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Program description  
Doctor of Philosophy Program 

in Polymer Science and Engineering 
(International Program/Revised Program 2018) 

 
Institution Silpakorn University 
Campus/Faculty/Department Sanamchandra Palace campus, Gruduate school, Department of 

Materials Science and Engineering 
 

Section 1 General Information 
 

1. Code and Title of program 
1.1 Code of program 25500081107608 
1.2 Title of program 

 Thai               หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม 
   พอลิเมอร ์(หลักสูตรนำนำชำติ) 
 English           Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and  
   Engineering (International Program) 
 
2. Title of degree  
 Full title in Thai        ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์) 
 Full title in English   Doctor of Philosophy (Polymer Science and Engineering) 
 Abbreviated title in Thai  ปร.ด. (วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์)    
 Abbreviated title in English    Ph.D. (Polymer Science and Engineering)   
 
3. Major fields    

None  
  
4. Total credits in the program    
 Type 1.1 (students with a master’s degree) 48 credits  
 Type 1.2 (students with a bachelor’s degree) 72 credits 
 Type 2.1 (students with a master’s degree) at least 48 credits  
 Type 2.2 (students with a bachelor’s degree) at least 75 credits 
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5. Type of program 
5.1 Level       Doctor’s degree program 
     3-year program for Type 1.1 and Type 2.1, 
     5-year program for Type 1.2 and Type 2.2 
5.2 Medium of instruction English 
5.3 Admission      Thai and foreign students     
5.4 Collaboration with other institutions This program is administered solely by Silpakorn 
     University 
5.5 Type of degree conferred One degree (one major) 
 

6. Program status and approval/endorsement 
Revised program 2018 Implementation in the first semester, academic year 2018. 
This program was endorsed by the university academic council in its meeting 15/2017             
on 12 December 2017. 
This program was approved by the university council in its meeting 3/2018 on 14 March 
2018. 

 
7. Expected year of promulgation of the qualified and accredited program 
 Academic year 2020 
 
8. Professions/careers after graduation 
 8.1 Instructors in public and private universities 

8.2 Researchers/academic staff in educational institutions or national research institutes 
8.3  Researchers/product developers in polymeric materials or advisors in the private sector 
8.4 Engineers in the private sector 
8.5 Business owners 

  
9.  Names, surnames, national ID numbers, positions and academic qualifications of 

instructors responsible for the program  
9.1  Mr. Nattawut Chaiyut  
 National ID number    

 Position:    Assistant Professor  
 Qualifications:  Ph.D. (Polymer Science and Technology) Mahidol University, Thailand (2005) 
   B.Sc. (Materials Technology) 2nd class honors, Silpakorn University,  
   Thailand (1998)  
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9.2  Miss Bussarin  Ksapabutr  
 National ID number   

 Position:    Assistant Professor  
 Qualifications:   Ph.D. (Polymer Science), Petroleum and Petrochemicals College,  
   Chulalongkorn University, Thailand (2003) 
   B.Sc. (Materials Technology) 2nd class honors, Silpakorn University,  
   Thailand (1996) 

9.3   Miss Pajaera  Patanathabutr  
 National ID number    

 Position:    Assistant Professor  
 Qualifications:   Ph.D. (Materials Science and Metallurgy : Polymer Technology)  
   University of Cambridge, UK (1999) 
   B.Sc. (Materials Science) 1st class honors, Chulalongkorn University,  
   Thailand (1993) 
  
10.  Place of instruction 
 Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Sanamchandra Palace 
Campus, Nakhon Pathom 
 
11.  External context or developments affecting program planning  
 11.1  Economic context or developments 

The implementation of the 12th National Economic and Social Development Plan (B.E. 
2560-2564)  on 29 December 2016, was worked out in accordance with the 20 - year national 
strategic plan (B.E. 2560-2579). This strategic plan is a broad framework for national development 
and achievement towards Sustainable Development Goals (SDGs)  as well as a basis for other 
national reform plans.  Due to the rapid changes in wordwide situations and closer international 
cooperation, the 12th National Economic and Social Development Plan will continue the work 
begun under the 9th-11th plans towards stability, prosperity, and sustainability with appropriate risk 
management in accordance with His Majesty the King’s Sufficiency Economy Philosophy, to bring 
about national development for the better future of balance and sustainability. 

New markets with high potential in Brazil, Russia, India, China and South Africa will take 
a significant role in changing economic ecosystem.  South- east Asia will be a new center of 
economic power due to higher investment in the manufacturing sector, especially electronics, 
automotive and parts as well as a major factor in the manufacturing supply chain or the factories 
of Asia. World export potential will encourage the great powers to join in and expand the regional 
economic role created by the new economic forum wordwide.  The new service trade and modes 
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of supply will lead to free trade and higher competitiveness. Moreover, an increase in the middle 
income population will enhance world purchasing power, which will lead to opportuinities to 
increase business, investment, services as well as capital and labor movement. However free trade 
will also create other forms of non-tariff barriers including regulatory legislation, goods and services 
standardization, environmental standardrdization and human rights.  Thus, Thailand must have 
economic and social development in the fundamentals of science, technology and innovation to 
strengthen the current potential of its industies by promoting new industries by innovation, 
technology and creativity of environmentally friendly manufacturing.  The first S- curve industries 
are 1)  automotive and parts industires which will develop future automobiles such as electrical 
automotives, 2)  electrical and electronic industires which will develop smart electronics, 3) 
chemical industires which will develop biochemical and bioplastics, 4)  agriculture and food 
industries which will develop health foods, creative cusines, speciality foods such as halal foods, 
and bio- industies, 5)  rubber and plastic industries which will develop rubber tires and bioplastic 
products, 6) human development industries such as creative industries.  

Thus, support for research and development as well as technological modifications and 
combinations are significant elements in the strategy to encourage traditional manufacturing and 
services to become smart ones by using advanced technology and combined technologies. Thus, 
the development of polymeric materials from natural resources as subsititutes for petroleum and 
natural gas will be a significant issue for modern society.  

 
 11.2  Social and cultural context or developments 

 The focus of the strategy of the 12th National Economic and Social Development Plan 
is to use innovativtion and to apply developments to encourage comprehensive development to 
enhance the country’s potentiality in all aspects.  The stratergy will emphasize creativity and 
innovation in developments in the development of new high value-added manufacturing, 
products and services using recent developments in technology and business models,  as well as 
social and educational developments in Thailand in the fields of science, technology and 
innovation.  

Thailand must rapidly develop infra-support for all aspects of the stretergy such as higher 
investment in research and development, the development of science, technology and innovation 
with development of its potential in human capital by improving the labor skills and current and 
future workers in the first S-curve and new S-curve industries and changes in technology. Moreover, 
overall human development at all ages in order to produce a population who can manage among 
the changing surroundings by leading a good life-style, especially by enhancing human capital by 
raising the quality of education, learning, skills development and public health services in urban 
areas as well as supporting the role of society in developing a population exhibiting good deeds, 
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discipline, values and social responsibility.  The development of the country will improve urban 
and economic zone development, involving green growth. 
 
12.  Impacts of Items 11.1 and 11.2 on program development and the relation to the mission 
of the institute 
 12.1  Impacts on program development 

In order to match the objectives of the National Economic and Social Development 
Plan, Vol. 12, manpower in science and technology should be prepared for the future science and 
technology sectors that will change the world.  Four areas of fundamental technology (biological 
technology, nanotechnology, material/ energy/ environment technology, and information/ 
communication/digital technology) will affect the development of the twelve new technologies. 
These have both economic and social impacts on the country, since they will generate new 
industrial and service fields that combine new technologies to meet the needs of the production 
sector, the service sector, as well as changing consumer behavior.  The twelve new segments are 
(1)  Mobile Internet, (2)  Artificial Intelligence, (3)  Internet of Things, (4)  Cloud Technology, (5) 
Advanced Robotics, ( 6)  Autonomous and Near- Autonomous Vehicles, ( 7)  Next- Generation 
Genomics, (8) Energy Storage, (9) 3-D Printing, (10) Advanced Material Technology, (11) Advanced 
Oil and Gas Drilling Technology, and (12) Renewable Energy Technology. 

Therefore, the leap in research and development for science and technology is an 
important key for the development of economics, society, the environment, and will produce 
changes in the way of life for everyone, no matter what gender of ages in the future.  Producing 
new technology and innovations will have a disruptive effect on economics, society, and the way 
of life for all humanity.  The Philosophy Degree Curriculum in Polymer Science and Engineering 
(International program)  has thus been developed to produce personnel who have high level of 
academic knowledge in polymer science and engineering. It emphasizes research methodology in 
order to seek new knowledge freely and to practice research skills by experiencing thesis work in 
polymer science and engineering.  These actions will have a part in developing the country’ s 
industries and in promoting the creation of new and more varied products in the petrochemical 
and polymeric material industries.  The curriculum will aim to produce researchers who have the 
potential to seek new knowledge and to develop products inside the country using petrochemical 
and polymeric materials which have a higher value of raw materials.  

The Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International 
Program) aims to produce graduates with advanced knowledge in polymer science and engineering 
in order to develop a variety of new products for petrochemical and polymeric material industries 
and develop higher value added petrochemical products from raw materials within Thailand. The 
program focuses on encouraging students to conduct the research process independently and to 
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practice research skills by writing a thesis on a topic related to polymer science and engineering 
in order to be part of the industrial development of Thailand.  The program also focuses on 
encouraging students to research and communicate in a foreign language and to have professional 
ethics and good norms for living in society in order to prepare them for globalization and cultural 
transfer.  The program will focus on environmental conservation and new ecofriendly polymeric 
materials and processes that are based on scientific and technological knowledge and which will 
encourage green industries on the path towards sustainable development and well-balanced 
society.  Research and development on bioplastic and bioplastic applications for sustainability, 
including technology development and innovation in manufacturing in petrochemical and 
polymeric material industries, 3-D printing, energy from renewable sources, including bio-energy 
and biomass such as gasohol, biodiesel, and energy from recycled waste.   

  
12.2  Relation to the mission of the institute   

The Department of Materials Science and Engineering, Silpakorn University, was the first 
in Thailand to offer a Bachelor of Engineering program in Petrochemicals and Polymeric Materials 
in 1992. The graduates have gained a strong background in polymer research and education with 
fundamental knowledge in multidisciplinary fields in chemistry, physics, engineering, and industrial 
management. Currently, there are 9 Ph.D. graduates who have been offered positions in emerging 
careers in petrochemical and polymeric materials, including polymer science, polymer processing,   
research and development and quality control in leading companies in Thailand as well as in 
government laboratories and academic institutions. In order to implement the government policy 
on human development by increasing the number of Ph. D.  graduates educated in Thailand and 
the policy on knowledge development to substitute for imported technology through the 
production of local machinery and technology as well as to utilize local raw materials and to 
develop processes leading to higher efficiency, the Department of Materials Science and 
Engineering emphasizes involvement in academics and advanced research to develop versatile 
and well-educated Ph.D. graduates for the academic and industrial demands of Thailand.  Faculty 
members in the department have cooperated on research with colleagues from other universities 
in Thailand such as Chulalongkorn University, Kasetsart University, and King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok, and international universities in Denmark, Japan, Singapore, Germany, 
and Italy.    

The aims of Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 
(International Program) are in accordance with the vision of Silpakorn University (“Silpakorn is the 
leading creativity university”) ; the focus is on human development in Science and Technology 
and producing quality researchers in a quantity sufficient to serve the needs of the public.  The 
program focuses on the integration between acquiring knowledge and conducting research by 
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producing doctoral graduates who are able to think creatively in order to produce new knowledge 
in polymeric material production for petrochemical industries in Thailand and to produce 
polymeric materials from renewable resources such as starch and natural rubbers as substitutes 
for synthetic materials without creating environmental problems. The research includes polymeric 
nano-materials for various applications such as medicine and energy, as well as research in local 
communities in Thailand on natural dyeing of silk and cotton fabrics, and natural fiber composites 
from local plants; this community-based research is a form of knowledge-based transfer from one 
locality to the international community for the sustainability of the integration of Arts and 
Sciences.  
 
