ 
การกระจายคะแนนเป็นโค้งมาตรฐานสม่ าเสมอทุกครั้งที่
สอน อันนี้เป็นการมองในมิติการวัดผลการสอบอย่างเดียว 
จะสร้างระบบหรือกลไกวิเคราะห์จากหลายมิติของการ
ติดตามผลการเรียนรู้ที่คลอบคลุมรอบด้านกว่านี้ได้ไหม  

 
 

 
 
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 
 
หลั ก สู ต ร จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ค า แ น ะ น า ข อ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทางหลักสูตรจะมีแนวทางการประเมิน
ครอบคลุมทุกด้าน 
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ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท าหน้าที่ก าหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์การทวนสอบฯ จะใช้
ระบบกลไก หลักการอย่างไร ต้องมีการทวนสอบฯ
รายวิชาอย่างน้อย 25% ว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาทุกข้อโดยสมบูรณ์หรือไม่ 

ข้ อ  2.2 เ ห ม า ะ ส ม ดี  แ ต่ ก า ร ห า ข้ อ มู ล จ า ก
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต หรือบัณฑิตเองก็อาจได้รับ
ความร่วมมือไม่มาก 

ข้อ 4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ควรมีขั้นตอน
โปร่งใสชัดเจน (ระบุประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการ
อุทธรณ์ฯ) เช่น ยื่นค าร้องที่หน่วยงานใด หน่วยงานดูแล
รับผิดชอบคือหน่วยใด มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ
หน้าที่และสิทธิของนักศึกษา  

 
 
 

หมวด 6 การพัฒนาอาจารย์  
เหมาะสมดี ขอเสนอควรเน้นพัฒนาอาจารย์ในเรื่อง

ความเข้าใจการเรียนสมัยใหม่ที่เน้น outcome based 
การใช้  project based learning ผสมผสานกับการ
เรียนรู้จากการวิจัยที่เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่ความส าเร็จของ
ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง ปัญหาคืออาจารย์มุ่งพัฒนา
วิชาการของตนเอง แต่ไม่พัฒนาการสอนรายวิชา (วิธีการ
สื่อสารเนื้อหาให้นักศึกษารับสารได้มากที่สุด เข้าใจดีที่สุด 
จดจ าดีที่สุด และการวัดผลที่เหมาะสม) และวิจัย (เรียนรู้
ผ่านกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง) อีกประการหนึ่งคือทิศ
ทางการพัฒนาอาจารย์ตามบทบาทหน้าที่ที่หลักสูตรคิด
ว่าเหมาะสม เช่น เห็นว่านักศึกษาโตแล้วมีเป้าหมายของ
การมาเรียนก็ต้องรับผิดชอบตนเอง มาเรียนก็ต้อง
แสวงหาผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการเอาเอง อาจารย์
เป็นโค้ช และ facilitator มากกว่าจะเป็น teacher ถ้าคิด
เช่นนี้ว่าบทบาทอาจารย์ คือ coach และ facilitator การ
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรก็ต้องเน้นไปในทางนี้ เป็น 
coach ที่ดีที่ เก่ง  หรือ facilitator ที่คล่องรวดเร็ว มี  
connection ดี ในทางกลับกันหากเน้นวิชาการเข้มข้น

หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาตาม mapping ในแต่ละวิชาที่ได้ระบุไว้ในหน้าที่ 
39 

 
 
 
 
 
ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยและข้อร้องเรียนสามารถ

ยื่นค าร้องได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ค าร้องของนักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาต้องการยื่น
ค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ สามารถยื่นค า
ร้ อ ง ผ่ า น ก อ ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
มหาวิ ทยาลั ยส งขลานคริ นทร์  โ ดย หลั กสู ต ร จะ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจหน้าที่และสิทธิของนักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศ 
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อาจารย์ก็ควรมีบทบาทของ teacher สอนหลักวิชา 
ทฤษฏีต่างๆ มากกว่าชี้น าแนวทางแบบโค้ช หรือจะเป็น
แบบผสมผสาน 
หมวด 7-8 

เหมาะสมดี กรณีหมวด 8 เสนอให้เรียนรู้ประเมิน
ภาพรวมหลักสูตรตามแบบมหาวิทยาลัย และการทบทวน
ผลประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตร
ที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

การประชาสัมพันธ์ที่ดี ใ ห้ เข้าถึงนักศึกษาที่จะ
ตัดสินใจมาเรียน และจบได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป
และการร่วมงานกับชุมชนหรือผู้ประกอบการก็ต้องไม่เป็น
ภาระนักศึกษาจนท าให้ไม่จบอย่างที่ควร (ต้องประเมิน
ความพร้อมของผู้ประกอบการ เช่น ขาดแคลนทรัพยากร 
ความพร้อมของเครื่องมือ การเดินทางล าบาก ความไม่
เป็นมิตรหรือไม่เอาใจใส่) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาวี ศรีกูลกิจ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพิ่มเติม graft polymerization ในรายวิชา 342-

600 พอลิเมอร์เคมีและฟิสิกส์ขั้นสูง 
 
 
เพิ่มเติม Bacterial cellulose ในรายวิชา 342-631 

การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีเขียว 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเพิ่ม
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมในรายวิชา 342-601 การ
สังเคราะห์และวิ เคราะห์พลาสติกชีวภาพและยาง
ธรรมชาติ 

ได้เพิ่มเติมหัวข้อนี้ในรายวิชา 342-621 การพัฒนา
พอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน 

 
คุณจันทร์สมร มะเอียด 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยภาพรวมหลักสูตรของทางสถาบัน ได้มีการจัดการ

หลักสูตรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน อีกอย่างทางสถานบันได้มีการเปิดกว้างให้องค์กร
ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากรผ่าน 
work integrated learning แต่อย่างไรก็ตามอยากจะ
แนะน าให้ทางสถาบันพิจารณา 
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(1) ฝึกทักษะการท างานจริงของระดับดุษฏีบัณฑิต
โดยการเรียนรู้การท างานในองค์กรช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) มีการติดตามผลของภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

ในเรื่องทักษะการสื่อสาร (พูด ฟัง เขียน) และสิ่งสาคัญ 
คือการพรีเซ็นต์งานทุกภาคการศึกษา เราจะต้องยอมรับ
ว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค จะมีความเก่ง
ทางด้านความรู้ และทักษะการท างาน แต่เรายังต้อง
ปรับปรุงเรื่องการพรีเซ้นงาน เมื่อเทียบกับนักศึกษาใน
เมืองใหญ่ 

 
 
 
(3) การศึกษาดูงานที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ ที่มี

การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ และมีการ apply circular 
economy เพื่อให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียน
มากับการใช้งานจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่มีการท างานในภาคฤดู
ร้อน อย่างไรก็ตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะใช้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
PLO 1 - 3 คือ การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการและ
สถานประกอบการจริง นอกจากนี้หลักสูตรมีแผนการการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือชุมชนท้องถิ่น 
โดยการลงพื้นที่ จริ ง เพื่ อพูดคุยกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
ก าหนดกรอบการวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ และมีการ
ร่วมคิดและร่วมท างานวิจัยกับผู้ประกอบการและ
หน่วยงานภายนอก ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การ
ท างานจริงนอกสถาบันเพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด
เชิงกลยุทธ์ 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 ได้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 100% นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบรรยาย
เป็นภาษาอังกฤษ 100% ในทุกรายวิชา ได้ก าหนดให้มี
สัดส่วนคะแนนจากทักษะการน าเสนอนักศึกษาต้องมีการ
น าเสนอในวิชาบรรยาย วิชาสัมมนา การรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างและสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ กิจกรรมทั้งหมดต้องใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในระหว่างการน าเสนอ 
และอาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาหลังจาก
การน าเสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาปรับปรุง 

หลักสูตรได้ก าหนดรูปแบบของรายวิชาที่เป็น  Work 
Integrated Learning โดยผ่านการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ
จริงผ่านการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ความรู้จากการปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง
ในสถานประกอบการนั้น ๆ มาปรับเข้ากับความรู้ในเชิง
ทฤษฎีในชั้นเรียน โดยเฉพาะรายวิชา 342-610 ชุดวิชา
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยางธรรมชาติ 342-621 
การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน 342-631 การ
พัฒนาพอลิ เมอร์ เพื่ อ เทคโนโลยีสี เขี ยว  342-633
เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี และสามารถกลั่นกรองเพื่อสร้าง
องค์ความรู้หรือมุมมองใหม่ 
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ดร.วรรณภา ชูเมฆา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องด้วยตัวผู้ประเมินท างานในสายของโรงงาน

อุตสหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสหกรรมพลาสติก 
(การผลิตมาสเตอร์แบทช์และการท าคอมปาวด์ของสีและ
สารเติมมแต่ง) มีทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหลายแผนกไม่ว่าจะเป็น ฝ่าย
เทคนิค ฝ่ายการผผลิต และการขาย อีกทั้งยังได้ติดต่อ
โดยตรงกับลูกค้า และ supplier จึงจะขอส่งมอบความ
เข้าใจและประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่
ก าลังท า และจากการพบเจอเพื่อร่วมงานที่หลากหลาย 

การผสมและการขึ้นรูปพอลิเมอร์อาจจะมีการเสริม
ในเร่ืองของเคร่ืองมือในการข้ึนรูปแต่ละชนิด ลักษณะของ
สกรู การออกแบบสกรู เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพลักษณะ
การท างานของเคร่ืองมือนั้นๆ การเลือกชนิดของพลาสติก
ให้เหมาะกับงานและเครื่องมือ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมต่อ
ยอดจากการเรียนของป.ตรี 

 
สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก เป็นที่รู้กันดีว่า

ในวงการพลาสติกมีการเติมแต่งสารเคมีต่างๆ ลงไปเพื่อ
ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร ขึ้ น รู ป พ ล าส ติ ก นั้ น ขึ้ น ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ขึ้ น 
(processing aid) ยังช่วยในเรื่องของรักษาสภาพของ
พลาสติก (processing stabilizer) และรักษาสภาพและ
เป็นการยืดอายุการใช้งาน ( long-term stability) จึง
อยากให้หลักสูตรมีการเพิ่มเติมและเน้นย้ าในเรื่องการ
สารเคมีและการท างานของสารเคมีชนิดต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจในกระบวนการท างานของสารเคมีและพลาสติก 
และวิธีการตรวจสอบว่าจะสามารถรู้ได้ยังไงว่าสารเติม
แต่งพวกนั้นให้ผลที่ดีต่อพลาสติก ถ้าพูดในแง่ของ 
Circular economy การน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ หรือ
ที่เรียกกันว่า PCR (post-consumer resin) ก็ได้รับความ
นิยมอย่างสูงในขณะนี้ ดังนั้นการได้มาซึ่ง PCR ทางผู้ผลิต 
PCR เองอาจจะต้องมีการเติมสารเคมีต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสมบัติต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ และในปัจจุบันได้มีการ
ใช้งาน PBS, PLA, PBAT และ TPS กันอย่างหลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้งาน เนื่องจากราคาวัสดุที่ค่อนข้างแพงและขึ้นรูป

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิ
เมอร์ขั้นสูง นอกจากสอนบรรยายแล้ว รายวิชานี้ได้จัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ท าให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเห็นและเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ใน
องค์กรที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หลักสูตรได้ออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษาตาม PLO 2 และ PLO 3 

