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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร 25510081108634 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย              หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 ภาษาอังกฤษ          Master of Engineering Program in Polymer Science and Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Engineering (Polymer Science and Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.ม. (วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Eng. (Polymer Science and Engineering)   
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
 แผน ก แบบ ก 1 มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญำโท หลักสูตร 2 ปี   
5.2 ภาษาที่ใช้      ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
5.3  การรับเข้าศึกษา     รับทั้งนักศึกษำไทย และนักศึกษำต่ำงชำติที่สำมำรถสื่อสำร 

   ด้วยภำษำไทย    
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2561 
 สภำวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 15/2560 วันที่ 12 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีกำรศึกษำ 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกรกระบวนกำรผลิต 

8.2 วิศวกรควบคุมคุณภำพ 
8.3  นักวิจัย/พัฒนำผลิตภัณฑ์วัสดุพอลิเมอร์หรือที่ปรึกษำในหน่วยงำนเอกชน 
8.4 นักวิจัย/นักวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยระดับชำติ 
8.5 ท ำงำนในสำยงำนบริหำร 
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

  
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 9.1   นำงสำวณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์   
    เลขประจ ำตัวประชำชน    
        ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  คุณวุฒิ   D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2003) 
   วท.บ. (เคมี) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2537) 
 9.2   นำยวันชัย เลิศวิจิตรจรัส  
    เลขประจ ำตัวประชำชน  
      ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
      คุณวุฒิ Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College,  
   Chulalongkorn University, Thailand (2003) 
   วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539) 
 9.3  นำงสำวสุดศิริ เหมศรี 
    เลขประจ ำตัวประชำชน 
        ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
        คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemical Engineering) University of Connecticut, USA (2011) 
   วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543) 
   วท.บ. (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์               
เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนพัฒนำที่จัดท ำขึ้นให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ และมี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้น้อมน ำหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง” มำเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศเพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัด
อยู่ได้อย่ำงมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม จึงจะส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมสมดุลและยั่งยืน   

สถำนกำรณ์โลกในปัจจุบันพบว่ำได้เกิดตลำดใหม่ที่มีก ำลังซื้อจำกประเทศบรำซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 
และแอฟริกำใต้ จึงก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ โดยภูมิภำคเอเชียจะกลำยเป็นศูนย์กลำงพลัง
อ ำนำจทำงเศรษฐกิจของโลก จะมีกำรไหลเข้ำของกำรลงทุนในภำคกำรผลิตสูง  โดยเฉพำะอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ยำนยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งจะกลำยเป็นห่วงโซ่กำรผลิตที่ส ำคัญของโลกหรือเป็น “โรงงำนผลิตแห่ง
เอเชีย” เพ่ือส่งออกสู่ตลำดโลก ท ำให้ประเทศไทยต้องพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งกำรพัฒนำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์บนพ้ืนฐำนของกำรผลิตให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 คือ (1) อุตสำหกรรมยำน
ยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนำไปสู่ยำนยนต์ในอนำคต อำทิ ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (2) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถพัฒนำไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ท่ีสำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรม
เคมีภัณฑ์ชีวภำพและพลำสติกชีวภำพ (4) อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรที่พัฒนำเป็นอำหำรสุขภำพ อำหำร
สร้ำงสรรค์และอำหำรส ำหรับกลุ่มเฉพำะ อำทิ ฮำลำล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐำนต่อยอดสู่อุตสำหกรรมชีวภำพต่ำง ๆ   
(5) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติกซึ่งมีกำรต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น อำทิ  ผลิตภัณฑ์ยำงล้อ  
ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพ และ (6) อุตสำหกรรมที่ใช้ศักยภำพของทุนมนุษย์ อำทิ อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จำกจุดเน้นต่ำง ๆ ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 จะพบว่ำกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำร
น ำมำใช้จะกลำยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภำพของประเทศในทุกด้ำน กำรพัฒนำที่
เกิดขึ้นจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ประเทศไทยจะมีกำรเร่งพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเชิง
ยุทธศำสตร์ในทุกด้ำน ได้แก่ กำรเพ่ิมกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งกำรพัฒนำเหล่ำนี้จะต้องด ำเนินกำรควบคู่กับกำรเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนกลุ่มที่ก ำลังจะเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน และกลุ่มที่อยู่ในตลำดแรงงำนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย และกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงกำรพัฒนำคนในภำพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทุนมนุษย์จำก
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กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทักษะ และยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขให้ทั่วถึ งใน
ทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบำทสถำบันทำงสังคมในกำรกล่อมเกลำ สร้ำงคนดี มีวินัย มีค่ำนิยมที่ดี และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม นอกจำกนั้น ในช่วงเวลำต่อจำกนี้กำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และเพ่ิม
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของเมืองต่ำง ๆ ให้สูงขึ้นภำยใต้กำรใช้มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ตำมแนวคิดของกำรเตรียมควำมพร้อมของก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12 ชี้ให้เห็นว่ำเทคโนโลยีพ้ืนฐำนใน 4 ด้ำน ได้แก่ (1) เทคโนโลยีชีวภำพ        
(2) นำโนเทคโนโลยี (3) เทคโนโลยีวัสดุศำสตร์ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม และ (4) เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร 
และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้ำน ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศ ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ (2) โปรแกรมอัจฉริยะที่สำมำรถคิดและท ำงำนแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่ำง (Internet of 
Things) (4) เทคโนโลยีคลำวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้ำวหน้ำ (Advanced Robotics)  
(6) ยำนพำหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ 
(Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีกำรเก็บพลังงำน (Energy Storage) (9) กำรพิมพ์แบบสำมมิติ (3D 
Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้ำวหน้ำ (11) เทคโนโลยีกำรขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซขั้นก้ำวหน้ำ และ (12) 
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน ดังนั้น กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดจึงเป็น
กุญแจส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุก
วัยในอนำคต  

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ จึงได้ปรับปรุงขึ้น
เพ่ือมุ่งเน้นกำรผลิตมหำบัณฑิตที่มีทักษะในกำรด ำเนินงำนวิจัย กำรใช้เครื่องมือศึกษำและเครื่องจักรขึ้นรูปส ำหรับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ขั้นก้ำวหน้ำ  มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบและกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง และมี
ควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำและสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรและมีจริยธรรมที่ดีในกำรด ำรงชีวิตในสังคม นอกจำกนี้ หลักสูตรฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
กำรตระหนักรู้ถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 
ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ สู่อุตสำหกรรมสีเขียวบน
ฐำนควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน  หลักสูตรฯ จะส่งเสริมกำร
วิจัยและพัฒนำกำรผลิตพลำสติกชีวภำพและกำรน ำพลำสติกชีวภำพไปใช้งำนอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในภำคกำรผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ กำรพิมพ์แบบ
สำมมิติ เทคโนโลยีที่เก่ียวกับพลังงำนทดแทน รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภำพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และ
พลังงำนจำกขยะ 

 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นภำควิชำฯ แห่งแรกในประเทศไทยที่
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตที่
ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรพอลิเมอร์และทักษะในกำรท ำงำนวิจัยทำงด้ำนพอลิเมอร์ โดยเน้นกำรจัด
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กำรศึกษำในรูปแบบสหวิทยำกำร ครอบคลุมองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนในสำขำเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศำสตร์ กำรบริหำร
จัดกำร เพ่ือควำมเข้ำใจและกำรแก้ปัญหำทำงด้ำนปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และได้มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนบัณฑิตศึกษำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรศึกษำต่อในขั้นสูงขึ้น  เป้ำหมำยของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สอดคล้องวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร คือ 
“ศิลปำกรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์” จึงได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และนักวิจัย
ให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำนวิจัย 
โดยมุ่งเน้นให้ผลิตมหำบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรผลิต
ทำงวัสดุพอลิเมอร์ทั้งที่มำจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีภำยในประเทศ และวัสดุพอลิเมอร์ที่มำจำกธรรมชำติ (เช่น 
แป้ง และยำงธรรมชำติ) ซึ่งสำมำรถใช้ทดแทนวัสดุสังเครำะห์ได้โดยไม่เกิดปัญหำต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำร
สร้ำงสรรคว์ัสดุนำโนจำกวัสดุพอลิเมอร์เพ่ือกำรใช้งำนที่หลำกหลำยในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรแพทย์ หรือ
ด้ำนพลังงำนทดแทน นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยจำกวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชำติที่มีส่วนในกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคมของประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรเกษตร กำรใช้นำโนเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำย้อมสีธรรมชำติให้มีมูลค่ำเพ่ิม กำรน ำเส้นใยธรรมชำติจำกท้องถิ่นมำผลิตเป็นวัสดุพอลิเมอร์คอม
พอสิต ท ำให้เกิดกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ของชุมชนให้สู่ระดับสำกล เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์อย่ำง
ยั่งยืน 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 มุ่งเน้นกำรพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับสูงทำงด้ำนสำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ และมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรบูรณำกำรศำสตร์ และมีจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพนักวิจัย 

1.2 ความส าคัญ 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีคุณภำพ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ มีควำมช ำนำญในกำรวิจัยทั้งทำงด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมพอลิเมอร์ของประเทศไทยให้สำมำรถแข่งขัน
ได้ในระดับอำเซียน และระดับนำนำชำติ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำม

ช ำนำญในด้ำนกระบวนกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรจัดกำรที่ดี 
1.3.2 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสมบูรณ์ทั้งกำยและจิตใจ มีควำมรับผิดชอบต่อ

หน้ำที่และสังคม มีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ รวมทั้งมีควำมเป็นผู้น ำและมีคุณธรรม และเป็นผู้
ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

1.3.3 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตในสำขำขำดแคลนเพ่ือสนองควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ ทั้งในภำครัฐฯ และเอกชน และเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ
อุตสำหกรรมพอลิเมอร์ของประเทศ 

1.3.4 เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตลอดจนศึกษำกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำช่วยพัฒนำวิชำกำรในด้ำนนี้ของประเทศให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น และกำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้
ในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ภำยใน 5 ปี 

1. จัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ
ในหลักสูตรตำมแบบ มคอ. 3 
2. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของรำยวิชำ ตำมแบบ มคอ. 5  
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของหลักสูตรตำมแบบ มคอ. 7 
 

1. มคอ. 3 ทุกรำยวิชำ 
 
2. มคอ. 5 ทุกรำยวิชำที่เปิดสอน 
 
3. มคอ. 7 ประจ ำปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และควำมต้องกำรของประเทศ 
ภำยใน 5 ปี 

กำรประเมินหลักสูตรเพื่อกำร
ปรับปรุงโดยพิจำรณำจำก ผลกำร
ด ำเนินงำน กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของหลักสูตร กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิต 
และภำวะกำรได้งำนท ำของ
มหำบัณฑิต 

รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร 
 

น ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ภำยใน 3 ปี 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำน
วิชำกำรของคณำจำรย์และ
นักศึกษำในหลักสูตร 

บทควำมที่ได้รับกำรเผยแพร่หรือ
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  จัดกำรศึกษำระบบทวิภำค ข้อก ำหนดต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อำจมีกำรจัดกำรศึกษำภำคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำ

ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
   

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

           ภำคกำรศึกษำต้น     เดือนสิงหำคม – ธันวำคม 
        ภำคกำรศึกษำปลำย    เดือนมกรำคม – พฤษภำคม 
        ภำคกำรศึกษำพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1  
 ส ำเร็จปริญญำตรีเกียรตินิยม วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  หรือ

เทียบเท่ำโดยควำมเห็นชอบของภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ 
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2  
 ส ำเร็จปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือเทียบเท่ำโดย

ควำมเห็นชอบของภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ 
2.2.3 ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำตำมข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง และข้อก ำหนดเพ่ิมเติมของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัคร
เข้ำศึกษำได้ 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1 นักศึกษำบำงสำขำมีพ้ืนฐำนไม่เพียงพอในควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำกำรพอลิเมอร์หรือวิศวกรรม               
พอลิเมอร ์

2.3.2 นักศึกษำขำดควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวิจัย   
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษำอำจต้องศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนบำงรำยวิชำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุ               

พอลิเมอร์ของภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ 
2.4.2 นักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียนรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยและรำยวิชำสัมมนำโดยไม่นับหน่วยกิตรวม

ในหลักสูตร 
         

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
จ ำนวนที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ - 25 25 25 25 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  738,125   1,476,250   1,476,250  1,476,250   1,476,250  
ค่ำลงทะเบียน 1,231,875  2,463,750  2,463,750  2,463,750   2,463,750  
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 3,329,992   4,203,210   4,335,105  4,474,914  4,623,111  

รวมรายรับ 5,299,992  8,143,210  8,275,105  8,414,914  8,563,111  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

10 

10 

มคอ. 2 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก.งบด าเนินการ 
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 2,073,825  2,198,255  2,330,150  2,469,959  2,618,156  
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 748,788  1,497,576  1,497,576  1,497,576  1,497,576  
ทุนกำรศึกษำ 800,000  800,000  800,000  800,000  800,000  
รำยจ่ำยระดับมหำวิทยำลัย 738,125  1,476,250  1,476,250  1,476,250  1,476,250  

รวม (ก) 4,360,738  5,972,081  6,103,976  6,243,785  6,391,982  
ข. งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ์ 507,379   507,379  507,379   507,379    507,379  
ค่ำครุภัณฑ์เพ่ือกำรพัฒนำ
หลักสูตร 

 800,000     800,000   800,000    800,000       800,000  

รวม (ข)  1,307,379   1,307,379   1,307,379   1,307,379   1,307,379  
รวม (ก)+(ข) 5,668,117   7,279,460  7,411,355   7,551,164   7,699,361  

จ ำนวนนักศึกษำ  25           50  50   50      50  
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ      226,725   145,589    148,227      151,023     153,987  
 
 ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ  170,000  บำทต่อปี 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

              [ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทำงไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร  ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 
(ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1 หลักสูตร 

          3.1.1  จ านวนหน่วยกิต       
   แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร มีค่ำเทียบเท่ำ  36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  36 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ แบ่งเป็น 2 
แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2  
     
   แผน ก แบบ ก 1 
  วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)   2 หน่วยกิต 
  วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต)   1 หน่วยกิต 
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  36 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร มีค่ำเทียบเท่ำ  36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 
  วิชำบังคับ  18 หน่วยกิต 
  วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)  2 หน่วยกิต 
  วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต)  1 หน่วยกิต 
  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ    6 หน่วยกิต 
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  36 หน่วยกิต 

 
ส ำหรับนักศึกษำในแผน ก แบบ ก 2 ที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนไม่เพียงพอ อำจจะต้องศึกษำรำยวิชำ

พ้ืนฐำนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบ
ของสำขำวิชำ เพ่ิมเติมจำกหน่วยกิตที่ก ำหนดตำมหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร แต่จะต้องผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรศกึษำ 
 
 3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1  รหัสวิชา  ก ำหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสำมหลัก 
 เลขสำมหลักแรก  เป็นเลขประจ ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น ๆ  ดังนี ้
 622 สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
  ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ   

 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
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 เลขสำมหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชำ  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก   หมำยถึง ระดับกำรศึกษำ 
   5-6  หมำยถึง ระดับปริญญำโท   
 เลขตัวที่สอง  หมำยถึง กลุ่มของรำยวิชำ 
   1 หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนวิทยำกำรพอลิเมอร์ 
   2 หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
   3 หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนสมบัติของพอลิเมอร์ 
   4 หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนวัสดุพอลิเมอร์ 
   5 หมำยถึง กลุ่มวิชำด้ำนกำรจัดกำรที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรมพอลิเมอร์ 
   8 หมำยถึง  กลุ่มวิชำเฉพำะทำงด้ำนพอลิเมอร์ 
   9 หมำยถึง กลุ่มวิชำที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัยและสัมมนำ และ 
     วิทยำนิพนธ์ 
 เลขตัวที่สำม หมำยถึง  ล ำดับที่ของรำยวิชำ   

 
3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 

 รำยวิชำบรรยำย 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 รำยวิชำฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติกำร 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 รำยวิชำฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำม 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 รำยวิชำวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ  1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

ในแต่ละรำยวิชำก ำหนดเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยกิตจำก จ ำนวนชั่วโมงบรรยำย (บ) ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษำต้องศึกษำด้วยตนเองนอกเวลำเรียน (น) ต่อ 1 สัปดำห์แล้วหำรด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                          3 
  

กำรเขียนหน่วยกิตในรำยวิชำต่ำง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำนั้น 
   เลขตัวที่สอง  สำม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
  เลขตัวที่สองบอกจ ำนวนชั่วโมงบรรยำยต่อสัปดำห์ 
  เลขตัวที่สำมบอกจ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดำห์ 
  เลขตัวที่สี่บอกจ ำนวนชั่วโมงศึกษำนอกเวลำต่อสัปดำห์ 
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 3.1.3.3   รายวิชา  
  แผน ก แบบ ก 1 
 (ก) วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 2 หน่วยกิต 

622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 2*(2-0-4) 
   (Research Methodology) 
 
 (ข) วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 1 หน่วยกิต 
 622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 1*(0-2-1)  
   (Seminar in Polymer Science and Engineering I) 
 
 (ค) วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต) 
 622 691 วิทยำนิพนธ์ มีค่ำเทียบเท่ำ   36   หน่วยกติ 
   (Thesis) 
 
   แผน ก แบบ ก 2 
 (ก) หมวดวิชำบังคับ จ ำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Polymer Synthesis) 
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Physics) 
622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Polymer Characterization) 
622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 (Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering) 
622 522 วิทยำกระแสและกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Rheology and Polymer Processing) 
622 541 พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ 3(3-0-6) 
 (Biobased and Biodegradable Polymers) 
 
(ข) วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 2*(2-0-4)
 (Research Methodology) 
 
 
 

* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S 
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(ค) วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 1 หน่วยกิต 
622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 1*(0-2-1) 
 (Seminar in Polymer Science and Engineering I) 

 
 (ง) หมวดวิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 

622 514 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  
 (Physical Chemistry of Polymers) 
622 515 พอลิเมอร์ผสม 3(3-0-6)  
 (Polymer Blends) 
622 516 กำรดัดแปรพ้ืนผิวและพอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่ฟังก์ชัน  3(3-0-6) 
 (Surface Modification and Functionalized Polymers) 
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ 3(3-0-6) 
  (Polymer Recycling) 
622 518 อิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์  3(3-0-6)  
  (Elastomers and Thermoplastic Elastomers) 
622 523 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยขั้นสูงในพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Transport Phenomena in Polymers) 
622 524 กำรจ ำลองพลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Fluid Dynamics Simulation) 
622 525 กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Engineering Controls in Polymer Processing) 
622 526 ต้นแบบรวดเร็ว 3(3-0-6) 
 (Rapid Prototyping) 
622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Mechanical Behavior of Polymers) 
622 532  สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Thermal and Physical Properties of Polymers) 
622 533 กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์และกำรท ำให้พอลิเมอร์เสถียรขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Polymer Degradation and Stabilization) 
622 534 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Product Design) 
622 542 วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Composite Materials) 
 
 

* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S 
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622 543 สิ่งทอเทคนิค 3(3-0-6) 
 (Technical Textiles) 
622 544 วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนำโน 3(3-0-6) 
 (Carbon Materials and Micro-/Nano-Technology) 
622 545 วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Biomedical Materials) 
622 551 นวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship) 
622 552 กำรประกันคุณภำพ 3(3-0-6) 
 (Quality Assurance) 
622 553 ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Manufacturing Systems) 
622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Polymer Science and Engineering I) 
622 582   เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Polymer Science and Engineering II) 
 
(จ) วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 12 หน่วยกิต 
622 692 วิทยำนิพนธ์   มีค่ำเทียบเท่ำ 12   หน่วยกิต 
  (Thesis)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

16 

16 

มคอ. 2 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

ปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 2*(2-0-4) 
รวมจ านวน - 

 
ปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 1*(0-2-1) 
622 691 วิทยำนิพนธ์  (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 691 วิทยำนิพนธ์  (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภำคกำรศึกษำที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 691 วิทยำนิพนธ์  (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 
รวมจ านวน 12 

 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 2*(2-0-4) 

รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
622 522 วิทยำกระแสและกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
622 541 พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ 3(3-0-6) 
622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 692 วิทยำนิพนธ์  (มีค่ำเทียบเท่ำ)  6 
 วิชำเลือก 3 

รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

622 692 วิทยำนิพนธ์  (มีค่ำเทียบเท่ำ)  6 
 วิชำเลือก 3 

รวมจ านวน 9 
   
* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
622 511 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)  
 (Advanced Polymer Synthesis) 

นิพจน์อัตรำและกำรควบคุมน้ ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์ด้วยปฏิกิริยำกำร
เตรียมพอลิเมอร์แบบควบแน่นและแบบลูกโซ่ ปฏิกิริยำกำรเตรียมพอลิเมอร์ร่วมและกำรควบคุมกำร
จัดเรียงมอนอเมอร์ในสำยโซ่พอลิเมอร์ร่วม ระบบที่ใช้เตรียมพอลิเมอร์ในอุตสำหกรรม กำรสังเครำะห์
พอลิเมอร์ด้วยระบบอิมัลชั่น กำรควบคุมอัตรำเร็วและน้ ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่เตรียมจำก
ระบบอิมัลชั่น และกำรประยุกต์ในอุตสำหกรรม กำรเกิดพอลิเมอร์แบบคอนโทรล/ลิฟวิ่งแรดิคัล กำร
เกิดพอลิเมอร์แบบเมตำทีซิส กำรเกิดพอลิเมอร์แบบเคลื่อนย้ำยหมู่ กำรเกิดพอลิเมอร์แบบใช้พลำสมำ 
กำรเกิดพอลิเมอร์แบบใช้ซอนอเคมี กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ซิลิโคน กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวกับกระบวนกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ 

 
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Physics) 

โครงรูปโมเลกุลของพอลิเมอร์แบบอุดมคติและแบบเป็นจริง พลศำสตร์ของโมเลกุล              
พอลิเมอร์ วิสโคอิลำสติกเชิงเส้นของพอลิเมอร์ ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์แบบอสัณฐำนและแบบผลึก 
อุณหภูมิทรำนซิชันและปริมำตรอิสระของพอลิเมอร์ สมบัติอิลำสติกของวัสดุประเภทยำง กรณีศึกษำ
งำนวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับพอลิเมอร์ฟิสิกส์ 

 
622 513 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)  
 (Advanced Polymer Characterization) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัณฐำนวิทยำ กระบวนกำรขึ้นรูป และสมบัติของพอลิเมอร์ เทคนิค
ในกำรหำมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทำงควำมร้อน 
กำรวิเครำะห์ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทำงไมโครสโคปี กำรประยุกต์
เทคนิคทำงสเปกโตรสโคปีและเทคนิคกำรเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ               
พอลิเมอร์ เทคนิคที่ใช้ในกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงพลศำสตร์ของพอลิเมอร์ กำรฝึกปฏิบัติแปล
ควำมหมำยของข้อมูลกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิคกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 

   
622 514 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  
 (Physical Chemistry of Polymers) 

อุณหพลศำสตร์ของสำรละลำยพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม  ทฤษฎีและเทคนิคกำร
ทดลองเกี่ยวกับสำรละลำยพอลิเมอร์ วิธีกำรทำงฟิสิกส์ส ำหรับใช้หำโครงรูปโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 
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622 515 พอลิเมอร์ผสม 3(3-0-6)   
 (Polymer Blends)         

แนวคิดพ้ืนฐำนที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม ทฤษฎีอุณหพลศำสตร์และกำรทดลองที่ใช้หำ
กำรเข้ำกันได้อย่ำงเป็นเนื้อเดียวของพอลิเมอร์ผสม กำรท ำให้เข้ำกันได้ วิทยำกระแสของพอลิเมอร์
ผสม ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม กำรประยุกต์พอลิเมอร์ผสมประเภทต่ำง  ๆ  
กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับพอลิเมอร์ผสม 

 
622 516 การดัดแปรพื้นผิวและพอลิเมอร์ที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชัน 3(3-0-6) 
 (Surface Modification and Functionalized Polymers) 

แรงบนพ้ืนผิว กำรดัดแปรพ้ืนผิวของพอลิเมอร์โดยวิธีทำงฟิสิกส์ ทำงเคมีและทำงชีวภำพ 
กำรกรำฟต์บนพ้ืนผิวพอลิเมอร์ กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพ้ืนผิวพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ที่
พ้ืนผิว กำรประยุกต์งำนพอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่ฟังก์ชันในทำงเคมี ทำงชีวกำรแพทย์ และทำง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

 
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ 3(3-0-6) 
 (Polymer Recycling) 

กำรจัดกำรปัญหำขยะพอลิเมอร์อย่ำงยั่งยืนด้วยแนวทำงกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซ้ ำ กำรแปร
ใช้ใหม่และกำรเผำเพ่ือพลังงำน กำรแยกจ ำพวกและกำรคัดแยกขยะพอลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
กำรลดขนำดของขยะพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ กระบวนกำรหลอมขยะเทอร์โมพลำสติกน ำมำแปรใช้ใหม่
และกำรกรองกำรปนเปื้อน กำรจัดกำรขยะเทอร์โมเซ็ตและขยะผสมจำกพอลิเมอร์ กระบวนกำรแตก
สลำยสำยโซ่พอลิเมอร์ด้วยควำมร้อนและด้วยตัวท ำละลำย พลังงำนจำกขยะพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ 
กรณีศึกษำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรน ำพอลิเมอร์กลับมำแปรใช้ใหม่ 

 
622 518 อิลาสโตเมอร์และเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 3(3-0-6)  

 (Elastomers and Thermoplastic Elastomers) 
อิลำสโตเมอร์ชนิดใหม่และเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์ในปัจจุบัน องค์ประกอบ 

สัณฐำนวิทยำ สมบัติ และกำรประยุกต์ของอิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์ 
นวัตกรรมของกระบวนกำรขึ้นรูปของอิลำสโตเมอร์ชนิดใหม่และเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์ใน
ปัจจุบัน 
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622 521 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  
 (Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering)        

หลักกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจและแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง
กับกำรศึกษำพอลิเมอร์ วิธีวิเครำะห์ที่ใช้ในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ กำรวิเครำะห์ควำมเค้นและ
ควำมเครียดในของแข็ง กรณีศึกษำกลศำสตร์ของของไหลที่เกี่ยวข้องกับวิทยำกระแส สมกำรกำรถ่ำย
โอนมวลและพลังงำน สมบัติวิสโคอิลำสติกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์  แบบจ ำลอง
ทำงคณิตศำสตร์ กำรประยุกต์สมกำรทำงคณิตศำสตร์เพ่ือใช้ในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ประกอบ
ด้วยกำรอัดรีดและกำรฉีด 