13.  Relationship with other programs offered by faculties/departments within the institute  

None  
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Section 2  Program Specific Information 
 

1. Philosophy, significance and objectives of the program 
1.1 Philosophy 

 To develop researchers and academic staff with knowledge, ability and understanding at 
an advanced level in Polymer Science and Engineering. 
 

1.2 Significance 
 The program focuses on producing Ph. D.  graduates in Polymer Science and Engineering 
who have knowledge both in theory and practical skills as well being able to conduct research in 
Polymer Science and Engineering using a research methodology which encourages students to 
search for new knowledge independently and to practice laboratory skills by writing a research 
thesis in Polymer Science and Engineering which aims to improve industrial development in 
Thailand.  Ph. D.  graduates of the program are able to think creatively in order to create new 
knowledge to advance the field of study and integrate various subject fields for academic and 
industrial sectors.  
 The strength of the program is that the department has many qualified members of staff 
who have knowledge and a research background in broad areas such as nano-structured polymers 
and nano- composites, polymer processing ( including micro-  and nano- fabrication) , polymer 
synthesis and characterization, natural polymers and rubber, biomedical applications of polymers, 
functional polymers and systems, modeling and simulation of polymer processes and technology, 
polymer recycling and sustainability, as well as polymers in energy, all of which are significant 
research areas for industrial development in petrochemical and polymer industries in order to 
enable Thailand to compete with other countries both in ASEAN and around the world.  Ph. D. 
students have considerable flexibility in the selection of a research topic, according to their 
interest and based on their academic background under the supervision of department staff 
members who have experience in supervising research; the students will also have the opportunity 
to expand their knowledge using a multidisciplinary approach in conducting cooperative research 
with industry to create new knowledge or solve problems in industrial production, as well as by 
taking part in student exchange for research or training in universities or research institutes aboard. 
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1.3 Objectives  
1.3.1 To produce Ph. D.  graduates capable of defining and solving problems in Polymer 

Science and Engineering by producing high quality research contributing to basic 
knowledge or creating new knowledge in Polymer Science and Engineering to benefit 
the development of the country. 

1.3.2 To create Ph. D.  graduates with research skills, who are creative and capable of 
making decisions, and who have advanced research skills, management skills, and 
the characteristic of life-long learning. 

 
2. Program improvement and modification plan 

The Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International 
Program) has an improvement and modification plan, significant strategies for pursuing the 
achievement of this plan, and evidence/indicators: 

 
Improvement/Modification 

Plan 
Strategies Evidence/Indicators 

 
To develop high-quality and 
accredited program according 
to national qualification 
framework for higher 
education in Thailand within 5 
years 

1. Develop a description of 
program course according to 
TQF 3. 

1. TQF 3 for all courses 

2. Develop a report on 
course operation outcome 
according to TQF 5. 

2. TQF 5 for all courses 
taught 

3. Develop a report on 
program operation according 
to TQF 7. 

3. Annual TQF 7 

To revise the program to 
make it consistent with  
employment demands and 
country’s need within 5 years 

Implement program 
evaluation through a report 
on program operation, 
evaluation of satisfaction of 
employers of Ph.D. 
graduates, and report on 
Ph.D. graduate employment.   

Program evaluation 

To disseminate research 
outcomes within 3 years 

Published research outcomes 
and academic articles of 
department staff and Ph.D. 
students in the program 

Published articles or 
proceedings at academic and 
research conferences 
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Section 3 Educational management system, implementation and curriculum structure 
 

1. Educational management system 
1.1 System   
 Bi- semester system, with all regulations in accordance with the announcement of the     
Ministry of Education on graduate program accreditation criteria, B. E.  2558, and/or any revisions 
thereto. 
 
1.2 Special summer session 
 A special summer session may be offered with the approval of the committee of the 
Faculty of Engineering and Industrial Technology. 
 
1.3 Credit equivalent to bi-semester system  

None   
 
2. Program implementation  

2.1 Study period    
           First Semester     August-December 
        Second Semester    January-May 
        Summer Session   June-August 
 

2.2 Admission requirements 
2.2.1 Admission requirements classified by study plan as follows:  

2.2.1.1 Type 1.1 Thesis equivalent to 48 credits 
 The applicants must possess a Master of Engineering degree in Polymer 

Science and Engineering or equivalent degree with permission from the 
Department of Materials Science and Engineering, Silpakorn University. 

 2.2.1.2  Type 1.2 Thesis equivalent to 72 credits 
The applicants must possess a Bachelor of Engineering degree with honors in 
Petrochemicals and Polymeric Materials or equivalent degree with permission 
from the Department of Materials Science and Engineering, Silpakorn 
University. 

 2.2.1.3  Type 2.1 Thesis equivalent to 36 credits and 12 additional course credits 
  The applicants must possess a Master of Engineering degree in Polymer 

Science and Engineering or equivalent degree with permission from the 
Department of Materials Science and Engineering, Silpakorn University. 
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 2.2.1.4 Type 2.2 Thesis equivalent to 48 credits and 27 additional course credits 
  The applicants must possess a Bachelor of Engineering degree with honors in 

Petrochemicals and Polymeric Materials or equivalent degree with permission 
from the Department of Materials Science and Engineering, Silpakorn 
University. 

2.2.2 Applicants must have other qualifications as required in accordance with Silpakorn 
University’ s regulations on graduate study, B. E.  2550, Title 7 and/or any revisions 
thereto. (as in Appendix A)  

2.2.3 Applicants must have test scores in accordance with the regulation of the Higher 
Education Commission or in accordance with the announcement of Silpakorn 
University on English comphrensive standards for Ph.D. candiates of Silpakorn 
University, B.E. 2560 and/or any revisions thereto. (as in Appendix A) 

2.2.4 Applicants must have other qualifications as required by the Department of Materials 
Science and Engineering. 
 

2.3 Problems of newly enrolled students   
2.3.1  Students encountering English problems in writing thesis proposals, progressive 

reports and thesis in English. 
2.3.2  Students have different knowledge backgrounds and skills in polymer science and 

engineering equipments.  
 

2.4 Strategies for solving problems/limitations of students specified in item 2.3 
2.4.1  Provide native speakers of English to correct and proofread English and sufficient 

current textbooks in Polymer Science and Engineering and on topics related to 
student research topics. 

2.4.2  Provide training in polymer science and engineering equipments to develop skills 
using the equipment used in research.   
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2.5 Student enrollment plan and expected numbers of graduates in the next 5 years   
Type 1.1 and Type 2.1 

Year Number of students in each academic year 
2018 2019 2020 2021 2022 

Year 1 6 6 6 6 6 
Year 2 - 6 6 6 6 
Year 3 - - 6 6 6 
Total 6 12 18 18 18 

Number of expected graduates - - 6 6 6 
 

Type 1.2 and Type 2.2 
Year Number of students in each academic year 

2018 2019 2020 2021 2022 
Year 1 1 1 1 1 1 
Year 2 - 1 1 1 1 
Year 3 - - 1 1 1 
Year 4 - - - 1 1 
Year 5 - - - - 1 
Total 1 2 3 4 5 

Number of expected graduates - - - - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TQF 2   

 

13 

13 

13 

TQF 2 

2.6 Planned budget 
 2.6.1  Revenue budget (Unit: baht)  
 

Revenue details 
 

Fiscal year 
2018 2019 2020 2021 2022 

Academic fees      414,281   828,562    1,242,843    1,657,124    2,071,405  
Registration fees      632,410  1,264,820   1,758,613   2,529,640    3,162,050  
Government support   3,477,429  4,797,990  6,124,868  7,458,443    8,799,115  

Total revenue 4,524,120  6,891,372  9,126,324  11,645,207  14,032,570  
 

 2.6.2  Expenditure budget (Unit: baht) 
 

Budget category Fiscal year 
2018 2019 2020 2021 2022 

A. Operational costs 
Staffs expenses   1,754,776  1,860,062.56  1,971,666    2,089,966    2,215,364  
Operational expenses  1,215,274    2,430,549    3,645,823    4,861,098    6,076,372  
Scholarships      100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  
University expenses 414,281  828,562  1,242,843  1,657,124    2,071,405  

Total (A) 3,484,331  5,219,173  6,960,332  8,708,188  10,463,141  
B. Investment costs 
Equipment 507,379        507,379       507,379       507,379      507,379  
Equipment for curriculum 
development 

   100,000        100,000     100,000    100,000       100,000  

Total (B)     607,379      607,379  607,379  607,379      607,379  
Total (A)+(B)  4,091,710     5,826,552   7,567,711   9,315,567  11,070,520  

Number of students 7  14     21   22     23  
Expense per student 584,530       416,182       360,367  423,435       481,327  

 
Approximate cost for producing a Ph.D. graduate is  450,000 baht per person per year 
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2.7 Teaching and learning modes 
[ ]    Classroom 
[    ] Distance learning through the primary source of printed media 
[    ] Distance learning through the primary source of audio-visual media 
[    ] Distance learning through the primary source of e-learning media 
[    ] Distance learning through the primary source of Internet media 
[    ] Other (please specify)  

  
2.8 Course/credit transfer and inter-university course registration  

 Course/credit transfer and inter-university course registration are in accordance with 
Silpakorn University’s regulations on graduate study, B.E. 2550 and/or any revisions thereto (as in 
Appendix A). 
 
3. Curriculum and faculty members   

3.1 Curriculum 
          3.1.1   Number of credits      
  Type 1.1 Total credits for the program: equivalent to 48 credits  
  Type 1.2 Total credits for the program: equivalent to 72 credits  

 Type 2.1 Total credits for the program: at least 48 credits  
 Type 2.2 Total credits for the program: at least 75 credits  

    
 3.1.2 Program structure  
 Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering offers four 
options for program structure: Type 1.1, Type 1.2, Type 2.1 and Type 2.2 as 
 

Type 1.1 Thesis: Ph.D. students who have a master’s degree 
Seminar (non-credit)  1 credit 
Research skills (non-credit)  1 credit 
Thesis (equivalent to)   48 credits 
Total credits for the program equivalent to  48 credits 

 
Type 1.2 Thesis: Ph.D. students who have a bachelor’s degree with honor 

Research methodology (non-credit)  2 credits 
Seminar (non-credit)  2 credits 
Research skills (non-credit)  1 credit 
Thesis (equivalent to)   72 credits 
Total credits for the program equivalent to  72 credits 
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Type 2.1 Thesis and Coursework: Ph.D. students who have a master’s degree 
Seminar (non-credit)  1 credit 
Research skills (non-credit)  1 credit 
Compulsory courses   6  credits 
Elective courses (at least)   6  credits 
Thesis (equivalent to)   36 credits 
Total credits for the program at least  48 credits 
 

Type 2. 2 Thesis and Coursework:  Ph. D.  students who have a bachelor’ s 
degree with honor 

Research methodology (non-credit)  2 credits 
Seminar (non-credit)  2 credits 
Research skills (non-credit)  1 credit 
Compulsory courses  21  credits 
Elective courses (at least)   6  credits 
Thesis (equivalent to)  48 credits 
Total credits for the program at least   75 credits 
 

 
 Ph.D. students, who have a bachelor’s degree in other related fields equivalent to 
the Petrochemical and Polymeric Materials program, or who have a master’ s degree in other 
related fields equivalent to the Materials Science and Engineering program must take fundamental 
courses in the bachelor’s degree program in Petrochemicals and Polymeric Materials or master’s 
degree program in Polymer Science and Engineering with the consent of the admission committee 
of Department of Materials Science and Engineering as non-credits courses. 
 
 3.1.3  Courses 

3.1.3.1  Course numbers  assigned as 6-digit code, divided into two groups, each 
of which has three digits   
 The first set is composed of three digits and describes the organization 
responsible for the course. 
 622 indicates the Polymer Science and Engineering, 
  Department of Materials Science and Engineering,  

Faculty of Engineering and Industrial Technology      
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 The second set is composed of three digits and describes the type of 
course: 
                                     The first digit indicates the degree level of the course: 
   5-7  Graduate degree program    
 The second the digit indicates group subject concentration 
   1 Polymer Science 
   2 Polymer Engineering 
   3 Polymer Properties 
   4 Polymeric Materials 
   8 Selected Topics in Polymer Science and Engineering 
   9 Research and Seminars, Thesis 
 The third digit is the number of the specific course.   
 