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ โดยวิชาเลือกที่หลักสูตรออกแบบไว้ครอบคลุมตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้หลักสูตรได้
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาตาม PLO 2 และ PLO 3 
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ด้วยสภาวะที่แตกต่างไปจากพพอลิเมอร์ทั่วไป จะท ายังไง
ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทั้งนี้ต้องอาศัยการใช้หลักการการ
ขึ้นรูปและสารเติมแต่งเข้าไปช่วย 

เรื่องของพลาสติกชีวภาพในหลักสูตรอาจจะมีการ
แบ่งแยกประภท และที่มาของพลาสติกชีวภาพแต่ละชนดิ 
อาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการย่อยสลาย 
biodegradation, degradation แ ล ะ  compostable 
เพราะในระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสากหรรมที่มี
การวิจัยจะเน้นลึกลงไปถึงกระบวนการตรวจสอบการ
ย่อยสลายชนิดต่างๆ การระบุมาตรฐานการทดสอบใน
เรื่องของย่อยสลายลงไปด้วยจึงมีความจ าเป็น ว่าที่
ทดสอบสอดคล้องกับมาตรฐานอะไร เช่น EN, ASTM, 
DIN, ISO เพื่อให้ทราบคร่าวๆ เพราะว่าแต่ละพื้นที่มีการ
ใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไป รวมถึงตราสัญลักษณ์ และ 
certificated ต่างๆ ที่จะได้มาเมื่อมีการน าสินค้าตัวนั้นไป
ท ด ส อบ ต า มม าต ร ฐ า นนั้ น ๆ  เ พ ร า ะ ต อนนี้ ท า ง
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการใช้พอลิเมอร์ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างสูง และนอกจากการใช้ 
biopolymer แล้ว วิธีการต่างๆ ที่ท าให้พอลิเมอร์ทั่วไป
ย่อยสลายได้ อย่างเช่นการใช้ enzyme or catalyst ใส่
ลงไปใน PE and PP เป็นต้น เพื่อให้พลาสติกทั่วไปย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ (compostable) 

สอดแทรกการเรียนการสอนในเรื่องของมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ISO, GMP, 
HACCP, audit system แ ล ะ / หรื อ  waste manage-
ment (ส าหรับสายอุตสหกรรม) 

การน าเสนอผลงานอาจจะมาจากการฝึกฝนของตัว
นักศึกษาเอง แต่อาจจะมีการให้คะแนนในรายวิชาที่มีการ
น าเสนอ (วิชาสัมมนา หรือ การายงานความก้าวหน้าแต่
ละครั้ ง )  ด้ วยการเอาคะแนนบุคลิกภาพจากการ 
feedback ของคณาจารย์ และเพื่อนๆ ตามหลักของการ
น าเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้น
ต่อไป 

 
 

 
 
 

หลักสูตรได้ก าหนดห้วข้อการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในรายวิชา 342-621 การพัฒนาพอลิ
เมอร์เพื่อความยั่งยืน และรายวิชา 342-631 การพัฒนา
พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยีสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้ก าหนดหัวข้อการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในรายวิชา 342-621 การพัฒนาพอลิ
เมอร์เพื่อความยั่งยืน 342-632 นวัตกรรมและการ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 100% ในทุกรายวิชาได้
ก าหนดให้มีสัดส่วนคะแนนจากทักษะการน า เสนอ
นักศึกษาต้องมีการน าเสนอในวิชาบรรยาย วิชาสัมมนา 
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่าง
และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ กิจกรรมทั้งหมดต้องใช้
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในระหว่างการ
น าเสนอ และอาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
วิธีการเขียนรายงานหรือน าเสนอผลการ ควร

ค านึ งถึ งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรายงาน 
อย่างเช่น ชนิดของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษาควรจะ
เท่ากันในรายงานเดียวกัน (ความคิดเห็นส่วนตัว เนื่องจาก
การเป็นหัวหน้างานและจะต้องตรวจสอบรายงานพื่อส่ง
ต่อให้ลูกค้าหรือส่งต่อให้หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ดังนั้น
จุดนี้ถือว่ามีความส าคัญในฐานะหัวหน้างาน) 

การให้นักศึกษาดุษฎีได้มีการฝึกสหกิจ หรือฝึกงาน
ตั้งแต่ปริญญาตรี ถือว่ามีความส าคัญต่อการท างานและ
การเรียนศึกษาต่อ เพราะจะได้รู้ระบบของการท างานใน
ภาคอกชน หรืออุตสาหกรรม เพราะการฝึกงานจะสามา
ถฝึกฝนทักษะการท างานและการเรียน/ค้นคว้าได้ 

 
การใช้ โปรแกรมต่ า งๆ  ไม่ ว่ า จะ เป็น  email, 

outlook, หรืออ่ืนๆ อาจจะมีการเพิ่มเติมแทรกสอดลงไป 
ในวิชาการเรียนการสอน เช่นการขึ้นต้น หรือการลงท้าย
อีเมล เพื่อให้สามารถโต้ตอบได้อย่างสุภาพ เหมาะสม 

การรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาด้วยกันมี
ความส าคัญ เพราะจะได้ศึกษางานของคนอ่ืนที่ไม่ใช่ของ
เราเอง เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไปท างานเราจะได้เจอกับงาน
ของเพื่อที่เราเคยฟัง การใหนักศึกษากลุ่มเดียวกันมีส่วน
ร่วมในการฟังงานวินัยหรือการน าเสนอผลงานของเพื่อน
ร่วมกลุ่ม ถือเป็นเร่ืองที่ดี เพราะว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์ท าให้ ง่ายต่อการท างานใน
อนาคตเผื่อจะต้องเจอกับเรื่องที่เพื่อนในกลุ่มเคยน าเสนอ 