 
622 522 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)  
 (Advanced Rheology and Polymer Processing) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงเค้นและควำมเครียดในสมกำรเทนเซอร์ส ำหรับของแข็ง          
อิลำสติกและของไหลนิวโตเนียน แบบจ ำลองทำงวิทยำกระแสของของไหลที่ไม่เป็นนิวโตเนียน 
พ้ืนฐำนเชิงทฤษฎีของเครื่องคำปิลำรีรีโอมิเตอร์และเครื่องรีโอมิเตอร์แบบหมุน กำรฝึกปฏิบัติแปล
ควำมหมำยของข้อมูลวิทยำกระแส กำรประยุกต์แบบจ ำลองทำงวิทยำกระแสและกลศำสตร์ควำม
ต่อเนื่องในกำรอัดรีด กำรฉีดขึ้นรูป กำรเป่ำฟิล์ม และกำรรีดแผ่น กรณีศึกษำในกำรใช้แบบจ ำลองทำง
วิทยำกระแสส ำหรับกำรออกแบบสกรูและหัวขึ้นรูป 

 
 622 523 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายข้ันสูงในพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 (Advanced Transport Phenomena in Polymers) 

ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยและปฏิบัติกำรเฉพำะหน่วย ทบทวนหลักกำรถ่ำยโอน
โมเมนตัม ควำมร้อนและมวลสำร  ควำมส ำคัญของหลักกำรถ่ำยโอนโมเมนตัม ควำมร้อน และมวล
สำรที่มีต่อกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ ปัญหำกำรถ่ำยโอนโมเมนตัม ควำมร้อน และมวลสำรพร้อม
กัน ตัวอย่ำงกำรค ำนวณในอุตสำหกรรมพอลิเมอร์และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยโอน
โมเมนตัม ควำมร้อน และมวลสำร กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์กำร
เคลื่อนย้ำยขั้นสูงในพอลิเมอร์ 

 
622 524 การจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ                              3(3-0-6) 
 (Computational Fluid Dynamics Simulation)  

สมกำรพ้ืนฐำนกำรเคลื่อนที่ของของไหล สมกำรกำรถ่ำยเทโมเมนตัม ควำมร้อนและมวล
สำร สภำวะค่ำเริ่มต้นและขอบเขต เทคนิคกำรหำค ำตอบเชิงตัวเลขบนคอมพิวเตอร์ กำรวำด
แบบจ ำลอง กำรแบ่งบริเวณค ำนวณ กำรก ำหนดค่ำสภำวะเริ่มต้นและสภำวะขอบเขต กำรแก้ปัญหำ
ด้วยเทคนิคค ำนวณเชิงตัวเลข กำรน ำเสนอผลกำรจ ำลอง กรณีศึกษำกำรจ ำลองกำรไหลของของไหล
แบบปั่นป่วน กำรไหลของของไหลที่อัดตัวได้ กำรจ ำลองกำรเผำไหม้ กำรไหลหลำยวัฏภำค กำรไหล
ในคอลัมน์ฟลูอิดไดซ์ และกำรไหลของพอลิเมอร์เหลวในแม่พิมพ์  
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622 525 การควบคุมเชิงวิศวกรรมในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Engineering Controls in Polymer Processing) 

เทคนิคของกำรควบคุมที่ใช้กับเครื่องมือและกระบวนกำรในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
ทฤษฎีกำรควบคุมแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและในกำรควบคุมระดับ
อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ กำรออกแบบกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ใน
กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ เทคนิคในกำรทดสอบแบบพลศำสตร์ กำรควบคุมกระบวนกำรผลิตแบบ
อัตโนมัติ กำรสร้ำงแบบจ ำลองและกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ในกำรอัดรีดและกำรฉีดขึ้นรูป ชนิดของตัว
ควบคุม ตัวแปลงสัญญำณ ตัวควบคุมในล ำดับสุดท้ำย ระบบปฏิสัมพันธ์และกำรประยุกต์ 

 
622 526 ต้นแบบรวดเร็ว 3(3-0-6) 

(Rapid Prototyping) 
กำรสร้ำงต้นแบบรวดเร็ว สเตอริโอลิโทกรำฟฟี กำรพิมพ์ด้วยกำรซ้อนแผ่นวัสดุ กำรให้

ควำมร้อนด้วยแสงเลเซอร์อย่ำงจ ำเพำะ กำรสร้ำงแบบจ ำลองด้วยกำรหลอมตกสะสม กำรบ่มจำกผง
อนุภำคให้เป็นของแข็ง กรณีศึกษำกำรสร้ำงต้นแบบรวดเร็ว 

 
622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Mechanical Behavior of Polymers) 

วิสโคอิลำสติกเชิงเส้น กำรคืบ กำรผ่อนคลำยควำมเค้น ปรำกฏกำรณ์เชิงกลแบบ
พลศำสตร์ หลักกำรของกำรซ้อนทับระหว่ำงเวลำและอุณหภูมิ ควำมเป็นอิลำสติกของยำง พฤติกรรม
กำรแตกหักและกำรผิดรูปของวัสดุพอลิเมอร์ สัณฐำนวิทยำและกำรพิสูจน์เอกลักษณ์  กรณีศึกษำ
งำนวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ 

 
622 532 สมบัติเชิงความร้อนและเชิงฟิสิกสข์องพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Thermal and Physical Properties of Polymers) 

สมบัติเชิงควำมร้อนของพอลิเมอร์  พฤติกรรมทำงไฟฟ้ำและแม่เหล็กของพอลิเมอร์  
สมบัติเชิงเสียงและเชิงแสงของพอลิเมอร์  สมบัติกำรแพร่ของพอลิเมอร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
โครงสร้ำงพอลิเมอร์และสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงควำมร้อน กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมเชิงควำมร้อนและเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 

 
622 533 การแตกสลายของพอลิเมอร์และการท าให้พอลิเมอร์เสถียรขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Polymer Degradation and Stabilization) 

โครงสร้ำงและเสถียรภำพของพอลิเมอร์ กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ด้วยควำมร้อน 
กลไกกำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ภำยใต้สภำวะต่ำง ๆ วิธีกำรเพ่ิมเสถียรภำพของพอลิเมอร์โดยกำรใช้
สำรเติมแต่งหรือเทคนิคอ่ืน กำรประยุกต์แนวคิดเหล่ำนี้ในอุตสำหกรรม งำนวิจัยในปัจจุบัน  
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622 534 การออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Product Design) 

หลักกำรและแนวคิดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์จำกกลศำสตร์วิศวกรรม  สมบัติของ         
พอลิเมอร์ และข้อพิจำรณำทำงกระบวนกำรขึ้นรูป กำรออกแบบและกำรดัดแปรรูปร่ำงและโครงสร้ำง
ของผลิตภัณฑ์ส ำหรับกำรใช้ ข้อพิจำรณำกำรออกแบบโครงสร้ำงและกำรประกอบ  

 
622 541 พอลิเมอร์จากชีวภาพและพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Biobased and Biodegradable Polymers) 

แนวคิดพ้ืนฐำนที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ  
กำรสังเครำะห์ สมบัติ และกำรประยุกต์พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ 
กระบวนกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ  กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์จำก
ชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ   

 
622 542 วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Composite Materials) 

กลศำสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบด้วยอนุภำคโลหะ วัสดุ
เชิงประกอบโลหะ วัสดุเชิงประกอบชนิดเซอเม็ต วัสดุเชิงประกอบยำง วัสดุเชิงประกอบพลำสติก 
สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบด้วยเส้นใย สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบแบบแผ่นซ้อน  

 
622 543 สิ่งทอเทคนิค 3(3-0-6) 
 (Technical Textiles) 

โครงสร้ำงเส้นใยและกระบวนกำรผลิตเส้นใยแบบพ้ืนฐำน เส้นใยเทคนิค กระบวนกำร
ผลิตเส้นใยเทคนิคแบบเส้นใยสั้น กระบวนกำรผลิตเส้นใยเทคนิคแบบใยยำวต่อเนื่อง สมบัติเชิงกลของ
เส้นใยเทคนิค สิ่งทอเทคนิคที่ผลิตจำกคำร์บอน โบรอน ซิลิกอนคำร์ไบด์ และเคฟลำร์ กำรผสมเส้นใย 
กำรย้อมและกำรปรับแต่งเส้นใยสมัยใหม่ เส้นใยที่มีกำรปรับสภำพผิวด้วยกำรห่อหุ้ม 

 
622 544 วัสดุคาร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 3(3-0-6)  
 (Carbon Materials and Micro-/Nano-Technology) 

แนวคิดพ้ืนฐำนทีเ่กี่ยวกับวัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนำโน โครงสร้ำงใน
วัสดุคำร์บอน สมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงเคมีของวัสดุคำร์บอน กำรสังเครำะห์ กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ 
และกำรใช้ของวัสดุคำร์บอน กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวกับวัสดุคำร์บอนและ เทคโนโลยี
ระดับไมโครและนำโน  
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622 545 วัสดุชีวการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Biomedical Materials) 

พอลิเมอร์ โลหะ เซรำมิกส์ และวัสดุเชิงประกอบส ำหรับวัสดุชีวกำรแพทย์ กำรจ ำแนก
และสมบัติ วัสดุชีวกำรแพทย์แบบใหม่และกำรน ำไปใช้ในงำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ไฮโดรเจล สำย
เปปไทด์ที่สำมำรถประกอบตัวเองได้ วัสดุปลูกถ่ำย วัสดุโครงร่ำง วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ระบบน ำส่งยำที่
ใช้พอลิเมอร์ อุปกรณ์ท่ีมีโครงสร้ำงนำโน กำรปรับปรุงพื้นผิวส ำหรับกำรน ำไปใช้ทำงชีววิทยำ วัสดุและ
พ้ืนผิวที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิต วัสดุหรือพ้ืนผิวที่ได้แรงบันดำลใจจำกสิ่งมีชีวิต กำรพิมพ์แบบสำมมิติ
ส ำหรับใช้ในงำนชีวกำรแพทย์ ควำมปลอดภัยในกำรใช้วัสดุ ควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพของวัสดุกับ
เนื้อเยื่อ จรรยำบรรณกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ 

 
622 551 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship) 

แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม ที่มำของนวัตกรรมรูปแบบต่ำง ๆ กระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม
และประเด็นกำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี แนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรในเชิง
พำณิชย์ กำรสร้ำงธุรกิจและกระบวนกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง 

 
622 552 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Assurance) 

กำรประกันคุณภำพในธุรกิจ กระบวนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ แนวคิดรวบยอดของผลิตภัณฑ์ 
กำรออกแบบและกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ มุมมองทำงด้ำนคุณภำพ กำร
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคุณภำพ แนวคิด เทคนิคและระบบคุณภำพที่ส ำคัญ บทบำทและกำร
ประยุกต์ระบบประกันคุณภำพในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์ 
กำรตลำด กำรวิจัยและพัฒนำ กำรผลิต กำรตรวจสอบ กำรขำยและบริกำรหลังกำรขำย ระบบ
มำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ 

 
622 553 ระบบการผลิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Manufacturing Systems) 

แนวคิดและระบบกำรผลิตสมัยใหม่ ระบบกำรผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบกำรผลิตแบบลีน 
กำรผลิตสินค้ำจ ำนวนมำกตำมค ำสั่ง ระบบกำรผลิตที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรเสมือน ระบบ
กำรผลิตที่ปรับตัวได้รวดเร็ว องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรเปรียบเทียบระบบกำรผลิตแบบดั้งเดิมกับ
ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ กำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
ระบบกำรผลิต 
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622 581 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Polymer Science and Engineering I) 

เรื่องคัดเฉพำะที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 
622 582 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Polymer Science and Engineering II) 

เรื่องคัดเฉพำะที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์   โดยเนื้อหำ
ไม่ซ้ ำกับรำยวิชำ 622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 

 
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
 (Research Methodology)  

เงื่อนไข :  วิชำนี้วัดผลกำรศึกษำเป็น  S หรือ U 
จรรยำบรรณนักวิจัย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรแก้ปัญหำ  แนวคิดเกี่ยวกับกำร

วิจัยและตัวอย่ำงของงำนวิจัย ขั้นตอนและกำรท ำงำนวิจัยอย่ำงมีระบบ กำรก ำหนดหัวข้องำนวิจัย 
กำรออกแบบกำรทดลอง กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรเตรียม
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรเตรียมรำยงำนวิจัย เทคนิคกำรน ำเสนองำนวิจัย ทักษะในกำรวิเครำะห์
ส ำหรับกำรตอบป้องกัน กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย กำรเขียนบทคัดย่อ กำรพัฒนำทักษะในกำรใช้
เครื่องมือเพ่ือกำรวิจัย 

 
622 592 สัมมนาส าหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1            1(0-2-1) 
 (Seminar in Polymer Science and Engineering I)   

เงื่อนไข :  วิชำนี้วัดผลกำรศึกษำเป็น  S หรือ U 
กำรอ่ำนบทควำมอย่ำงครอบคลุม กำรประมวลข้อมูลจำกบทควำมวิจัยที่น่ำสนใจและ

ทันสมัยในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์  กำรเรียบเรียงเนื้อหำจำกบทควำมวิจัยที่
คัดเลือกส ำหรับกำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนด้วยภำษำอังกฤษ  จรรยำบรรณและจริยธรรมของนักวิจัยใน
กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของเนื้อหำในกำรน ำเสนอ  บังคับกำรเข้ำร่วมสัมมนำและส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์  

 
622 691 วิทยานิพนธ์                                          มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)   

วิชำบังคับก่อน :  622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
 622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1  

วิทยำนิพนธ์งำนวิจัยเฉพำะบุคคล ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำในสำขำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1  
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622 692 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

วิชำบังคับก่อน :  622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
  622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1   

วิทยำนิพนธ์งำนวิจัยเฉพำะบุคคล ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำในสำขำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 2 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    

ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  

ณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์ 
D.Eng. (Plastics Engineering) 
University of Massachusetts 
Lowell, USA (2003)   
วท.บ. (เคมี) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2537) 

5 4 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  
วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 

3 
 

 

Ph.D. (Polymer Science)  
The Petroleum and 
Petrochemical College, 
Chulalongkorn University, 
Thailand  (2003)  
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539) 

5 5 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  
สุดศิริ เหมศรี 

3 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
University of Connecticut, 
USA (2011) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543) 
วท.บ. (เคมี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539) 

3 4 

 
3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  

ณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์ 
 

D.Eng. (Plastics Engineering) 
University of Massachusetts 
Lowell, USA (2003)   
วท.บ. (เคมี) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2537) 

5 4 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  

วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 
Ph.D. (Polymer Science)  
The Petroleum and 
Petrochemical College, 
Chulalongkorn University, 
Thailand  (2003)  
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539) 

5 
 

5 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  
สุดศิริ เหมศรี 

 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
University of Connecticut, 
USA (2011) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543) 
วท.บ. (เคมี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539) 

3 4 

4 รองศำสตรำจำรย์  
มำณพ ปำนะโปย 

 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ           
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2546) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539) 

3 3 

5 รองศำสตรำจำรย์  
อำชำไนย บัวศรี     

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2547) 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2545) 
 
 
 
 
 

3 2 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 

จันทร์ฉำย ทองปิ่น 
Ph.D. (Polymer Science and 
Technology)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK (1998) 
M.Sc. (Polymer Science and 
Technology)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK (1993) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2526) 

5 4 

7 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  
ณัฐวุฒิ ชัยยุตต ์

Ph.D. (Polymer Science and 
Technology)  
Mahidol University, Thailand 
(2005) 
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2541) 

5 4 

8 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  
บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร 

Ph.D. (Polymer Science)  
The Petroleum and 
Petrochemical College, 
Chulalongkorn University, 
Thailand  (2003) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539) 
 
 
 
 
 
 

5 4 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
9 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  

ปำเจรำ พัฒนถำบุตร 

 

Ph.D. (Materials Science and 
Metallurgy : Polymer 
Technology) University of 
Cambridge, UK (1999) 
วท.บ. (วัสดุศำสตร์)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2536) 

5 4 

10 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
พูนทรัพย์  ตรีภพนำถกูล 

D.Eng. (Plastics Engineering)  
University of Massachusetts 
Lowell, USA (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2541) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539) 

5 5 

11 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์   

Dr.-Ing. (Chemical Engineering) 
Friedrich-Alexander 
Universitaet- Erlangen-
Nuernberg, Germany (2005) 
M.Sc. (Chemical Engineering)  
University of Wales, UK (1998) 
วท.บ. (เคมี)  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2538) 
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12 อำจำรย์ ดร.ศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science) 
Hohenheim University, 
Germany (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2542) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2536) 
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          3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
  

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 อำจำรย์ ดร.อ ำนำจ  
สิทธัตตระกูล 

Ph.D. (Polymer Chemistry) 
Louisiana State University, USA (1985) 
M.S. (Organic Chemistry) 
University of Kansas, USA (1974) 
วท.บ. (เคมี) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2510)   

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (กำรฝึกงำน หรือ สหกิจศึกษำ) 
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำ ในด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรม  พอลิเมอร์ของ
ประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ โดยเฉพำะเพ่ือลดกำรน ำเข้ำและกำรพ่ึงพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ซึ่งจะช่ วยเพ่ิมศักยภำพกำร
แข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงกำรน ำไปสู่กำรเป็นสังคมฐำนควำมรู้ในอนำคต ดังนั้นจึง
ก ำหนดให้นักศึกษำทุกแผนกำรศึกษำต้องท ำงำนวิจัยในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ภำยใต้กำร
ควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยกำรท ำงำนวิทยำนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร ส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1 หรือ ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่
มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ส ำหรับนักศึกษำแผน ก 
แบบ ก 2 เพ่ือเป็นกำรยืนยันถึงมำตรฐำนของงำนวิจัยที่ได้ศึกษำ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ในกำรท ำงำนวิจัย ในระดับปริญญำมหำบัณฑิต มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน คือ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 



 มคอ. 2   

 

31 

31 

มคอ. 2 

5.3 ช่วงเวลา             
  แผน ก แบบ ก 1 ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 – ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
 แผน ก แบบ ก 2 ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 – ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต           
  แผน ก แบบ ก 1  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 36 หน่วยกิต  
 แผน ก แบบ ก 2  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 12 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
มีกำรก ำหนดให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทุกแผนกำรศึกษำต้องผ่ำนรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย และ

รำยวิชำสัมมนำ และเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 
และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และมีกำรจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ และควบคุมให้จ ำนวนและคุณวุฒิประสบกำรณ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

กำรประเมินผลกำรศึกษำ เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
พ.ศ. 2550 และระเบียบบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ พ.ศ. 2550 และ/หรือท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ กำรอนุมัติหัวข้อและ
โครงกำรวิทยำนิพนธ์ กำรลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์ กำรด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธตำมค ำแนะน ำของอำจำรยที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำร
ด ำเนินงำนวิจัยในช่วงเปิดภำคกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำโดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองและตระหนักถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และ
ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และในกรณีที่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนจะได้มีเวลำ
แก้ไข ปรับปรุงงำนหรือหำแนวทำงอ่ืนได้ทันและเสนออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทรำบ รวมถึงกำรเสนอและกำร
ขออนุมัติวิทยำนิพนธ์ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบวิทยำนิพนธ ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน รวมไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสอบต้องไม่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม  

ส ำหรับกำรขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ได้ท ำโครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่
ปรึกษำเป็นรำยบุคคลขณะศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ในรำยวิชำ 611 493 โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 และ/หรือที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง ในลักษณะกำรท ำวิจัยเบื้องต้น (Preliminary) นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผล
กำรทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และผ่ำนกำรสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำร
พิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้ นอกจำกนี้หลักสูตรอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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งำนวิจัยจำกระดับปริญญำตรี ในระดับปริญญำโทได้ แต่ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเป็นงำนวิจัยที่นักศึกษำคิดค้น
ขึ้นมำเอง หรือเป็นงำนวิจัยที่อำจำรย์ที่ปรึกษำที่ขอเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษของมหำบัณฑิต เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ

วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำงำนวิจัยทำงด้ำน
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำรำยวิชำในหลักสูตรและงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ของประเทศ  ตลอดจนเป็นมหำบัณฑิตที่
มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคม  มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม 
และหลักสูตรได้มีกำรก ำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำเพ่ือที่จะพัฒนำให้นักศึกษำของหลักสูตรมี
คุณลักษณะพิเศษที่ก ำหนดและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรเพ่ือที่จะเป็น มหำวิทยำลัยชั้นน ำ
แห่งกำรสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้ำนทักษะกำรวิจัย และด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

มีกลยุทธ์กำรสอนและกิจกรรมเพ่ิมเติมของหลักสูตรเพ่ือท ำให้
ผู้เรียน มีควำมสำมำรถในกำรน ำองค์ควำมรู้สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์มำท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยใหม่ทำงด้ำน
วัสดุและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ผ่ำนรำยวิชำต่ำง ๆ  เช่น 
1. รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  
 ก ำหนดให้นักศึกษำในหลักสูตรเรียนรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย โดย
จะมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยพิเศษเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ
ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษำ หรือเชิญอำจำรย์ผู้สอนท่ำนอ่ืน ๆ ใน
หลักสูตรมำบรรยำยเกี่ยวกับแนวคิดกำรท ำงำนวิจัยของตนเองเพ่ือ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่นักศึกษำ รวมทั้งจะมีกำรน ำนักศึกษำ
ไปเยี่ยมชมหน่วยงำนวิจัยของรัฐหรือเอกชนเพ่ือเรียนรู้ชีวิตกำร
ท ำงำนในแวดวงนักวิชำกำร/นักวิจัยแบบมืออำชีพ 
2. รำยวิชำสัมมนำ 
 ก ำหนดให้นักศึกษำในหลักสูตรเรียนรำยวิชำสัมมนำ โดยจะ
ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในลักษณะของกำรทบทวนวรรณกรรม 
(literature survey) เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเขียนข้อเสนอ 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำสร้ำงสรรค์งำนวิจัย
ใหม่ทำงด้ำนวัสดุและเทคโนโลยีพอลิเมอร์หลังจำกผ่ำนกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงรอบด้ำน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคม 
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็น 
ผู้ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

1. จัดสรรทุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้ของภำควิชำฯ ให้แก่นักศึกษำ 
โดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยสอนในรำยวิชำปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ของ
หลักสูตรปริญญำตรีของภำควิชำฯ กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยสอนนี้จะ
ท ำให้นักศึกษำได้ทบทวนและฝึกฝนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ
รุ่นน้อง ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและสร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง
2.  จัดสรรทุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้ของภำควิชำฯ ให้แก่นักศึกษำ
โดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้สอนกำรใช้เครื่องมือวิจัยส ำหรับกำรท ำงำน
วิจัยของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
อำจำรย์ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำภำควิชำฯ ให้ดูแลเครื่องมือ
วิจัยนั้น ๆ  ซึ่งเป็นกำรฝึกทักษะของนักศึกษำปริญญำมหำบัณฑิตให้
มีควำมช ำนำญมำกขึ้นตำมจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนของเครื่องมือ
วิจัย และเป็นกำรฝึกฝนนักศึกษำให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำย รวมทั้งส่งเสริมนักศึกษำให้เกิดจริยธรรมในกำรใช้
เครื่องมือวิจัยร่วมกัน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) แสดงออกซึ่งกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภำพแวดล้อมของกำร
ท ำงำนและในชุมชนที่กว้ำงขวำงข้ึน 

2) สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำร โดยค ำนึงถึงควำมรู้สึกของ
ผู้อื่น และตอบสนองปัญหำเหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม 

3) ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่เพื่อกำรทบทวนและแก้ไข 
4) สนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อ

โต้แย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5) มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผล

และกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดข้ึนในอนำคต 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) กำรอภิปรำยกลุ่มในเรื่องสถำนกำรณ์ที่เป็นไปได้ต่ำง ๆ รวมถึงสถำนกำรณ์ที่จะต้องเผชิญใน

กำรท ำงำน 
2) กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และกำรกระตุ้นให้มีกำรน ำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน เช่น 

ควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียน ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย ควำมรับผิดชอบต่องำนและผล
ของงำน  กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลงำนวิจัย กำรแสดงค ำนิยมเพ่ือแสดงควำมขอบคุณในกำรได้รับควำม
อนุเครำะห์ด้ำนต่ำง ๆ 

3) กำรท ำงำนวิจัยต้องสำมำรถใช้วินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้ง
และปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4) กำรอภิปรำยกลุ่มในเรื่องจรรยำบรรณของนักวิจัย  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) ประเมินจำกกำรสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมกำรด ำเนินกำรอภิปรำยกลุ่ม 
2) ประเมินจำกพฤติกรรม กำรปฏิบัติงำน ของนักศึกษำ โดยอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ 
3) ประเมินจำกพฤติกรรมในระหว่ำงกำรเตรียมตัวและกำรน ำเสนองำนของนักศึกษำ 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลักของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและ
ทฤษฎีที่ส ำคัญและน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร 

2) มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำ 
3) มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่  ๆ และกำรประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของ

ผลงำนวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ 
4) มีควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และ

องค์ควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ได้อย่ำงลงตัว 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) กำรยกกรณีศึกษำ เพ่ือเชื่อมโยงกับเนื้อหำกำรสอนและควำมรู้เดิมของนักศึกษำ เพ่ือให้ง่ำยต่อ
ควำมเข้ำใจและกำรน ำไปประยุกต์ใช้ 

2) กำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำ มำให้
ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน หรือระเบียบ มำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำ 

3) กำรจัดให้มีกำรค้นคว้ำรำยบุคคลและกลุ่ม ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหำในรำยวิชำ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ดังนี้ 
1) ประเมินจำกกำรสอบ และผลกำรศึกษำรำยบุคคลเทียบกับกลุ่ม 
2) ประเมินจำกผลกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร 
3) ประเมินจำกผลกำรน ำเสนอกำรค้นคว้ำ ทั้งในรูปแบบรำยงำน หรือกำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน      
 



 มคอ. 2   

 

36 

36 

มคอ. 2 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา    
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ปัญหำส ำคัญได้อย่ำง
สร้ำงสรรค ์

2) สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิดเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ 
3) สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร และพัฒนำควำมคิดใหม่  ๆ โดย

กำรบูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 
4) สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ควำมรู้ทั้งทำงภำคทฤษฎีและ

ภำคปฏิบัติ ตลอดจนถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กำรจัดให้มีกำรท ำงำนวิจัย ในรูปแบบวิทยำนิพนธ์  
2) กำรจัดให้มีกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนวิจัย 
3) กำรจัดให้มีกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกโจทย์เน้น

กำรแก้ปัญหำแบบปลำยเปิด ให้มีกำรระดมควำมคิดและกำรยอมรับควำมคิดที่หลำกหลำย 
4) กำรน ำเสนอสัมมนำ 
5) กำรสอนแบบตั้งค ำถำม    

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจำกกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
2) ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
3) ประเมินจำกผลกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ในรูปแบบต่ำง ๆ 
4) ประเมินจำกผลกำรท ำกิจกรรมในรำยวิชำ 
5) ประเมินจำกผลกำรน ำเสนอสัมมนำ   
       

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกในระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้
ด้วยตนเอง 

2) สำมำรถตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถประเมินตนเองได้ รวมถึงกำร
วำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้ 

3) มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อ
โต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ 

4) สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้น ำได้อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำส และสถำนกำรณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกลุ่ม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) กำรจัดให้มีกำรท ำงำนกลุ่ม และกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม โดยผู้สอนมีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือให้เกิดกำรประเมินพฤติกรรมและคุณภำพกำรท ำงำนของนักศึกษำ หรือนักศึกษำมีกำรประเมินตน เองและ
เพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

2) กำรจัดให้มีกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนวิจัย กำรประเมินผลตำมแผนงำนและกำร
เสนอแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป ทุกภำคกำรศึกษำ 

3) กำรมอบหมำยงำนให้เกิดกำรพัฒนำและกระตุ้นควำมสำมำรถของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ล ำดับ เช่น กำรวิเครำะห์บทควำมวิจัยที่ทันสมัย กำรมอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำนบทเรียนหรือวิเครำะห์ปัญหำ
ล่วงหน้ำก่อนเข้ำชั้นเรียน 

4) กำรศึกษำดูงำน นอกสถำนที่ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนวิจัย และกำรเสนอควำมก้ำวหน้ำ 
2) ประเมินจำกผลกำรน ำเสนองำนที่ได้รับมอบหมำย 
3) ประเมินจำกผลกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ 

และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 
2) สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มบุคคลต่ำง  ๆ ทั้งในวงวิชำกำร

และชุมชนทั่วไป 
3) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะ

แก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) กำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้ทักษะวิเครำะห์เชิงตัวเลข ตรรกะคิ ดเป็นล ำดับ

ขั้นตอนและเหตุผล 
2) กำรก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ทั้งในรูปแบบกำรน ำเสนอ หรือบทควำมตีพิมพ์ใน

วำรสำร 
3) กำรมอบหมำยงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ E-course learning หรือกำรส่ง

งำนทำง E-mail หรือกำรอภิปรำยผ่ำน Web หรือ Blog ต่ำง ๆ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนวิจัย และกำรเสนอควำมก้ำวหน้ำในลักษณะรำยงำนและกำร
น ำเสนอปำกเปล่ำ 

2) ประเมินจำกผลกำรน ำเสนองำนที่ได้รับมอบหมำย 
3) ประเมินจำกผลกำรท ำกิจกรรม 
4) ประเมินจำกกำรน ำเสนอสัมมนำ 
5) ประเมินจำกจ ำนวนและคุณภำพของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 แสดงออกซึ่งกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำน
และในชุมชนที่กว้ำงขวำงข้ึน 

1.2 สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำร โดยค ำนึงถึงควำมรู้สึกของ
ผู้อื่น และตอบสนองปัญหำเหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม 

1.3 ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่เพื่อกำรทบทวนและแก้ไข 
1.4 สนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้ อ่ืนใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อ

โต้แย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1.5 มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผล

และกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดข้ึนในอนำคต 
 

 2. ด้านความรู้ 
2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลักของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและ

ทฤษฎีที่ส ำคัญและน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร 
2.2 มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำ 
2.3 มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ และกำรประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงำนวิจัย

ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ 
2.4 มีควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และองค์

ควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ ได้อย่ำงลงตัว 
 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ปัญหำส ำคัญได้อย่ำง

สร้ำงสรรค ์
3.2 สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิดเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ 
3.3 สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ โดยกำร 

บูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง 
3.4 สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ควำมรู้ทั้งทำงภำคทฤษฎีและ

ภำคปฏิบัติ ตลอดจนถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกในระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ด้วย

ตนเอง 
4.2 สำมำรถตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถประเมินตนเองได้ รวมถึงกำรวำงแผน

ในกำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้ 
4.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อ

โต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ 
4.4 สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้น ำได้อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำส และสถำนกำรณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกลุ่ม 
 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ 

และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 
5.2 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงวิชำกำรและ

ชุมชนทั่วไป 
5.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะ

แก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 
                     

622 512  พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 
 

                    

622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ข้ันสูง 
 

                    

622 514  เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 
 

                    

622 515 พอลิเมอร์ผสม 
 

                    

622 516 กำรดัดแปรพ้ืนผิวและพอลิเมอร์ที่มีกำร 
  ปรับหมู่ฟังก์ชัน 

                    

622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ 
 

                    

622 518 อิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติกอิลำส 
 โตเมอร์ 
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42 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับ 
 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

                    

622 522 วิทยำกระแสและกระบวนกำรขึ้นรูป 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 

                    

622 523 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยขั้นสูงใน 
 พอลิเมอร์ 

                    

622 524 กำรจ ำลองพลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ 
 

                    

622 525 กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมในกระบวนกำร 
 ขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

                    

622 526 ต้นแบบรวดเร็ว 
 

                    

622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ 
 

                    

622 532   สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิงฟิสิกส์ของ 
 พอลิเมอร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
622 533 กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์และกำรท ำให้ 
 พอลิเมอร์เสถียรขั้นสูง 

                    

622 534 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
 

                    

622 541 พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อย
 สลำยได้ทำงชีวภำพ 

                    

622 542 วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง 
 

                    

622 543 สิ่งทอเทคนิค 
 

                    

622 544  วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโคร 
 และนำโน 

                    

622 545  วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง 
 

                    

622 551 นวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ควำมรับผิดชอบหลัก                                 ควำมรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
622 552 กำรประกันคุณภำพ 

                    

622 553 ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ 
                    

622 581  เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและ วิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ 1 

                    

622 582   เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ 2 

                    

622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
                    

622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ 1            

                    

622 691 วิทยำนิพนธ์                          
                    

622 692 วิทยำนิพนธ์ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก ำหนดให้มีระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำบันอุดมศึกษำ โดยกระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
แต่ละรำยวิชำด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1.1 ให้นักศึกษำประเมินกำรสอนในระดับรำยวิชำ 
2.1.2 พิจำรณำข้อสอบในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน  
2.1.3 วิเครำะห์กำรกระจำยของระดับคะแนนในกลุ่ม 
2.1.4 ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รำยงำน โครงงำน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมำย 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 จัดให้มีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือน ำผลที่
ได้มำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

2.2.1 ส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำของมหำบัณฑิต 
2.2.2 ส ำรวจควำมเห็นของผู้ใช้มหำบัณฑิต เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำและ

เข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ  
2.2.3 ส ำรวจควำมคิดเห็นของสถำนศึกษำที่มหำบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจในด้ำน

ควำมรู้ ควำมพร้อม และคุณสมบัติด้ำนอ่ืน ๆ ของมหำบัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำและเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ 

2.2.4 ส ำรวจควำมพึงพอใจของมหำบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อมและควำมรู้จำก
สำขำวิชำที่เรียน รวมทั้งสำขำอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอำชีพของ
มหำบัณฑิต และเปิดโอกำสให้เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.5 รวบรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของมหำบัณฑิตและผู้ใช้มหำบัณฑิต เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2.6 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจำรณำผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง และเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  และข้อก ำหนดเพ่ิมเติมของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยผู้ส ำเร็จปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1  มีระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ 
3.2   ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ จ ำแนกตำมแผนกำรศึกษำ ดังนี้ 

3.2.1  แผน ก แบบ ก 1  
 (1) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจ ำนวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

  (ก)  วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ  36 หน่วยกิต 
 ส ำหรับนักศึกษำที่ได้ท ำโครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นรำยบุคคลขณะศึกษำ
ในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในรำยวิชำ 611 493 
โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง ในลักษณะกำรท ำ
วิจัยเบื้องต้น (Preliminary) นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผลกำรทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วน
หนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ได้ 
นอกจำกนี้หลักสูตรอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยจำกระดับปริญญำตรี ใน
ระดับปริญญำโทได้ แต่ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเป็นงำนวิจัยที่นักศึกษำคิดค้นขึ้นมำเอง หรือเป็นงำนวิจัยที่อำจำรย์
ที่ปรึกษำที่ขอเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 

 
 (2) นักศึกษำในแผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดย

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ ส ำหรับผลงำน
วิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 1 เรื่อง นอกจำกนี้ นักศึกษำในแผนนี้ทุกคน
ต้องลงทะเบียนเรียน รำยวิชำ 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย และรำยวิชำ 622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 โดยจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรศึกษำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  

  
3.2.2  แผน ก แบบ ก 2  

(1) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  36 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
   (ก)  วิชำบังคับ    จ ำนวน   18 หน่วยกิต 
   (ข)  วิชำเลือก   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   6 หน่วยกิต 
   (ค)  วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ  12 หน่วยกิต 
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 ส ำหรับนักศึกษำที่ได้ท ำโครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นรำยบุคคลขณะศึกษำ
ในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในรำยวิชำ 611 493 
โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง ในลักษณะกำรท ำ
วิจัยเบื้องต้น (Preliminary) นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผลกำรทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วน
หนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ได้ 
นอกจำกนี้หลักสูตรอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยจำกระดับปริญญำตรี ใน
ระดับปริญญำโทได้ แต่ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเป็นงำนวิจัยที่นักศึกษำคิดค้นขึ้นมำเอง หรือเป็นงำนวิจัยที่อำจำรย์
ที่ปรึกษำที่ขอเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม และ/หรือ 

 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเลือกเสรี หรือเรียนในระบบ module ที่เป็นรำยวิชำในหลักสูตร
ปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
ขณะศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และเมื่อเข้ำมำศึกษำในหลักสูตรปริญญำโท 
สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์แล้ว ให้เทียบโอนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นักศึกษำได้เคยศึกษำมำแล้ว 
มำเป็นรำยวิชำในระดับปริญญำโท โดยต้องได้ระดับไม่ต่ ำกว่ำ B เพ่ือขอยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำในหลักสูตร หรือ
เทียบเท่ำกันกับรำยวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว  

 
(2) นักศึกษำในแผน ก แบบ ก 2 ต้องได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่ำ พร้อมทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ โดยผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
นอกจำกนี้ นักศึกษำในแผนนี้ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน รำยวิชำ 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย และรำยวิชำ 622 592 
สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์  1 โดยจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรศึกษำตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีก ำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  
 3.3  ได้ระดับไม่ต่ ำกว่ำ B หรือ ได้ S ในรำยวิชำบังคับและรำยวิชำบังคับเลือก และได้ระดับไม่ต่ ำกว่ำ C ใน
รำยวิชำเลือก 
 3.4  ได้ S ในกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ หรือได้รับกำรยกเว้นกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 ข้อ 32 และ/หรือที่มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  
 3.5  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 
2550 หมวดที่ 7 และ/หรือท่ีมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีกำรปฐมนิเทศและให้ค ำแนะน ำแก่อำจำรย์ใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยของมหำวิทยำลัย คณะ 
และหลักสูตรที่สอน 
 1.2  สนับสนุนเงินทุนส ำหรับอำจำรย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรท ำวิจัยและพัฒนำงำนวิจัยในสำขำท่ีตนช ำนำญ 
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ 
2.1.2 เพ่ิมพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
2.1.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์เพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร

วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
2.1.4 พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ     

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และ

คุณธรรม 
2.2.2 ส่งเสริมให้อำจำรย์มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัย

อย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำ สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำน
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ หรือกำรลำ
เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 

2.2.3 กระตุ้นให้อำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรและส่งเสริมให้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2.2.4 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้มีควำมเชี่ยวชำญใน

สำขำวิชำ 
2.2.5 จัดสรรงบประมำณส ำหรับท ำกำรวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ เป็นหลักสูตรที่ มุ่งผลิต
มหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีควำมช ำนำญในกำรวิจัยทั้งทำงด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลจำกอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยได้มีกำรแบ่งภำระหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรดังนี้ 

(1) กำรคัดเลือกนักศึกษำใหม่เข้ำสู่หลักสูตร และกำรแบ่งภำระหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรแก่
นักศึกษำใหม่ 

(2) กำรติดตำม มคอ.3 และ มคอ.5 
(3) กำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
(4) กำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
(5) กำรดูแลสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่นักศึกษำ 

 
2.  บัณฑิต  
 2.1  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรฯ จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนโดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิตต่อคุณภำพของ
มหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม              
พอลิเมอร์ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  ทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำน
ทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือตำมท่ีองค์กรวิชำชีพก ำหนด และน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรให้มีคุณภำพ สำมำรถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนวิจัยของนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำเพ่ือสร้ำงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และสนับสนุนงบประมำณในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่
ประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ โดยก ำหนดให้กำรเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558  
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3.  นักศึกษา  
3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 

  หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในกำรคัดเลือกนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเล่มหลักสูตรฯ เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรฯ โดยประสำนงำนผ่ำนระบบบริหำรงำนกำรศึกษำของ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 

(1)  กำรก ำหนดวันสอบในแต่ละรอบตำมปฏิทินกำรสอบคัดเลือกท่ีประกำศโดยบัณฑิตวิทยำลัย  
(2)  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบของสำขำวิชำ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบ 

ตรวจข้อสอบ และคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสอบสัมภำษณ์  
ส ำหรับเกณฑ์กำรคัดเลือกนักศึกษำจำกผู้สมัครเรียน หลักสูตรฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกไว้อย่ำง

ชัดเจน และโปร่งใส โดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำควิชำฯ ซึ่ง
พิจำรณำเกณฑ์ผ่ำนกำรคัดเลือกซ่ึงเป็นคะแนนรวมจำก 

(1)  คะแนนสอบข้อเขียน  
(2)  คะแนนสอบสัมภำษณ์   

   นอกจำกนี้ นักศึกษำต้องสอบภำษำอังกฤษ SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) ซึ่งจัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร เว้นแต่นักศึกษำจะมีผลสอบภำษำอังกฤษจำกสถำบันอ่ืนตำมเกณฑ์ท่ีบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนด ทั้งนี้  ผลกำรสอบดังกล่ำวจะต้องมีระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี โดยผลสอบนี้ไม่
น ำมำรวมกับผลกำรสอบคัดเลือก แต่เป็นข้อบังคับในกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ในระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกท่ีชัดเจนและโปร่งใส โดยแบ่งลักษณะกำรรับนักศึกษำเป็นสำมแบบ คือ 
 (1)  นักศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก  
 (2)  นักศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกแบบมีเงื่อนไข   
 (3)  นักศึกษำทดลองศึกษำ  
  ส ำหรับนักศึกษำทดลองศึกษำ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบของสำขำวิชำ จะเป็นผู้ให้ควำมเห็นว่ำ
นักศึกษำคนนั้นสมควรเรียนวิชำใดในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ของ
ภำควิชำฯ เพ่ิมเติมในภำคกำรศึกษำแรกของกำรเรียนในหลักสูตร เพ่ือเป็นกำรปรับพ้ืนฐำนในกำรเตรียมควำม
พร้อมให้เหมำะสมก่อนเรียนรำยวิชำในหลักสูตร โดยให้อำจำรย์ที่ได้รับมอบหมำยเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรเป็น
ผู้ดูแล  โดยที่รำยวิชำที่นักศึกษำเรียนต้องได้ผลกำรศึกษำระดับ C ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนได้เกรด S ของรำยวิชำที่
ลงทะเบียน 
  นอกจำกนี้ บัณฑิตวิทยำลัย คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และหลักสูตรฯ ยังได้จัดให้
มีกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้รู้จักกับผู้บริหำร คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้นักศึกษำได้ทรำบ
แนวทำงกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ ข้อบังคับและระเบียบต่ำง ๆ และเพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำง
นักศึกษำและคณำจำรย์ มีทัศนคติที่ดีต่อเรียนในหลักสูตร 
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 3.3  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในกำรควบคุม ดูแลกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในหลักสูตรฯ  โดยยึดตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรภำควิชำฯ ซึ่งได้ก ำหนดให้นักศึกษำในหลักสูตรฯ สำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ตำมท่ี
ตนเองสนใจในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และงำนวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) กำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์  
เริ่มต้นจำกให้นักศึกษำปริญญำโท ปีที่หนึ่ง สอบถำมควำมสนใจในกำรท ำงำนวิจัยหรือหัวข้องำนวิจัย

จำกอำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ แล้วก ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ร่วมกันกับอำจำรย์ผู้ที่จะเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์  

(2) กำรขอสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์  
ในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อนของปีกำรศึกษำ นักศึกษำจะแจ้งควำมประสงค์ในกำรขอสอบพิจำรณำ

หัวข้อวิทยำนิพนธ์กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนหลักสูตรฯ เพ่ือด ำเนินกำรให้บัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้ออกประกำศ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์  

(3) กำรขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
เมื่อนักศึกษำสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ผ่ำนแล้ว นักศึกษำจะเสนอแบบค ำร้องขออนุมัติหัวข้อ

วิทยำนิพนธ์เพ่ือให้บัณทิตวิทยำลัยเป็นผู้ประกำศอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  
ทั้งนี้กำรพิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์จะควบคุมให้จ ำนวนและคุณวุฒิประสบกำรณ์ของอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 

(4) กำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ 
เมื่อใกล้สิ้นสุดภำคกำรศึกษำ ตำมปฏิทินกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ก ำหนดวันสุดท้ำยกำรรำยงำน

ผลควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ำหนดให้นักศึกษำที่ลงทะเบียนวิชำวิทยำนิพนธ์ท ำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเพ่ือจัดส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์พิจำรณำควำมก้ำวหน้ำและให้ควำมคิดเห็นต่อ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ แล้วรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์เป็น  IP หรือ NP จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ผู้
ประสำนงำนหลักสูตรฯ จัดท ำสรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เสนออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
รับทรำบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ และเสนอหัวหน้ำภำควิชำฯ เพ่ือรำยงำนต่อไปที่
บัณฑิตวิทยำลัย   

3.4  การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกำรติดตำมระยะเวลำกำรศึกษำของนักศึกษำในหลักสูตร หำกพบว่ำนักศึกษำใช้ระยะเวลำ

กำรศึกษำในหลักสูตรมำกกว่ำระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 2 ปี อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะติดตำมสอบถำมปัญหำ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และนักศึกษำ เพ่ือรับทรำบปัญหำ และช่วยกันหำแนวทำงแก้ไข เพ่ือให้นักศึกษำ
สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร 

3.5  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งให้

นักศึกษำสำมำรถเสนอข้อร้องเรียนต่อกำรจัดกำรหลักสูตรได้ หำกมีข้อร้องเรียนจำกนักศึกษำ จะด ำเนินกำรติดตำม
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เสนอต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ เพ่ือวิเครำะห์ปัญหำ พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และหำกเป็นปัญหำที่ต้องได้รับกำรแก้ไข จะแจ้งต่อหัวหน้ำภำควิชำฯ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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4.  อาจารย์  
4.1  การรับอาจารย์ใหม่และการคัดเลือกอาจารย์ 

(1)  อำจำรย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) 
และครอบคลุมวิชำที่เปิดสอน 

(2)  กำรรับอำจำรย์ใหม่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งนี้สภำมหำวิทยำลัย ได้มีนโยบำยในกำรรับอำจำรย์ใหม่ทำงด้ำน
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำเอก 

4.2  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้จัดให้มีระบบกำรส่งเสริมและ

พัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังนี้ 
(1) กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์ กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในที่ประชุมวิชำกำร 
(2) กำรให้เงินรำงวัลส ำหรับอำจำรย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในรูปแบบบทควำมวิจัย 
(3) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพในกำรวิจัยส ำหรับบุคคลสำยวิชำกำร เพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำ

ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรในรูปแบบของต ำรำ หนังสือ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน ส ำหรับ
กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
    เนื่องจำกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมวัสดุพอลิเมอร์มีเปิดสอนในมหำวิทยำลัย
รัฐชั้นน ำทุกมหำวิทยำลัยเพรำะเป็นสำขำวิชำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ  หลักสูตรโดยส่วน
ใหญ่จะอยู่ในคณะวิชำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์จึงท ำให้เป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิ ต ในขณะที่หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่จัดสอนของภำควิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นกำรจัดหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตร์ทำงด้ำนพอลิเมอร์เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และวิศวกรรมศำสตร์ของวัสดุพอลิเมอร์เข้ำด้วยกัน   
  ในหลักสูตรฯ ได้เน้นกระบวนกำรท ำงำนวิจัยเพ่ือให้สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ได้อย่ำงมีอิสระ และฝึก
ทักษะกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำวิทยำนิพนธ์ในงำนวิจัยทำงสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ มุ่งเน้นกำรผลิตมหำบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำและสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศถึงแม้จะ
เป็นหลักสูตรภำษำไทย มีกำรเน้นย้ ำเรื่องจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและมีจริยธรรมที่ดีในกำรด ำรงชีวิตในสังคม 
รวมทั้งให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น    

5.2  การก าหนดผู้สอน  
  หลักสูตรฯ มีระบบและกลไก ในกำรก ำหนดอำจำรย์ผู้สอน โดยได้เริ่มวำงแผนตั้งแต่กำรรับอำจำรย์
ตลอดจนกำรส่งอำจำรย์ไปศึกษำต่อในสำขำวิชำที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับรำยวิชำต่ำง  ๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตร เป็นผลท ำให้หลักสูตรฯ มีอำจำรย์ผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญในแขนงต่ำง ๆ ของสำขำวิชำพร้อมที่จะรองรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรครบถ้วน  
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  กำรก ำหนดอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำนั้น ทำงหลักสูตรฯ ได้ส่งรำยชื่อวิชำที่จะเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำเข้ำที่ประชุมภำควิชำฯ เพ่ือก ำหนดอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละวิชำ โดยกำรก ำหนดอำจำรย์ผู้สอนจะพิจำรณำ
จำก ควำมรู้พ้ืนฐำน ตลอดจนควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ เป็นเกณฑ์หลัก ซ่ึงในหลำยวิชำที่เปิดสอนนั้นจะ
ประกอบด้วยอำจำรย์ผู้สอนมำกกว่ำหนี่งท่ำน ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้เรียนจะได้เรียนกับอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ำนนั้น ๆ จริง 

5.3  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ในรำยวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรฯ ตำมแผนกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ได้
ก ำกับให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.3 ของรำยวิชำต่ำง ๆ ให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม TQF ซึ่งได้มีกำร
กระจำยภำระหน้ำที่ของรำยวิชำตำม Curriculum mapping  ซึ่งปรำกฏอยู่ในหมวดที่ 4 ของเอกสำร มคอ.3 ใน
แต่ละรำยวิชำ ทั้งนี้ อำจำรย์ผู้สอนจะแสดงวิธีกำรประเมินเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ 
ซึ่งมีวิธีกำรประเมินที่มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ กำรสอบเก็บคะแนน ท ำโจทย์ รำยงำน กำรน ำเสนองำนหน้ำชั้น
เรียน กิจกรรมกลุ่ม ข้อสอบปรนัย กิจกรรมในห้องเรียน กำรบ้ำน กำรประเมินในห้องเรียนจำกกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ กำรทัศนศึกษำ ประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของวิทยำนิพนธ์ ที่มีกำรแสดงผลกำรทดลอง และ
เปรียบเทียบระหว่ำงกำรด ำเนินงำนจริงและแผนที่ได้เสนอไว้ในกำรสอบหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมำณประจ ำปี ทั้งงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้  เพ่ือจัดซื้อทรัพยำกร
กำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ำง
สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีควำมพร้อมด้ำนหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลโดยมีส ำนักหอสมุดกลำงที่มีหนังสือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์ รวมถึงฐำนข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังนี้ 
   (1)  หนังสือและต ำรำ    จ ำนวนประมำณ 2,080 เล่ม 
   (2)  ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 7 ฐำนข้อมูล 
 ส่วนระดับภำควิชำมีหนังสือ ต ำรำเฉพำะทำง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเพียงพอ ดังนี้ 
   (1)  หนังสือและต ำรำ   จ ำนวนกว่ำ 380 เล่ม 
   (2)  ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ได้แก่ 

(2.1) Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) 
(2.2) Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared  Spectrophotometer 

(ATR-FTIR) 
(2.3) Raman Spectrometer 
(2.4) Ultraviolet and Visible Spectrophotometer (UV-Vis) 
(2.5) Differential Scanning Calorimeter (DSC) 



 มคอ. 2   

 

54 

มคอ. 2 
 

54 

(2.6) Thermo-gravimetric Analyzer (TGA) 
(2.7) Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) 
(2.8) Scanning Electron Microscope (SEM) 
(2.9) Polarized Microscope with Hot Stage 
(2.10) Rotational Rheometer 
(2.11) Torque Rheometer (Internal Mixer) 
(2.12) Moving Disk Rheometer (MDR) 
(2.13) Mooney Viscometer 
(2.14) Melt Flow Indexer (MFI) 
(2.15) Universal Testing Machine 
(2.16) Pendulum Impact Tester (Izod/Charpy) 
(2.17) Falling Dart Impact Tester 
(2.18) Shore Hardness Durometer 
(2.19) Abrasion Tester 
(2.20) Gas Permeability Tester 
(2.21) Twin-Screw Extruder 
(2.22) Cast Film Extruder with corona 
(2.23) Blown Film Extruder 
(2.24) Injection Molding Machine 
(2.25) Two-Roll Mills 
(2.26) Compression Molding Machine 
(2.27) Accelerated Weathering Chamber 
(2.28) Size Exclusion Chromatography 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 (1)  ภำควิชำฯ มีกำรวำงแผนจัดหำและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 
 (2)  ให้อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรำยชื่อสื่อ และต ำรำในสำขำวิชำทีร่ับผิดชอบต่อภำควิชำฯ 
 (3)  คณะจัดสรรงบประมำณประจ ำปีและจัดซื้อต ำรำและสื่อต่ำง ๆ 
 (4)  ประสำนงำนกับส ำนักหอสมุดกลำงในกำรจัดซื้อหนังสือ และต ำรำที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ติดตำมควำมต้องกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำ 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ร่วมกันประเมินควำมเพียงพอและควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรของอำจำรย์และ
นักศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. หอ้งเรียนและห้องปฏิบัติกำร

เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
อำจำรย์และนักศึกษำ 

จดัห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์และนักศึกษำเกี่ยวกับ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 

2. หนังสือ ต ำรำ และวำรสำร มี
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
อำจำรย์และนักศึกษำ 

จัดหำหนังสือ ต ำรำ และวำรสำรทั้ง
จำกงบประมำณประจ ำปีที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกรัฐบำล และเงินรำยได้
ของคณะ ตลอดจนประสำนงำนกับ
ทำงห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัย
เกี่ยวกับหนังสือ ต ำรำ และวำรสำร              
ที่ต้องกำรให้จัดหำเพ่ิมเติม 

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์และนักศึกษำเกี่ยวกับ
หนังสือ ต ำรำ และวำรสำร 

3. มีช่องทำงกำรเรียนรู้ที่
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนทั้ง
กำรศึกษำในห้องเรียน          
นอกห้องเรียน และเพ่ือกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

จัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ที่
นักศึกษำสำมำรถศึกษำหำควำมรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ ำนวนและ
ประสิทธิภำพทีเ่หมำะสมเพียงพอ 

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำเก่ียวกับกำรให้บริกำร
ทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 
 เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี
2562 

ปี  
2563 

(1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

X X X 

(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิด
สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

X X X 

(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ 

X X X 

(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

X X X 

 (6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

X X X 

(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กลยุทธ์กำรสอน 
หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

X X X 

(9) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำร
พัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจำรณำ

จำกจ ำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ กำรอภิปรำยโต้ตอบจำก

นักศึกษำ กำรตอบค ำถำมของนักศึกษำในชั้นเรียน รวมทั้งกำรทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
1.1.2 จัดให้มีกำรประเมินกำรสอนของแต่ละรำยวิชำโดยนักศึกษำ      

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษำประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทุกรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำผ่ำน

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมแบบฟอร์มที่คณะก ำหนด 
1.2.2 ผลกำรประเมินจะจัดส่งอำจำรย์ผู้สอน และประธำนหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลกำรประเมินที่เป็นควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงทักษะกำรสอน และจัดส่งให้

อำจำรย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ำมำวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอน
ให้เหมำะสมกับรำยวิชำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 คณะก ำหนดให้มีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีกำรศึกษำ เพ่ือให้หลักสูตรมีควำม
ทันสมัยและเป็นไปตำมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1 วำงแผนกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ 
2.2 ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือประกอบกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้มหำบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อำทิ สถำบันที่นักศึกษำ
เข้ำศึกษำต่อ เป็นต้น  

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปี  โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพำะของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  และเกณฑ์กำรประเมิน  ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ  ฉบับปีกำรศึกษำ 2557  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  และ/หรือ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำหลักสูตรอย่ำง
น้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

4.1.1 อำจำรย์ผู้สอนประเมินเอกสำรประเมินกำรสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษำหลังจำกกำรเรียนกำรสอน
ในวิชำนั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสมให้แล้วเสร็จในภำคกำรศึกษำ/               
ปีกำรศึกษำถัดไป 

4.1.2 กรณีที่พบปัญหำของรำยวิชำสำมำรถปรับปรุงรำยวิชำนั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นกำรปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้ำงของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นกำรปรับปรุงมำก และมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงของหลักสูตรจะ
ท ำทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลำกำรใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้มหำบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1 กำรประเมินหลักสูตร 
4.2.2 กำรปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3 กำรจัดท ำหลักสูตร 
4.2.4 กำรน ำเสนอหลักสูตรต่อมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองก่อนเสนอสภำมหำวิทยำลัย และ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4.2.5 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
  
ก  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 
ข ข้อมูลประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์พิเศษ   
ค  รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 ฉบับปี พ.ศ. 2556  
ง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม              

พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

จ ตำรำงเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำงหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ฉ ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ  
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550
----------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศกึษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  16 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร     
พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่3/2550เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550                 
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา " ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2550”

ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2550
เปนตนไป

ขอ 3  ใหยกเลิก
                      3.1  ขอบังคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวาดวยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ.2542
                   3.2  ขอบังคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวาดวยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา (ฉบับที ่2)

พ.ศ. 2545
                      3.3  ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวาดวยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา (ฉบับที ่3)

พ.ศ. 2545
                      3.4  ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวาดวยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา (ฉบบัที4่)

พ.ศ. 2548
         บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด  ที่มีความกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้  หรือซ่ึง
ขัด หรือแยงกับความในขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ 4  ใหคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบได
เทาที่ไมขัดกับขอบังคับนี้
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หมวดที่  1
บททัว่ไป

ขอ 5 การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใหใชระบบหนวยกติแบบทวภิาค หรอืระบบอ่ืนทีเ่ทยีบเทา
ขอ 6 นักศึกษา หมายถึง ผูที่ไ ดข้ึน ทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว แบงออกเปน

3 ประเภท คือ
                     6.1  นกัศึกษาสามัญ ไดแก ผูที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตาม

ขอบังคับนี้
             6.2 นกัศกึษาทดลองศกึษา ไดแก ผูทีส่อบคัดเลอืกได หรือไดรับการคดัเลอืกเขาศกึษา

ตามขอบังคบันีใ้นลกัษณะทดลองศกึษาในภาคแรกของการศกึษา และเมือ่ไดปฏิบตัติามเงือ่นไขในขอ 16.1 แลว
จึงจะปรับสถานภาพเปนนักศกึษาสามัญได

              6.3 นกัศกึษาพเิศษ ไดแก ผูทีบ่ณัฑติวทิยาลยัไดอนมุตัใิหเขาทาํการวจิยั หรือเขาศกึษา
เปนกรณีพิเศษโดยไมรับปริญญา หรือเปนผูที่ศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน อุดม
ศกึษาที่ตนสังกัด ตามระเบียบวาดวยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอ 7  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาเปนนักศึกษาตามขอ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้
                  7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตองสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือ

เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง
                  7.2 ระดบัปริญญามหาบณัฑติ  ตองสาํเรจ็การศกึษาขัน้ปริญญาบณัฑติหรอืเทยีบเทา

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามเงื่อน
ไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
กาํหนด

                  7.3 ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ตองสาํเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญามหาบณัฑติ
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง

                  7.4 ระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติ ตองสาํเรจ็การศกึษาข้ันปริญญาบณัฑติ หรือปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และผาน
การพิจารณาของสาขาวิชาแลว ดังนี้
                                        7.4.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทา ตองมี     ผล
การเรียนดีมาก หรือดี และเปนผูมีประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเดน  และมีพื้นความรูความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได
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                   7.4.2  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตองมี
ผลการเรยีนด ี หรือผูทีก่าํลงัศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญามหาบณัฑติและเรยีนรายวชิาตาง ๆ ตามทีส่าขาวชิา
กําหนด  ไดผลดีเปนพิเศษ หรือผานการพิจารณาของสาขาวิชาแลว

                                7.5  เปนผูมคีวามประพฤติดี
                                  7.6 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
                                  7.7 มีคณุสมบัติอยางอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
                                  7.8 เปนผูสอบคัดเลือกได  หรือไดรับการคัดเลือก
                                  7.9 ไมเคยถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร ตามขอ 9
            ขอ 8 ใหบณัฑติวทิยาลยัดาํเนนิการเกีย่วกบัการรบัสมคัรนกัศึกษาใหม โดยพจิารณาแตงตัง้
คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เปนนักศึกษาตามขอ 6.1  และ
ขอ 6.2
            ขอ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิด
                          9.1 ในกรณีที่นกัศึกษากระทําผิดขอบังคับ ระเบยีบ คําสั่ง หรือประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกความผิดนั้น ดังนี้

                        9.1.1  ภาคทัณฑ
                        9.1.2  พกัการศึกษา

                                         9.1.3  พนสภาพการเปนนักศึกษา
                     ระยะเวลาที่นกัศึกษาถูกพักการศึกษาใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย

                                  9.2  ในกรณีที่นกัศึกษากระทําผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบ
ของบณัฑติวทิยาลยั  ใหคณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยัรวมกบักรรมการควบคมุการสอบ เปนผูพจิารณาวา
เปนความผิดประเภททุจริต หรือสอเจตนาทุจริต หรือเปนความผิดอยางอื่น  และใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบดังนี้
                                          9.2.1 หากเปนความผิดประเภททุจริต  ใหถือวานักศึกษาผูนั้นสอบตกหมด
ทุกวิชาที่ไดลงทะเบียนศึกษาไวในภาคการศึกษานั้น และใหพนสภาพการเปนนักศึกษาดวย

                              9.2.2 หากเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริตหรือความผิดอยางอื่นนอกจาก
ขอ 9.2.1 ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกความผิด

ใหคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเปนผูส่ังลงโทษนักศึกษาผูกระทําความผิดตามที่คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาแลว
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            ขอ 10  การนับวันตาง ๆ ตามขอบังคับนี้ ใหนบัทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  และใหถือ
กําหนดวนัตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป เวนแตวันสุดทายของ    การ
นับวันตามกําหนดวันในขอบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการใหถือเอาวันทําการถัดไปเปนวันสุดทาย

หมวดที่  2
การจัดการศึกษา

            ขอ 11 ในปการศึกษาหนึ่ง แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตน และ  ภาค
การศึกษาปลาย แตละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
           บณัฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศกึษาภาคการศกึษาพเิศษฤดรูอนตอจากภาคการศกึษาปลาย
อีกภาคหนึ่งก็ได โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห  แตจะตองไมนอยกวา 6 สัปดาห  ทั้งนี้ ใหจัดชั่ว
โมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
           บณัฑิตวิทยาลัยอาจเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
             ขอ 12  การนับเวลาการศึกษา ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาปกติทีเ่ปดทําการสอน โดยนับ
รวมเวลาที่นกัศึกษาไดรับอนุมัตใิหลาพักการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตาม  ขอ
19.1.1.1
             ขอ 13  กาํหนดระยะเวลาการศึกษาเปนดังนี้
                              13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา

                   13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5  ปการศึกษา
                   13.3 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ สําหรบักรณรัีบจากนกัศกึษาผูสําเรจ็การศกึษา

ปริญญาบณัฑติ  ใหใชเวลาการศกึษาไมเกนิ 8 ปการศกึษา และสาํหรบักรณรัีบจากนกัศกึษาผูสําเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา ในกรณีทีเ่ปนโครงการพิเศษ  หรือหลัก
สูตรนานาชาติ  ใหเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะหรอืคณะกรรมการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากําหนด
             ทั้งนี้ “ปการศึกษา” ใหนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาตนถึงวันกอนเปดภาคการศึกษาตน
ของปการศึกษาถัดไป   หรือนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาปลายถึงวันกอนเปดภาคการศึกษาปลายของ       
ปการศึกษาถัดไป  แลวแตกรณี
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             ขอ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแตละรายวิชาใหใชระบบ "หนวยกิต"
การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ใหกําหนดตามเกณฑดังนี้

                       14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิและมกีารเตรยีม หรือการศกึษานอกเวลาอกีไมนอยกวา
2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
                                   14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติทีใ่ชเวลาฝก หรือทดลอง  2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
ตั้งแต 30 ถึง 45 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแลว นกัศึกษา        ใช
เวลาไมนอยกวา 3  ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

               14.3 การฝกงานหรอืฝกภาคสนามทีใ่ชเวลาฝก 3 ถงึ 6 ชัว่โมงตอสัปดาห   หรือตัง้แต   
45 ถึง 90 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

                  14.4 การคนควาอิสระ  หรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาการศึกษาคนควา 3 ถึง 4 ชั่วโมง
ตอสัปดาห  หรือต้ังแต 45 ถึง 60  ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต
             ขอ 15 การกําหนดวิชาและหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหเปนไปตามหลักสูตรของแตละ
สาขาวิชา  แตอยางนอยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะตองมีปริมาณการศึกษาดังตอไปนี้
                                     15.1 ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรือระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงูจะตอง มี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
                                     15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน ดังนี้

                              15.2.1 แผน ก. เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
การศึกษาตามแผน ก.  แบงเปน 2 แบบ คือ
                                   15.2.1.1 แบบ ก 1 ทาํเฉพาะวทิยานพินธ  ซึง่มคีาเทยีบไดไมนอยกวา
36 หนวยกิต  และอาจศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนบัหนวยกิต

                                             15.2.1.2 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ  ซึ่งมีคา เทียบไดไมนอยกวา
12 หนวยกิต  และตองศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
                            15.2.2 แผน ข. เปนแผนการศกึษาทีเ่นนการศกึษางานรายวชิาโดยไมตองทาํ
วทิยานพินธ แตตองมกีารคนควาอสิระไมนอยกวา 3 หนวยกติ แตไมเกนิ 6 หนวยกติ และมกีารสอบประมวล
ความรอบรู
                                15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบงการศึกษาเปน 2 แบบ ดังนี้

                     15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มเติมโดยไมนบัหนวยกิต  ทั้งนี้ จาํนวนหนวยกิตของวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑดังนี้
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                    15.3.1.1  แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

                    15.3.1.2 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตตองทําวิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต

                             ทัง้นี ้วทิยานพินธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมคีณุภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน

                      15.3.2 แบบ 2 มวีทิยานพินธ และมรีายวชิาทีต่องศกึษาเพิม่เตมิโดยมจีาํนวน
หนวยกิตของวิทยานิพนธ และรายวิชาตามเกณฑ ดงันี้

                    15.3.2.1 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

                    15.3.2.2 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24  หนวยกิต
                                      ทัง้นี ้วทิยานพินธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมคีณุภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
             ขอ 16 การปรับสถานภาพและการจําแนกสถานภาพนักศึกษา

              16.1 นกัศึกษาทดลองศึกษาอาจไดรับการปรับสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได
เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขตอไปนี้

                          16.1.1 ได  S ทกุรายวิชาที่ไมนบัหนวยกิตตามหลักสูตร
                          16.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และสําหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ตองไดคาระดับผลการศึกษาไมต่าํกวา B  ทุกรายวิชาที่นับหนวยกิตตามหลักสูตรดวย
                          16.1.3 นกัศกึษาทดลองศกึษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑติ

หรือแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองไดรับการประเมินความกาวหนาจากภาควิชาโดยไดรับ
สัญลักษณ SP

                  16.2 สถานภาพของนกัศกึษาสามญั ใหจาํแนกสถานภาพเมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติ
ทุกภาคดังนี้
                          16.2.1 นกัศึกษาปกติ ไดแก
                                               16.2.1.1 นกัศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต ทีไ่ดรับการประเมินความกาวหนา
จากภาควชิาในระหวางทีย่งัไมไดลงทะเบยีนวทิยานพินธ โดยไดรับสัญลกัษณ SP และหรอืไดรับสัญลกัษณ IP
หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว
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                                       16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก.  แบบ ก 2  หรือแผน ข. ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิตที่สอบไลไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค
การศึกษาที่ 1   ตั้งแต  3.00   ข้ึนไปหรือไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับภาคการศึกษาปกติ  ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนตนไป ตั้งแต  3.00  ขึ้นไป

                   ภายใตขอบังคับขอ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แลวแตกรณี  หากนักศึกษา     ได
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทีไ่มนบัหนวยกติในภาคการศกึษานัน้ นกัศกึษาจะตองไดรับสัญลกัษณ S ทกุรายวชิา และ
หากไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระแลวแตกรณี  ก็จะตองไดรับสัญลักษณ   IP ดวย
                                        16.2.2   นักศึกษารอพินจิ  ไดแก
                                                16.2.2.1 นกัศกึษาสามญัแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑติ
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต ที่ไดสัญลักษณ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง           ที่
ลงทะเบียนเรียน และหรือไดรับการประเมินความกาวหนาจากภาควิชาในระหวางที่ยังไมไดลงทะเบียนวิทยา
นิพนธ  โดยไดสัญลักษณ  UP  และหรือไดสัญลักษณ  NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว
                                                          16.2.2.2  นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก.  แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ทีส่อบไลไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค
การศึกษาที่ 1 ต่ํากวา 3.00  หรือไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2
เปนตนไป ต่าํกวา 3.00 และหรือไดสัญลักษณ  U  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ     หรือได
สัญลักษณ  NP  หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระแลว

ขอ 17 การเปลีย่นแผนการศกึษา การเปลีย่นสาขาวชิา  การเปลีย่นระดบัการศกึษา  การโอน
หนวยกติของรายวชิาระดบับัณฑติศกึษาทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากร และการเทยีบโอน
ผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยั ใหเปนไปตามระเบยีบของบณัฑติวทิยาลยั
          ขอ 18 การรับโอนนักศึกษาตางสถาบันและการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
            ขอ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเขาศึกษา และการลาออกจากการศึกษา
                                   19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเขาศึกษา
                                           19.1.1 นกัศกึษาทีม่เีหตจุาํเปนอันสมควร อาจลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งก็ได เมื่อไดศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวอยางนอย  1 ภาคการศึกษา โดยยื่นคํารองตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา หากพนกําหนดการยื่นคํารองขอลาพัก
การศึกษาดังกลาวแลว   นกัศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
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                                                                19.1.1.1  นกัศกึษาถกูเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจาํการ
                     19.1.1.2 นกัศกึษาเจบ็ปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานตามคาํสัง่แพทย

โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

                  19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจําเปนอันสมควร  หรือมีความจําเปนสุดวิสัย
                  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก

รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย    ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดตามขอ 19.1.1.1
                          นกัศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษา

สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิหลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนราย
วิชาแลว  และในกรณีนีใ้หนกัศึกษาไดสัญลักษณ W ในทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษา  ที่ได
รับอนุมัตใิหลาพักการศึกษา

                     19.1.2 ใหคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาเหตุจําเปนอันสมควร  หรือ
ความจําเปนสุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอํานาจอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดคร้ังละไมเกิน            
2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน  แตรวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดตองไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ
                                            19.1.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา
เมื่อจะกลับเขาศึกษาใหม จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยกอนวันเปด ภาคการ
ศกึษาไมนอยกวา 14 วัน มฉิะนั้นจะไมมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  ทัง้นี้  เวนแตจะไดรับ
อนุมัตจิากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรณีพเิศษ
                                    19.2 การลาออกจากการศึกษา ใหนกัศึกษาที่ประสงคลาออกยื่นคํารองตอบัณฑิต
วทิยาลัยกอนการสอบประจําภาค และในระหวางที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ ใหถือวานกัศกึษาผูประสงค
ขอลาออกนัน้ยงัคงมสีถานภาพเปนนกัศกึษาทีจ่ะตองปฏบิตัติามขอบังคบั ระเบยีบ ประกาศ  และคําสั่งตาง ๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ
             ขอ 20  นกัศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
                                    20.1 นกัศกึษาสามญัทีส่อบไดคาระดบัเฉล่ียประจาํภาคการศกึษาที ่ 1 ต่าํกวา 2.50
หรือนักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาที่ 1 ต่ํากวา 3.00  และหรือไดรับ
สัญลักษณ U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

                        20.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50
                        20.3 เปนนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกัน
               20.4 สอบประมวลความรอบรูไมผานเปนครั้งที่ 2 ตามขอ 34.1.6 สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต  และตามขอ 34.2.2  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  หรือสอบ
วดัคุณสมบัติไมผานเปนครั้งที่ 2 ตามขอ 33.5
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20.5ไมไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระภายใน   
3 ปการศึกษา  สําหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจาก
พื้นฐานระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือภายใน 5 ปการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิตของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้น

                         20.6 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ 13
                         20.7 ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 9

                20.8 ไมปฏิบตัติามเงือ่นไขการลาพกัการศกึษาและการกลบัเขาศกึษาตามขอ 19.1
หรือไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ 22.1  และขอ  22.2

                         20.9  สอบวิทยานิพนธตก
                         20.10 ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
                         20.11 ขาดคุณสมบัตขิองการเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7
                         20.12 ตาย

นักศึกษาที่พนสภาพตามขอ 20.8 หรือขอ 20.10 อาจขอกลับเขาเปนนักศึกษาใหมภายใน
กาํหนดระยะเวลา 2 ป นบัจากวันที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร    ก็
อาจอนมุตัใิหกลบัเขาศกึษาใหมได โดยใหคดิระยะเวลาทีพ่นสภาพการเปนนกัศกึษานัน้รวมอยูในระยะเวลาการ
ศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเชนนี้นกัศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา  รวมทั้งคาธรรม
เนียมอื่น ๆ ที่ตองชําระหรือคางชําระดวย

หมวดที่  3
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา

              ขอ 21  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
                                    21.1 ผูทีส่อบคัดเลอืกหรือไดรับการคดัเลอืกใหเขาศกึษา ใหข้ึนทะเบยีนเปนนกัศกึษา
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนด

                   21.2 ผูทีไ่มสามารถขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาตามวนั เวลาทีก่าํหนดโดยไมแจงสาเหตุ
อันสมควร  ใหถือวาผูนัน้สละสิทธิ์ในการเขาเปนนักศึกษา
             ขอ 22 การลงทะเบียนรายวิชา
                               22.1 นกัศกึษาตองลงทะเบยีนทกุภาคการศกึษาตามกาํหนดเวลาในปฏทินิการศกึษา
โดยตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา หรือหวัหนาภาควชิา ทัง้นี ้ นกัศกึษาตองชาํระคาธรรมเนยีม
และหนี้สินตาง ๆ (ถามี) ใหเรียบรอยตามวิธีการที่บณัฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด จึงจะถือ
วาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ
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       22.2 นกัศกึษาตองลงทะเบยีนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรือภายใน 7
วนัแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนนับจากวันเปดภาคการศึกษา  มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิลงทะเบียน    ใน
ภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วทิยาลัยเปนกรณีพเิศษ   ทัง้นี้  นกัศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาศึกษาทั้ง
หมดในภาคการศึกษานั้น

                       22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่กําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม
เปนกรณีพิเศษตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

                        22.4 นกัศึกษาที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะตองลาพักการศึกษา
สําหรบัภาคการศกึษานัน้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวในขอ 19.1 หากไมปฏิบตัดิงักลาว  ใหนกัศกึษาผูนัน้พนสภาพ
การเปนนักศึกษา

                        22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาอาจอนุมัติให
นกัศกึษาปกตติามขอ 16.2.1 ลงทะเบยีนศกึษารายวชิาใดในระดบับัณฑติศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนได ใน
กรณีที่รายวิชานั้นไมไดเปดสอนอยูในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเปนประโยชนแกนัก
ศึกษา  โดยมีเงื่อนไข ดงันี้

                           22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตร
บณัฑิตชั้นสูง  หรือระดับปริญญามหาบณัฑิต  จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 9 หนวยกิต  และใหนํามานับ
หนวยกิตและคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย

                           22.5.2 นกัศกึษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติจะไมนาํมานบัหนวยกติในหลกัสูตร
                        22.6 นกัศกึษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑติ หรือนกัศกึษาแบบ 1

ในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติ ทีไ่มมกีารลงทะเบยีนรายวชิาหรอืวทิยานพินธ ใหลงทะเบยีนรกัษาสถานภาพ ทุก
ภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทนิการศึกษา

                   22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้สูง หรือระดับปริญญามหาบณัฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2
ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือยังไมลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ    การ
คนควาอิสระ  ตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
                               22.8 จาํนวนหนวยกติทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนแตละภาคการศกึษาซึง่ไมนบัรวมหนวยกติ
ของรายวชิาที่ตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต มีดังนี้
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                            22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ
                                       22.8.1.1 นกัศกึษาปกตติองลงทะเบยีนไมนอยกวา 6 หนวยกติ แตไมเกนิ
15 หนวยกิต

                               22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจตองลงทะเบียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
แตไมเกิน 9 หนวยกิต

                                       22.8.1.3 นกัศึกษาทดลองศึกษาตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  แตไมเกิน 9 หนวยกิต ตามคําแนะนําของหัวหนาภาควิชา

                                       22.8.1.4 นกัศกึษาพเิศษใหลงทะเบยีนตามคาํแนะนาํของหวัหนาภาควชิา
                           22.8.2 ภาคการศกึษาพเิศษฤดรูอน ใหนกัศกึษาลงทะเบยีนไดไมเกนิ 6 หนวยกติ
                  นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวา  หรือเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 22.8.1

และขอ 22.8.2 ใหยืน่คํารองตอคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
                                     ในกรณีที่นกัศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา  ตามที่
กําหนดไวใน   ขอ 22.8.1.1 และขอ 22.8.1.2  ใหลงทะเบียนเรียนไดโดยไมตองขออนุมัติ
             ขอ 23 การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา

                  23.1 การขอถอนรายวิชาใหกระทําไดโดยมีเงื่อนไขและมีผลดังตอไปนี้
                         23.1.1 ในกรณทีีข่อถอนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศกึษาปกติ หรือภายใน
7 วนัแรกของภาคการศกึษาพเิศษฤดรูอน  โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา  รายวชิาทีข่อถอนนัน้
จะไมปรากฏในระเบียน
                            23.1.2 ในกรณทีีข่อถอนภายใน 84 วนัแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรือภายใน
42 วนัแรกของภาคการศกึษาพเิศษฤดรูอน โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยทีป่รึกษา
นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ  W ในรายวิชาที่ขอถอน

                          23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพนกําหนดตามขอ 23.1.2 จะกระทํามิไดเวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา  และคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัตใิหถอนได ในกรณีเชนนี้นกัศึกษาจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่
ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น

                  23.2 การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทําภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารย
ที่ปรึกษา เวนแตในกรณีที่นกัศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนและอาจารยทีป่รึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยกอน ทั้งนี้ นักศึกษา    ผูนั้น
จะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
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             ขอ 24 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจไดรับคา
ธรรมเนียมคืน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่  4
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

             ขอ 25 การวัดผลการศึกษา
                              25.1 ใหมกีารวดัผลการศกึษาทกุรายวชิาทีน่กัศกึษาไดลงทะเบยีนไวแตละภาคการศกึษา
โดยอาจทําการวัดผลระหวางภาคการศึกษาดวยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานใหทํา
หรือวธิอ่ืีน ๆ และเมือ่ส้ินภาคการศกึษาใหมกีารสอบไลสําหรับแตละรายวชิาทีศ่กึษาในภาคการศกึษานัน้ หรือจะ
ใชวิธีการวัดผลอยางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ  กไ็ด

                  บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบที่ไมขัดกับขอบังคับนี้ เพื่อใชในการวัดผล   ตาม
ความเหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชา
                       25.2 เมื่อส้ินภาคการศึกษาแตละภาค นกัศึกษาจะมีสิทธิ์เขาสอบไล หรือไดรับ   การ
วัดผลในรายวิชาใดตอเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษา      ทั้ง
หมดในภาคการศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ไดรับมอบหมายเปนที่
พอใจของอาจารยผูสอน

ขอ 26 การประเมนิผลการศึกษา
                                   26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเปนระดับ  ใหแบงคาระดับโดยมีสัญลักษณดังนี้

      ผลการศึกษา    สัญลักษณ     คาระดับ
ดีมาก A 4.0
ดี B+ 3.5

B 3.0
พอใช C+ 2.5

C 2.0
ออน D+ 1.5

D 1.0
ตก F 0
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                                   26.2ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไมมีคาระดับให
แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณดงันี้

        สัญลักษณ ผลการศึกษา
         S (satisfactory)            เปนที่พอใจ

          U (unsatisfactory)  ไมเปนที่พอใจ
                                   26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิไดทําการวัดผล หรือไมมีการวัดผล ใหรายงานผล
การศึกษารายวิชานั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

      สัญลักษณ ผลการศึกษา
        I (incomplete) ไมสมบูรณ
        W (withdrawn) ถอนรายวิชา
        Au (audit) ศึกษาโดยไมนบัหนวยกิต

                     IP (in progress)                            มีความกาวหนา (สําหรับรายวิชาที่ใช
                                    เวลาปฏบิตังิานตอเนือ่งและไมสามารถ
                                                                                      ดาํเนนิการใหเสร็จกอนสิน้ภาคการศกึษา)

