
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทและท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ใชเ้วลาเรียน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) โดยศึกษา
เฉพาะรายวชิา 342-671 วทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 8 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
342-671   วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
เฉพาะรายวชิา 342-672 วทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
เฉพาะรายวชิา 342-672 วทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 

                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.1 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท าวทิยานิพนธแ์ละเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) โดยศึกษา
รายวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 4 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา 342-673 วทิยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต รวมตลอด
หลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-601   การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber) 
342-602   การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง  4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-xxx  วชิาเลือก 4((x)-y-z) หน่วยกิต 
 (Elective Courses) 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
                                                                                                                                              รวม 12((x)-y-z) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-673   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-673   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-673   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.1 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท าวทิยานิพนธแ์ละเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) โดยศึกษา
รายวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 4 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา 342-673 วทิยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต รวมตลอด
หลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
342-673   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-673   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าวทิยานิพนธ์และเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
หมวดวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 16 หน่วย-กิต และรายวชิา 342-671 วทิยานิพนธ์ 1 จ านวน 48 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-601   การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber) 
342-602   การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง  4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-xxx  วชิาเลือก 4((x)-y-z) หน่วยกิต 
 (Elective Courses) 
                                                                                                                                              รวม 12((x)-y-z) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-xxx  วชิาเลือก 12((x)-y-z) หน่วยกิต 
 (Elective Courses) 
                                                                                                                                              รวม 12((x)-y-z) หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
342-671   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าวทิยานิพนธ์และเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
หมวดวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 16 หน่วย-กิต และรายวชิา 342-671 วทิยานิพนธ์ 1 จ านวน 48 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 