นักศึกษาหลังจากการน าเสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
นักศึกษาปรับปรุง 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนครอบคลุมตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเพิ่มหัวข้อดังกล่าวใน
รายวิชา 342-641 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาการ
เขียนโครงการวิจัย 
 
 
 

หลักสูตรได้ก าหนดรูปแบบของรายวิชาที่เป็น  Work 
Integrated Learning โดยผ่านการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ
จริงผ่านการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ความรู้จากการปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง
ในสถานประกอบการนั้น ๆ มาปรับเข้ากับความรู้ในเชิง
ทฤษฎีในชั้นเรียน 

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลดังกล่าวได้สอดแทรก
ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

 
หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชา 342-642 การศึกษา

ด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ใหม่  ที่ มีผลกระทบต่อชุมชน สั งคม อุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ยังออกแบบให้รายวิชา 342-662 สัมมนา 2 ได้
มีการรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีพอลิ เมอร์ที่ น่ าสนใจและทันสมั ย 
นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ ในการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้า
ฟั ง เพื่ อจะได้ เรียนรู้ งานวิจัย อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
วิทยานิพนธ์ของตนเอง  
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  แก้วตาทิพย์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี

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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 

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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

342-621 DEVELOPMENT OF POLYMER FOR 
SUSTAINABILITY 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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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., 2017. Green composites based on 
thermoplastic starch and rubber wood sawdust. Polymer Composites 38(6): 1063-
1069.  

 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  เพชรวโรทัย 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
342-211 POLYMER CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 
342-310 BASIC POLYMER AND POLYMER PROPERTIES 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 

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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-601 SYNTHESIS & CHARACTERIZATION OF BIOPLASTICS 

& NATURAL RUBBER 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-631  DEVELOPMENT OF POLYMER FOR GREEN 
TECHNOLOGY 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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 
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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.   

 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Polymer Science and Engineering) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
342-505 POLYMER PROCESSING 2(2-0-4) หน่วยกิต 
342-533 POLYMER BLEND & POLYMER COMPOSIT  2(2-0-4) หน่วยกิต 
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342-692 THESIS 18(0-54-0) หน่วยกิต 
342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-602 ADVANCED POLYMER COMPOUNDING AND 

FABRICATION 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-610 MODULE: ADVANCED TECHNOLOGY & NATURAL 
RUBBER INNOVATION 

5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-632 POLYMER INNOVATION AND MANUFACTURING 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
342-633 BCG ECONOMY 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
342-642 INDEPENDENT STUDY 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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.  

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, 



 

 

77 

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: 107.  

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.  

 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนิดา  ชินผา 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Process Engineering, Polymer) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-601 SYNTHESIS & CHARACTERIZATION OF BIOPLASTICS & 

NATURAL RUBBER 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
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342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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.  

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ไชยบัญดิษฐ์ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Polymer Chemistry) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
342-211 POLYMER CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) หน่วยกิต 
342-212 WRIT & PRESEN IN POLYMER SCI 1(1-0-2) หน่วยกิต 
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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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
342-501 POLYMER SYNTHESIS 3(3-0-6) หน่วยกิต 
342-503 POLYMER CHARACTERIZATION 3(3-0-6) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-601 SYNTHESIS & CHARACTERIZATION OF BIOPLASTICS 

& NATURAL RUBBER 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-621 DEVELOPMENT OF POLYMER FOR SUSTAINABILITY 3((3))-0-6) หน่วยกิต 

342-641 
RESEARCH METHODOLOGY AND PROPOSAL 
DEVELOPMENT 

2((2)-0-4) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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 137(26): 48848.  

2. Junlapong K., Maijan P., Chaibundit C., Chantarak S., 2020. Effective adsorption of 
methylene blue by biodegradable superabsorbent cassava starch-based hydrogel. 
International Journal of Biological Macromolecules 158: 258-264. 

3. 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. 

4. 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. 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  กิตติกรณ ์
  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Fibre and Polymer Science) 

1. ภาระงานสอน 
1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี

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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
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 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-602 ADVANCED POLYMER COMPOUNDING AND 

FABRICATION 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-603 RESEARCH ETHICS 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
342-621 DEVELOPMENT OF POLYMER FOR SUSTAINABILITY 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
342-632 POLYMER INNOVATION AND MANUFACTURING 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS 72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
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2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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.  

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Chemistry and Physico Chemistry of Polymers) 
1.  ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 
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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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 

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 
342-784 SEMINAR IV 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-792 THESIS II 48(0-144-0) หน่วยกิต 

1.3 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-602 ADVANCED POLYMER COMPOUNDING AND 

FABRICATION 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-610 MODULE: ADVANCED TECHNOLOGY & NATURAL 
RUBBER INNOVATION 

5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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.  



 

 

83 

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.  

 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Theoretical and Physical Chemistry) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-610 MODULE: ADVANCED TECHNOLOGY & NATURAL 

RUBBER INNOVATION 
5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-631 DEVELOPMENT OF POLYMER FOR GREEN 
TECHNOLOGY 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
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2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Billah A., Techato K., Taweepreda W., 2020 energy conversion from wastewater 
sewage sludge, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering e2491. 

2. Ali Q., Taweepreda W., Techato K., 2020, Preparation and characterization of 
polymer electrolyte membrane from chloroacetate chitosan/chitosan blended with 
epoxidized natural rubber, Polymer Testing 82: 106924. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริญญา  จันทรักษ์ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Polymer Science and Engineering) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 
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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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-601 SYNTHESIS & CHARACTERIZATION OF BIOPLASTICS 

& NATURAL RUBBER 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-632 POLYMER INNOVATION AND MANUFACTURING 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
342-633 BCG ECONOMY 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
342-642 INDEPENDENT STUDY 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Arayaphan J., Boonsuk P., Chantarak S., 2020. Enhancement of water barrier 

properties of cassava starch-based biodegradable films using silica particles. Iranian 
Polymer Journal 29: 749-757. 