                            SP (satisfactory progress)            ความกาวหนาเปนที่พอใจ
          UP (unsatisfactory progress) ความกาวหนาไมเปนที่พอใจ

                                   26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
                                26.4.1 ใหใชสัญลักษณ IP (in progress) หรือ NP (no progress) สําหรับ
วิทยานิพนธ  หรือการคนควาอิสระซึ่งอยูในระหวางการเรียบเรียง  โดยนักศึกษาไดลงทะเบียนแลว

                           26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระซ่ึงเรียบเรียงเสร็จ
เรียบรอยแลว  ใหกําหนดเปน 4 ระดับ ดังนี้

        ดีมาก Excellent
        ดี Good
        ผาน Passed

             ตก Failed
                                   26.5 การใหสัญลักษณ  F จะใหในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

                               26.5.1 นักศึกษาไมผานการวัดผลหรือสอบไมผานตามขอ 25.1
                               26.5.2 นกัศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบ  หรือไมไดรับการวัดผลตามขอ 25.2
                               26.5.3 นกัศกึษาทาํผดิระเบยีบการสอบ และไดรับโทษใหสอบตกตามขอ  9.2.1
                               26.5.4 นักศึกษาไมแกคา I ตามขอ 26.6

                                           26.5.5 นกัศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
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      26.5.6 นกัศึกษาไมไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาตามขอ 23.1.3
                                   26.6 การใหสัญลักษณ I จะใหในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
                                           26.6.1นกัศกึษาปวยระหวางการสอบรายวชิานัน้ หรือขาดสอบเนือ่งจากปวย
โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาลเอกชน
ทีท่างราชการรบัรองตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด หรือขาดสอบโดยไดรับอนมุตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั

                          26.6.2 นกัศกึษาทาํงานทีเ่ปนสวนหนึง่ของการศกึษารายวชิานัน้ยงัไมครบถวน
และอาจารยผูสอนเห็นวายังไมสมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดทายของนักศึกษา

          การแกคา I นกัศกึษาจะตองสอบและ/หรือปฏิบตังิานทีไ่ดรับมอบหมายจากอาจารยผู
สอนใหครบถวน เพื่อใหอาจารยผูสอนวัดผลและสงผลการศึกษาของนักศึกษาแกบณัฑิตวิทยาลัยภายใน 10
วนัหลงัจากวนัเปดภาคการศกึษาปกตถิดัไป หากพนกาํหนดดงักลาวบณัฑติวทิยาลยัจะเปลีย่นสญัลกัษณ I
เปน F หรือ U โดยอัตโนมตั ิเวนแตจะไดรับอนมุตัจิากคณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยั ใหขยายเวลาไดเปน
กรณีพิเศษเมื่อเห็นวามีเหตุผลสําคัญและจําเปน โดยอาจารยผูสอนตองแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร

                  26.7 การใหสัญลักษณ S จะใหในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเปนที่พอใจและ
หลักสูตรระบุใหวดัผลการศึกษาโดยไมมีคาระดับหรือในกรณีไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ 17

                  การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ  และหลัก
สูตรระบุใหวัดผลการศึกษาโดยไมมีคาระดับ

                  26.8 การใหสัญลกัษณ SP จะใหเฉพาะกรณทีีน่กัศกึษายงัไมไดลงทะเบยีนวทิยานพินธ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษามีความกาวหนาเปนที่พอใจ

                  การใหสัญลักษณ UP จะใหเฉพาะกรณทีีน่กัศกึษายงัไมไดลงทะเบยีนวทิยานพินธ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษามีความกาวหนาไมเปนที่พอใจ

              26.9 การใหสัญลักษณ  IP จะใหสําหรับวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือ
รายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ   ดังนี้
                                             26.9.1 ใหเพือ่แสดงฐานะของวทิยานพินธหรือการคนควาอสิระ ทีอ่ยูระหวางการ
เรียบเรียงวามีความกาวหนาเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับต้ังแตภาคการศึกษาแรกที่นกัศึกษาลง
ทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
                                             26.9.2 ใหสําหรบัรายวชิาทีก่ารเรยีนการสอนมลัีกษณะเฉพาะ  โดยมขีอกาํหนด
ใหนกัศกึษาใชเวลาปฏบิตังิานตอเนือ่ง และไมสามารถดาํเนนิการใหเสร็จส้ินกอนภาคการศกึษานัน้ ๆ ตามที่
กาํหนดไวในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะไดประกาศกําหนดไวนั้น     เมื่อ
ไดทําการวัดผลแลว  ใหใชคาระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ IP
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26.10  การใหสัญลกัษณ NP จะใหเพือ่แสดงฐานะของวทิยานพินธหรือการคนควา
อิสระที่อยูในระหวางการเรียบเรียงวาไมมคีวามกาวหนาเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับต้ังแต
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
                              26.11 การใหสัญลักษณ W จะใหเฉพาะกรณีทีร่ะบุไวในขอ 19.1.1 ขอ 23.1.2  และ
ขอ 23.1.3

                   26.12 การใหสัญลกัษณ Au จะใหในรายวชิาทีล่งทะเบยีนศกึษาโดยไมนบัหนวยกติ
ขอ 27  การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา

                           27.1 การนับหนวยกิตเพื่อใหครบหลักสูตรตามขอบังคับนี้  สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหนับ
หนวยกติเฉพาะรายวชิาทีน่กัศกึษาสอบไดคาระดับผลการศกึษาไมต่าํกวา C หรือไดรับสญัลกัษณ S เทานัน้ เวน
แตรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ   ผล
การศึกษาไมต่ํากวา B หรือไดรับสัญลักษณ  S  ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดไววาตองได  S  สวนนักศึกษา
ระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติ ใหนบัหนวยกติเฉพาะรายวชิาทีน่กัศกึษาสอบไดคาระดบัผลการศกึษาไมต่าํกวา  B

                   27.2 นกัศึกษาที่สอบไดคาระดับผลการศึกษาต่ํากวา B หรือไดรับสัญลักษณ U   ใน
รายวิชาที่เปนวิชาบังคับตองลงทะเบียนรายวิชานั้นใหมใหไดคาระดับผลการศึกษาไมต่ํากวา B หรือไดรับ
สัญลักษณ S  แลวแตกรณี
                             27.3 ในกรณทีีน่กัศกึษาสอบไดคาระดับผลการศกึษาตํ่ากวา B หรือไดรับสัญลกัษณ
U  ในรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม  หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นใน
กลุมเดียวกันก็ได

                   27.4 รายวชิาบงัคบั หรือรายวชิาบงัคบัเลอืกทีน่กัศกึษาสอบไดคาระดับผลการศกึษา
ไมต่าํกวา B นกัศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก

                   27.5 นักศึกษาที่สอบไดคาระดับผลการศึกษาต่ํากวา B หรือไดรับสัญลักษณ U    
ในรายวชิาทีเ่ปนวชิาเลอืกมสิีทธลิงทะเบยีนรายวชิาเดิมนัน้ใหม หรืออาจลงทะเบยีนรายวชิาเลอืกอืน่แทนกไ็ด

                   27.6 ในกรณทีีน่กัศกึษาตองลงทะเบยีนรายวชิาใดซ้าํ หรอืแทนตามทีห่ลกัสูตรกาํหนด   
การนับหนวยกิตตามขอ 27.1  ใหนับหนวยกิตไดเพยีงครั้งเดียว

ขอ 28  ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยคํานวณหา
คาระดับเฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น  และคํานวณหา
คาระดบัเฉล่ียสะสมสําหรบัรายวชิาทัง้หมดทกุภาคการศกึษา  ตัง้แตเร่ิมเขาศกึษาจนถงึภาคการศกึษาปจจบุนั

มคอ. 2            76 



ขอ 29 การคดิคาระดบัเฉล่ียประจาํภาคใหคาํนวณโดยนาํผลรวมของผลคณูระหวางคาระดับ
ของแตละรายวชิาทีไ่ดรับในภาคการศกึษานัน้กบัจาํนวนหนวยกติของรายวชิานัน้ แลวหารดวยจาํนวนหนวยกติทั้ง
หมดที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยใหคิดทศนิยมสองตําแหนง   หากทศนิยมตําแหนงที่สาม    มี
คาตั้งแต 5 ข้ึนไป ใหเพิ่มคาทศนิยมในตําแหนงที่สองขึ้นอีกหนึ่งหนวย

การคดิคาระดับเฉลีย่สะสม ใหคาํนวณโดยนาํผลรวมของผลคณูระหวางคาระดบัของแตละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปจจุบันกับหนวยกิตของรายวิชานั้น แลว  หาร
ดวยจาํนวนหนวยกติทัง้หมดทีไ่ดลงทะเบยีนไว  โดยใหคดิทศนยิมสองตาํแหนง หากทศนยิมตาํแหนงทีส่ามมีคาตั้ง
แต   5 ข้ึนไป ใหเพิ่มคาทศนิยมในตําแหนงที่สองขึ้นอีกหนึ่งหนวย

ขอ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใชสัญลักษณ  I,S,U,SP,UP, IP,NP,W
และ Au ไมใหนาํรายวิชานั้นมาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับเฉลี่ยสะสมตามขอ 29

ขอ 31 ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนศกึษารายวชิาใดซึง่คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยั ได
เทียบใหเทากับรายวิชาที่อนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ 17 และขอ 18  มิใหนําผลการศึกษารายวิชานั้นมา
คํานวณคาระดับเฉลี่ย

หมวดที่  5
การสอบภาษาตางประเทศ การสอบประมวลความรอบรูและการสอบวัดคุณสมบัติ

ขอ 32 การสอบภาษาตางประเทศ
                          32.1 นกัศกึษาทกุสาขาวชิาในระดบัปริญญามหาบณัฑติและระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติ
ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาตามที่บณัฑิตวิทยาลัยกําหนด

                          32.1.1 นักศึกษาชาวตางประเทศตองสอบผานการสอบภาษาอื่นที่ไมใชภาษา
ของตนตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

                          32.1.2 ใหบณัฑิตวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการสอบภาษาตางประเทศไวใน
ปฏิทินการศึกษา ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบภาษาตางประเทศ และใหแสดงผลการ
สอบภาษาตางประเทศโดยใชสัญลักษณ S หรือ U   ในกรณีที่นกัศึกษาสอบไดสัญลักษณ   U นกัศึกษามี
สิทธิขอสอบไดอีก

              32.2 นักศึกษาอาจไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศ     โดยไดศึกษา
และหรือสอบผานภาษาตางประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

32.2.1 นกัศกึษาสามารถสอบผานภาษาตางประเทศทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัใหสอบ
ในการสอบคดัเลือกเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย

                         32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผานภาษาตางประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย
จัดอบรมนอกหลักสูตร
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    32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผานภาษาตางประเทศตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร   โดยไมนับหนวยกิตสัปดาหละไมนอยกวา 2 ชั่วโมง โดยใหแสดงผลการสอบเปนสัญลักษณ S หรือ
U  นกัศึกษาที่สอบไดสัญลักษณ S มีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศอีก

32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผานภาษาตางประเทศตามที่กําหนดไวใน
หลกัสตูรไมนอยกวา 2 หนวยกติ และกาํหนดใหวดัผลเปนคาระดบั นกัศกึษาทีส่อบไดคาระดบัผลการศกึษาไม
ต่าํกวา B มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศอีก

                    32.2.5 นกัศกึษาสอบผานภาษาตางประเทศจากสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและตางประเทศ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน

ขอ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัด
ความรอบรูในวชิาการตามทีห่ลกัสตูรระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติกาํหนด และวดัความสามารถในการวเิคราะห
ความรูตลอดจนการนําไปใชในการวิจัยตอไป
                                      33.1 ใหนกัศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติกอนที่จะทํา
วทิยานิพนธ   สวนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2  ใหสอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผานราย
วิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด

                          33.2  ใหบณัฑติวทิยาลยักาํหนดระยะเวลาการสอบวดัคณุสมบตัไิวในปฏทินิการศกึษา
                                33.3  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตาม
คําแนะนําของภาควิชา

                          33.4 ใหแสดงผลการสอบโดยใชสัญลักษณ S หรือ U
                                 33.5 นกัศกึษาทีส่อบวดัคณุสมบตัไิมผานเปนครัง้ที ่2 จะพนสภาพการเปนนกัศกึษา
หรืออาจไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนระดับการศึกษาเปนนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชา
เดียวกัน

ขอ 34 การสอบประมวลความรอบรู ใหนักศึกษาซึ่งไดศึกษารายวิชาและไดหนวยกิตสะสม
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู
                                   34.1 นกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
                                       34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะตองสอบประมวล
ความรอบรู  หากหลักสูตรกําหนดวามีการสอบประมวลความรอบรู

                            34.1.2  นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ตองสอบประมวลความรอบรู
                    34.1.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู

ไวในปฏิทินการศึกษา
                                            34.1.4 ใหคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  แตงตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู
ตามคําแนะนําของภาควิชา
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       34.1.5 ใหแสดงผลการสอบประมวลความรอบรูโดยใชสัญลักษณ S หรือ U
                           34.1.6 หากนกัศกึษาสอบประมวลความรอบรูไมผานเปนครัง้ที ่2 ใหพนสภาพ

การเปนนักศึกษา
                                    34.2  นกัศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
                                        34.2.1 การสอบประมวลความรอบรูของนกัศกึษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติให
เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
                                              34.2.2 นกัศึกษาที่สอบประมวลความรอบรูไมผานเปนครั้งที่ 2 ใหพนสภาพ
การเปนนักศกึษา หรืออาจไดรับการพิจารณาใหเปล่ียนระดับการศึกษาเปนนักศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน

        หมวดที่  6
การทําวิทยานิพนธ

 ขอ 35 การทําวิทยานิพนธ
                                   35.1 การอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ

                  35.1.1  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
                           35.1.1.1 นกัศกึษาแผน ก. แบบ ก 1 ผูมสิีทธขิออนมุตัหิวัขอและโครงการ

วทิยานิพนธจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชากอน
                35.1.1.2 นกัศกึษาแผน ก. แบบ ก 2 ผูมสิีทธขิออนมุตัหิวัขอและโครงการ

วทิยานิพนธจะตองศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และ
มีจํานวนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต

35.1.1.3 นักศึกษาตองไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
ภายใน  3 ปการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้น  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

                          35.1.2 นกัศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
                                                 35.1.2.1 นักศึกษาผูมีสิทธิขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ    
จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัตแิละการสอบภาษาตางประเทศ  รวมทั้งตองผานเงื่อนไขตามที่สาขา
วชิากําหนดและผานความเห็นชอบจากภาควิชาแลว

 35.1.2.2 นักศึกษาตองไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
ภายใน 3 ปการศกึษาของกาํหนดเวลาการศกึษาของนกัศกึษาผูนัน้ กรณมีาจากพืน้ฐานปริญญามหาบณัฑติ
หรือภายใน 5 ปการศกึษาของกาํหนดเวลาการศกึษาของนกัศกึษาผูนัน้ กรณมีาจากพืน้ฐานปรญิญาบณัฑติ  มิ
ฉะนัน้จะพนสภาพการเปนนกัศกึษา หรือไดรับอนมุตัจิากบณัฑติวทิยาลยัใหเปลีย่นระดบัการศกึษาไปเปนนัก
ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
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      35.1.3 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวขอ
และโครงการวิทยานิพนธตามคําแนะนําของภาควิชา

                   35.1.4 ใหคณบดบีณัฑติวทิยาลยัแตงตัง้อาจารยประจําเปนอาจารยทีป่รึกษา
วิทยานิพนธหลักของวิทยานิพนธทีไ่ดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธแลว ทัง้นี้ในกรณีที่จําเปนอยาง
ยิ่ง บณัฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักก็ได สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลัยศิลปากร  ทัง้นี้  อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธจะตองไมเกิน  3 คน
                                    35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธที่ไดรับ
อนมุตัแิลวทีไ่มเปนการเปลีย่นแปลงสาระสาํคญัของวทิยานพินธ ใหนกัศกึษายืน่คาํรองขออนมุตักิารเปลีย่นแปลงตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตถาเปน       การ
เปลีย่นแปลงสาระสาํคญัของวทิยานพินธ นกัศกึษาตองขออนมุตัหิวัขอและโครงการวทิยานพินธทีเ่ปลีย่นแปลงให
คณะกรรมการตามขอ  35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม
                                   35.2  การลงทะเบยีนทําวิทยานิพนธ

                           35.2.1 ผูมีสิทธิลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ คือ นกัศึกษาที่ไดรับอนุมัติหัวขอ
และโครงการวิทยานิพนธแลว

                    35.2.2 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามกําหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา  โดยอาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว  หรือลงทะเบียนบางหนวยกิตเปนงวด ๆ  ตามที่ภาควิชา
หรือสาขาวิชาพิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย

                    35.2.3  ในระหวางการเรยีบเรยีงวทิยานพินธ ใหอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธหลกัเปน
ผูประเมินผลความกาวหนาการทาํวิทยานพินธของนกัศกึษาเมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกตทิกุภาคการศกึษาที่นัก
ศึกษาไดลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  โดยรายงานผลเปนสัญลักษณ IP หรือ NP แลวแตกรณี
                                   35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ

                           35.3.1  การเสนอวิทยานิพนธที่ไดเ รียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อขอรับ
อนุมัตินั้น  นักศึกษาตองเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและสอบผานการสอบประมวล
ความรอบรู   ในกรณีที่มีกําหนดไวในหลักสูตรหรือสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ   รวมทั้งสอบผานภาษา
ตางประเทศ  และจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

                               35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธทีเ่สนอใหเปนไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาํหนด
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     35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธอาจเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
กไ็ด ตามที่หลักสูตรกําหนด ในกรณีทีไ่มไดกําหนดไวในหลักสูตรอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
หากประสงคจะใชภาษาตางประเทศอื่น ๆ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน

                                35.3.4 ใหคณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ จาํนวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยประกอบดวยหัวหนาภาควิชาหรือผูที่หวัหนาภาค
วชิามอบหมาย ซึ่งตองมิใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนประธาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 3 คน ทั้งนี้ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศลิปากรอยางนอย 1 คน

                                35.3.5 ถาคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธไดตรวจพิจารณาและสอบ
วิทยานิพนธแลวเห็นควรใหแกไขปรับปรุงเล็กนอย ใหถือวาการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแตแรก
ถาวทิยานพินธนัน้มขีอบกพรองทีต่องแกไขมาก ใหนกัศกึษาแกไขวทิยานพินธตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธใหเสร็จส้ินภายใน 45 วันนับแตวันสอบวิทยานิพนธ   หรือตามเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบวทิยานพินธเหน็สมควร ทัง้นี ้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานพินธแจงใหบณัฑติวทิยาลยัทราบ                 
และใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาไดแกไขวิทยานิพนธตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว

                                35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธใหถือมติ
ใหผานเปนเอกฉันท   หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีความเห็นไมตรงกัน  ใหคณะกรรมการประจํา
บณัฑิตวิทยาลัยเปนผูพจิารณาชี้ขาด

                                35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธที่เรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลว ใหเปนไป
ตามขอ 26.4.2

                            35.3.8 นกัศกึษาตองสงวทิยานพินธทีผ่านการประเมนิผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธพรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหรือภาษาตางประเทศตามที่
กําหนดในหลักสูตร   ใหบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเพื่อใหบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ    กรณีทีไ่มไดกําหนดไวในหลักสูตรอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได   หากประสงคจะ
ใชภาษาตางประเทศอื่น ๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน

                   35.3.9 วิทยานิพนธซึ่งไดรับอนุมัติแลวใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การนําออกโฆษณาเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน

      35.3.10 ลิขสทิธิข์องวทิยานพินธเปนของบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศลิปากร
                           35.3.11 ใหบณัฑติวทิยาลยัออกระเบยีบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัวทิยานพินธได

โดยไมขัดกับขอบังคับนี้
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ขอ 36  การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  หมายถึง สารนิพนธหรือ
รายงานอื่นใดที่มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามหลักสูตรแผน  ข.

                        36.1 ผูที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการคนควาอิสระ ตองมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชา
กาํหนด
                                    36.2 ใหภาควชิาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยักาํหนด
ระเบียบแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการคนควาอิสระที่ไมขัดกับขอบังคับนี้

                        36.3 ใหคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คน
                                    36.4 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ
จํานวนไมเกิน 3 คน

                        36.5 รูปแบบของการคนควาอิสระใหนาํรูปแบบของวิทยานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาํหนดมาใชโดยอนุโลม

                        36.6 การประเมินผลการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอ 26.4.2

หมวดที่  7
การสําเร็จการศึกษา

ขอ 37 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
                       37.1 มีเวลาศึกษาไมเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 13
                       37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่กําหนดไวในขอ 15

                         37.3 ไดคาระดบัเฉลีย่สะสมไมต่าํกวา 3.00 ยกเวนนกัศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑติ
แผน ก. แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1

                       37.4 ไดคาระดบัผลการศกึษาไมต่าํกวา B ในรายวชิาบงัคบั หรอืบงัคบัเลอืกทกุวชิา
ที่หลักสูตรกําหนดใหมกีารวัดผลเปนระดับ   ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองไดคาระดับ  ผล
การศึกษาไมต่ํากวา B ในทุกรายวิชา

                         37.5 ไดสัญลักษณ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U
                         37.6 ไดสัญลักษณ S ในการสอบภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนการสอบ

ภาษาตางประเทศตามขอ 32.2
                37.7 ไดสัญลกัษณ S ในการสอบประมวลความรอบรูในหลกัสตูรทีร่ะบวุามกีารสอบ

ประมวลความรอบรู  และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองไดสัญลักษณ S ในการสอบวัด
คุณสมบัติอีกดวย

                         37.8  สอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมต่ํากวาระดับผาน
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37.9 ไดสงวทิยานพินธหรือการคนควาอสิระฉบบัสมบูรณ ซึง่คณบดบีณัฑติวทิยาลยั
ไดอนุมัตแิลวตอบัณฑิตวิทยาลัย

                       37.10 ผลงานวทิยานพินธของนกัศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑติแผน ก. แบบ ก 1
 และแบบ ก 2 จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรบัใหตพีมิพในวารสาร หรือส่ิงพมิพทางวชิาการหรอืเสนอตอทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ
(proceeding) หรือผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน

           ผลงานวทิยานพินธของนกัศกึษาระดบัปริญญาดษุฏีบณัฑติจะตองไดรับการตพีมิพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน  หรือสวนหนึ่งของผลงาน  ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร  หรือส่ิง
พิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลัน่กรอง (peer review) กอนการตพีมิพ  และเปนทีย่อมรับใน
สาขาวิชานั้น  หรือผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน

ขอ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 37 แลว ใหยื่นคํารองขอจบการศึกษาตอ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการสําเร็จการศึกษา

ขอ 39  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิรับปริญญา
                        39.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 37
                        39.2 ไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
                        39.3 มีความประพฤติดี

บทเฉพาะกาล
ขอ 40 นกัศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม   จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ 41 ในระหวางทีย่งัไมมรีะเบยีบและประกาศทีอ่อกใชบงัคบัโดยอาศยัอํานาจตามขอบังคบันี ้ให
นาํระเบยีบและประกาศตามขอบังคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรวาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับโดยอนุโลม

    ประกาศ ณ วันที่     พฤษภาคม พ.ศ. 2550
                                                                              (ลงนาม)  ชุมพล   ศิลปอาชา

        (นายชุมพล  ศลิปอาชา)
               นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ชื่อ-นามสกุล   

นำงสำวณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2003) 
วท.บ. (เคมี) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2537) 
 

สังกัด 
 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 -ไม่มี- 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Hongsriphan, N., Muangrak, W., Soonthornvacharin, K., and Tulaphol, T. 
(2015). “Mechanical Improvement of Poly(butylene succinate) with 
Polyamide Short Fibers.” Macromolecular Symposia, 345(1), 
(August): 28-34. (Scopus) 

Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P., and Hongsriphan, N. (2014). “The 
influence of micro-/nano-CaCO3 on thermal stability and melt 
rheology behavior of poly(lactic acid).” Energy Procedia, 56:  
118-128. (Scopus) 

Hongsriphan, N., Popanna, A., Eksirinimit, A., Naneraksa, P., and 
Soponsiriwat, S. (2014). “Mechanical properties of biodegradable 
poly(butylene succinate) blended with poly(ethylene 
terephthalate) recycle.” Annual Technical Conference - ANTEC, 
Conference Proceedings, 1 (January): 348-353. (Scopus) 
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Proceedings 
Yangcheepyuenyoodee, N., and Hongsriphan, N. (2017). “Modification of 

bio-polybutylene succinate flexible films by poly(butylene adipate-
co-terephthalate).” Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2017 (PACCON 2017), (February 2-3): 1483-1488. 

Hongsriphan, N. (2016). “Influence of chemical treatment and fiber content 
on color and properties of renewable wood composite using 
Ironwood saw dust.” Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2016 (PACCON 2016), (February 9-11): 1217-1222. 

Sanga, S., and Hongsriphan, N. (2015). “Chitosan Coating on Biodegradable 
Film Modified Surfaces by Corona Treatment.” 12th Eco-Energy and 
Materials Science and Engineering Symposium, (June  
11-14): 99-103.  

Popanna, A., and Hongsriphan, N. (2015). “Mechanical Enhancement of 
Poly(Butylene Succinate) with Commercial Synthetic Fibers.” 12th 
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June 
11-14): 104-109. 

Kampangkaew, S., Thongpin, C., Hongsriphan, N., Lopattananon, N., and 
Santawitee, O. (2014). “Preparation of Thermoplastic starch (TPS) 
extrudates from Tapioca flour.” The 2014 IUPAC World Polymer 
Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 37-39. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
-ไม่มี- 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ชื่อ-นามสกุล   

นำยวันชัย เลิศวิจิตรจรัส 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn 
University, Thailand (2003)  
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539) 
 

สังกัด 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 -ไม่มี- 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Sangwan, W., Petcharoen, K., Paradee, N., Lerdwijitjarud, W., and Sirivat, 
A. (2016). “Electrically responsive materials based on 
polycarbazole/sodium alginate hydrogel blend for soft and flexible 
actuator application.” Carbohydrate Polymers, 151, (October 20): 
213-222. (ISI)  

Charoonrak, N., Tungkavet, T., Sirivat, A., and Lerdwijitjarud, W. (2016). 
“Poly(p-phenylene)/crosslinked poly(-caprolactone) blends as 
highly electroactive materials.” Materials Chemistry And Physics, 
171, (March 1): 359-366. (ISI) 

 
 
 

 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Z1tTcurE3Ouc3ZuI8J2&author_name=Sangwan,%20W&dais_id=2003805592&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Z1tTcurE3Ouc3ZuI8J2&author_name=Petcharoen,%20K&dais_id=61584270&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Z1tTcurE3Ouc3ZuI8J2&author_name=Paradee,%20N&dais_id=60181980&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Z1tTcurE3Ouc3ZuI8J2&author_name=Lerdwijitjarud,%20W&dais_id=45873790&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Z1tTcurE3Ouc3ZuI8J2&author_name=Sirivat,%20A&dais_id=73858475&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Z1tTcurE3Ouc3ZuI8J2&author_name=Sirivat,%20A&dais_id=73858475&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Proceedings 
Wongchaichana, T., Pongsa, U., Lerdwijitjarud, W., and  Somwangthanaroj, 

A. (2014). “Effect of Blown Film Processing on Properties of 
Poly(Lactic Acid)/Natural Rubber Film.” Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2014 (PACCON 2014), (January 8-10): 642-
645. 