3.1.3.2  Criterion for calculation of credits 
 Lecture courses: 1 credit is equivalent to one hour per week 
 Trainning or experimental or practical courses: 1 credit is equivalent to 
two or three hours per week 
 Apprenticeship or field trip courses: 1 credit is equivalent to three to six 
hours per week  
 Thesis or Independent Study: 1 credit is equivalent to three to four hours 
per week 
 

The number of credits for each course is calculated by the total of work hours: 
lecture hours (𝑙) plus practical hours (𝑝) plus and self-study hours (𝑠) divided by three, according 
to the following formula 

 

 Number of credits = 
𝑙+𝑝+𝑠

3
 

 

Credit shown for each course will be presented as a four-digit number X(𝑙-𝑝-𝑠) where 
the first digit is outside the parentheses and the second, third and fourth digits are inside the parentheses, 
indicating lecture hours (𝑙), practical hours (𝑝), and self-study hours (𝑠), respectively.  
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 3.1.3.3  Curriculum   
(1)  Type 1.1 Thesis: Ph.D. students who have a master’s degree 

(A) Seminar (non-credit) 1 credit 
622 791 Seminar in Polymer Science and Engineering II 1*(0-2-1)  
 

(B) Research skills (non-credit) 1 credit 
622 792 Research Skills 1*(0-2-1)  
 

(C) Thesis (equivalent to) 48 credits 
622 793 Thesis equivalent to 48 credits 
   

(2)  Type 1.2  Thesis: Ph.D. students who have a bachelor’s degree with honors 
(A) Research methodology (non-credit) 2 credits 

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

(B) Seminar (non-credit) 2 credits 
622 592 Seminar in Polymer Science and Engineering I 1*(0-2-1) 
622 791  Seminar in Polymer Science and Engineering II  1*(0-2-1)  
 

(C) Research skills (non-credit) 1 credit 
622 792  Research Skills 1*(0-2-1)  
 

(D) Thesis (equivalent to) 72 credits 
622 794 Thesis equivalent to 72 credits 
  

(3)  Type 2.1 Thesis and Coursework: Ph.D. students who have a master’s degree 
(A)   Seminar (non-credit) 1 credit 

622 791  Seminar in Polymer Science and Engineering II 1*(0-2-1) 
  

(B)  Research skills (non-credit) 1 credit 
622 792  Research Skills 1*(0-2-1) 
  

(C)   Compulsory courses: 6 credits including the following courses 
622 711 Special Topics in Polymer Science 3(3-0-6)  
622 721 Special Topics in Polymer Engineering 3(3-0-6)  

* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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(D)   Elective courses: at least 6 credits from the following courses 
622 712 Smart Polymers 3(3-0-6) 
622 713 Polymeric Composites 3(3-0-6) 
622 714 Polymeric Nanomaterials 3(3-0-6) 
622 715 Polymeric Material Systems Selection 3(3-0-6)  
622 716 Conductive Electroactive Polymers 3(3-0-6)   
622 722 Polymer Process Machinery Technology 3(2-2-5)  
622 723 Mold Design 3(2-2-5)  
622 724 Plastic Production Design 3(2-2-5)  
622 725 Additive Manufacturing 3(2-2-5)  
622 731 Special Topics in Polymer Properties 3(3-0-6)  
622 781 Selected Topics in Advanced Polymer Science and 3(3-0-6) 
 Engineering I 
622 782 Selected Topics in Advanced Polymer Science and 3(3-0-6) 
 Engineering II  

                     
(E) Thesis (equivalent to) 36 credits 

622 795 Thesis equivalent to 36 credits 
 

(4)  Type 2.2 Thesis and Coursework: Ph.D. students who have a bachelor’s degree 
with honor 

(A)   Research methodology (non-credit) 1 credit 
622 591 Research Methodology 2*(2-0-4) 
  

(B)   Seminar (non-credit) 2 credit 
622 592 Seminar in Polymer Science and Engineering I                     1*(0-2-1)  
622 791  Seminar in Polymer Science and Engineering II    1*(0-2-1) 
 

(C)   Research skills (non-credit) 1 credit 
622 792  Research Skills 1*(0-2-1) 

 
(D)  Compulsory courses: 21 credits including the following courses  

622 511 Advanced Polymer Synthesis 3(3-0-6)   
622 512 Polymer Physics 3(3-0-6) 
 

* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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622 513 Advanced Polymer Characterization 3(3-0-6) 
622 521 Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering 3(3-0-6) 
622 522 Advanced Rheology and Polymer Processing 3(3-0-6) 
622 711 Special Topics in Polymer Science 3(3-0-6) 
622 721 Special Topics in Polymer Engineering 3(3-0-6) 

 
(E)   Elective courses: at least 6 credits from the following courses 

622 712 Smart Polymers 3(3-0-6) 
622 713 Polymeric Composites 3(3-0-6) 
622 714 Polymeric Nanomaterials 3(3-0-6) 
622 715 Polymeric Material Systems Selection 3(3-0-6) 
622 716 Conductive Electroactive Polymers 3(3-0-6) 
622 722 Polymer Process Machinery Technology 3(2-2-5) 
622 723 Mold Design 3(2-2-5) 
622 724 Plastic Production Design 3(2-2-5) 
622 725 Additive Manufacturing 3(2-2-5) 
622 731 Special Topics in Polymer Properties 3(3-0-6) 
622 781 Selected Topics in Advanced Polymer Science 3(3-0-6) 
 and Engineering I 
622 782 Selected Topics in Advanced Polymer Science 3(3-0-6) 
 and Engineering II    

 
(F)   Thesis (equivalent to) 48 credits  

622 796 Thesis equivalent to 48 credits 
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 3.1.4  Study Plan  
  3.1.4.1 Type 1.1 Thesis: Ph.D. students who have a master’s degree 

1st academic year, 1st semester 
 

Course number  Course name 
 Number of credits  

(l-p-s) 
622 791 Seminar in Polymer Science and Engineering II 1* (0-2-1) 
622 792 Research Skills 1*(0-2-1) 

Total - 
 

1st academic year, 2nd semester 
 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 793 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
2nd academic year, 1st semester 

 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 793 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
2nd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 793 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
 
 
 
 
 

 
* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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3rd academic year, 1st semester 
 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 793 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
3rd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 793 Thesis  (equivalent to) 12 
Total 12 

 
 3.1.4.2  Type 1.2 Thesis: Ph.D. students who have a bachelor’s degree with 
honors 

1st academic year, 1st semester 
 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 591 Research Methodology 2*(2-0-4)  
622 792 Research Skills 1*(0-2-1) 

Total - 
 

1st academic year, 2nd semester 
 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 592 Seminar in Polymer Science and Engineering I 1*(0-2-1) 
622 794 Thesis  (equivalent to) 6 

Total 6 
 
 
 
 
 
 
* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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2nd academic year, 1st semester 
 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 791 Seminar in Polymer Science and Engineering II 1*(0-2-1) 
622 794 Thesis  (equivalent to) 6 

Total 6 
 

2nd academic year, 2nd semester 
 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 6 
Total 6 

   
3rd academic year, 1st semester 

 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
3rd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name  Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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4th academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
4th academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
5th academic year, 1st semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
5th academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 794 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 
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 3.1.4.3 Type 2.1 Thesis and Coursework: Ph.D. students who have a master’s 
degree 

1st academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 711 Special Topics in Polymer Science 3(3-0-6) 
622 721 Special Topics in Polymer Engineering 3(3-0-6) 

 Elective courses 6 
Total 12 

 
1st academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 791  Seminar in Polymer Science and Engineering II 1*(0-2-1) 
622 792 Research Skills 1*(0-2-1) 

Total - 
 

2nd academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 795 Thesis (equivalent to) 9 
Total 9 

 
2nd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 795 Thesis (equivalent to) 9 
Total 9 

 
 

 
 
 
* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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3rd academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 795 Thesis (equivalent to) 9 
Total 9 

 
3rd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 795 Thesis (equivalent to) 9 
Total 9 

 
 3.1.4.4 Type 2.2 Thesis and Coursework: Ph.D. students who have a bachelor’s 
degree with honors 

1st academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 511 Advanced Polymer Synthesis 3(3-0-6) 
622 512 Polymer Physics 3(3-0-6) 
622 521 Applied Mathematical Methods for Polymer 

Engineering 
3(3-0-6) 

622 591 Research Methodology 2*(2-0-4) 
Total 9 

 
1st academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 513 Advanced Polymer Characterization 3(3-0-6) 
622 522 Advanced Rheology and Polymer Processing 3(3-0-6) 
622 592 Seminar in Polymer Science and Engineering I 1*(0-2-1) 

 Elective courses 3 
Total 9 

 
* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 
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2nd academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 711 Special Topics in Polymer Science 3(3-0-6) 
622 721 Special Topics in Polymer Engineering 3(3-0-6) 

 Elective courses 3 
Total 9 

 
2nd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 791 Seminar in Polymer Science and Engineering II 1*(0-2-1) 
622 792 Research Skills 1*(0-2-1) 

Total - 
 

3rd academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 796 Thesis  (equivalent to) 6 
Total 6 

 
3rd academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 796 Thesis  (equivalent to) 6 
Total 6 

 
 
 
 
 
 
 
* As non-credit subjects with grade evaluation as S. 



 TQF 2   

 

27 

27 

27 

TQF 2 

4th academic year, 1st semester 
 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 796 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
4th academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 796 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
5th academic year, 1st semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 796 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 

 
5th academic year, 2nd semester 

 

Course number Course name Number of credits 
(l-p-s) 

622 796 Thesis  (equivalent to) 9 
Total 9 
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 3.1.5 Course Descriptions 
622 511  Advanced Polymer Synthesis 3(3-0-6)   

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 3(3-0-6)  

 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 3(3-0-6)   

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. 

   
622 521 Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering 3(3-0-6)  

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 3(3-0-6)  
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. 

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

This course is evaluated as S/U.  
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.  

 
622 592 Seminar in Polymer Science and Engineering I            1(0-2-1) 
 This course is evaluated as S/U.  

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.  

 
 622 711 Special Topics in Polymer Science 3(3-0-6)   

Synthesis and characteristics of new polymers appearing in the research 
literature and being commercialized in the plastics industry. Liquid crystalline 
polymers.  Functionalized polymer blends. Thermoplastic elastomers.  Oligomerically-
modified nanocomposites.  Physical and thermal characterization of new polymers. 
New polymers and new techniques in polymer preparations. 
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622 712 Smart Polymers 3(3-0-6)   
Polymers responding to excitation by changing their physical properties, as 

a period in the current research literature. Electro-rheological and magneto-rheological 
fluids.  Smart gels.  Positive thermal coefficient.  Electrospun fibers.  Shape memory 
polymer alloys. Piezoelectric polymers. Nonlinear optical polymers. 

 
622 713 Polymeric Composites 3(3-0-6)   

New polymeric composites appearing in the current research literature.  
New polymeric composites in terms of their composition, morphology, properties, and 
applications.  Innovations in the fabrication process for new polymeric composites. 

 
622 714 Polymeric Nanomaterials 3(3-0-6) 

Polymeric nanomaterials appearing in the current research literature. 
Polymeric nanomaterials in terms of their preparation, structure, properties, and 
applications. 

 
622 715 Polymeric Material Systems Selection 3(3-0-6)   

Polymeric material system selection appearing in the current research 
literature.  Screening of potential polymers.  Recording of polymer performance. 
Selection of polymers based on priority performance requirements.  Comparing and 
contrasting potential polymers.  Evaluation of process demand and post- fabrication 
schemes. 