2. Maijan P., Amornpitoksuk P., Chantarak S., 2020. Synthesis and characterization of 
poly(vinyl alcohol-g-acrylamide)/SiO2@ZnO photocatalytic hydrogel composite for 
removal and degradation of methylene blue. Polymer 203: 122771. 

3. Junlapong K., Maijan P., Chaibundit C. , Chantarak S., 2020. Effective adsorption of 
methylene blue by biodegradable superabsorbent cassava starch-based hydrogel. 
International Journal of Biological Macromolecules 158: 258-264. 
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4. Boonsuk P., Sukolrat A., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis, A., Chaibundit, C., 
2020. Modified cassava starch/poly(vinyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: 
Structure and properties. Journal of Applied Polymer Science 137(26): 48848. 

5. Maijan P., Chantarak S., 2020. Synthesis and characterization of highly durable and 
reusable superabsorbent core–shell particles. Polymer Engineering and Science 
60(2): 306-313. 

6. 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. 

7. 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.  

8. Chantarak S., Chang J., Suwanboon S., Riyajan S., 2018. One-pot synthesis of 
ultrahydrophobic mesoporous silica nanoparticles. Materials Research Express 5(9): 
095030. 

9. 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.  

 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
342-511 INTRODUCTION TO ELASTOMERS 2(2-0-4) หน่วยกิต 
342-512 RUBBER CHARACTERIZA & TESTING 2(2-0-4) หน่วยกิต 
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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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
342-602 ADVANCED POLYMER COMPOUNDING AND 

FABRICATION 
4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-610 MODULE: ADVANCED TECHNOLOGY & NATURAL 
RUBBER INNOVATION 

5((4)-3-8) หน่วยกิต 

342-643 INNOVATION MANAGEMENT 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Sukhawipat N., Raksanak W., Kalkornsurapranee E., Saetung A., Saetung N., 2020. A 

new hybrid waterborne polyurethane coating synthesized from natural rubber and 
rubber seed oil with grafted acrylate.  Journal of Progress in Organic Coatings. DOI:  
10.1016/j.porgcoat.2020.105554. 

2. Intom S. , Kalkornsurapranee E. , Johns J. , Kaewjaeng S. , Kothan S. , Hongtong W. ,  
Chaiphaksa W., Kaewkhao J., 2020. Mechanical and radiation shielding properties of 
flexible material based on natural rubber/Bi2O3 composites.  Journal of Radiation 
Physics and Chemistry. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2020.108772. 

3. Kalkornsurapranee E., Koedthip D., Songtipya P., Prodpran T., Johns J., Nakaramontri 
Y. , Songtipya, L, 2020. Influence of modified natural rubbers as compatibilizers on 
the properties of flexible food contact materials based on NR/PBAT blends. Materials 
and Design. DOI: 10.1016/j.matdes.2020.109134. 

4. Lazim A.M, Hilman M., Saroni S., Muslihuddin N., Kamil A., Rahman A.A., Yusoff A H., 
Mohamed M., Haida N.M. Kaus, Kalkornsurapranee E., 2020. Impregnation of liquid 
natural rubber ( Lnr)  foam with activated carbon for enhancing oil removal from 
water. Journal Desalination and Water Treatment. 187: 232240. DOI: 
10.5004/dwt.2020.25393. 

5. Nussana L., Anand A., Uthaipan N., Kalkornsurapranee E., Johns J. Effects of grafting 
level and nano-clay loading on the properties of cured NR/ PVA blends. , 2020. 
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International Journal of Polymer Analysis and Characterization. DOI: 
10.1080/1023666X.2020.1819086. 

6. Songtipya L., Songtipya P., Prodpran T., Kalkornsurapranee E., Johns J. Fabrication of 
water- soluble loose-fill foam from tamarind (Tamarindus indica L.) seed 
polysaccharide by mechanical frothing and freeze- drying process. 2020. Journal of 
Cellular Plastics. DOI: 10.1177/0021955X20948560. 

7. 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.  

8. 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): 1338. 

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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. 

14. 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. 
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15. 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: 3. 

16. 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. 

17. 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.  

18. 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 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
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: 012047. 

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: 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: 
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: 012008. 

 
11. ดร.ชวนพิศ  ขาวคง 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Chemistry and Physico Chemistry of Polymers) 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนระดับปรญิญาตร ี
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 
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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 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
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 
1.3 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

342-601 SYNTHESIS & CHARACTERIZATION OF BIOPLASTICS 
& NATURAL RUBBER 

4((4)-0-8) หน่วยกิต 

342-611 ADVANCED NATURAL RUBBER SCIENCE AND 
TECHNOLOGY  

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

342-661  SEMINAR I 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-662  SEMINAR II 1(0-2-1) หน่วยกิต 
342-671 THESIS  48(0-144-0) หน่วยกิต 
342-672 THESIS  72(0-216-0) หน่วยกิต 
342-673 THESIS  36(0-108-0) หน่วยกิต 
2.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Longseng R., Khaokong C., 2020. Hexamethylene diamine-modified epoxidized 

natural rubber and its effect on cure characteristics and properties of natural rubber 
blends. Iranian Polymer Journal DOI: 10.1007/s13726-020-00865-x. 