Jaitrong, N., Pongsa, U., Lerdwijitjarud, W., and Somwangthanaroj, A. (2014). 
“Effect of Poly(Lactic Acid) / Natural Rubber/Thermoplastic Starch 
Blown Films on Morphology, Gas Permeability and Mechanical 
Properties.” Pure and Applied Chemistry International Conference 
2014 (PACCON 2014), (January 8-10): 683-686. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
-ไม่มี- 

 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 5 ปี 
 ระดับปริญญำตรี 

611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยำกำรพอลิเมอร์ 
611 312 ปฏิบัติกำรวิทยำกำรพอลิเมอร์ 
611 315 พอลิเมอร์ชีวภำพเบื้องต้น 
611 322 ปฏิบัติกำรกระบวนกำรขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์ 
611 451 กระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
611 471 กำรศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม 
611 491 สัมมนำ 
611 492 โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1 
611 493 โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ชื่อ-นามสกุล   

นำงสำวสุดศิริ เหมศรี 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Chemical Engineering) University of Connecticut, USA (2011) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543) 
วท.บ. (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539) 
 

สังกัด 
 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 -ไม่มี- 
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P., and Socharoentham, A. 
(2016). “Bio-based Blends of Wheat Gluten and Maleated Natural 
Rubber: Morphology, Mechanical Properties and Water 
Absorption.” Energy Procedia, 89: 264-273. (Scopus)  

Hemsri, S., Thongpin, C., Somkid, P., Sae-arma, S., and Paiykaew, A. (2015). 
“Improvement of toughness and water resistance of bioplastic 
based on wheat gluten using epoxidized natural rubber.” IOP Conf. 
Series: Materials Science and Engineering, 87: 1-9. (Scopus) 

Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P., and Suppaso, 
M. ( 2 0 1 5 ) .  “ Mechanical Properties and Thermal Stability of 
Poly(butylenes succinate)/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend.” 
Macromolecular Symposia, 345: 145-154. (Scopus) 
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Diao, C., Dowding, T., Hemsri, S., and Parnas, R. S. (2014). “Toughened 
wheat gluten and treated coconut fiber composite.” Composites: 
Part A, 58, (March): 90-97. (ISI) 

 
Proceedings 

Thongpin, C., Supanil, T., Hemsri, S., and Lopattananon, N. (2016).  
“Bio-composite of hybrid natural fibers fabric reinforced PLA.” 
Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile  Conference, 
Dresden,  Germany. (November 24-25): 1-11. 

Punnakit, N., and Hemsri, S. (2016). “Effect of blowing agent content on 
morphology, mechanical properties and water resistance of wheat 
gluten/gelatinized wheat starch foams.” International Polymer 
Conference of Thailand (PCT-6), Pathumwan Princess Hotel, 
Bangkok, Thailand. (June 30-July 1): 144-149. 

Hemsri, S., Thongpin, C., Supatti, N., Manomai, P., and Socharoentham, A. 
(2015). “Bio-based blends of wheat gluten and maleated natural 
rubber: morphology, mechanical properties and water absorption.” 
12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 
Krabi, Thailand, (June 11-14): 227-232. 

Hemsri, S., Thongpin, C., Moradokpermpoon, N., Niramon, P., and Suppaso, 
M. (2014). “Mechanical Properties and Thermal Stability of 
Poly(buthylene succinate)/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend.” 
The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang 
Mai, Thailand, (July 6-11): 46-48. 

Hemsri, S., Thongpin, C., Techasukhato, N., Kaewpornmongkol, N., and 
Pliansakun, S. (2014). “Preparation and Mechanical Properties of 
Polymer Blend of Wheat gluten and Epoxidized Natural Rubber.” 
The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang 
Mai, Thailand, (July 6-11): 146-148. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ชื่อ-นามสกุล   

นำยมำณพ ปำนะโปย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
รองศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2546) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหำวทิยำลัยศิลปำกร (2539) 
 

สังกัด 
 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 -ไม่มี- 
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Dankeaw, A., Poungchan, G., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2017) .  “ In-
situ one-step method for fabricating three-dimensional grass-like 
carbon-doped ZrO2 films for room temperature alcohol and 
acetone sensors.” Sensors and Actuators, B: Chemical, 242: 202-
214. (ISI) 

Poungchan, G., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2016). “One-step synthesis 
of flower-like carbon-doped ZrO2 for visible-light-responsive 
photocatalyst.” Materials and Design, 89, (January 5): 137-148. (ISI) 

Sittirug, I., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2016). “Freestanding hematite 
nanofiber membrane for visible-light-responsive photocatalyst.” 
Ceramics International, 42(3), (FEB 15): 3864-3875. (ISI)  
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Ksapabutr, B. , Nimnuan, P. , and Panapoy, M. (2015). “Dense and uniform 
NiO thin films fabricated by one- step electrostatic spray 
deposition.” Materials Letters, 153: 24-28.  (ISI) 

Lorkit, P. , Panapoy, M. , and Ksapabutr, B.  ( 2014) .  “ Iron oxide- based 
supercapacitor from ferratrane precursor via sol- gel-hydrothermal 
process.” Energy Procedia, 56: 466-473. (Scopus) 

 
Proceedings 

บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร, มำณพ ปำนะโปย และ อรรถพล เอ่ียมศิลำ (2560). “กำร
เตรียมและสมบัติกำรเรืองแสงของ Sr3Al2O6 ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ด้วย
เทคนิคโซล-เจลร่วมกับไมโครเวฟ.” กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัย
ระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 8, (16 มีนำคม): 1501-1512. 

Dankeaw, A., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2016). “Self-Standing 
Hydrophilically-Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous 
Fabrics Based Humidity Sensor via Microwave-Induced Chemical 
Treatment.” 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium, (December 1-4): 145-150. 

Sittirug, I. , Ksapabutr, B. , and Panapoy, M.  (2015) .  “ Recent Progress in 
Synthesis of Carbon- Doped Titanate Nanoribbons via One- Step 
Solvothermal Mehtod for Enhancing Visible Light Photocatalytic 
Activity.”  Pure and Applied Chemistry International Conference 
2015 (PACCON 2015), (January 21-23): 753-756. 

Dankeaw, A. , Panapoy, M. , and Ksapabutr, B.  ( 2015) .  “ Freestanding 
Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous Mats Based 
Humidity Sensors.”  Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2015 (PACCON 2015), (January 21-23): 855-858. 

Poungchan, G., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2015). “Flower-like ZrO2 
thin film by electrostatic spray deposition for alcohol sensor 
application.” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium, (June 11-14): 238-241. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล   

นำยอำชำไนย บัวศรี 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
รองศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2547) 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2545) 
 

สังกัด 
 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 -ไม่มี- 
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Buasri, A., Lukkanasiri, M., Nernrimnong, R.,  Tonseeya, S.,  Rochanakit, 
K., Wongvitvichot, W., Masa-ard, U., and Loryuenyong, V. (2016). 
“Rapid transesterification of Jatropha curcas oil to biodiesel 
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Symposium, (June 11-14): 238-241. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
9. ชื่อ-นามสกุล   

นำงสำวปำเจรำ พัฒนถำบุตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Materials Science and Metallurgy : Polymer Technology) University of Cambridge, UK 
(1999) 
วท.บ. (วัสดุศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2536) 
 

สังกัด 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 -ไม่มี- 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Nekhamanurak, B., Patanathabutr, P., and Hongsriphan, N. (2014). “The 
influence of micro-/nano-CaCO3 on thermal stability and melt 
rheology behavior of poly(lactic acid).” Energy Procedia, 56: 118-
128. (Scopus) 

 
Proceedings 

Patanathabutr, P. (2016) “Improvement of Mechanical Properties and 
Colorfastness of Natural Dyed Aluminium Silicate/PLA Composites.” 
Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference, 
Dresden, (November 24-25): 1-8. 
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ปำเจรำ พัฒนถำบุตร, ญำนิสำ คงอ่ิม, ณัฐนรี มีเสน และ ลักษิกำ เรือนแก้ว (2559). 
“กำรพัฒนำวัสดุเสริมองค์ประกอบพลำสติกชีวภำพผสมเส้นใยฝ้ำยย้อมสี
ธรรมชำติ เพ่ือน ำมำใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวที่เป็นมิตรกับธรรมชำติ.” กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 
เรื่อง นวัตกรรมอำคำร 2559 (Building Innovation 2016: B-inno2016), 
(10-11 สิงหำคม): 95-104. 

ณฐวัฒน์  กำญจนวลีกุ ล , ชัญญำนุช จอมศรี ,  ศศิ ธร ทองชนะ และ ปำเจรำ  
พัฒนถำบุตร (2559). “อิทธิพลของสำรเชื่อมประสำนไซเลนที่มีต่อสมบัติควำม
คงทนต่อสภำพอำกำศของวัสดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลคติกแอซิดผสมผงไม้
เพ่ือใช้เป็นวัสดุตกแต่งอำคำร.” กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอำคำร 2559 
(Building Innovation 2016: B-inno2016), (10-11 สิงหำคม): 105-115. 

ปำเจรำ พัฒนถำบุตร และ น้ ำฝน ไล่สัตรูไกล (2557). “กระบวนกำรพัฒนำกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำย้อมสีธรรมชำติ .” กำรประชุมวิชำกำรและเสนอ
ผลงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ระดับชำติและนำนำชำติ “ศิลปำกรวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ ครั้ งที่  7 : บูรณำกำรศำสตร์และศิลป์” , (24-26 มีนำคม) :  
A-1 -  A-8. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
    -ไม่มี- 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. ชื่อ-นามสกุล   

นำงสำวพูนทรัพย์ ตรีภพนำถกูล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2541) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539) 
 

สังกัด 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 -ไม่มี- 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Sittatrakul, A., and Kaewjinda, E. 
(2015).“Effect of EMA and antioxidants on properties of thermoplastic 
starch blown films.” IOP Publishing: Materials Science and 
Engineering, 87: 1-8. (Scopus) 

Yanwong, S., and Threepopnatkul, P. (2015).  “Effect of Peppermint and 
Citronella Essential Oils on Properties of Fish Skin Gelatin Edible 
Films.” IOP Publishing: Materials Science and Engineering, 87:  
1-8. (Scopus) 

Threepopnatkul, P. , Krachang, T. , and Kulsetthanchalee C. ( 2014) . 
“Phosphate Derivative Flame Retardants on Properties of 
Pineapple Leaf Fiber/ABS Composites.”  Polymer and Polymers 
Composites, 22: 581-588. (ISI) 
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Wattananawinrat, K., Threepopnatkul, P., and Kulsetthanchalee, C. (2014). 
“Morphological and Thermal Properties  of LDPE/EVA Blended 
Films and Development of Antimicrobial Activity in Food Packaging 
Film.” Energy Procedia, 56: 1-9. (Scopus) 

Threepopnatkul, P., Wongnarat, C., Intolo, W., Suato, S., and 
Kulsetthanchalee, C. (2014). “Effect of TiO2 and ZnO on Thin Film 
Properties of PET/PBS Blend for Food Packaging Applications.” 
Energy Procedia, 56: 102-111. (Scopus) 

 
Proceedings 

Threepopnatkul, P., Boontem, K., Khetkhan, S., Thong-aia, S., and 
Kulsetthanchalee, C.  (2016). “Effect of banana leaf fiber on mechanical 
properties of PP/HDPE filament.” Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2016 (PACCON 2016), (February 9 - 1 1): 
1171-1175. 

Yimsara, N., and Threepopnatkul, P. (2015). “Preparation of Nylon 66/Iron 
Oxide Nanofibrous Membrane for Removal of Pb(II) Ions Application.” 
Proceeding of the 6th Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology and The 21st PPC Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers (PETROMAT), (April 21): 593-598. 

Kaewjinda, E., Threepopnatkul, P., and Sittattrakul, A. (2014). “Properties 
of Poly(ethylene-co-methyl acrylate)/ Thermoplastic Starch Films 
Containing Antioxidant.”  The 2014 IUPAC World Polymer Congress 
(MACRO 2014), (July 6-11): 207-209. 

Duangjamkarn, P., Kulsetthanchalee, C., and Threepopnatkul, P. (2014). 
“Utilization Study for Styrene Acrylonitrile Off-Grade Resins.” The 
2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 
161-163. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
  -ไม่มี- 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
11. ชื่อ-นามสกุล   

นำยศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Dr.-Ing. (Chemical Engineering) Friedrich-Alexander Universitaet- Erlangen-Nuernberg, 
Germany (2005) 
M.Sc. (Chemical Engineering) University of Wales, UK (1998) 
วท.บ. (เคมี) มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2538) 
 

สังกัด 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 -ไม่มี- 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Sriamornsak, P., Konthong, S., Limmatvapirat, S., and Suttiruengwong, S. 
(2016). “Dissolution improvement by solid dispersions composed of 
nifedipine, Eudragit® E and silica from rice husk.”  Asian Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 11: 195-196. (Scopus) 

Likittanaprasong, N., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2015). “Impact 
property enhancement of poly (lactic acid) with different flexible 
copolymers.” IOP Publishing: Materials Science and Engineering,  
87: 1-7. (Scopus) 

Khankrua, R. , Pivsa-Art, S. , Hiroyuki, H. , and Suttiruengwong, S.  (2015) . 
“Grafting of poly ( lactic acid)  with maleic anhydride using 
supercritical carbon dioxide.” IOP Publishing: Materials Science 
and Engineering, 87: 1-8. (Scopus) 
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Boonniteewanich, J., Pitivut, S., Tongjoy, S., Lapnonkawow, S., and 
Suttiruengwong, S. (2014).  “Evaluation of carbon footprint of 
bioplastic straw compared to petroleum based straw products.” 
Energy Procedia, 56: 518-524. (Scopus) 

Suttiruengwong, S., Pitak, S., SaeDan, M., Wongpornchai, W., and Singho, D. 
(2014). “Binary-additives Toughened Biopolymer for Packaging 
Application.” Energy Procedia, 56: 431-438. (Scopus) 

 
Proceedings 

Khwanpipat, T., Thongnop, S., Trakoolnuch, K.,  Seadan, M., and 
Suttiruengwong, S. (2016). “Effect of Hybrid Nucleating Agents on 
Crystallization Behavior of Poly(lactic acid).” 13th Eco-Energy and 
Materials Science and Engineering Symposium, (December 1-4): 
238-242. 

Pitivut, S., Suttiruengwong, S., and Seadan, M. (2015). “Effect of reactive 
agent and transesterification catalyst on properties of PLA/PBAT 
blends.”  2015 Global Conference on Polymer and Composite 
Materials (PCM 2015), (May 16-18): 1-8. 

Cherykhunthod, W., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2015). “Effect of 
peroxide and chain extender on mechanical properties and 
morphology of poly (butylene succinate)/poly (lactic acid) blends.” 
2015 Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 
2015), (May 16-18): 1-7. 

Suttiruengwong, S., Kongpean, K., Phengkhlai, O., Aeimyim, P., Chunsakul, 
T., Plengchronsirichai, S., Pattanakijdamrong, S., Seadan, M., and 
Pivsa-Art, S. (2015) “Synthesis of Polycarbonate Derived from 
Carbon Dioxide and Its Potential Use for Poly(lactic acid) 
Modification.” 12th Eco-Energy and Materials Science and 
Engineering Symposium, (June 11-14): 247-250.  

Sanyarak, A., Suttiruengwong, S., Seadan, M., and Pivsa-Art, S. (2014). 
“Effect of Polyamide4 on the Properties of Poly(lactic acid).” The 
IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), (July 6-11): 184-187. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
12. ชื่อ-นามสกุล 

นำยศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science) Hohenheim University, Germany (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2542) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2536) 
 

สังกัด 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล และ บุศรำกรณ์ มหำโยธี. (2558). รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื ่อง 

“กำรพัฒนำระบบอุปกรณ์วัดคุณภำพอำหำรด้วยคลื่นแสงจ ำเพำะในช่วงอินฟำเรดใน
ย ่ำนใกล ้ส ำหร ับโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร” นครปฐม, แหล ่งท ุนว ิจ ัยจำก
สถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปี พ.ศ. 2556. 90 หน้ำ. 

ปรำโมทย์ คูวิจิตรจำรุ, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, และ ศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล (2559). รำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “กำรตรวจจับอันตรำยทำงกำยภำพและตรวจวัดคุณภำพโดย
ใช้สเปกโทรสโกปีอินฟรำเรดย่ำนใกล้เพื่อคัดแยกเมล็ดกำแฟดิบ” นครปฐม, แหล่ง
ทุนวิจัยจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปี พ.ศ. 2558. 62 หน้ำ. 
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ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

-ไม่มี- 
 

Proceedings 
Intajak, J., and Phupaichitkun, S. (2017). “Plastic Type Discrimination 

using SWNIR.” The 3rd International Conference on Applied 
Physics and Materials Applications (ICAPMA2017), (May 31 – June 
2): 39-43. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 
งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 

ระดับปริญญำตรี 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
611 206 วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรกระบวนกำรเคมี 
611 301 กำรถ่ำยเทโมเมนตัม 
611 304 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมกระบวนกำรเคมี 1 
611 305  ปฏิบัติกำรวิศวกรรมกระบวนกำรเคมี 2 
611 306 จลนพลศำสตร์เคมีและกำรออกแบบปฏิกรณ์ 
611 412 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงำนวิศวกรรมวัสดุ 
611 455 พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุมในอุตสำหกรรมกระบวนกำรเคมี 
611 471 กำรศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม 
611 491 สัมมนำ 
611 492 โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1 
611 493 โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 
620 302 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยของวัสดุ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษ 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 

นำยอ ำนำจ  สิทธัตตระกูล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Polymer Chemistry) Louisiana State University, USA (1985) 
M.S. (Organic Chemistry) University of Kansas, USA (1974) 
วท.บ. (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2510) 
 

สังกัด 
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 -ไม่มี- 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Threepopnatkul, P., Sittattrakul, A., Supawititpattana, K., Jittiarpon, P., 
Raksawat, P., Kulsetthanchalee, C. (2017). “Effect of bacterial 
cellulose on properties of poly(lactic acid)” Materials Today: 
Proceedings, 4(5): 6605-6614. (Scopus) 

Threepopnatkul, P., Kulsetthanchalee, C., Sittatrakul, A., and Kaewjinda, E. 
(2015). “Effect of EMA and antioxidants on properties of thermoplastic 
starch blown films.” IOP Publishing: Materials Science and 
Engineering, 87: 1-8. (Scopus) 

 
 

 
 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25650707400&amp;eid=2-s2.0-85028410927
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25628703300&amp;eid=2-s2.0-85028410927
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195483936&amp;eid=2-s2.0-85028410927
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195486167&amp;eid=2-s2.0-85028410927
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195483270&amp;eid=2-s2.0-85028410927
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35302721200&amp;eid=2-s2.0-85028410927
https://www.scopus.com/sourceid/21100370037?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100370037?origin=recordpage
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Proceedings 
Sittattrakul, A., Threeponakul, P., Peevalaisirikorn, K., Sriklum, P., and 

Majchacheep, W. (2018). “Preparation and properties of modified 
polystyrene and amino alcohol rubber blends.” Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), (February 
7-9): 143-148. 

Kaewjinda, E., Threepopnatkul, P., and Sittattrakul, A. (2014). “Properties 
of Poly(ethylene-co-methyl acrylate)/ Thermoplastic Starch Films 
Containing Antioxidant.”  The 2014 IUPAC World Polymer Congress 
(MACRO 2014), (July 6-11): 207-209. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 
งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 

ระดับปริญญำตรี 
600 111    เทคโนโลยีสะอำดและสิ่งแวดล้อม 
611 203    ปฏิกิริยำเคมีในอุตสำหกรรมกระบวนกำรเคมี 
611 211    หลักเบื้องต้นของวิทยำกำรพอลิเมอร์ 
611 213    ปฏิบัติกำรกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 
611 451    กระบวนกำรเคมีในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
611 491 สัมมนำ 
611 492    โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1 
611 493    โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

หลักสูตรฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีกำรศึกษำ โดยท ำกำรวิเครำะห์ผล
หลักสูตรฯ ในภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559 เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด  โดยได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือประกอบกำรประเมินผลหลักสูตรจำก
ผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตร  ในแง่ของควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในหลักสูตรและควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำรวมถึงผลกำรเรียนรู้หลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำ ส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำของมหำบัณฑิต ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิต โดยเปิดโอกำสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจัดประชุมสัมมนำตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำนประกอบกำรเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตร
เคมีและวัสดุ พอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.19) 
รองลงมำเป็นบัณฑิตที่มีผลกำรเรียนในระดับเกียรตินิยม (คะแนนเฉลี่ย 3.20-3.59) และยังมีนักศึกษำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำมำจำกสถำบันอ่ืนเข้ำมำศึกษำบ้ำง และเลือกเข้ำศึกษำในแผนกำรศึกษำแผน ก แบบ ก  2 และมีจ ำนวน
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรฯ เฉลี่ย 12 คนต่อปี ซึ่งมีจ ำนวนน้อยกว่ำแผนกำรรับที่หลักสูตรได้ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้
ยังพบว่ำมีนักศึกษำลำออกระหว่ำงเข้ำศึกษำจ ำนวน 3 คน เนื่องจำกนักศึกษำลำออกไปศึกษำต่อในสำขำวิชำอ่ืน จ ำนวน 
1 คน และลำออกไปเพ่ือประกอบอำชีพจ ำนวน 2 คน และจำกตำรำงที่ 2 พบว่ำมีนักศึกษำในหลักสูตรที่เข้ำศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2557 ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 10 คนใช้ระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรมำกกว่ำ 2 ปี 

 
ตำรำงที่ 1  ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ คุณวุฒิ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประเภท

ของทุนกำรศึกษำ และจ ำนวนนักศึกษำลำออกระหว่ำงเข้ำศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 -2559 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

ปีกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ คุณวุฒ ิ สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ย ทุนกำรศึกษำ ลำออก/
พ้นสภำพ 

วศ.บ. อื่น ๆ 
วท.บ. 

ศิลปำกร อื่น ๆ 2.00 
– 

 2.49 

2.50 
– 

3.19 

3.20  
– 

3.59 

3.60  
ขึ้นไป 

T.A R.A. Tuition 
fee 

2556  แผน ก แบบ ก 2 15 1 15 1 - 13 2 1 10 3 11 3/1* 
2557  แผน ก แบบ ก 2 10 - 9 1 1 7 2 - 8 1 8 - 
2558  แผน ก แบบ ก 2 12 - 12 - - 9 3 - 10 2 9 - 
2559  แผน ก แบบ ก 2 11 - 11 - - 5 6 - 9 2 9 - 

 รวมจ ำนวนนักศึกษำในหลักสูตร 48 1 47 2 1 34 13 1 37 8 37 3/1* 
หมำยเหตุ *นักศึกษำพ้นสภำพเนื่องจำก ไม่มำลงทะเบียน 
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ตำรำงที่ 2  แสดงข้อมูลผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 (ข้อมูล ณ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559) 
ชั้นปีที่ ปีกำรศึกษำ 

ที่เข้ำศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร 
(คน) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
คงเหลือณ ปัจจุบัน 

(คน) 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(คน) 

1 2559 แผน ก แบบ ก 2 11 11 - 
2 2558 แผน ก แบบ ก 2 12 12 - 
3 2557 แผน ก แบบ ก 2 10 10 - 
4 2556 แผน ก แบบ ก 2 16 - 12 

 
จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร เป็น

นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.19) และท่ีผ่ำนมำพบว่ำนักศึกษำที่มำจำกสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
ส่วนมำกลำออกระหว่ำงกำรศึกษำ เพรำะมีพ้ืนฐำนควำมรู้ไม่เพียงพอ ท ำให้ช่วงหลังไม่มีนักศึกษำมำศึกษำต่อใน
หลักสูตร ซึ่งแตกต่ำงกับนักศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่ไป
ศึกษำต่อยังสถำบันกำรศึกษำอ่ืนแล้วได้ผลกำรเรียนดี เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ของภำควิชำฯ มีเนื้อหำค่อนข้ำงเยอะ เป็นกำรสอนขั้นสูงมำกกว่ำที่อ่ืน 
ที่ประชุมจึงเห็นว่ำเพ่ือเป็นช่องทำงให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.19) เข้ำมำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 ให้เพ่ิมมำกขึ้น และให้นักศึกษำตัดสินใจศึกษำ
ต่อในหลักสูตรได้เร็วขึ้น และเพ่ือปรับปรุงระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรให้นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี หลักสูตรฯ จึงมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ให้นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเลือกเสรีที่เป็นรำยวิชำในหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ได้ และเมื่อเข้ำมำศึกษำในหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิชำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์แล้ว ให้เทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำที่ได้ศึกษำดังกล่ำวมำเป็นรำยวิชำบั งคับใน
หลักสูตรปริญญำโท  

2) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ module เช่น module กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง ให้เทียบเท่ำ
รำยวิชำ 622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง โดยก ำหนดชั่วโมงสอนเท่ำกับชั่วโมงหน่วยกิตของรำยวิชำให้กับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์เรียน ทั้งนี้นักศึกษำจักต้องได้ผลกำรเรียนในระดับ B 
แล้วเทียบโอนหน่วยกิตจำกกำรเรียนดังกล่ำว มำเทียบเท่ำรำยวิชำบังคับในหลักสูตรปริญญำโท  

3) ให้นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีควำมสนใจ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำมำรถท ำโครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นรำยบุคคลได้ โดยจะท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำทรำบตั้งแต่ศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 2 มีกำร
ก ำหนดเงื่อนไขในกำรรับนักศึกษำที่มีควำมสนใจโดยใช้ผลกำรเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 และก ำหนด
โควตำจ ำนวนรับนักศึกษำดังกล่ำวด้วย เพ่ือให้นักศึกษำได้ท ำงำนวิจัยในลักษณะกำรท ำวิจัยเบื้องต้น (Preliminary) 
ขณะก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี และเม่ือเข้ำมำศึกษำในระดับปริญญำโท นักศึกษำจะได้ใช้ระยะเวลำในกำร
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ท ำงำนวิจัยน้อยลง ทั้งนี้หลักสูตรจะท ำขั้นตอนเสนอสภำมหำวิทยำลัย ให้นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผลกำร
ทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทได้นอกจำกนี้หลักสูตรจะ
อนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเปลี่ยนอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยในระดับปริญญำตรี และระดับปริญญำโทได้ แต่
นักศึกษำต้องเริ่มท ำงำนวิจัยใหม่ ซึ่งหลักสูตรจะต้องวิเครำะห์ว่ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรนี้ จะท ำให้นักศึกษำสำมำรถ
ส ำเร็จกำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำของหลักสูตร 2 ปีหรือไม ่ 