 
622 716  Conductive Electroactive Polymers 3(3-0-6) 

Electrical properties of polymers appearing in the current research literature. 
Structure and functionally modified conductive electroactive polymers in terms of 
their synthesis, properties, and applications. 

 
622 721 Special Topics in Polymer Engineering 3(3-0-6)  

New plastic processing techniques appearing in the research literature and 
currently being commercialized in the plastics industry.  Multi-material injection 
molding technology.   Multi-layer material technology.  Advanced blow molding.  
Theory and design of polymer processing machinery.  Hydraulic and electrical control 
circuits.  Machine logic.  Drives.  Pumps and motors.  Barrel and screw combinations. 
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622 722 Polymer Process Machinery Technology 3(2-2-5) 
New polymer processing machinery presented at world-class exhibitions. 

Review of critical features of new polymer processing machinery launched by leading 
companies in the plastics industry in the last five years.  Comparison of advantages, 
improvements, and limitations of new machinery. 

 
622 723 Mold Design 3(2-2-5)  

New materials for mold construction, machining operations, developments 
in rapid tooling, methods of mold repair, developments in hot runners, and special 
tooling.  Use of computer-aided engineering and design in mold design and 
construction.  Case studies of mold design. 

 
622 724 Plastic Production Design 3(2-2-5)   

Design of new polymer products made from polymers, applying the total 
systems approach to the balance between product design, choice of materials, and 
process technique.  Use of computer- aided engineering and design in product design 
and the analysis of product performance. Case studies of plastic production design. 

 
622 725 Additive Manufacturing  3(2-2-5) 

Three-dimensional solid object manufacturing.  Advanced laminated object 
manufacturing.  Advanced stereolithography.  Advanced selective laser sintering. 
Advanced fused deposition modeling.   Computer-aided manufacturing.   Segmented 
and layered graphical data ganerating.  Plastic prototype manufacturing.  Criteria 
analysis of plastic prototypes.  

 
622 731 Special Topics in Polymer Properties 3(3-0-6) 

New techniques to evaluate polymer properties appearing in the research 
literature and being commercialized in the plastics industry.  Dynamic mechanical 
analyzer.  Moving die rheometer.  Empirical, semi-empirical, and theoretical methods 
for determining polymer properties by refractive index, density, glass-transition 
temperature, modulus, and compatibility.  Advanced techniques for predicting the 
engineering and physical properties of polymers from molecular structures. 

 
622 781 Selected Topics in Advanced Polymer Science and Engineering I   3(3-0-6)   

Current selected topics of interest in Advanced Polymer Science and 
Engineering. 
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622 782 Selected Topics in Advanced Polymer Science and Engineering II   3(3-0-6)  
Current selected topics of interest in Advanced Polymer Science and 

Engineering.   Not the same as described in 622 781 Selected Topics in Advanced 
Polymer Science and Engineering I. 

 
622 791 Seminar in Polymer Science and Engineering II 1(0-2-1) 
 This course is evaluated as S/U.                                                         

Comprehensive article reading. Compilation of information on interesting 
and current topics in the field of Polymer Science and Engineering to give 
presentations and organize a seminar in related topics.  Compulsory seminar 
attendance.  Submission of a full report. 

 
622 792 Research Skills 1(0-2-1) 
 This course is evaluated as S/U.  

Research skills development.  Skills training on the use of scientific tools in 
Polymer Science.  Skills training on the use of machinery in Polymer Engineering.  
Experience training through using innovative experiments in Polymer Science and 
Engineering. Plastics testing standards.  

 
622 793 Thesis equivalent to 48 credits  

Individual research thesis under supervision in the field of Polymer Science 
and Engineering for type 1.1 students.  

 
622 794 Thesis equivalent to 72 credits  

Individual research thesis under supervision in the field of Polymer Science 
and Engineering for type 1.2 students.  

 
622 795 Thesis equivalent to 36 credits  

Individual research thesis under supervision in the field of Polymer Science 
and Engineering for type 2.1 students. 

 
622 796 Thesis equivalent to 48 credits 

Individual research thesis under supervision in the field of Polymer Science 
and Engineering for type 2.2 students. 
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3.2 Name, surname, national ID number, position and academic qualifications   
3.2.1  Instructors responsible for the program 

    

No. Position, Names-
Surnames, national ID 

number 

Academic qualifications, 
Major, Institution, Year of 

graduation 

Average Teaching Load 
(hr/week/academic year) 

Current Revised 
1 Assist. Prof. Dr.Nattawut  

Chaiyut 
-  

Ph.D. (Polymer Science and 
Technology)  
Mahidol University (2005) 
B.Sc. (Materials Technology) 
2nd Class Honors, Silpakorn 
University, Thailand (1998) 

5 4 

2 Assist. Prof. Dr.Bussarin  
Ksapabutr 

Ph.D. (Polymer Science) 
The Petroleum and 
Petrochemicals College, 
Chulalongkorn University, 
Thailand (2003) 
B.Sc. (Materials Technology) 
2nd Class Honors, Silpakorn 
University, Thailand (1996) 

5 4 

3 Assist. Prof. Dr.Pajaera  
Patanathabutr 

Ph.D. (Materials Science and 
Metallurgy : Polymer 
Technology) University of 
Cambridge, UK (1999) 
B.Sc. (Materials Science)                
1st Class Honors,  
Chulalongkorn University, 
Thailand (1993) 

5 4 
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3.2.2  Program committee 
 

No. Position, Names-
Surnames, national ID 

number 

Academic qualifications, 
Major, Institution, Year of 

graduation 

Average Teaching Load 
(hr/week/academic year) 

Current Revised 
1 Assist. Prof. Dr.Nattawut  

Chaiyut 
 

Ph.D. (Polymer Science and 
Technology)  
Mahidol University (2005) 
B.Sc. (Materials Technology) 
2nd Class Honors, Silpakorn 
University, Thailand (1998) 

5 4 

2 Assist. Prof. Dr.Bussarin  
Ksapabutr 

 

Ph.D. (Polymer Science) 
Petroleum and Petrochemicals 
College, Chulalongkorn 
University, Thailand (2003) 
B.Sc. (Materials Technology) 
2nd Class Honors, Silpakorn 
University, Thailand (1996) 

5 4 

3 Assist. Prof. Dr.Pajaera  
Patanathabutr 

Ph.D. (Materials Science and 
Metallurgy : Polymer 
Technology) University of 
Cambridge, UK (1999) 
B.Sc. (Materials Science)                
1st Class Honors,  
Chulalongkorn University, 
Thailand (1993) 

5 4 

4 Assoc. Prof. Manop 
Panapoy 

M.Eng. (Mechanical Engineering)  
King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, 
Thailand (2003) 
M.Eng. (Materials Technology) 
King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, 
Thailand (2000) 
B.Sc. (Materials Technology) 
Silpakorn University, Thailand 
(1996) 

3 3 
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No. Position, Names-
Surnames, national ID 

number 

Academic qualifications, 
Major, Institution, Year of 

graduation 

Average Teaching Load 
(hr/week/academic year) 

Current Revised 
5 Assoc. Prof. Achanai  

Buasri     
M.Eng. (Chemical Engineering)  
Chulalongkorn University, 
Thailand (2004) 
B.Eng. (Petrochemicals and 
polymeric materials) 2nd Class 
Honors, Silpakorn University, 
Thailand (2002) 

3 2 

6 Assist. Prof. Dr.Chanchai  
Thongpin 

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) 
B.Sc. (Chemistry) 2nd Class 
Honors, Silpakorn University, 
Thailand (1983) 

5 4 

7 Assist. Prof. Dr.Nattakarn 
Hongsriphan 

D.Eng. (Plastics Engineering) 
University of Massachusetts 
Lowell, USA (2003)  
B.Sc. (Chemistry), 
Chiang Mai University, 
Thailand (1994) 

5 4 

8 Assist. Prof. Dr.Poonsub 
Threepopnatkul 

D.Eng (Plastics Engineering) 
University of Massachussetts 
Lowell, USA (2006) 
M.Eng. (Chemical Engineering), 
Chulalongkorn University, 
Thailand (1998) 
B.Sc. (Chemical Engineering), 

5 4 
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No. Position, Names-
Surnames, national ID 

number 

Academic qualifications, 
Major, Institution, Year of 

graduation 

Average Teaching Load 
(hr/week/academic year) 

Current Revised 
Chulalongkorn University, 
Thailand (1996) 

9 Assist. Prof. Dr.Wanchai 
Lerdwijitjarud 

Ph.D. (Polymer Science) 
Petroleum and 
Petrochemicals College 
Chulalongkorn University, 
Thailand (2003) 
B.Sc. (Materials Technology) 
1st Class Honors, Silpakorn 
University, Thailand (1996) 

5 4 

10 Assist. Prof. Dr.Supakij  
Suttiruengwong 

 

Dr.-Ing. (Chemical Engineering)  
Friedrich-Alexander, 
Universitaet-Erlangen-
Nuernberg, Germany (2005) 
M.Sc. (Chemical Engineering) 
University of Wales, UK (1998) 
B.Sc. (Chemistry) 
Silpakorn University, Thailand 
(1995) 

5 4 

11 Assist. Prof. Dr.Sudsiri  
Hemsri  

Ph.D. (Chemical Engineering) 
University of Connecticut, 
USA (2011) 
M.Eng. (Chemical Engineering) 
Chulalongkorn University, 
Thailand (2000) 
B.Sc. (Chemistry) 
Chulalongkorn University, 
Thailand (1996) 
 
 
 
 
 

3 4 
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No. Position, Names-
Surnames, national ID 

number 

Academic qualifications, 
Major, Institution, Year of 

graduation 

Average Teaching Load 
(hr/week/academic year) 

Current Revised 
12 Dr.Sarawut  Phupaichitkun  Dr.Agr.Sc. (Agriculture Science) 

Hohenheim University, 
Germany (2008) 
M.Eng. (Chemical Engineering) 
Chulalongkorn University, 
Thailand (1999) 
B.Sc. (Chemical Engineering) 
Chulalongkorn University, 
Thailand (1993) 

3 3 

     
 3.2.3  Special instructors 

 

No. Position, Name, Surname  
 

Academic qualifications, Major, 
Institution, Year of graduation 

1 Dr.Amnard  Sittattrakul   Ph.D. (Polymer Chemistry), 
Louisiana State University, USA (1985) 
M.S. (Organic Chemistry), 
University of Kansas (1974) 
B.Sc. (Chemistry), 
Chulalongkorn University, Thailand  (1967) 

  
4. Field experience components (Apprenticeship or Cooperative Education) 
 None 
 
5. Thesis requirements  

5.1 Brief Description of Task 
 The Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International 
Program) aims to produce Ph.D. graduates who are capable of creating new knowledge or 
furthering existing knowledge by conducting research in depth in order to have a thorough 
understanding of a substantial body of advanced knowledge and research in the field of 
Polymer Science and Engineering. Ph.D. students must be capable of designing a research 
methodology to solve emerging issues in polymeric materials and related technology which 
utilizes polymeric materials. They must also be capable of reviewing research reports, theses,  
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thesis and published articles as reference materials and able to obtain new knowledge from 
their own research. The program will encourage Ph.D. students to create new research and be 
able to make decisions on their own in their work. The Ph.D. students will be able to develop 
their own research methodology and will have the management skills needed to undertake 
life-long learning. The Ph.D. students will have social responsibility and professional ethics as 
well as realize the importance of national culture and art, and natural resources. They will 
develop leadership skills and good governance. Therefore, all Ph.D. students in every program 
plan will conduct research in Polymer Science and Engineering under the supervision of 
research advisors. 

 
5.2 Standard learning outcomes 

 The Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International 
Program) focuses on five standard program researching and learning outcomes: Morals and 
Ethics, Knowledge, Cognitive Skills, Interpersonal Skills and Responsibilities, Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills. 