2. Junlapong K., Suwanboon S., Khaokong C., 2019. Effects of zinc oxide particle shape 
on properties of a prevulcanized latex, Iranian Polymer Journal 28: 325-335. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Boonsong K., Khaokong C., 2020. Preparation of silica from rice husk ash filled 

waterborne polyurethane composite using selfassembly method. Proceedings of 
The 10th International Polymer Conference of Thailand (PCT-10), Online conference, 
August 6th – 7th, 123-128. 
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2. ขวัญฤทัย บุญส่ง, ชวนพิศ ขาวคง ผลของเถ้าแกลบต่อสมบัตพิอลิยูรีเทนสูตรน้ าประจลุบจากยาง
ธรรมชาติ, การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562: วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื (Research and Innovation for Sustainability 
Development) โรงแรมสยามออเรียนทัลจังหวัดสงขลา, วนัที ่9-10 พฤษภาคม 2562, 120-127. 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 
1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 

กลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะทีจ่ าเป็น 

อาจารย์ในหลักสูตร high power คณาจารย์ประชุมร่วมกัน 
ศิษย์ปัจจุบนั high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 5 ราย 

ศิษย์เก่า high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 10 ราย  
ผู้ใช้บัณฑิต high power สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 7 ราย และแบบสอบถาม 3 ราย 

คณะฯและ 
มหาวิทยาลยัฯ 

high power 
การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพจิารณาในการ
ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 

อว. high power 
การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

PLOs ของหลักสูตร คือ  
PLO 1:  สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อการแก้ปัญหา วางแผนพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัย หรือนวัตกรรมทางด้านพลาสติก

ชีวภาพหรือยางธรรมชาติได้ โดยค านึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
PLO 3: สามารถวางแผนและออกแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลาสติกชีวภาพหรือยางธรรมชาติ ที่ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคม ได้ด้วยตนเอง 
PLO 4:  สืบค้นและคัดกรองข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยได้ 
PLO 5:  สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 
2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ✓ ✓ ✓   

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเปน็เลิศทางวชิาการ  ✓    

เป็นกลไกหลักในการพฒันาภาคใต้และประเทศ   ✓   

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570   ✓   

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 

✓  ✓   
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 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝป่ัญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบตัิ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรูบ้นพืน้ฐาน
พหุวัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่
รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

  ✓  ✓ 

Stakeholder Need 1 (SH1): อาจารย์ในหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Stakeholder Need 2 (SH2): ศิษย์ปัจจุบนั ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Stakeholder Need 3 (SH3): ศิษย์เก่า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Stakeholder Need 4 (SH4): ผู้ใช้บัณฑิต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Stakeholder Need 5 (SH5): คณะวิทยาศาสตร ์  ✓    

Stakeholder Need 6 (SH6): อว. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของดุษฎบีัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 

PLOs 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดบับัณฑติศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO 1: สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตาม

จรรยาบรรณทางวชิาการ   
  ✓  ✓ ✓   ✓ 

PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
วางแผนพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัย 
หรือนวัตกรรมทางด้านพลาสติกชีวภาพ
หรือยางธรรมชาติได้ โดยค านึงถึง ชุมชน 
สังคม และสิง่แวดล้อม 

 ✓     ✓ ✓  

PLO 3: สามารถวางแผนและออกแบบงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทางด้านพลาสติกชีวภาพหรือยาง
ธรรมชาติ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสงัคม ได้ด้วยตนเอง 

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  

PLO 4: สืบค้นและคัดกรองข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยได้ 

✓         

PLO 5: สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 

  ✓       
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หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้  

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ  

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  

2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกั บผู้ อ่ืนได้ สามารถ
แก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ

ค้นคว้าวิจัย และน าไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลกัสูตร (PLOs) กบั Knowledge/Attitude/Skill 

PLOs 
Knowledge : K 

(Cognitive) 
Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO 1: สามารถด าเนิน
งานวิจยัได้อย่าง
ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ   

K1: ระเบียบวิธีวิจัย 
K2: จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

A1: ยอมรับและเห็น
คุณค่าของจรรยา-
บรรณทางวชิาการ 

A2: มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหา 

A3: เห็นคุณค่าของการ
การจัดการเวลา 

S1: ทักษะการบริหาร
โครงการวิจัย 

S2: ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

S3: ทักษะปฏิบัติงาน 

PLO 2: บูรณาการความรู้เพื่อ
การแก้ปัญหา วางแผน
พัฒนาและสร้างสรรค์
งานวิจยั หรือ
นวัตกรรมทางดา้น
พลาสติกชีวภาพหรือ
ยางธรรมชาติได้ โดย
ค านึงถึง ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

K3: โครงสร้างพอลิเมอร์
และยางธรรมชาต ิ

K4: วิธีการสังเคราะห์และ
ดัดแปร พลาสติก
ชีวภาพ และยาง
ธรรมชาต ิ

K5: วิธีการวิเคราะห์สมบัติ
และการปรับปรุง
สมบัติของพลาสติก
ชีวภาพ และยาง
ธรรมชาต ิ

K6: กระบวนการขึ้นรูป  
K7: หลักสถิติ 

A2: มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหา 

A4: เห็นคุณค่าขององค์
ความรู ้

A5: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A6: คิดนอกกรอบ 

S2: ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

S4: ทักษะการบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ 
(System 
integration skill) 

PLO 3: สามารถวางแผนและ
ออกแบบงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทางด้าน
พลาสติกชีวภาพหรือ
ยางธรรมชาติ ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ
สังคม ได้ด้วยตนเอง 

K1: ระเบียบวิธีวิจัย 
K3: โครงสร้างพอลิเมอร์

และยางธรรมชาต ิ
K4: วิธีการสังเคราะห์และ

ดัดแปร พลาสติก
ชีวภาพ และยาง
ธรรมชาต ิ

K5: วิธีการวิเคราะห์สมบัติ
และการปรับปรุง
สมบัติของพลาสติก
ชีวภาพ และยาง
ธรรมชาต ิ