4) ให้ระบุเงื่อนไข “ให้นักศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม               
พอลิเมอร์ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรด ำเนินงำนวิจัยในช่วงเปิดภำคกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำโดยผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองและตระหนักถึงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำวิทยำนิพนธ์และค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และในกรณีที่มีปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนจะได้มีเวลำแก้ไข ปรับปรุงงำนหรือหำแนวทำงอ่ืนได้ทันและเสนออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร” ไว้ใน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ด้วยเพ่ือให้นักศึกษำในหลักสูตรสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
ไว้ในหลักสูตร (2 ปีกำรศึกษำแต่ไม่เกิน 4 ปีกำรศึกษำ) ได้เร็วขึ้น 
  
2. ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 ตำรำงที่ 3 แสดงภำวะกำรได้งำนท ำของมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ มหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี  พ.ศ.2556 จ ำนวน
ทั้งสิ้น 12 คน ได้ประกอบอำชีพจ ำนวน 11 คน และลำอุปสมบท จ ำนวน 1 คน ทั้งนี้มหำบัณฑิตได้ท ำงำนเป็น
นักวิจัยในหน่วยงำนเอกชน จ ำนวน 6 คน เป็นวิศวกรในหน่วยงำนเอกชน จ ำนวน 4 คน และเป็นเลขำฝ่ำย
วิศวกรรมพอลิเมอร์ จ ำนวน 1 คน และตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 8 คน และไม่ตรง
หรือไม่สอดคล้องกับสำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 3 คน และได้รับเงินเดือนเป็นไปตำมเกณฑ์เริ่มต้นมำกกว่ำ 
20,000 บำทข้ึนไป และมีผู้ได้รับเงินเดือนมำกกว่ำ 30,000 บำทข้ึนไปด้วย 
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ตำรำงที่ 3  แสดงภำวะกำรได้งำนท ำของมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 ฉบับปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559) 

 

 
 

ชื่อ-สกุล ปีกำรศึกษำ 
ที่เข้ำศึกษำ 

ระยะเวลำ 
กำรศึกษำ 

สถำนที่ท ำงำน อำชีพ ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน งำนที่ปฏิบัต ิ
ตรง/สอดคล้อง 

กับสำขำที ่
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 1. นำงสำวชนกิำนต์  บุรีภักด ี 2556 2.5 ปี Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน R&D Assistant 25,001-30,000 บำท ตรง 
 2. นำงสำววรลักษณ์ เฉยขุนทด 2556 2.5 ปี Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน Research Scientist 25,001-30,000 บำท ตรง 
 3. นำงสำวศิริพร ปิตวิุฒ ิ 2556 3 ปี B.N. Brother Co.,Ltd. นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน Research Scientist 20,001-25,000 บำท ไม่ตรง 
 4. นำยศุภชยั สง่ำ 2556 2 ปี Innovation group thailand นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน R&D Polymer 

technologist 
20,001-25,000 บำท ตรง 

 5. นำยอำรักษ ์พินผึ้ง 2556 2.5 ปี SCG ส ำนักงำนใหญ ่ วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน Technical service and 
Development 

มำกกว่ำ 30,000 บำท ตรง 

 6. นำงสำวกัลยกำนต์ ลำภโภคำชัย 2556 2.5 ปี บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จ ำกัด เลขำนุกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
พอลิเมอร์ 

เลขำนุกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
พอลิเมอร์ 

20,001-25,000 บำท ตรง 

 7. นำยธนพล กัตติยบุตร 2556 3 ปี ลำอุปสมบท - - - - 
 8. นำยนนธวัฒน์ ไกรเทพ 2556 3 ปี Innovation group thailand นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน R&D Polymer 

technologist 
20,001-25,000 บำท ตรง 

 9. นำยนพคุณ ลิขิตธนประสงค์ 2556 2.5 ปี Minebea วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน Machine Maintenance 
staff 

25,001-30,000 บำท ไม่ตรง 

 10. นำยสำมำรถ ยำนวงษ์ 2556 2 ปี Minebea วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน หัวหน้ำงำนในส่วนของ Mold 
maintenance 

25,001-30,000 บำท ไม่ตรง 

 11. นำงสำวสุนันทำ วชิรหัตถพงศ์ 2556 3 ปี บริษัท ทีพีบีไอ จ ำกัด (มหำชน) นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน R&D Process eng. มำกกว่ำ 30,000 บำท ตรง 
 12. นำยอลงกรณ์ โพธิพ์ันนำ 2556 2 ปี บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด  วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำ 

พอลิเมอร์ 
20,001-25,000 บำท ตรง 
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3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม           

พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ด ำเนินกำรจัดส่งแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะของมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ให้กับผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มภำคอุตสำหกรรมเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจำกไม่
มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 เข้ำศึกษำต่อยังสถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้ ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มำจำกผู้ใช้บัณฑิต จะ
น ำมำใช้พิจำรณำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถำมมี
ค่ำกำรประเมิน 5 ระดับ (ระดับ 5 หมำยถึงมำกที่สุด ระดับ 4 หมำยถึงมำก ระดับ 3 หมำยถึงปำนกลำง ระดับ 2 
หมำยถึงน้อย และระดับ 1 หมำยถึงน้อยที่สุด) โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินฯ จ ำแนกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 แสดงออกซึ่ งกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและในชุมชนที่
กว้ำงขวำงขึ้น      

4.25 0.96 ระดับมำก 

1.2 สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชำกำร โดยค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืน และตอบสนองปัญหำ
เหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม 

3.50 1.29 ระดับ 
ปำนกลำง 

1.3 ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่ เ พ่ือกำร
ทบทวนและแก้ไข 

4.00 0.82 ระดับมำก 

1.4 สนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้ อ่ืนใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้งและปัญหำที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.25 1.71 ระดับ 
ปำนกลำง 

1.5 มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรท ำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผลและกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจเกิดข้ึนในอนำคต 

4.00 1.41 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 3.80 0.41 ระดับมาก 
2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลัก
ของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร 

4.25 0.50 ระดับมำก 

2.2 มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำ 3.75 0.96 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

2.3 มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่  ๆ และกำร
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงำนวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ 

3.75 0.96 ระดับมำก 

2.4 มีควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงสำขำวิชำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และองค์ควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ได้
อย่ำงลงตัว 

3.75 0.50 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 3.88 0.25 ระดับมาก 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีใน
กำรวิเครำะห์ปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4.00 0.82 ระดับมำก 

3.2 สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิดเพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปัญหำ 

3.50 1.00 ระดับ 
ปำนกลำง 

3.3 สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร 
และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ โดยกำรบูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิม
หรือเสนอเป็นองค์ควำมรู้ ใหม่ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง 

3.75 0.96 ระดับมำก 

3.4 สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้
ควำมรู้ทั้งทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  ตลอดจนถึงกำรใช้
เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ได้
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

4.25 0.96 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 3.88 0.32 ระดับมาก 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกใน
ระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ด้วยตนเอง 

4.00 0.82 ระดับมำก 

4.2 สำมำรถตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถ
ประเมินตนเองได้ รวมถึงกำรวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้ 

4.00 0.82 ระดับมำก 

4.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเองและร่วมมือ
กับผู้อ่ืนอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อโต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ 

4.75 0.50 ระดับมำก
ที่สุด 

4.4 สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้น ำได้อย่ำงเหมำะสมตำม
โอกำส และสถำนกำรณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของกลุ่ม 

3.75 0.96 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.13 0.43 ระดับมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 

4.25 0.96 ระดับมำก 

5.2 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงวิชำกำรและชุมชนทั่วไป 

4.25 0.96 ระดับมำก 

5.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 

3.75 0.96 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.29 ระดับมาก 
 

นอกจำกนี้ ผู้ใช้บัณฑิตจำกภำคอุตสำหกรรม ยังมคีวำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1. ความต้องการมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมต้องกำรให้มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยก ำหนดเนื้อหำรำยวิชำให้ครอบคลุมเนื้อหำซึ่งเป็น
ปัจจุบันที่อยู่ในควำมสนใจของภำคอุตสำหกรรม ดังนี้ 

1) ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม   
พอลิเมอร์ โดยเน้นให้มหำบัณฑิตมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำน organic chemistry เพ่ือใช้วิเครำะห์
ผลกระทบของ chemical structure ที่มีต่อ rheology ระหว่ำงกำร process ได ้ 

2) ต้องกำรให้เน้นเรื่องกำรลงมือท ำในเรื่อง Polymer processing, Polymer characteristic  
3) ต้องกำรให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำงปฏิบัติ มำกกว่ำทำงวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียว 
4) ต้องกำรให้เพ่ิมหัวข้อกำรใช้ทักษะควำมคิดแก้ปัญหำ ยกตัวอย่ำงปัญหำในชีวิตกำรท ำงำนจริงมำ

ใช้ในกำรสอบ 
 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านคุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
2.1  ผู้ใช้บัณฑิตมคีวำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ดังนี้ 

1) มหำบัณฑิตมีควำมกระตือรือร้น ในกำรเรียนรู้งำน  
2) มหำบัณฑิตมีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย  
3) มหำบัณฑิตสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
4) มหำบัณฑิตสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับงำนและพัฒนำตัวเองได้ค่อนข้ำงดี 
5) มหำบัณฑิตมีควำมขยัน ตั้งใจ มุมำนะ เรียนรู้ได้เร็ว 
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2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องกำร 

1) ควรพัฒนำมหำบัณฑิตให้มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมหรือสภำวะที่กดดัน ตลอดจนสำมำรถยอมรับข้อผิดพลำดเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขได ้

2) ควรพัฒนำมหำบัณฑิตให้ฝึกกำรคิดที่เป็นระบบระเบียบมำกกว่ำนี้ 
 
จำกรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ พบว่ำผู้ใช้มหำบัณฑิตมีควำมพึงพอใจต่อ

คุณลักษณะของมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับมำกทั้งด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แต่มีบำงประเด็น และข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นจำกกำรจัดประชุมสัมมนำจำกตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำนประกอบกำรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ที่หลักสูตรฯ 
ต้องพิจำรณำเพ่ิมเติม โดยมีประเด็นจ ำเป็นในกำรปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1) ควรให้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำที่สอน เช่นรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย อำจมีกำรปรับปรุง
เรื่อง กำรฝึกปฏิบัติให้นักศึกษำสำมำรถวินิจฉัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้ 

2) ควรให้ในแต่ละรำยวิชำพิจำรณำก ำหนดให้นักศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำง ๆ ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มำกขึ้น 

3) พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำบรรยำยให้สำมำรถน ำเครื่องมือมำใช้เพ่ือให้นักศึกษำมีควำม
เข้ำใจมำกข้ึนด้วยกำรท ำปฏิบัติกำร เช่น รำยวิชำกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง โดยให้
อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้นักศึกษำท ำกรณีศึกษำเป็นกำรท ำปฏิบัติกำรที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับ
ปฏิบัติกำรในระดับปริญญำตรี ทั้งนี้เนื้อหำต้องสอดคล้องกับเครื่องมือที่ภำควิชำมีอยู่ 

4) สร้ำงกลไกและระบบรองรับกำรให้นักศึกษำคิดเป็นระบบระเบียบมำกกว่ำนี้ เช่น กำรจัดท ำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรด ำเนินงำนวิจัยในช่วงเปิดภำคกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษำมีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนก่อนเริ่มท ำงำนในแต่ละภำคกำรศึกษำ และคิดเป็น
ระบบระเบียบ  
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรและผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์  

คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม             
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 
2556 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรและควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำรวมถึงผลกำร
เรียนรู้หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถำมมีค่ำกำรประเมิน 5 ระดับ (ระดับ 5 หมำยถึงมำกที่สุด ระดับ 4 หมำยถึง
มำก ระดับ 3 หมำยถึงปำนกลำง ระดับ 2 หมำยถึงน้อย และระดับ 1 หมำยถึงน้อยที่สุด) 

โดยส่งแบบสอบถำมนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในหลักสูตรจ ำนวน 33 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 
33 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และส่งแบบสอบถำมผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร จ ำนวน 12 ฉบับ มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33  โดยได้ประเมินหลักสูตร ตำมดัชนีด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. โครงสร้ำงและเนื้อหำหลักสูตร 
2. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
3. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ 
4. ผลกำรเรียนรู้หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ (ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประเมิน) 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
1. โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษำทรำบและมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ

ลิเมอร์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในด้ำน
กระบวนกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรจัดกำรที่ดี 

1.2 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีควำม
สมบูรณ์ทั้งกำยและจิตใจมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
สังคมมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพรวมทั้งมีควำมเป็นผู้น ำและ
มี คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

1.3 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตในสำขำขำดแคลนเพ่ือสนองควำม
ต้องกำรก ำลังคนด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้ง
ในภำครัฐฯและเอกชนและเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมพอลิเมอร์ของ
ประเทศ 

4.27 0.72 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1.4 เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ ตลอดจนศึกษำกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วย
พัฒนำวิชำกำรในด้ำนนี้ของประเทศให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น และ
กำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศ 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรก ำหนด
รำยวิชำที่ต้องศึกษำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.24 0.66 ระดับมำก 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำม
เหมำะสมส ำหรับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ (2 ปี แต่ไม่เกิน 4 
ปี) 

4.18 0.77 ระดับมำก 

4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนรำยวิชำบังคับมีควำม
เหมำะสมส ำหรับกำรวำงพื้นฐำน ควำมรู้ที่จ ำเป็นของหลักสูตร
ด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

4.33 0.74 ระดับมำก 

5. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนรำยวิชำเลือกมีจ ำนวน
เหมำะสมส ำหรับหลักสูตรด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิ
เมอร์ 

4.03 0.81 ระดับมำก 

6. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำเนื้อหำในรำยวิชำบังคับและวิชำเลือก
เหมำะสมกับกำรศึกษำระดับปริญญำโทและไม่ซ้ ำซ้อนกับ
เนื้อหำในระดับปริญญำตรีเกินกว่ำ 25% 

4.21 0.60 ระดับมำก 

7. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำเลือกและเนื้อหำที่ระบุใน
หลักสูตรมีควำมน่ำสนใจส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.42 0.61 ระดับมำก 

8. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำสัมมนำมีควำม
จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.39 0.75 ระดับมำก 

9. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำวิทยำนิพนธ์มี
ควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.58 0.56 ระดับมำกที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.30 0.16 ระดับมาก 
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2. รายวิชาที่เปิดสอน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้น
สูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.70 0.59 ระดับมำกท่ีสุด 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ฟิสิกส์  
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.76 0.50 ระดับมำกท่ีสุด 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอ
ลิเมอร์ข้ันสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.76 0.50 ระดับมำกท่ีสุด 

4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์
ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ 
เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่
สูงขึ้นในอนำคต 

4.33 0.65 ระดับมำก 

5. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำรีออลอยีและกระบวนกำรขึ้น
รูปพอลิเมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำร
ใช้ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.73 0.52 ระดับมำกท่ีสุด 

6. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.36 0.90 ระดับมำก 

7. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำสัมมนำ 1 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.48 0.67 ระดับมำก 

8. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.52 0.62 ระดับมำกท่ีสุด 

9. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ชีวภำพ 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต 

4.55 0.56 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.58 0.17 ระดับมากที่สุด 
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3. การบริหารจัดการหลักสูตร 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมถึงข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและ
เจ้ำหน้ำที่หลักสูตร 

4.42 0.50 ระดับมำก 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรเปิดสอนรำยวิชำต่ำง ๆ ใน
หลักสูตรมีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำในแต่
ละภำคกำรศึกษำ 

4.21 0.55 ระดับมำก 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดตำรำงเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ 
เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีกำรประกำศให้ทรำบอย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 

4.21 0.78 ระดับมำก 

4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดวันเวลำและสถำนที่สอบมี
ควำมชัดเจนและแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

4.30 0.73 ระดับมำก 

5. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรแจ้งเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรวัดผล
กำรเรียนให้นักศึกษำรับทรำบอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร
และกำรวัดผลกำรศึกษำมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.58 0.56 ระดับมำกท่ีสุด 

6. นักศึกษำสำมำรถประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละ
รำยวิชำได้อย่ำงมีระบบและมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.67 0.54 ระดับมำกท่ีสุด 

7. นักศึกษำสำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงหลำกหลำย
ตำมควำมสนใจของนักศึกษำ  

4.55 0.62 ระดับมำกท่ีสุด 

8. หำกนักศึกษำมีควำมสงสัยในผลกำรประเมินรำยวิชำใด 
สำมำรถยื่นค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบ คะแนน และวิธีกำร
ประเมินของอำจำรย์ในแต่ละรำยวิชำได้ 

4.42 0.61 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.42 0.17 ระดับมาก 
 
4. ความเพียงพอของทรัพยากรในระหว่างศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดห้องเรียนและห้องปฎิบัติกำร
ต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพส ำหรับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

4.24 0.71 ระดับมำก 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ หนังสือ ต ำรำ วำรสำรและฐำนข้อมูล
ต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีควำมเหมำะสมในกำรเรียนกำรสอน 

4.06 0.79 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนเครื่องจักร และเครื่องมือวัด
ทดสอบต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพส ำหรับกำร
ท ำวิจัย 

4.22 0.89 ระดับมำก 

4. หลักสูตรจัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ ที่นักศึกษำสำมำรถ
ศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพียงพอ 

4.03 0.83 ระดับมำก 

5. ทุนค่ำวัสดุส ำหรับกำรท ำวิจัยเพื่อจัดซื้อวัสดุวิจัยและกำร
วิเครำะห์มีควำมเหมำะสม และเพียงพอต่อกำรท ำงำนวิจัย 

4.06 0.85 ระดับมำก 

6. ห้องท ำวิจัยในโซนวิจัยมีกำรจัดระเบียบกำรใช้งำนอย่ำงเป็น
ระบบ ท ำให้ผู้ที่ใช้ร่วมกันเกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

4.30 0.68 ระดับมำก 

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยมีจ ำนวนที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภำพเหมำะสม 

3.91 0.88 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.15 ระดับมาก 
 
นอกจำกนี้นักศึกษำยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. รำยวิชำบังคับท่ีควรบรรจุเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตร 

นักศึกษำต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรม
หำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยบรรจุรำยวิชำ
ต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำบังคับของหลักสูตร ได้แก่  รำยวิชำ Fluid mechanic และรำยวิชำ Biopolymer 

2. รำยวิชำเลือกที่ควรบรรจุเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร 
นักศึกษำต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยบรรจุ
รำยวิชำต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำเลือกของหลักสูตร ได้แก่ รำยวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม รำยวิชำพอลิ
เมอร์เชิงประกอบขั้นสูง (Advance Polymercomposite) และรำยวิชำทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือใช้
ในกำรสื่อสำร/ท ำงำน 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1) นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำ polymer synthesis เนื้อหำส่วนแรกซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำใน

ระดับปริญญำตรีทั้งหมด ซึ่งในกำรสอนรวบรัดจนเกินไป ท ำให้เวลำอ่ำนหนังสือไปสอบ 
จะต้องจ ำเนื้อหำไปสอบค่อนข้ำงเยอะ ส่วนเนื้อหำ 2 ส่วนหลัง เป็นเนื้อหำที่แปลกใหม่ 
น่ำสนใจกว่ำ จึงอยำกให้เน้นเนื้อหำ 2 ส่วนหลังมำกกว่ำ 

2) นักศึกษำมีข้อเสนอแนะว่ำ ควรเปิดรำยวิชำเลือกเพ่ิม เพ่ือให้นักศึกษำเลือกรำยวิชำที่
ต้องกำร/สนใจได้มำกข้ึน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
1. โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ท่ำนทรำบและมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ

ลิเมอร์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในด้ำน
กระบวนกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรจัดกำรที่ดี 

1.2 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีควำม
สมบูรณ์ทั้งกำยและจิตใจมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
สังคมมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพรวมทั้งมีควำมเป็นผู้น ำและ
มีคุณธรรม และเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่ำของ
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

1.3 เพ่ือผลิตมหำบัณฑิตในสำขำขำดแคลนเพ่ือสนองควำม
ต้องกำรก ำลังคนด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้ง
ในภำครัฐฯและเอกชนและเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมพอลิเมอร์ของ
ประเทศ 

1.4 เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ ตลอดจนศึกษำกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วย
พัฒนำวิชำกำรในด้ำนนี้ของประเทศให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น และ
กำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศ 

4.20 0.63 ระดับมำก 

2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรก ำหนดรำยวิชำที่
ต้องศึกษำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.90 0.57 ระดับมำก 

3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมเหมำะสม
ส ำหรับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ (2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี) 

3.80 0.79 ระดับมำก 

4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนรำยวิชำบังคับมีควำมเหมำะสม
ส ำหรับกำรวำงพ้ืนฐำน ควำมรู้ที่จ ำเป็นของหลักสูตรด้ำน
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

3.70 0.82 ระดับมำก 

5. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนรำยวิชำเลือกมีจ ำนวนเหมำะสม
ส ำหรับหลักสูตรด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

3.60 0.84 ระดับมำก 

6. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำเนื้อหำในรำยวิชำบังคับและวิชำเลือก
เหมำะสมกับกำรศึกษำระดับปริญญำโทและไม่ซ้ ำซ้อนกับ
เนื้อหำในระดับปริญญำตรีเกินกว่ำ 25% 

4.20 0.63 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

7. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำเลือกและเนื้อหำที่ระบุในหลักสูตร
มีควำมน่ำสนใจส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.00 0.47 ระดับมำก 

8. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำสัมมนำมีควำมจ ำเป็น
และมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.70 0.48 ระดับมำกท่ีสุด 

9. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำวิทยำนิพนธ์มีควำม
จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.70 0.48 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.09 0.40 ระดับมาก 
 
2. รายวิชาที่เปิดสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น 

4.20 0.63 ระดับมำก 

2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ฟิสิกส์ 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น 

3.80 0.79 ระดับมำก 

3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิ
เมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่
สูงขึ้น 

4.60 0.52 ระดับมำกท่ีสุด 

4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์
ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็น
ประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อ
ในระดับปริญญำที่สูงขึ้น 

3.50 1.08 ระดับ 
ปำนกลำง 

5. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำรีออลอยีและกระบวนกำรขึ้นรูป   
พอลิเมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่
สูงขึ้น 

4.70  0.48 ระดับมำกท่ีสุด 

6. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น 

4.30 0.67 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

7. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำสัมมนำ 1 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น  

4.60 0.52 ระดับมำกท่ีสุด 

8. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น 

4.00 0.94 ระดับมำก 

9. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ชีวภำพ 
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น 

4.10 0.88 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.40 ระดับมาก 
 
3. การบริหารจัดการหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ท่ำนสำมำรถสอบถำมถึงข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่
หลักสูตร 

4.50 0.53 ระดับมำก 

2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรเปิดสอนรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตรมี
ควำมชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำในแต่ละภำค
กำรศึกษำ 

4.30 0.48 ระดับมำก 

3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดตำรำงเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ เป็นไป
อย่ำงมีระบบและมีกำรประกำศให้ทรำบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษร 

4.20 0.42 ระดับมำก 

4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดวันเวลำและสถำนที่สอบมีควำม
ชัดเจนและแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

4.30 0.48 ระดับมำก 

5. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรแจ้งเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรวัดผล
กำรเรียนให้ท่ำนรับทรำบอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรและ
กำรวัดผลกำรศึกษำมีควำมโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.60 0.52 ระดับมำกท่ีสุด 

6. ท่ำนสำมำรถประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละ
รำยวิชำได้อย่ำงมีระบบและมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.50 0.53 ระดับมำก 

7. ท่ำนสำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงหลำกหลำยตำม
ควำมสนใจของท่ำน  

4.30 0.48 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

8. หำกท่ำนมีควำมสงสัยในผลกำรประเมินรำยวิชำใด สำมำรถ
ยื่นค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบ คะแนน และวิธีกำรประเมินของ
อำจำรย์ใน แต่ละรำยวิชำได้ 

4.20 0.63 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.36 0.15 ระดับมาก 
 
4. ความเพียงพอของทรัพยากรในระหว่างศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดห้องเรียนและห้องปฎิบัติกำรต่ำง ๆ
มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

4.20 0.63 ระดับมำก 

2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ หนังสือ ต ำรำ วำรสำรและฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
มีควำมเพียงพอและมีควำมเหมำะสมในกำรเรียนกำรสอน 

3.80 0.63 ระดับมำก 

3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนเครื่องจักร และเครื่องมือวัดทดสอบ
ต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพส ำหรับกำรท ำวิจัย 

3.90 0.57 ระดับมำก 

4.หลักสูตรจัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ ที่ท่ำนสำมำรถศึกษำ
หำควำมรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอ 

4.00 0.67 ระดับมำก 

5. ทุนค่ำวัสดุส ำหรับกำรท ำวิจัยเพื่อจัดซื้อวัสดุวิจัยและกำร
วิเครำะห์มีควำมเหมำะสม และเพียงพอต่อกำรท ำงำนวิจัย 

4.10 0.74 ระดับมำก 

6. ห้องท ำวิจัยในโซนวิจัยมีกำรจัดระเบียบกำรใช้งำนอย่ำงเป็น
ระบบ  ท ำให้ผู้ที่ใช้ร่วมกันเกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

3.90 0.74 ระดับมำก 

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยมีจ ำนวนที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภำพเหมำะสม 

3.80 0.79 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 3.96 0.15 ระดับมาก 
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5. ผลการเรียนรู้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรได้
พัฒนำให้ท่ำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ใน
องค์ควำมรู้ระดับสูงด้ำนสำขำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

4.20 0.42 ระดับมำก 

2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรที่หลักสูตรจัดให้ท่ำนปฎิบัติงำนเป็น
ผู้ช่วยสอนในหลักสูตร (TA)ท ำให้ท่ำนได้ทบทวนและฝึกฝนกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ ท ำให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับตนเอง 

4.60 0.52 ระดับมำกท่ีสุด 

3. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในหลักสูตรไป
ประกอบอำชีพ/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นได้ตรงควำม
ต้องกำร 

4.30 0.67 ระดับมำก 

4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำคณำจำรย์ในหลักสูตรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและควำมเอำใจใส่ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
สร้ำงเสริมทักษะกำรท ำงำนวิจัยแก่ท่ำน 

4.70 0.48 ระดับมำกท่ีสุด 

5. ท่ำนได้รับเงินเดือนที่เหมำะสมกับคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของท่ำน 