 
5.3 Scheduling 

 Type 1.1     1st academic year, 2nd semester-3rd academic year, 2nd semester 
 Type 1.2     1st academic year, 2nd semester-5th academic year, 2nd semester  
         Type 2.1     2nd academic year, 1st semester-3rd academic year, 2nd semester  
         Type 2.2     3rd academic year, 1st semester-5th academic year, 2nd semester  
 

5.4 Number of credits           
 Type 1.1    Thesis (equivalent to)  48 credits 
 Type 1.2    Thesis (equivalent to) 72 credits 
 Type 2.1    Thesis (equivalent to) 36 credits 
 Type 2.2    Thesis (equivalent to)  48 credits 
 

5.5 Preparation 
Ph.D. students in every program plan must take a seminar and in accordance with 

Silpakorn University’s regulations on graduate study, B.E. 2550, and/or any revisions thereto (as 
in Appendix A) before receiving approval for the topic of their thesis. The program will assign 
thesis advisors who are qualified and have research experience in accordance with the 
announcement of the Ministry of Education on graduate program accreditation criteria, B.E. 
2558  
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5.6 Evaluation process 
The thesis will be evaluated in accordance with Silpakorn University’s regulations on 

graduate study, B.E. 2550 and/or any revisions thereto. Ph.D. students in a thesis program plan 
and those in a thesis with additional courses program plan who have passed all compulsory 
courses will take the qualifying examination, which is a written and oral examination covering 
all aspects of Polymer Science and Engineering. It will be in accordance with Silpakorn 
University’s regulations on graduate study, B.E. 2550, title 33 and/or any revisions thereto (as 
in Appendix A). The qualifying examination will be administered twice each academic year as 
scheduled by the Graduate School. Once Ph.D. students have passed the qualifying 
examination, they can submit a research proposal to the committee for approval of the topic 
of research in Polymer Science and Engineering. Thesis submission and approval by thesis 
examination committee, consisting of program committee and external examiner at least 5 in 
total, of which the chairperson of the committee must be external examiner and complelted 
evaluation in accordance with Silpakorn University’s regulations on graduate study, B.E. 2550, 
title 35.3, and the evaluation of the completed thesis will be in accordance with Silpakorn 
University’s regulations on graduate study, B.E. 2550, title 26.4 and/or any revisions thereto (as 
in Appendix A). 
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Section 4 Learning outcomes, teaching and evaluation strategies 
 

1. Development of students’ special characteristics  
 The special characteristics of Ph. D.  graduate after graduation with a Philosophy Degree in 
Polymer Science and Engineering (International program), Silpakorn University, are as follows. The 
curriculum has set strategies or activities for Ph.D. students in order to help them to obtain these 
specially determined characteristics which match with the University’ s visions for becoming a 
University of Creativity. 
 

Special Characteristics Strategies or Student Activities 
Ph.D. students who have a thorough 
understanding of a substantial body of 
advanced knowledge and research in  
Polymer Science and Engineering  and 
are capable of creating new knowledge 
or furthering existing knowledge to 
contribute to research development in 
Polymer Science and Engineering in 
order to apply their advanced 
knowledge from courses in the 
program and write a thesis to fulfill the 
needs of the country in Polymer 
Science and Engineering. 

All Ph.D.  students in the program must take research 
methodology, which will invite specialists or well-
known professors/ researchers to inspire the students 
as well as invite full-time faculty members of the 
program to provide insights into their research 
interests to give students a variety of experiences. 
Moreover, the students will have the opportunity to 
visit research units of both public and private 
organizations to observe the professional career path.   
All Ph.D. students in the program must take a seminar 
in which students select topics suited to their interests 
and related to their research topics to review the 
literature in order to reinforce their ability to 
document research outcomes from theses, research 
project reports, and published articles in refereed 
academic or professional publications.  The students 
will be well prepared for their research proposal and 
encouraged to think creatively for their research in 
Polymer Science and Engineering after completing all 
aspects of the literature review.  

Ph.D. students are capable of applying 
their knowledge in Polymer Science 
and Engineering to create new research 
in polymeric materials technology. 
They can provide effective leadership 
in the field and can deal with complex 

The department will allocate some part of the 
department’ s budget for a teaching assistant 
scholarship for Ph.D.  students.  They will be assigned 
to teach laboratory courses and characterization 
techniques to bachelor’ s degree students in order to 
gain insight and knowledge and practice 
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Special Characteristics Strategies or Student Activities 
emerging issues in the field by finding a 
suitable solution to the problems. They 
have social responsibility and 
professional ethics as well as realize 
the importance of national culture and 
art. 

communication skills.  Therefore, they will gain self-
confidence and experience in the field. 
The department will allocate some part of the 
department’s budget for Ph.D. students. They will be 
assigned to teach bachelor’ s and master’ s degree 
students to use a variety of characterization 
techniques and processing machines under the 
supervision of faculty members.  Therefore, they will 
gain in-depth experience in each characterization 
technique and processing machine. This will also 
encourage Ph. D.  students to be more responsible in 
their assigned work and to acquire professional ethics 
by sharing the facilities of the department. 

 
2. Development of learning outcomes in domains of learning  

2.1 Morals and Ethics 
2.1.1 Morals and Ethics to be developed 
The student 

1) Exercises leadership in applying sound ethical and moral practices in the work 
environment and the wider community. 

2) Deals consistently and sensitively with complex ethical issues in academic 
and/or professional contexts and responds on the basis of sound principles and values. 

3) Takes initiative in raising deficiencies in existing codes of practice for possible 
review and amendment. 

4) Actively encourages others to apply sound ethical and moral judgment in 
dealing with issues and problems affecting themselves and others 

5) Is familiar with emerging issues at the forefront of the discipline and with the 
potential challenges of those issues for future change. 

 
2.1.2 Teaching Strategies 
The student 

1) Participates in group discussions on existing issues and potential issues in the 
future professional career path. 

2) Is instilled with a sense of morals and ethics among students and motivates 
them to apply these values in everyday life.  For example, punctuality in class attendance and 
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submission of assigned tasks, responsibility towards work and outcomes of the work, citation of 
references and acknowledgement of all support received. 

3) Is encouraged to apply sound ethical and moral judgment in dealing with issues 
and problems affecting themselves and others when conducting research during their study. 

4) Participates in group discussions on ethics of researchers.  
   

2.1.3 Evaluation Strategies 
The academic staff 

1) Evaluation from observation and records of student’ s behavior during group 
discussions. 

2) Evaluation from work behavior and performance by thesis advisors. 
3) Evaluation from student’s behavior during preparation and presentations. 
 

2.2 Knowledge 
2.2.1 Knowledge to be acquired 
The student 

1) Has a thorough understanding of a substantial body of knowledge in a discipline 
or professional field, including both specific information and underlying theories, principles and 
concepts in order to apply this advanced knowledge to the further development of knowledge in 
their field. 

2) Has a thorough knowledge of developments in related fields that potentially 
impact on the area of inquiry. 

3) Knows about the latest developments in the field including emerging issues and 
research techniques and the potential challenges in developments of generally accepted 
conclusions.  

4) Has the ability to synthesize theory and research in Polymer Science and 
Engineering and other fields to create innovative developments or interpret new knowledge. 

 
2.2.2 Teaching Strategies 
The academic staff 

1) Cites case studies related to course content and students’  prior knowledge in 
the field of study in order to facilitate understanding and application. 

2) Organizes academic conferences by inviting experts and specialists in the field 
of study to discuss up- to-date issues and regulations and standardization related to the field of 
study. 

3) Assigns individual and group projects on issues related to the field of study. 
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2.2.3  Evaluation Strategies 
The academic staff 

1) Evaluates examination results and compares individual academic performance 
with the group. 

2) Evaluates outcomes of academic conferences. 
3) Evaluates student’s performance on reports or presentations related to assigned 

tasks.  
     

2.3  Cognitive Skills    
2.3.1  Cognitive Skills to be developed 
The student 

1) Is able to apply advanced theoretical insights and techniques of inquiry in the 
creative analysis of major issues and problems.  

2) Can develop new creative insights or innovative solutions to respond to issues 
and problems 

3) Can synthesize research from related fields, published articles and create new 
knowledge, including the development of conclusions and suggestions, by interpretation or 
through original research or proposing new knowledge. 

4) Can plan, design and carry out major research involving knowledge of both 
theory and practice and research methodology to reach a conclusion which can contribute 
significantly to the field. 

 
2.3.2  Teaching Strategies 
The academic staff 

1) Arranges to have students conduct research in the format of a thesis. 
2) Arranges to have students present the progress of their research. 
3) Arranges a workshop to encourage students to apply theoretical knowledge to 

practice, to make a situation analysis from research questions by emphasizing open- ended 
problem-solving by brainstorming and acceptance of different opinions.  

  
2.3.3  Evaluation Strategies 
The academic staff 

1) Evaluates research proposal. 
2) Evaluates research outcomes. 
3) Evaluates various research presentations. 
4) Evaluates outcomes of class activities. 
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5) Evaluates seminar presentations by the students.     
   

2.4  Interpersonal Skills and Responsibilities 
2.4.1  Interpersonal Skills and Responsibilities to be developed 
The student 

1) Deals consistently and sensitively with complex ethical issues in academic and 
professional contexts  

2) Acts consistently with a high level of autonomy and initiative in professional or 
scholarly activities.  

3) Takes full responsibility for own activities, and cooperates with others to deal 
with arguments and problems. 

4) Exercises effective leadership appropriate to the occasion and environment in 
order to enhance teamwork. 

 
2.4.2  Teaching Strategies 
The academic staff 

1) Arranges to have students work on team and group presentations with 
instructor’ s feedback to evaluate group behavior and performance through both self-evaluation 
and team evaluation. 

2) Arranges presentations on the progress of research with evaluation of students’ 
work, according to the research plan and proposed work schedules for the following semester. 

3) Assigns tasks which continuously enhance student’ s capabilities and personal 
development.  For example, interpreting current research articles in class, followed by assigning 
students to read textbooks or analyze problems prior to class. 

4) Organizes field trips. 
 

2.4.3  Evaluation Strategies 
 The academic staff 

1) Evaluates research performance and presentations of research progress. 
2) Evaluates the presentation of assigned tasks. 
3) Evaluates group activities. 
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2.5  Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills  
2.5.1  Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills to 

be developed 
 The student 

1) Routinely evaluates and makes effective use of mathematical and statistical 
data, and uses a wide range of appropriate information and communications technology in 
investigating issues and in communicating conclusions and recommendations. 

2) Communicates effectively and at appropriate levels with academic and 
professional audiences and the wider community through informal and formal reports and 
presentations and academic and professional publications, including a thesis.  

3) Can use information technology to document, search, make conclusions, and 
suggest solutions for any problems. 

 
2.5.2  Teaching Strategies 
The academic staff 

1) Arranges to have students analyze data through numerical analysis, systematic 
thinking and reasoning. 

2) Organizes oral and poster research presentations or published articles. 
3) Assigns tasks using various types of information technology such as e-learning, 

submission via e-mail, discussions via web or blogs. 
 

2.5.3  Evaluation Strategies 
The academic staff 

1) Evaluates research performance, thesis, and research progress presentations in 
the form of reports or oral presentations. 

2) Evaluates presentation of assigned tasks. 
3) Evaluates outcomes of class activities. 
4) Evaluates seminar presentations 
5) Evaluates the number and quality of published research work. 

 
 
 
 
 
 
 



 TQF 2   

 

46 

46 

46 

TQF 2 

3.  Curriculum Mapping Illustrating the Distribution of Program Standard Learning 
Outcomes for each Course. 

 Meanings of learning outcomes in the curriculum map 
 1. Morals and Ethics 
  The student 

1.1 Exercises leadership in applying sound ethical and moral practices in the work 
environment and the wider community. 

1.2 Deals consistently and sensitively with complex ethical issues in academic and/or 
professional contexts and responds on the basis of sound principles and values.  

1.3 Takes initiative in raising deficiencies in existing codes of practice for possible 
review and amendment.  

1.4 Actively encourages others to apply sound ethical and moral judgments in dealing 
with issues and problems affecting themselves and others 

1.5 Is familiar with emerging issues at the forefront of the discipline and with the 
potential challenges of those issues for future change. 

