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ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตนักวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติท่ีสามารถเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ทั้งในระดบัผูน้ าและผูต้าม โดย
ใช้กระบวนการการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based education) ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและคน้ควา้ด้วย
ตนเอง การลงมือปฏิบติั (Active learning) การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และการเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์การท างาน (Work integrated learning) 

 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1  สามารถด าเนินงานวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจรรยาบรรณทางวชิาการ 
PLO 2  บูรณาการความรู้เพื่อการแกปั้ญหา วางแผนพฒันาและสร้างสรรคง์านวิจยั หรือนวตักรรมทางดา้นพลาสติกชีวภาพ

หรือยางธรรมชาติได ้โดยค านึงถึง ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
PLO 3  สามารถวางแผนและออกแบบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือยางธรรมชาติ ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนและสงัคม ไดด้ว้ยตนเอง 
PLO 4  สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันางานวจิยัได ้
PLO 5  ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                      48 -72  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาโท (48 หน่วยกติ) 

  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

  แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 

- หมวดวชิาบงัคบั   8 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก   4 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต       

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาตรี (72 หน่วยกติ) 

  แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต  

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาบงัคบั  8 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก 16 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 
                        (หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 
 
 
 
 
 
 



1. หมวดวชิาบังคบั (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)    8 หน่วยกติ 

342-601 การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ 4((4)-0-8) 
 Research Methodologies 
342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง  4((4)-0-8) 
 (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603 จริยธรรมการวจิยั*  1((1)-0-2) 
 (Research Ethics) 
 (หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาเลือก  แบบ 2.1   4 หน่วยกติ 
             แบบ 2.2  16 หน่วยกติ 

342-610 ชุดวชิาเทคโนโลยขีั้นสูงและนวตักรรมยางธรรมชาติ  5((4)-3-8) 
 (Module: Advanced Technology and Natural Rubber Innovation) 
342-621 การพฒันาพอลิเมอร์เพ่ือความยัง่ยนื  3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Sustainability) 
342-631  การพฒันาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว  3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Green Technology) 
342-632 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
 (Polymer Innovation and Manufacturing) 
342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี     2((2)-0-4) 
 (BCG economy) 
342-641  ระเบียบวธีิวจิยัและการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั  2((2)-0-4)  
 (Research Methodology and Proposal Development) 
342-642  การศึกษาดว้ยตนเอง  1((1)-0-2) 
 (Independent Study)      
342-643  การจดัการนวตักรรม  3((3)-0-6)  
 (Innvovation Management) 
342-651  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1   2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Polymer Science and Technology I) 
342-652 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2  2((2)-0-4)
 (Special Topics in Polymer Science and Technology II) 
หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3. หมวดวชิาสัมมนา  00 หน่วยกติ 

342-661  สมัมนา 1*  1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
342-662 สมัมนา 2*  1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 



 
4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36-72 หน่วยกติ 

342-671   วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis) 
342-672   วทิยานิพนธ์   72(0-216-0) 
 (Thesis) 
342-673   วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 (Thesis) 