4.00 0.67 ระดับมำก 

6. ท่ำนมีควำมภูมิใจที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

4.80 0.42 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.43 0.31 ระดับมาก 
 
นอกจำกนี้ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1. รำยวิชำบังคับท่ีควรบรรจุเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรได้แก่ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) โดยบรรจุรำยวิชำต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำบังคับของหลักสูตร ได้แก่  

1) รำยวิชำทำงด้ำนยำง สำรเคมี กำรขึ้นรูป และเทคโนโลยี  
2) รำยวิชำ material selection  
3) รำยวิชำทำงด้ำนกำรบริหำรวำงแผนกำรท ำงำน 

2. รำยวิชำเลือกที่ควรบรรจุเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำ

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) โดยบรรจุรำยวิชำต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำเลือกของหลักสูตร ได้แก่  
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1) รำยวิชำเกี่ยวกับกำรทดสอบให้สอดคล้องกับ application เช่น กันชนรถต้องใช้กำรทดสอบ 
Impact เพ่ือเป็นตัวแทนของแรงกระแทก เป็นต้น  

2) รำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในวิศวกรรมและกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน เนื่องจำกในท่ีท ำงำนใช้
ภำษำอังกฤษประมำณ 70% ในกำรท ำงำน (เน้นกำรพูดเป็นหลักและกำรน ำเสนอเป็น
ภำษำอังกฤษ)  

3) รำยวิชำทำงด้ำนกำรซ่อมแซมเครื่องจักร 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1) งำนวิจัยควรค ำนึงกำรน ำไปใช้ได้จริงตอบโจทย์ภำคอุตสำหกรรม บูรณำกำรกับควำมรู้
ทำงด้ำนพอลิเมอร์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำ และองค์ประกอบทำงควำมรู้ โดยมีกำรค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย
ตลอดทั้งกระบวนกำรวิจัย เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรท ำงำนในชีวิตจริง 

2) ควรมีกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรน ำเสนอ เพ่ือฝึกกำรพูดในหน้ำชั้นและคุยกับผู้อื่น 
 

จำกรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ 
นักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร
และควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำรวมถึงผลกำรเรียนรู้หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก-
ระดับมำกที่สุด ทั้งด้ำนโครงสร้ำงและเนื้อหำหลักสูตร ด้ำนรำยวิชำที่เปิดสอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำน
ควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ และด้ำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ แต่มีประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ย
ของผลกำรประเมินอยู่ในระดับน้อยกว่ำประเด็นอ่ืน ๆ และมีข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกหลักสูตร รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจำกกำรจัดประชุมสัมมนำจำกตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำน
ประกอบกำรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ที่หลักสูตรฯ ต้องพิจำรณำเพ่ิมเติม โดยมีประเด็นจ ำเป็นในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
ดังนี้ 

1) เนื่องจำกหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต จึงต้องมีรำยวิชำคณิตศำสตร์มำกกว่ำ
หลักสูตรที่เป็นวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และเพ่ือให้แตกต่ำงจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
จึงเห็นควรให้คงวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นรำยวิชำบังคับ
ของหลักสูตรไว้ แต่ให้พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำ ให้สำมำรถวิเครำะห์ Numerical หรือให้
มีกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์เรื่องกำรจ ำลอง simulation ที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

2) รำยวิชำทำงด้ำนบริหำรมีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำในหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้หำผู้ประสำนงำนหำ
อำจำรย์ผู้สอนที่สำมำรถสอนประยุกต์ใช้ได้จริงกับภำคอุตสำหกรรม 

3) ให้ปรับปรุงกำรน ำเสนอในรำยวิชำสัมมนำโดยให้มีกำรน ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่งจะช่วยฝึกฝน
ให้นักศึกษำมีควำมพร้อมก่อนที่นักศึกษำจะไปน ำเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรตำมเกณฑ์
ส ำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร 

4) ให้คงรำยวิชำบังคับไว้ตำมเดิม แต่ให้พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำในหลักสูตร และปรับเปลี่ยน
รำยวิชำเลือกใหม่เพ่ือให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย และสอดรับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
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5. ผลการประชุมสัมมนาตัวแทนศิษย์เก่า และสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

ตำมที่คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมสัมมนำหลักสูตรเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวำคม 2559 
เพ่ือให้ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำใช้
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตร และให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรนั้น ตัวแทนศิษย์เก่ำและ
สถำนประกอบกำรมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงหลักสูตรมีควำมเหมำะสม 
2) ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์

ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ ต้องกำรให้มีกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเครำะห์
เชิงคณิตศำสตร์เรื่องกำรจ ำลอง simulation ที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์ด้วย 

3) ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำในกำรเรียนในรำยวิชำที่มีกำรสอนแบบ
บรรยำย และมีกำรฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง จะท ำให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
รำยวิชำได้ดีขึ้น แต่ให้คงกรณีศึกษำใหม่ ๆ ไว้ 

4) ตัวแทนศิษย์เก่ำมีควำมเห็นว่ำ กำรให้นักศึกษำน ำเสนอสัมมนำเป็นภำษำอังกฤษ จะช่วยฝึกฝนให้
นักศึกษำมีควำมพร้อมก่อนที่นักศึกษำจะไปน ำเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรตำมเกณฑ์
ส ำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร 

5) ตัวแทนศิษย์เก่ำต้องกำรให้มีกำรประสำนงำนจัดหำอำจำรย์พิเศษ มำสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำร  

6) ตัวแทนศิษย์เก่ำมีควำมเห็นว่ำกำรได้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยสอนในระหว่ำงศึกษำในระดับปริญญำโท 
ช่วยท ำให้มีทักษะกำรสื่อสำรและประสบกำรณ์ที่ดีต่อกำรท ำงำนในอนำคต มีกำรเตรียมกำรสอน 
ซึ่งจะช่วยฝึกให้นักศึกษำคิดเป็นระบบ ได้ฝึกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่นักศึกษำในระดับ
ปริญญำตรี และฝึกให้มีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำสอนและกำรตรวจรำยงำน 

7) ตัวแทนศิษย์เก่ำเห็นด้วยกับแนวทำงที่หลักสูตรจะด ำเนินกำรให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนน
เฉลี่ย 2.50-3.19) เข้ำมำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 ให้เพ่ิมมำกขึ้น และให้นักศึกษำตัดสินใจศึกษำต่อใน
หลักสูตรได้เร็วขึ้น และเพ่ือปรับปรุงระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรให้นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี  
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6.  การเปรียบเทียบหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน 
 ในกำรร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) อนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ ได้ท ำกำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงและรำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพิจำรณำลักษณะรำยวิชำที่เปิดสอน และโครงสร้ำงหลักสูตร 
โดยมีกำรเปรียบเทียบกับสถำบันกำรศึกษำ ดังนี้  

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.1) วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

1.1.1) Master of Science (Petrochemical Technology)  
    (International Program) 

1.1.2)  Master of Science (Polymer Science) (International Program) 
1.1.3) Doctor of Philosophy (Petrochemical Technology)  
  (International Program) 
1.1.4)  Doctor of Philosophy (Polymer Science) (International Program) 

1.2) ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ 
 1.2.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และ 
   เทคโนโลยีสิ่งทอ 

1.3) หลักสูตรสำขำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยำศำสตร์  
1.3.1)  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
1.3.2)  หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
 

2) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.1)  คณะวิทยำศำสตร์ 

2.1.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  
2.1.2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์  

  (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 

3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  3.1) ภำควิชำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  

3.1.1)  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
3.1.2)  หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 

 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  4.1) ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
4.1.1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สำขำวิศวกรรมวัสดุ  

 (หลักสูตรสหวิทยำกำร) 
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5) University of Massachusetts Lowell, USA 
 5.1) Department of Plastics Engineering  
 5.1.1)  Master of Science in Engineering (Plastics Engineering) 
 5.1.2)  Doctor of Engineering (Plastics Engineering) 
 5.1.3)  Doctor of Philosophy (Plastics Engineering) 
 5.2) Department of Chemistry 
 5.2.1)  Doctor of Philosophy (Polymer Science/Plastics Engineering) 
 

6) The University of Manchester, UK 
 6.1) School of Materials 

6.1.1) MSc Polymer Materials Science and Engineering 
6.2) Postgraduate researcher development Program 

6.2.1) MSc by Research Polymer Science & Engineering 
6.2.2) PhD Polymer Science & Engineering 
 

7) University of Cambridge, UK 
 7.1) Department of Materials Science and Metallurgy 

7.1.1) Master of Advanced Study (MASt) in Materials Science 
7.1.2) Year 4 - Part III / Master of Advanced Study (MASt) in Materials 

Science 
 

8) The University of Akron, USA 
  8.1) Department of Polymer Science 

8.1.1) Master of Science Degree in Polymer Science  
8.1.2) 5 – year BS/MS Program with BS in Natural Science with a Polymer 

Chemistry Concentration and MS in Polymer Science 
8.1.3) Ph.D. Program in Polymer Science 

  8.2) Department of Polymer Engineering 
8.2.1) Ph.D. Program in Polymer Engineering 

  8.3) Department of Polymer Engineering, Department of Polymer Science 
8.3.1) Master of Polymer Science and Polymer Engineering 

 
9) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

  9.1)  Department of Materials Science and Engineering 
9.1.1) Master of Science in Materials Science and Engineering 

   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiomvC6_rfRAhVEq48KHVhlCHYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uakron.edu%2F&usg=AFQjCNH4U_GiwsZlgia5xM6zFfhBJcFo7Q&bvm=bv.143423383,d.c2I
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10) The Univesity of Tokyo, Japan 
 10.1)  Department Materails and Engineering 

10.1.1) International Multidisciplinary Engineering Graduate Program: 
 Materials Science and Engineering 
 

11) Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia 
  11.1)  Faculty of Chemical and Food Technology 
   11.1.1) Ph.D. in Macromolecular Chemistry 
 
12) Sahand University of Technology, Iran 
  12.1) Faculty of Polymer Engineering 
   12.1.1) Ph.D. in Polymer Engineering  
 
13) Chalmers University of Technology, Sweden  
  13.1) Department of Chemistry and Chemical Engineering 
   13.1.1) Master Degree in Materials Chemistry 
  

7.  ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
7.1 Department of Energy Conversion and Storage, Technical University of Denmark, 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 นำยอภิวัฒน์ ด่ำนแก้ว และนำงสำวนันทนิฒณ์ ภทรพีทรำนันฐ์ นักศึกษำ

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ของภำควิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซ่ึงได้รับทุนกำรศึกษำจำก
โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) ได้เดินทำงไปท ำกำรศึกษำวิจัยวิทยำนิพนธ์กับอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม                
ชำวต่ ำงประเทศ ณ Department of Energy Conversion and Storage, Technical University of Denmark 
รำชอำณำจักรเดนมำร์ก เป็นระยะเวลำคนละ 1 ปี ซึ่งกำรได้รับทุนกำรศึกษำดังกล่ำว ท ำให้นักศึกษำมีควำมตั้งใจ 
กระตือรือร้นและขวนขวำยในกำรศึกษำและกำรท ำวิจัยมำกขึ้น 

 
7.2 Faculty of Engineering Yamagata University, ประเทศญี่ปุ่น 

 ในปี พ.ศ. 2560 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (Memorandum of Understanding, 
MOU) กับ Faculty of Engineering, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำร
พัฒนำบุคลำกร พัฒนำงำนวิจัยและพัฒนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

149 

มคอ. 2 
 

149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

150 

มคอ. 2 
 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

151 

มคอ. 2 
 

151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

152 

มคอ. 2 
 

152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

153 

มคอ. 2 
 

153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

154 

มคอ. 2 
 

154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดมิกับหลักสตูรปรบัปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก 1     
 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ 

36 
36 36 คงเดิม 

แผน ก แบบ ก 2     
 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ 

12 
12 12 คงเดิม 

 หมวดวิชำบังคับ ไม่น้อยกว่ำ 
12 

15 18 เพ่ิมข้ึน 3 
 หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 6 ลดลง 3 

 
2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แผน ก แบบ ก 1   
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 592 สัมมนำ 1 622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและ

 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 691 วิทยำนิพนธ์ 622 691 วิทยำนิพนธ์ คงเดิม 
แผน ก แบบ ก 2    

หมวดวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก 2 
รำยวิชำบังคับ 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
 
รำยวิชำบังคับ 18 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
 

เพิ่มข้ึน 3 
622 511  กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 622 511  กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 512  พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 622 512  พอลิเมอร์ฟิสิกส์ เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 513  กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 

622 513  กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 521  วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์
 ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

622 521  วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์
 ส ำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 522  รีออลอยีและกระบวนกำร 
 ขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 

622 522  วิทยำกระแสและกระบวนกำร 
 ขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 

เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 591  ระเบียบวิธีวิจัย 622 591  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
622 592  สัมมนำ 1 622 592  สัมมนำส ำหรับวิทยำกำรและ 

 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก 2 
รำยวิชำเลือก 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
 
รำยวิชำเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
 

ลดลง 3 
622 514  เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 622 514  เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ คงเดิม 
622 515  พอลิเมอร์หลำยวัฏภำคและ 
 พอลิเมอร์ผสม 

622 515  พอลิเมอร์ผสม เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 516  กำรดัดแปรพ้ืนผิวและ 
 พอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่ 
 ฟังก์ชัน 

622 516  กำรดัดแปรพ้ืนผิวและ 
 พอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่ 
 ฟังก์ชัน 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 517  พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ 622 517  พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 622 518  อิลำสโตเมอร์และเทอร์โม 

 พลำสติกอิลำสโตเมอร์ 
ย้ำยมำจำกหลักสูตร 
ปร.ด. (วิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
และเปลี่ยนค ำอธิบำย
รำยวิชำ 

622 523  ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำย 
 ขั้นสูงในพอลิเมอร์ 

622 523  ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำย 
 ขั้นสูงในพอลิเมอร์ 

คงเดิม 

622 524  พลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ 622 524  กำรจ ำลองพลศำสตร์ของไหล 
 เชิงค ำนวณ 

เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 525  กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมใน 
 กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

622 525  กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมใน 
 กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 622 526 ต้นแบบรวดเร็ว ย้ำยมำจำกหลักสูตร 
ปร.ด. (วิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
และเปลี่ยนค ำอธิบำย
รำยวิชำ 

622 531  พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ 622 531  พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 532  สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิง
 กำยภำพของพอลิเมอร์ 

622 532  สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิง
 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 533  กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ 
 และกำรท ำให้พอลิเมอร์เสถียร 
 ขั้นสูง 

622 533  กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ 
 และกำรท ำให้พอลิเมอร์เสถียร 
 ขั้นสูง 
 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
622 534  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 พอลิเมอร์ 

622 534  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 พอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 541  วัสดุเสริมองค์ประกอบขั้นสูง 622 542  วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ            
ชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 542  วัสดุเสริมองค์ประกอบระดับ 
 นำโนของพอลิเมอร์ 

ยกเลิก  

622 543  สิ่งทอเทคนิค  622 543  สิ่งทอเทคนิค  เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 544  พอลิเมอร์ชีวภำพ 622 541  พอลิเมอร์จำกชีวภำพและ 

 พอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำง 
 ชีวภำพ 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ  
ชื่อรำยวิชำ ค ำอธิบำย
รำยวิชำ และย้ำยไป
หมวดวิชำบังคับ 

622 545  วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยี
 ระดับไมโครและนำโน 

622 544  วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยี
 ระดับไมโครและนำโน 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 546  วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง 622 545  วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 551  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
 ที่มีศักยภำพเพ่ือกำรแข่งขัน 

ยกเลิก  

622 552  กำรบริหำรโครงกำรออกแบบ
 และกำรพัฒนำ 

ยกเลิก  

622 553  นวัตกรรมและกำรเป็น
 ผู้ประกอบกำร 

622 551  นวัตกรรมและกำรเป็น
 ผู้ประกอบกำร 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ 

622 554  กำรประกันคุณภำพ 622 552  กำรประกันคุณภำพ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 555  ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ 622 553  ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ 
622 581  เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร 
 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 

622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร 
 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 

คงเดิม 

622 582  เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร 
 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 

622 582  เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร 
 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 

คงเดิม 

วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
622 692  วิทยำนิพนธ์ 622 692 วิทยำนิพนธ์ คงเดิม 
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622 511 Advanced Polymer Synthesis 
Rate expression and molecular weight control in step-growth and chain-

addition polymerizations.  Copolymerization reactions and control of their monomer 
sequence in copolymer chains.  Polymerization reaction systems and systems used in 
industries.  Emulsion polymerization systems, rate and molecular weight control, and 
their application for industry. Control/living radical polymerization. Metathesis 
polymerization.  Group transfer polymerization.  Plasma polymerization. Sonochemical 
polymerization.  Synthesis of silicone polymers. Case studies of new polymer synthetic 
processes. 

 
622 512 Polymer Physics 

 Conformations of ideal and real polymer chains. Dynamics of polymer 
molecules.  Linear viscoelasticity of polymers.  Physics of amorphous and crystalline 
polymers.  Transition temperature and free volume of polymers. Elastic properties of 
rubber materials.  Case studies of current research in polymer physics. 

 
622 513 Advanced Polymer Characterization 

Relationship between polymer morphology, processing and property. 
Techniques for polymer molar mass determination. Characterization of polymers using 
thermal analysis. Morphological investigations using microscopy techniques. 
Application of techniques in spectroscopy and x-ray diffraction in polymer 
characterization.  Techniques for dynamics characterization of polymers.  Practical 
interpretation of polymer characterization data.  Case studies of current research in 
polymer structural analysis by polymer characterization. 

   
622 514 Physical Chemistry of Polymers 

Thermodynamics of polymer solution and blends. Theories and 
experimental techniques of polymer solutions.  Physical methods for investigation of 
conformation of polymer molecules. Case studies of current research in physical 
chemistry of polymers. 
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622 515 Polymer Blends         
Basic concepts of polymer blends. Thermodynamic theories and 

experimental determination of miscibility of polymer blends. Compatibilization. 
Rheology of polymer blends.  Factors affecting polymer blend properties.  Applications 
of various polymer blends.  Case studies of current research in polymer blends. 

 
622 516 Surface Modification and Functionalized Polymers 

Surface forces.  Surface modification of polymers by physical, chemical and 
biological methods. Grafting on polymer surfaces. Characterization of polymer 
surfaces.  Surface properties of polymers.  Applications of functionalized polymers in 
chemical, biomedical and other technological applications. 

 
622 517 Polymer Recycling 

Sustainable polymer waste management with the reduce, reuse, recycle 
and incineration approach.  Sorting and separation of polymer wastes using various 
kinds of technology.  Size reduction of recycled polymer waste.  Melt processing of 
recycled thermoplastic wastes and contaminant filtration. Waste management of 
thermosets and commingled polymer wastes.  Pyrolytic and solvolytic processes.  
Energy recovery from polymer wastes.  Case studies of manufacturing of recycled 
polymer products.  Laws and regulations related to polymer recycling. 

 
622 518 Elastomers and Thermoplastic Elastomers 

New elastomers and current thermoplastic elastomers. Composition, 
morphology, properties, and applications of elastomers and thermoplastic elastomers. 
Innovations in the fabrication process for new elastomers and current thermoplastic 
elastomers. 

 
622 521 Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering        

Mathematical principles for understanding and solving engineering problems 
in polymer studies.  Analytical methods in polymer processing including stress-strain 
analysis in solids. Case studies of fluid mechanics concerning rheology, mass and 
energy transport equations, viscoelastic properties related to polymer processing. 
Mathematic models.  Applications of mathematical equations in polymer processing 
including extrusion and injection molding. 
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622 522 Advanced Rheology and Polymer Processing 
Relationships between stress and strain in tensor equations for elastic solids 

and Newtonian fluids.  Rheological models of non-Newtonian fluids.  Theoretical basis 
of capillary and rotational rheometer. Practical interpretation of rheological data. 
Application of rheological model and continuum mechanics in extrusion, injection 
molding, blown film extrusion, and calendaring.  Case studies of rheological model for 
screw and die design. 

 
 622 523 Advanced Transport Phenomena in Polymers 

Transport phenomena and unit operations. Review of principles of 
momentum, heat, and mass transfer.  Importance of principles of momentum, heat, 
and mass transfer in polymer processing.  Simultaneous momentum, heat and mass 
transfer problems.  Examples of calculations in the polymer industry and processes 
involving momentum, heat, and mass transfer.  Case studies of current research related 
to advanced transport phenomena in polymers.    

 
622 524 Computational Fluid Dynamics Simulation  

Fundamental equations of fluid motion. Momentum, heat, and mass 
transfer equations. Initial and boundary conditions. Numerical techniques using 
computers. Geometrical drawing. Meshing. Initial and boundary condition setting. 
Numerical solutions. Post-processing simulation results. Case studies of turbulence 
flow simulation, simulation of compressible flow, combustion simulation, multiphase 
flow, flow in fluidized columns, and flow of polymer melts in molds.  

 
622 525 Engineering Controls in Polymer Processing 

Techniques of control applied to equipment and processes in polymer 
processing. Linear and nonlinear control theories. Industrial instruments for 
measurement and control in the polymer processing industry.  Design of experiments 
and analysis of polymer processing.  Dynamic testing techniques.  Automatic process 
control. Modeling and process simulation in extrusion and injection molding. Types of 
controllers. Transducers. Final control elements. Interacting systems and their 
applications. 
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622 526 Rapid Prototyping 
Rapid prototyping.  Stereolithography.  Laminated object manufacturing. 

Selective laser sintering.  Fused deposition modeling.  Solid ground curing.  Case studies 
of rapid prototyping. 

 
622 531 Mechanical Behavior of Polymers 

Linear viscoelasticity. Creep. Stress relaxation. Dynamic mechanical 
phenomena.  Principles of time-temperature superposition.  Rubber elasticity.  Failure 
behavior and deformation of polymeric materials.  Morphology and its characterization. 
Case studies of current research into the mechanical behavior of polymers. 

 
622 532 Thermal and Physical Properties of Polymers 

Thermal properties of polymers. Electrical and magnetic behavior of 
polymers. Acoustic and optical properties of polymers. Diffusion properties of 
polymers.  Relationships between the structure of a polymer and its thermal and 
physical properties.  Case studies of current research into the thermal and physical 
behavior of polymers. 

 
622 533 Advanced Polymer Degradation and Stabilization  

Polymer structure and stability. Thermal degradation of polymers. 
Degradation mechanisms of polymers under various conditions.  Stabilization methods 
of those polymers using additives or other techniques.  Application of these ideas in 
industry.  Recent research. 

 
622 534 Polymer Product Design  

Principles and product design concepts from engineering mechanics, 
polymer properties, and manufacturing considerations.  Design and modification of 
product shape and structure for applications. Structural and assembly design 
considerations. 

 
622 541 Biobased and Biodegradable Polymers  

Basic concepts of biobased and biodegradable polymers. Synthesis, 
properties, and applications of biobased and biodegradable polymers.  Biodegradation 
processes.  Case studies of current research on biobased and biodegradable polymers. 
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622 542 Advanced Composite Materials  
Mechanics of composite materials.  Mechanical properties of composites 

reinforced with metal particles.  Metal matrix composites.   Cermet composites.  Rubber 
composites.  Plastic composites.  Mechanical properties of fiber reinforced composites.  
Mechanical properties of laminated composites.  

 
622 543 Technical Textiles 

Fiber structure and conventional processes. Technical fibers. Staple 
technical fiber production. Continuous technical fiber production. Mechanical 
properties of technical fibers.  Technical textiles of carbon, boron, silicon carbide, and 
Kevlar.  Fiber blending.  Modern dyeing and finishing.  Encapsulated surfaces modified 
fibers. 

 
622 544 Carbon Materials and Micro-/Nano-Technology  

Basic concepts of carbon materials and micro-/nano-technology.  Structure 
in carbon materials.  Physical and chemical properties of carbon materials.  Synthesis, 
characterization, and applications of carbon materials.  Case studies of current research 
in carbon materials and micro-/nano-technology. 

 
622 545 Advanced Biomedical Materials 

Polymers, metals, ceramics, and composites for biomedical materials. 
Classification and properties.  Novel biomedical materials and their uses in biomedical 
engineering.  Hydrogels. Self-assembling peptides.  Implant materials. Scaffolds.  Tissue 
engineering. Polymeric drug delivery systems. Nanostructured devices. Surface 
modification for biological applications.  Biomimetic materials and surfaces.  Bioinspired 
materials and surfaces.  3D printing for biomedical applications. Safety concern for 
material usage. Biocompatibility of materials and tissues. Ethical issues of Implants. 

 
622 551 Innovation and Entrepreneurship 

Concepts of innovation.  Various sources of innovation.  Innovation process 
and related management issues in technological innovations. Concept of 
entrepreneurship for commercial applications. Business creation and related 
management processes. 
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622 552 Quality Assurance 
Quality assurance in business. Product creation process. Product 

conceptualization. Product design and manufacturing. Relationship between 
production and quality of products. Management role for qualified products. 
Perspectives of quality. Paradigm shift in quality. Important quality concepts, 
techniques, and systems.  Roles and applications of quality assurance in product 
design and development, and product competitiveness.  Marketing. Research and 
development.  Manufacturing.  Inspection.  Sales and after-sale service. Quality 
management system. 

 
622 553 Modern Manufacturing Systems 

Modern manufacturing concepts and systems.  Flexible manufacturing.  
Lean manufacturing.  Mass customization.  Computer-integrated manufacturing.  Virtual 
organization.  Agile manufacturing.  Learning organizations.  Comparison of traditional 
manufacturing and modern manufacturing systems. Application of information 
technology and computer-aided tools to manufacturing systems. 

 
622 581 Selected Topics in Polymer Science and Engineering I) 

Current topics of interest in Polymer Science and Engineering. 
 
622 582 Selected Topics in Polymer Science and Engineering II 

Current topics of interest in Polymer Science and Engineering.  Not the same 
as described in 622 581 Selected Topics in Polymer Science and Engineering I. 

 
622 591 Research Methodology  

Researchers’ code of ethics. Creative thinking and problem-solving. 
Research concepts and examples of research.  Systematic approaches to conducting 
research and the importance of each step in conducting successful research. Topic 
selection. Experimental design.  Data collection.  Analysis of data using quantitative and 
qualitative approaches.  Research proposal preparation.  Research report preparation.  
Presentation techniques.  Analytical skills for defense.  Publication of research.  
Abstract writing.  Skills development in the use of research instruments. 

 
 
 
 



 มคอ. 2   

 

165 

มคอ. 2 
 

165 

622 592 Seminar in Polymer Science and Engineering I  
Comprehensive article reading. Compilation of information from interesting 

and up-to-date research articles in the field of Polymer Science and Engineering. 
Composition content from selected research articles for presentation in English in the 
class. Researcher’s ethics and etiquette in citing references for presentations.  
Compulsory seminar attendance and submission of a full report.    

 
622 691 Thesis   

Individual research thesis under the supervision of a faculty member of the 
Polymer Science and Engineering for plan A-1. 

 
622 692 Thesis 

Individual research thesis under the supervision of a faculty member of 
Polymer Science and Engineering for plan A-2. 

 
 
 
 
 
 

 