 
 2. Knowledge 
  The student 

2.1 Has a thorough understanding of a substantial body of knowledge in a discipline 
or professional field, including both specific information and underlying theories, principles and 
concepts in order to apply this advanced knowledge to the further development of knowledge in 
their field. 

2.2 Has a thorough knowledge of developments in related fields that potentially 
impact on the area of inquiry. 

2.3 Knows about the latest developments in the field including emerging issues and 
research techniques and the potential challenges in developments of generally accepted 
conclusions.   

2.4 Has the ability to synthesize theory and research in Polymer Science and 
Engineering and other fields to create innovative developments or interpret new knowledge. 

 
 3. Cognitive Skills 
  The student 

3.1 Is able to apply advanced theoretical insights and techniques of inquiry in the 
creative analysis of major issues and problems.  

3.2 Can develop new and creative insights or innovative solutions to respond to issues 
and problems 
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3.3 Can synthesize research from related fields, published articles and create new 
knowledge, including the development of conclusions and suggestions, by interpretation or 
through original research or proposing new knowledge. 

3.4 Can plan, design and carry out major research involving knowledge both theory 
and practice and research methodology to reach a conclusion which can contribute significantly 
to the field. 

 
 4. Interpersonal Skills and Responsibilities 
  The student 

4.1 Deals consistently and sensitively with complex ethical issues in academic and 
professional contexts  

4.2 Acts consistently with a high level of autonomy and initiative in professional or 
scholarly activities.  

4.3 Takes full responsibility for own activities, and cooperates with others to deal with 
argument and problems. 

4.4 Exercises effective leadership appropriate to the occasion and environment in 
order to enhance teamwork. 

 
 5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
  The student 

5.1 Routinely evaluates and makes effective use of mathematical and statistical data, 
and uses a wide range of appropriate information and communications technology in investigating 
issues and in communicating conclusions and recommendations. 

5.2 Communicates effectively and at appropriate levels with academic and 
professional audiences and the wider community through informal and formal reports and 
presentations and academic and professional publications, including a thesis.  

5.3 Can use information technology to document, search, make conclusions, and 
suggest solutions for any problems. 
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Curriculum Mapping Illustrating the Distribution of Program Standard Learning Outcomes for each Course  
Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 

    Major responsibilities                                 Minor responsibilities 
Course Morals and Ethics Knowledge 

 
 

Cognitive Skills Interpersonal 
Skills and 

Responsibilities 

Numerical 
Analysis, 

Communic
ation and 

Information 
Technology 

Skills 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

622 511 Advanced Polymer Synthesis 
                     

622 512  Polymer Physics 
 

                    

622 513 Advanced Polymer Characterization 
 

                    

622 521 Applied Mathematical Methods for  
 Polymer Engineering 

                    

622 522 Advanced Rheology and Polymer 
 Processing 

                    

622 591 Research Methodology 
 

                    

622 592 Seminar in Polymer Science and  
 Engineering I 
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Curriculum Mapping Illustrating the Distribution of Program Standard Learning Outcomes for each Course  
Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 

    Major responsibilities                                 Minor responsibilities 
Course Morals and Ethics Knowledge 

 
 

Cognitive Skills Interpersonal 
Skills and 

Responsibilities 

Numerical 
Analysis, 

Communic
ation and 

Information 
Technology 

Skills 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

622 711 Special Topics in Polymer Science 
 

                    

622 712 Smart Polymers 
 

                    

622 713 Polymeric Composites 
 

                    

622 714 Polymeric Nanomaterials 
 

                    

622 715 Polymeric Material Systems 
 Selection 

                    

622 716 Conductive Electroactive Polymers 
 

                    

622 721 Special Topics in Polymer  
 Engineering 
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Curriculum Mapping Illustrating the Distribution of Program Standard Learning Outcomes for each Course  
Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 

    Major responsibilities                                 Minor responsibilities 
Course Morals and Ethics Knowledge 

 
 

Cognitive Skills Interpersonal 
Skills and 

Responsibilities 

Numerical 
Analysis, 

Communic
ation and 

Information 
Technology 

Skills 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

622 722 Polymer Process Machinery 
 Technology 

                    

622 723 Mold Design 
 

                    

622 724 Plastic Production Design 
 

                    

622 725 Additive Manufacturing 
 

                    

622 731 Special Topics in Polymer Properties 
 

                    

622 781 Selected Topics in Advanced  
 Polymer Science and Engineering I 

                    

622 782 Selected Topics in Advanced  
 Polymer Science and Engineering II 
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Curriculum Mapping Illustrating the Distribution of Program Standard Learning Outcomes for each Course  
Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 

    Major responsibilities                                 Minor responsibilities 
Course Morals and Ethics Knowledge 

 
 

Cognitive Skills Interpersonal 
Skills and 

Responsibilities 

Numerical 
Analysis, 

Communic
ation and 

Information 
Technology 

Skills 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

622 791  Seminar in Polymer Science and  
 Engineering II 

                    

622 792 Research Skills 
 

                    

622 793 Thesis 
 

                    

622 794 Thesis 
 

                    

622 795 Thesis 
 

                    

622 796 Thesis 
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Section 5 Student evaluation criteria 
 

1.  Regulations and criteria for allocation and distribution of grades 
      Grading and evaluation will be in accordance with Silpakorn University’ s regulations on 
graduate study, B.E. 2550, category 4 and/or any revisions thereto (as in Appendix A). 
 
2.  Verification process for student achievement 
 2.1 Verification of student achievement 

The department will set up a verification process for students studying as a part of 
Education Assessment and Quality Assurance for Universities. The process of verification of student 
achievements according to the program standard learning outcomes for each course will be 
conducted as follows: 

2.1.1  Students will evaluate teaching performance for each course. 
2.1.2  Examinations will be reviewed according to standard learning outcomes for each 

course as described in the course syllabus. 
2.1.3  Distribution of grades will be analyzed. 
2.1.4  Reports, assigned projects and other tasks will be compared with examination 

performance and students’ grades. 
 

2.2 Verification of student achievement after graduation 
 The department will set up a verification process for student achievements after graduation 
in order to improve the teaching process and overall administration of the program as follows: 

2.2.1  Survey of Ph.D. employment 
2.2.2  Survey of satisfaction of the employers with Ph.D. performance at different intervals 

of employment. 
2.2.3  Survey of opinions of the academic institution where the Ph.D. is working on his/her 

post- doctoral program to evaluate satisfaction with knowledge, capabilities and 
characteristics of Ph.D. graduates. 

2.2.4  Survey of satisfaction of the Ph. D.  graduates who are employed in terms of 
capabilities and knowledge received from courses both in the field and related to 
the field; this will provide the program with information on the relevancy of these 
courses in the professions of Ph. D.  graduates.  The survey will also provide the 
opportunity to receive feedback to revise the program.       

2.2.5  Evaluation of satisfaction of Ph.D.  graduates and their employers in order to revise 
the program in future. 
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2.2.6  Experts will evaluate the verification process for student achievement in order to 
revise the program in future. 

 
3.  Graduation requirements 
 Graduation will be in accordance with Silpakorn University’ s regulations on graduate study, 
B. E.  2550, and/or any revisions thereto ( as in Appendix A)  with additional requirements of the 
Faculty of Engineering and Industrial Technology.  The graduates of the Doctor of Philosophy in 
Polymer Science and Engineering (International Program) must satisfy the following criteria:  

3.1 The period of study must not exceed six academic years for type 1.1 and type 2.1 and 
must not exceed eight academic years for type 1.2 and type 2.2. 

3.2 The graduates must complete all courses with the required cumulated credits according 
to each program plan. 

3.3 Type 2.1 and 2.2 graduates must achieve an accumulated grade point average of at least 
3.00 with at least B or S in all courses. 

3.4 The graduates must pass the qualifying examination. 
3.5 The graduates must successfully defend their own Ph.D. thesis in front of an examination 

committee which consists of internal and external professional scholars.  The examination 
committee is appointed by the Graduate School.  Silpajorn University.  The examination must be 
open to the public.  The graduates must submit a thesis in the format approved by the Graduate 
School, Silpakorn University. 

3.6 Thesis or a part of the thesis of the Ph.D. students for type 1.1 and 1.2 must be published 
or at least be accepted for publication in a peer- reviewed national or international academic 
journal in accordance with the announcement of committee of higher educion commission on 
the guildlines of the published academic journal for at least two papers and at least one 
presentation at an international conference. 
 The thesis or a part of the thesis of the Ph. D.  students for type 2.1 and 2.2 must be 
published or at least be accepted for publication in a peer- reviewed national or international 
academic journal in accordance with the announcement of committee of higher educion 
commission on the guildlines of the published academic journal for at least one paper and at 
least one presentation at an international conference. 

3.7 The graduates must obtain S on the English examination conducted by Silpakorn 
University as part of the admission test or have an exemption on the foreign language test in 
accordance with Silpakorn University’ s regulations on graduate study, B. E.  2550, category 5, title 
32.2 and/or any revisions thereto (as in Appendix A).  

3.8 The graduates must fulfill all requirements in accordance with Silpakorn University’ s 
regulations on graduate study, B.E. 2550, category 7 and/or any revisions thereto (as in Appendix A). 
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Section 6 Faculty development 
 

1.  Preparation of new faculty members 
 The Faculty will 
 1.1  Organize an orientation to familiarize new faculty members with the University’s policies, 
the Faculty and the assigned courses in the program. 
 1. 2  Allocate a seeding grant to new faculty members to encourage research and research 
development in their fields. 
  
2.  Knowledge and skills development for faculty members  

2.1 Teaching, assessment and evaluation skills development 
The Faculty 
2.1.1  Evaluates work performance of faculty members 
2.1.2  Develops teaching skills based on learner-centered concepts and updated 

evaluation procedures. 
2.1.3  Supports faculty members in their acquisition of knowledge and consistently 

provides information or experience in teaching methods and research developments.  
2.1.4  Develops faculty members’ practical skills in using technology and innovative 

education. 
2.2 Academic and professional development 

The Faculty 
2.2.1 Supports faculty members’  involvement in community service activities in order to 

develop knowledge and morals. 
2.2.2 Supports faculty members acquisition of knowledge and consistently provides 

experience to improve their teaching and research in their field.  Supports their 
continuing higher education, training, academic visits and membership in professional 
organizations, attendance at national and international conferences, and sabbatical 
leave.  

2.2.3 Encourages faculty members in their academic performance and supports them in 
achieving higher academic positions. 

2.2.4 Supports research which can provide new knowledge and develop teaching methods 
in order to enable faculty members to be experts in their field. 

2.2.5 Allocates money for research grants. 
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Section 7 Program quality assurance 
 

1.  Standardization  
 The Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International) 
emphasizes the development of academics and researchers to have knowledge, ability and 
insights in advanced knowledge in the field of science and polymer engineering, under supervision 
of the lecturers in the curriculum to meet the key performance indicators (KPI)  set for each 
academic year.  The division of responsibilities in overseeing the implementation of the curriculum 
is as follows. 

(1)  Recruiting new students into the program and providing them with academic advisors. 
(2)  Following up on TQF 3 and TQF 5 
(3)  Reviewing qualifications of instructors in the courses taught in each semester.     
(4)  Examining qualifications of thesis advisors and examination committee. 
(5)  Acquiring and maintaining learning materials for students. 

 
2.  Graduates  
 2.1  Quality of Graduates According to Standard Framework of National Higher Education  
  and Learning Outcomes. 
 The curriculum surveyed users’ satisfaction of the Polymer Science and Engineering 
( International) Ph.D.  graduates’ quality, based on the standard framework of the national higher 
education, regarding moral, ethics, cognitive knowledge, intellectual skills, interpersonal relation 
skills and responsibility, arithmetic analytical skills, communication and use of information 
technology, and others required by the professional organization.   The gathered information has 
been used to improve the quality of the curriculum, which can be used to produce graduates 
with qualifications directly required by the workforce market. 