K6: กระบวนการขึ้นรูป 

A5: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 
A8: เห็นความส าคัญของ

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

A9: เปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A10: คิดบวก 

S1: ทักษะการบริหาร
โครงการวิจัย 

S5: ทักษะการ
ประสานงาน 

S6: ทักษะการสื่อสาร  
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PLOs 
Knowledge : K 

(Cognitive) 
Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

K8: หลักการของพอลิเมอร์
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

K9: กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

PLO 4: สืบค้นและคัดกรอง
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนา
งานวิจยัได ้

K10: เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้น 

A11: มุ่งมั่นค้นหา
ค าตอบ/อยากรู้
อยากเห็น 

A12: ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ 

S7: ทักษะการสืบค้น 
     ข้อมูล 

PLO 5: สื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

K11: ภาษาเพื่อการสื่อสาร
และน าเสนอ 

K12: ภาษาเพื่อการเขียน
เชิงวิชาการ 

A7: ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

A13: เห็นคุณค่าของการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

S6: ทักษะการสื่อสาร 

 
5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/Attitude/Skill 

 

รายวิชา Knowledge/Attitude/Skill 
342-601 การสังเคราะห์และวิเคราะห์พลาสติกชีวภาพ

และยางธรรมชาติ 4((4)-0-8) 
K3  K4  K5  K8  A2  A4  A5  A6  A8  A10  S2  S4  S6   

342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง  
4((4)-0-8) 

K5  K6  A2  A4  A5  A6  A7 S2  S4  S6   

342-603 จริยธรรมการวิจัย 1((1)-0-2) K1  K2  K9  K10  A1  A8  A9  A12  S2  S6  S7 

342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยาง
ธรรมชาติ5((4)-3-8) 

K3  K4  K5  K8  A2  A4  A5  A6  A8  A10  S2  S4  S6   

342-621 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน  
3((3)-0-6) 

K4  K5  K8  K9  A2  A6  A8  S4  S6 

342-631 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว 
3((3)-0-6) 

K3  K4  K5  K8  A2  A5  A6  A8  S2  S4  S6 

342-632 นวัตกรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
3((3)-0-6) 

K5  K6  K9  A2  A4  A6  A8  A9  S2  S4  S6  

342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซจีี 2((2)-0-4) K5  K7  K8  K9  A2  A5  A6  A7  A8  S2  S4  S5 
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รายวิชา Knowledge/Attitude/Skill 

342-641 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 2((2)-0-4) 

K1  K7  K10  A6  A9  A10 A11  A12 S2  S4  S1  S6  S7   

342-642 การศึกษาด้วยตนเอง 1((1)-0-2) K1  K5  K8  K11  K12  A2  A4  A6  A8  A9  A10  A12  
S2  S4  S1  S5  S6   

342-643 การจัดการนวัตกรรม 3((3)-0-6)  K5  K8  K9  K10  A2  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  
A12  S2  S4  S6  S7 

342-651 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พอลิเมอร์ 1 2((2)-0-4) 

K3  K4  K5  A2  A5  A6  S2  S4 

342-652 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พอลิเมอร์ 2 2((2)-0-4) 

K3  K4  K5  A2  A5  A6  S2  S4 

342-661 สัมมนา 1 1(0-2-1) K4  K5  K6  K7  K10  K11  K12  A4  A5  A11  S2  S4  
S6  S7 

342-661 สัมมนา 2 1(0-2-1) K4  K5  K6  K7  K10  K11  K12  A4  A6  A11  A12  S2  
S4  S6  S7 

342-671 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K10  K11  K12  A1  A2  
A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  A12  A13  S1  
S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8 

342-672 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K10  K11  K12  A1  A2  
A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  A12  A13  S1  
S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8 

342-673 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K10  K11  K12  A1  A2  
A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  A12  A13  S1  
S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
 ปริญญาเอก 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
 1) แบบ 1.1 48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แบบ 1.2 72 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 3) แบบ 2.1 40 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ       83   ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร  
 4) แบบ 2.2 64 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ           89   ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้

หรือการ
ติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม
ยางธรรมชาติ 5((4)-3-8) 

 - - - - - - - - 30 

342-621 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน  
3((3)-0-6) 

 - - - - - - - - 30 

342-631 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีี
เขียว 3((3)-0-6) 

 - - - - - - - - 30 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้

หรือการ
ติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

342-632 นวัตกรรมและการอุตสาหกรรมพอลิ-
เมอร ์3((3)-0-6) 

 - - - - - - - - 30 

342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซจีี 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 30 
342-641 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย 2((2)-0-4) 
 - - - - - - - - 30 

342-642 การศึกษาด้วยตนเอง 1((1)-0-2)  - - - - - - - - 30 

342-643 การจัดการนวัตกรรม 3((3)-0-6)   - - - - - -  - 30 
342-651 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 1  2((2)-0-4) 
 - - - - - - - - 30 

342-652 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2 2((2)-0-4) 

 - - - - - - - - 30 

342-671 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) - - - - - - -  - 30 
342-672 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) - - - - - - -  - 30 

342-673 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) - - - - - - -  - 30 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 

จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 18 รายวิชา 
จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 18 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100  ของรายวิชาในหลักสตูร 
จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning)  - รายวิชา คิดเป็นร้อยละ      0   ของรายวิชาในหลักสตูร 
 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     18     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
Social 

engagement 
วิธีการอ่ืนๆ 

 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 

342-601 การสังเคราะห์และวิเคราะห์พลาสติก
ชีวภาพและยางธรรมชาติ 4((4)-0-8) 

- 30 case based 20 - - 50 100 - 

342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ข้ันสูง  
4((4)-0-8) 

- 50 - - - - 50 100 - 

342-603 จริยธรรมการวิจัย 1((1)-0-2) - 50 case based 20 - - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
Social 

engagement 
วิธีการอ่ืนๆ 

 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมยาง

ธรรมชาติ 5((4)-3-8) 
- 10 case based 10 WIL 30 - 50 100 - 

342-621 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน  
3((3)-0-6) 

- 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-631 การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว 
3((3)-0-6) 

- 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-632 นวัตกรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
3((3)-0-6) 

- 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซจีี 2((2)-0-4) - 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-641 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 2((2)-0-4) 

10 - case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-642 การศึกษาด้วยตนเอง 1((1)-0-2) 10 - case based 10 WIL 30  - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
Social 

engagement 
วิธีการอ่ืนๆ 

 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
342-643 การจัดการนวัตกรรม 3((3)-0-6) - 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-651 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 1 2((2)-0-4) 

- 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-652 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2 2((2)-0-4) 

- 10 case based 10 WIL 30  - 50 100 - 

342-661 สัมมนา 1 1(0-2-1) - - - - - Scientific 
discussion 100  

- 100 - 

342-661 สัมมนา 2 1(0-2-1) - - - - - Scientific 
discussion 100 

- 100 - 

342-671 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) - - - - WIL 30 Research 80 - 100 - 
342-672 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) - - - - WIL 20 Research 80 - 100 - 

342-673 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) - - - - WIL 20 Research 80 - 100 - 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

342-610 ชุดวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงและ

นวัตกรรมยางธรรมชาติ 5((4)-3-8) 

(Module: Advanced Technology and 

Natural Rubber Innovation) 

5((4)-3-8) 
 

 สมบัติของยางธรรมชาติ น้ ายาง โครงสร้าง
ทางเคมี สารเติมแต่ง การออกแบบสูตรยาง การ
ดัดแปรโมเลกุล เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อการแปรรูปยาง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
ปฏิบัติการการวิเคราะห์และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา  

Properties of natural rubber; latex, 
chemical structure, additives, rubber 
formulation design, molecular 
modifications, equipment and advanced 
technologies for rubber processing; 
products design, approaching new value 
of products from natural rubber; 
laboratories, analysis and processing of 
natural rubber products 

สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อ
การแก้ปัญหา วางแผนและพัฒนา
ผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ แ ล ะนวั ตก ร รม
ยางพาราที่ตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมได้ 

- ประเมินผลจากการทดสอบ 
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการ
สอบย่อย สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 
- ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย รายงาน และ
การน าเสนอร่วมกับเอกชนหรือ
ชุมชน 
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ภาคผนวก ง-1 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชา
นั้น 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “ผู้ร่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้ขึ้นทะเ บียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

 
หมวด  ๒ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
 ข้อ ๕ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
อ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้น
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะราย
ดังนี้ 
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   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชา
อย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการท าวิทยานพินธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้อง
มีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธไ์ด้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลกัษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจยั 
โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้ งนี้ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๖)   กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมา
แสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๘ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด  ๓ 
ระบบการจดัการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 
รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

 ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของ
การศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ส าหรับ
การด าเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส าหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ ๑๐ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๑ การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒ การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบการศึกษา 
------------------ 

 ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดบั
บัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 
  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การ
จัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  

ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
  ฉ.   หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
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(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง หน่วย
กิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้ 
(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

ข้อ ๑๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลาย
แบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้  
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
บัณฑิต  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร หกปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถใน
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การค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
พัฒนาประเทศและสังคมโลก 

ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต 

(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็นสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท า
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษา
รายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
ก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
    แผน ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อก าหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพ
ก าหนด    

แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์เชงิ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการท าสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และไม่
เกิน หกหน่วยกิต  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
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ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้มี
ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๑ ให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้
ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ ๒๒ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
  (๑)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สาขาวิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
  (๒)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยปร ะธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 
   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออ่ืน เช่น คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ที่มีจ านวนตามความเหมาะสม ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรในคณะ 
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ส่วนที่ ๓ 
อาจารย์ 

------------ 
 ข้อ 23 จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการศึกษา  รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 
ส่วนที่ ๑ 

การประเมินผลการศึกษา 
-------------------------------------- 

 ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และ
ค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 
 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 
B ดี   (Good) ๓.๐ 
 C+ พอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕ 
C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 
 D+ อ่อน  (Poor)  ๑.๕ 
D อ่อนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 
E ตก   (Fail) ๐.๐ 

(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 
  สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   
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X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมี
การแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้
เป็นระดับคะแนน E หรอืสัญลักษณ์ U โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
  
ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้
นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C  
หรือสัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
สะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่
จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 (๒)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและ
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 



 

 

114 

 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์  I จะ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 
------------------------ 

 ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(๑)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  (๓)   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกติ
ทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอ่ืน และการลงทะเบียนเรียนให้
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้  
  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลัง
พ้นก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาค
การศึกษานั้น 
  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อ ๒๗(๗) และจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
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 ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาได้  เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติ
วิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบณัฑิตศึกษา ตลอดจนการท าวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๕ 

สถานภาพการศึกษา 
 ข้อ ๓๒ การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้
นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดใน ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อน
แล้ว 
 ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๘ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดย
ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙ การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 
 ข้อ ๔๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  (๑)   ตาย 
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  (๒)   ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  (๓)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๔)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 
  (๕)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรียนได้จ านวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  (๗)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 (๘)   ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
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 (๙)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน 
  (๑๐)  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้น
แต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง คร้ัง คร้ังละไม่
เกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๑๑)  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกินหนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๑๓)  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็น
นักศึกษา และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๔๒ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรบณัฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สงู หลักสูตรปริญญา
โทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ 
และมีจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐  

 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔)   ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้
เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๓ วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคผนวก ง-2 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
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