2.2  Work of Students and Graduates. 
The Department of Materials Science and Engineering has allocated funds to disseminate 

research results at national or international academic conferences.   Dissemination of students’ 
and graduates’  works is required according to the standard criteria of the graduate program, B. E. 
2558. 
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3.  Students  
3.1  Student Recruitment Process. 

  The program has a system for recruiting undergraduate and graduate students who are 
qualified as defined in the curriculum, to further their study in the program in coordination with 
the educational administration of the Graduate School, Silpakorn University, as follows: 

(1) Determining the examination date, based on the examination calendar announced 
by the Graduate School.  

(2)  Appointment of an examination committee in the field, and sub- committees for 
writing the examination, checking the points from the examination, and arranging recruitment 
interviews.  

The curriculum has been clearly and transparently established by the instructors 
responsible for the program in terms of student selection criteria for applicants, and then has 
been approved by the department committee.  The criteria are the total of: 

(1) The score of the written examination.   
(2)  The score of the interview.   

  The English language is used in both the written examination and interview.    
 
Successful candidates must meet all the requirements of Silpakorn University regarding 

Graduate Study, B.E.  2550, and/or as amended later; and, according to the Ministry of Education 
Announcement of Graduate School Curriculum Standards B. E.  2558.  Moreover, students must 
have good ability in reading, writing and speaking English, demonstrated by passing the foreign 
language examination provided by the Graduate School along with the entrance examination for 
graduate study, or be exempted according to the regulations of Silpakorn University regarding 
Graduate Study, B.E. 2550, and/or as amended later. The results of the examination must be no 
longer than two years from the date of the report to the date of enrollment. 

 
3.2  Readiness Preparation before Study 

  In the system of recruiting students into the program, the curriculum instructors set clear 
and transparent selection criteria.  Doctoral students with a bachelor’s degree in equivalent fields 
to Petrochemicals and Polymer Materials, or a master’ s degree in equivalent fields to Polymer 
Science and Engineering (International), are required to take foundation courses in the Bachelor 
of Engineering Program in Petrochemicals and Polymer Materials, or in the Master of Engineering 
Program in Polymer Science and Engineering, without credit, at the discretion of the Department 
of Materials Science and Engineering. 
  Additionally, the Graduate School, the Faculty of Engineering and Industrial Technology, 
and the curriculum provide an orientation to new students to introduce administrators, lecturers, 
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and staff, to suggest instructional guidelines for graduate study, regulations and rules, and to 
familiarize the students with the lecturers and provide them with good attitudes toward studying 
in the curriculum. 
 3.3  Supervision of Thesis Counseling for Graduate Students 
  The curriculum provides a system for supervising and counseling for its students, based on 
resolutions of the departmental committee, which requires students to choose thesis topics that 
interest them in the field of science and polymer engineering, as well as other related research.  
The steps are as follows: 

(1) Thesis topic proposal  
The first step starts by informing the students to ask their course instructors in the 

curriculum about interesting research topics, and then assigns a thesis topic together with the 
thesis advisor(s).  

(2) Application for the thesis topic examination  
During the summer semester of the academic year, the students will ask to have the 

thesis topics examined by the course coordinator.  Then the Graduate School will make an 
announcement and appoint a committee to examine the proposed thesis topics; the head of the 
Department or a representative chairs the committee.  

(3) Approval of the thesis topics and appointment of thesis advisors 
When the students pass the thesis topic examination, they will submit an approval 

form to the Graduate School to announce its approval and appoint thesis advisors. The number 
and qualifications of the thesis advisors are controlled according to the standard criteria of the 
graduate curriculum, B.E. 2558.  

(4) Thesis progress report 
By the end of the semester, according to the graduate study calendar, the final date 

for the thesis progress report is scheduled.  The instructors responsible for the curriculum fix the 
date when the students have to report their thesis progress and submit it to the thesis advisors; 
next the advisors review the reports and comment on the reports, and report progress on thesis 
as IPs or NPs.  Then the coordinator of the curriculum prepares a summary of the thesis progress 
reports, submits it to the course instructors to acknowledge progress; then the progress report is 
proposed to the department head, and finally, the result is reported to the Graduate School.   

3.4  Graduation 
Courses are monitored for the duration of the student’s study period. If students are found 

to spend more time in the program than the program length, the course instructors will find the 
problem from the thesis advisors and the students themselves, and help them resolve the 
problem to be able to graduate according to the graduation criteria of the curriculum. 
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3.5  Satisfaction and Results of Student Complaint Management 
The curriculum instructors provide students with a satisfactory assessment of curriculum 

and educational management, and they also allow them to submit complaints about curriculum 
management.  If there are complaints from the students, the suggestions/ complaints will be 
followed up on, and they will be presented to the curriculum instructors to be analyzed and to 
consider the facts.  If a problem needs to be solved, it will be reported to the head of the 
department for further consideration. 
 
4.  Instructors  

4.1  Recruitment and Selection of New Instructors 
(1)  New instructors must have qualifications endorsed by the Office of the Civil 

Commission (OCSC) and be able to cover aspects of all courses provided. 
(2)  The recruitment of new instructors is in accordance with the regulations and criteria 

of Silpakorn University and the Office of the Higher Education Commission. 
The university council requires new instructors to have graduated with at least a doctoral 

degree.  
4.2  Instructor Encouragement and Development System 

The Faculty of Polymer Science and Engineering manages the system and has a system of 
encouragement and development for instructors as follows: 

(1)  Supporting instructors’  research work, as well as encouraging presentations at 
academic conferences. 

(2)  Rewarding instructors who publish their research work in the form of research articles. 
(3)  Supporting the development of the research potential of academic personnel to 

encourage research and academic work in the form of textbooks, books, instructional papers and 
supplementary instructional papers required for academic promotion. 
 
5.  Curriculum, Instruction, Student Evaluation  
 5.1 Curriculum Design and Course Content 
    Graduate Curriculums related to the polymer materials industry are available in all leading 
public universities, as they are essential to the development of the country’s industry.  The Doctor 
of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International Program), offered by the 
Department of Material Sciences and Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Science, 
Silapakorn University, is a doctoral program in polymer engineering, taught by only a few 
universities in Thailand.  The curriculum places a heavy emphasis on advanced research processes 
in order to obtain qualified graduates with a Doctor of Philosophy degree who possess outstanding 
research skills.  Other qualifications include the ability and responsibility for managing seminars 
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and invited speakers to keep seminar topics consistent with the research the students are 
conducting or having interest in at the time.  There are emphases on academic ethics and good 
professional ethics in living in society, as well as paying attention to environmental protection and 
developing more new eco-friendly polymers.        

5.2  Instructor Assignments  
  The program has a system for assigning instructors, starting from planning for recruiting 
instructors as well as sending them to study in a variety of subjects and in accordance with the 
courses offered in the program.  As a result, the program has instructors who specialize in a wide 
range of disciplines and are ready to teach all the subjects offered in the curriculum.  
  The program  sends the list of subjects to be taught each semester to the department 
which meets to assign instructors for each subject.  Instructors’ knowledge background and 
expertise are considered as the first criteria when making assignments.  Thus, sometimes, many 
subjects will be taught by more than one instructor to ensure that the students will be able to 
study with professional instructors.  

5.3  Evaluation of Learning Outcomes According to the National Standards of Higher 
Education  
In the course defined in the curriculum according to the examination of evaluation of the 

learning outcomes; tasks are distributed in the lesson plans, appearing in section 4 of TQF3.  The 
instructor will present various assessment approaches to assess the learning goals of the subject, 
such as tests, problem solutions, reports, class presentations, group activities, objective tests, class 
activities and assignments. Evaluation in classes is assessed through activity participation and field 
trips.  Evaluation of thesis progress which shows the result of the experiment and a comparison 
between actual progress and the plan proposed in the examination of the thesis topic is reviewed 
by the thesis advisors and approved by the curriculum instructors. 
 
6.  Learning support  
 6.1 Budget management 
  The Faculty prepares an annual budget which includes funds received from the 
government and faculty revenue in order to allocate sufficient annual resources for teaching in 
accordance with international standards, to support classroom lectures and workshops as well as 
support self-learning environments for the students. 
 6.2  Existing teaching and learning resources 
 The Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International 
Program) has sufficient books, textbooks, journals and on-line databases in Science, Technology 
and Engineering through the University central library: 
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(1) The total number of books and textbooks is approximately 2,080  
(2) The total number of Online Database is seven full text  databases 

 The Department also has books, specialized textbooks and sufficient supporting teaching 
equipment such as: 

(1) The total number of books and textbooks is more than 380  
(2) There is scientific equipment such as: 

(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) 
(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 
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6.3 Provision of additional teaching learning resources 
 (1)  The Department has a teaching/ learning resource procurement plan and follows up 
on the efficiency and effectiveness of teaching/learning resources. 

(2)  Faculty members and instructors for each course can suggest a list of books and 
textbooks in their field of interest to the department for consideration for purchase. 

(3)  The Faculty allocates funds to buy books, textbooks and databases. 
(4)  The Department co-operates with University central library to purchase books and 

textbooks related to the field. 
(5)  The program committee follows up on the needs and the efficiency and effectiveness 

of teaching/learning resources. 
6.4 Assessment of sufficiency of teaching and learning resources 

  
Goals Operations Evaluation 

1. Classrooms and 
laboratories are sufficient 
for needs of faculty 
members and students. 

Provides sufficient and effective 
classrooms and laboratories. 

Report on satisfaction of 
faculty members and 
students on classrooms and 
laboratories. 

2.  Books, textbooks and 
journals are sufficient for 
needs of faculty members 
and students. 

Allocates funds from 
government and faculty 
revenue as well as co-operates 
with University central library to 
provide additional books, 
textbooks and journals.  

Report on satisfaction of 
faculty members and 
students on books, textbooks 
and journals. 

3.  Additional learning 
resources both in class and 
out-of-class for self-learning 
are sufficient and effective. 

Creates networks and a self-
learning center of sufficient 
quality and quantity so that 
students can study by 
themselves.  

Report on satisfaction of 
students on use of self-
learning resources. 
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7. Key performance indicators  
Key performance indicators for the program 
Types of indicators: Process 
Standard criteria: Level 
Type 1.1 and 2.1 for students with a master’s degree 

Key Performance Indicators 2018 2019 2020 2021 
(1) At least 80% of program committee are involved 
in the planning, follow-up and review of program 
performance. 

X X X X 

(2) Course descriptions (TQF 2 Form) are provided 
according to the National Qualification Framework 
for higher education or professional standards (if 
any) 

X X X X 

(3) Course specifications (TQF 3 Form) for all courses 
are provided before the semester begins. 

X X X X 

(4) A course report (TQF 5 Form) for all courses is 
completed within 30 days after the semester ends. 

X X X X 

(5) A program report (TQF 7 Form) is completed 
within 60 days after the academic year ends. 

X X X X 

(6) The students’ learning achievement according to 
the learning outcomes specified in the TQF 3 for at 
least 25% of the courses offered each academic 
year is verified. 

X X X X 

(7) The teaching and learning process, the teaching 
strategies or the evaluation strategies are 
developed/ improved according to the performance 
evaluation report on the TQF 7 of the previous year. 

  X X X 

(8) All new faculty members (if any) are given 
orientation or advice on teaching and learning. 

X X X X 

(9) All program committee, must participate in 
academic and/or professional development programs 
at least once a year. 

X X X X 

(10) At least 50% of support staff (if any) participate 
in academic and/or professional development 
programs each year. 
 

X X X X 
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Key Performance Indicators 2018 2019 2020 2021 
(11) The average level of satisfaction of final year 
students/new graduates with the quality of the 
program is at least 3.5 out of 5.0. 

  X X 

(12) The average level of satisfaction of employers 
with new graduates is at least 3.5 out of 5.0. 

   X 

Total number of key performance indicators for 
each year 

9 10 11 12 

 
Evaluation criteria 

The standardized program according to the National Qualification Framework for higher 
education must pass the following evaluation criteria:  

At least 80% of all the objectives of the total number of key performance indicators 
( considering the number of total key performance indicators designated for each year)  must be 
achieved. 

 
Academic 

year 
Standardized program according to the National Qualification Framework 
for higher education 

2018 Achieving the objectives of 9 key performance indicators in total. 
2019 Achieving the objectives of 10 key performance indicators in total.  
2020 Achieving the objectives of 11 key performance indicators in total. 
2021 Achieving the objectives of 12 key performance indicators in total. 
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Type 1.2 and 2.2 for students with a bachelor’s degree 
Key Performance Indicators 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) At least 80% of program committee are involved 
in the planning, follow-up and review of program 
performance. 

X X X X X X 

(2) Course descriptions (TQF 2 Form) are provided 
according to the National Qualification Framework 
for higher education or professional standards  
(if any) 

X X X X X X 

(3) Course specifications (TQF 3 Form) for all courses 
are provided before the semester begins. 

X X X X X X 

(4) A course report (TQF 5 Form) for all courses is 
completed within 30 days after the semester ends. 

X X X X X X 

(5) A program report (TQF 7 Form) is completed 
within 60 days after the academic year ends. 

X X X X X X 

(6) The students’ learning achievement according to 
the learning outcomes specified in the TQF 3 for at 
least 25% of the courses offered each academic 
year is verified. 

X X X X X X 

(7) The teaching and learning process, the teaching 
strategies or the evaluation strategies are 
developed/ improved according to the performance 
evaluation report on the TQF 7 of the previous year. 

  X X X X X 

(8) All new faculty members (if any) are given 
orientation or advice on teaching and learning. 

X X X X X X 

(9) All program committee, must participate in 
academic and/or professional development programs 
at least once a year. 

X X X X X X 

(10) At least 50% of support staff (if any) participate 
in academic and/or professional development 
programs each year. 

X X X X X X 

(11) The average level of satisfaction of final year 
students/new graduates with the quality of the 
program is at least 3.5 out of 5.0. 
 

    X X 
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Key Performance Indicators 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(12) The average level of satisfaction of employers 
with new graduates is at least 3.5 out of 5.0. 

     X 

Total number of key performance indicators for 
each year 

9 10 10 10 11 12 

 
Evaluation criteria 

The standardized program according to the National Qualification Framework for higher 
education must pass the following evaluation criteria:  

At least 80% of all the objectives of the total number of key performance indicators 
( considering the number of total key performance indicators designated for each year)  must be 
achieved. 

 
Academic 

year 
Standardized program according to the National Qualification Framework for 
higher education 

2018 Achieving the objectives of 9 key performance indicators in total. 
2019 Achieving the objectives of 10 key performance indicators in total.  
2020 Achieving the objectives of 10 key performance indicators in total.  
2021 Achieving the objectives of 10 key performance indicators in total.  
2022 Achieving the objectives of 11 key performance indicators in total. 
2023 Achieving the objectives of 12 key performance indicators in total. 
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Section 8 Program evaluation and improvement 
   
1.  Evaluation of Teaching Effectiveness 

1.1 Evaluation of Teaching Strategies 
1.1.1 Assessment of quizzes, student behavior in class, debates and discussions between 

teachers and students, answers given by students to questions in class, midterm and final 
examinations. 

1.1.2 Teaching assessment for each course by students.       
1.2 Evaluation of Faculty Members’ Skills in Using Teaching Strategies 

1.2.1 Students assess teachers’ performance in all courses after the semester end using 
the faculty assessment forms provided through the internet network. 

1.2.2 Assessment results are delivered to teachers and the curriculum head for further 
improvement. 

1.2.3 The faculty collects assessment results showing a need for teaching skill 
improvement and delivers these results to teachers and the curriculum committee who will make 
improvements in planning and/or teaching strategies that are suitable for the courses and the current 
situation. 

 
2.  Overall Program Evaluation  

 The faculty will organize curriculum assessment in order to improve the curriculum every 
five years.  This will make the curriculum up-to-date and meet the minimum standards provided 
by the Office of the Higher Education Commission.  The faculty has appointed a Curriculum 
Assessment Committee for the following purposes: 

2.1.1 Planning systematically for curriculum assessment. 
2.1.2 Surveying information for use in curriculum assessment from current students at all 

levels of the curriculum, graduates of the curriculum, graduates’  employers, and other related 
groups, such as academic institutions where graduates pursue higher education.  

 
3.  Evaluation of Program Performance  

 The evaluation of program performance occurs annually.  The specifications of the 
Curriculum Assessment Committee and criteria for evaluation are in accordance with the Ministry 
of Education Announcement of Graduate School Curriculum Standards B. E.  2557 and/ or as 
amended later. 

 All curriculums must be updated periodically and assessed for improvement at least by 
the end of each curriculum period or every five years. 
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4.  Review of Program Evaluation and Improvement Plan 
4.1 Course improvement 

4.1.1 Teachers evaluate assessment results from students after the course finishes and 
improve teaching strategies appropriately for the next semester/academic year. 

4.1.2 In case a problem is found in some courses, the course should be improved 
immediately if it is a question of just minor curriculum modifications not affecting the curriculum 
structure. 
  4.2 Curriculum improvement 
 Curriculum improvement in all courses is considered a major modification having an 
impact on the curriculum structure.  It will be performed every five years, which will result in up-
to-date curriculum and conform to the needs of graduate employers. The steps are as follows: 

4.2.1 Evaluation of the curriculum 
4.2.2 Improvement of the curriculum 
4.2.3 Making of the curriculum 
4.2.4 Presentation of the curriculum to the university for consideration before propose it 

to the university council and the Higher Education Commission 
4.2.5 Management of the curriculum 
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Appendix 
  
A Silpakorn University’s regulation on graduate study, B.E. 2550 and the announcement of 

Silpakorn University on English comphrensive standards for Ph.D. candiates of Silpakorn 
University. 

B Curriculum vitae of instructors responsible for the program/instructors and special instructors 
of the program. 

C  Assessment report of Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 
(International Program), B.E. 2556. 

D Directives on appointment of sub-committees for drafting the Doctor of Philosophy Program in 
Polymer Science and Engineering (International Program/Revised Program 2018) and directives 
on appointment of sub-committees for considering the Doctor of Philosophy Program in 
Polymer Science and Engineering (International Program/Revised Program 2018). 

E Table of comparison between former and revised program. 
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Appendix A 
 

Silpakorn University’s regulation on graduate study, B.E. 2550 and                  
the announcement of Silpakorn University on English comphrensive 

standards for Ph.D. candiates of Silpakorn University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
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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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Curriculum vitae of instructors responsible for the program/instructors 
and special instructors of the program.  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ชื่อ-นามสกุล   

นำยณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

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

 
สังกัด 
 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 -ไม่มี- 
 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Sangkharat, N., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2016). “Single-
step synthesis process of interconnected spiderweb-like TiO2 films 
as photoanode for self-powered ultraviolet-detector.” Ceramics 
International, 42(5), (April): 5858-5864. (ISI) 

Panyasart, K., Chaiyut, N., Amornsakchai, T., and Santawitee, O. (2014). 
“Effect of surface treatment on the properties of pineapple leaf 
fibers reinforced polyamide 6 composites.” Energy Procedia, 56: 
406-413. (Scopus) 

Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Machuen, P., Chalitapanukul, P., 
and Jirarattanawanna, S. (2014). “Effect of silkworm silk fibre 
content and length on mechanical and thermal properties of green 
composites based on poly(butylene succinate).” Journals of 
Optoelectronics and Advanced Materials, 16(7-8), (July): 939-944. 
(Scopus) 
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Proceedings 
ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์, สุจินดำ ทองเสริมสุข และ นัฐกำนต์ หวันกะมำ (2560). “สมบัติของ

ฟิล์มโครงเลี้ยงเซลล์แบบเส้นใยจำก PCL/PLA ส ำหรับกำรน ำไปใช้เป็นวัสดุปิด
แผล.” กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 8, 
(16 มีนำคม): 1477-1486. 

Preamnim, N., Chaiyut, N., and Ksapabutr, K. (2016). “Preparation and 
properties of bacterial cellulose reinforced poly(lactic acid) 
composite.” International Polymer Conference of Thailand (PCT-6), 
(June 30-July 1): 391-395. 

Chokeuthaikul, A., and Chaiyut, N. (2015). “Bacterial Cellulose Fiber 
Reinforced Chitosan/Cassava Starch Composites.” Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), (January 
21-23): 732-735. 

Preedasakul, J., and Chaiyut, N. (2015). “Cattail Fiber Reinforced Poly(lactic 
acid) Composites: Effect of Fiber Surface Treatment.” Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), 
(January 21-23): 736-740. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  งำนแปล (ถ้ำมี) 
 -ไม่มี- 

  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
-ไม่มี- 

 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 5 ปี   

ระดับปริญญำตรี   
611 204  ปฏิบัติกำรปฏิกิริยำเคมีในอุตสำหกรรมกระบวนกำรเคมี  
611 311  กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 2  
611 312  ปฏิบัติกำรวิทยำกำรพอลิเมอร์  
611 319  วัสดุเสริมองค์ประกอบนำโนของพอลิเมอร์  
611 322  ปฏิบัติกำรกระบวนกำรขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์  
611 471  กำรศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม 
611 491  สัมมนำ 
611 492  โครงงำนวิจัยตำมค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1 



สิงหาคม 256031
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ชื่อ-นามสกุล   

นำงสำวบุศรินทร์ เฆษะปะบุตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College,                        
Chulalongkorn University, Thailand  (2003) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (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, (August 15): 24-28. (ISI) 

Singsang, W., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2014). “Facile one-pot 
synthesis of freestanding carbon nanotubes of cellulose-derived 
carbon films for supercapacitor applications: effect of the synthesis 
temperature.” Energy Procedia, 56: 439-447. (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, Udonthani, Thailand.  (December 1-4): 145-150. 

Sangkharat, N., Chalermkiti, T., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2015). 
“Fabrication of 3D nanostructured TiO2 thin films by electrostatic 
spray deposition and their photocatalytic activity.” 12th Eco-Energy 
and Materials Science and Engineering Symposium, (June 11-14): 
242-246. 

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. 

 
 
 
 

 



สิงหาคม 256031
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. 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 
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 
using novel catalyst with a microwave heating system .” Korean 
Journal of Chemical Engineering, 33(12): 3388-3400. (ISI) 

Loryuenyong, V., Buasri, A., Lerdvilainarit, P., Manachevakulm, K. and 
Sompong, S. (2016). “Production of Graphitic Carbon -based 
Nanocomposites from K2CO3-activated Coconut Shells as 
Counter Electrodes for Dye-sensitized Solar-cell Applications.” 
Journal of the Korean Physical Society, 68(2), (JAN): 317-322. 
(ISI) 

Loryuenyong, V., Yaotrakool, S., Prathumted, P., Lertsiri, J., and Buasri, A. 
(2016). “Synergistic effects of graphene-polyaniline counter electrode 
in dye-sensitised solar cells.” Micro & Nano Letters, 11 (2): 77-80. (ISI) 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Buasri,%20A
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Lukkanasiri,%20M
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Nernrimnong,%20R
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Tonseeya,%20S
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Rochanakit,%20K
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Rochanakit,%20K
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Wongvitvichot,%20W
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Masa-Ard,%20U
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=2EvU12o9mOWMdSLR5uZ&field=AU&value=Loryuenyong,%20V
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=S1JpgLdYAIFnjfLwbSn&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=S1JpgLdYAIFnjfLwbSn&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=R2v79zHqqcdI2fUQvvX&author_name=Loryuenyong,%20V&dais_id=2001248230&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=R2v79zHqqcdI2fUQvvX&author_name=Yaotrakool,%20S&dais_id=2002300850&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=R2v79zHqqcdI2fUQvvX&author_name=Prathumted,%20P&dais_id=2001657067&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=R2v79zHqqcdI2fUQvvX&author_name=Lertsiri,%20J&dais_id=2001151818&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=R2v79zHqqcdI2fUQvvX&author_name=Buasri,%20A&dais_id=2000239194&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=X1TuKCXcS3k6DAAxLDk&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=X1TuKCXcS3k6DAAxLDk&page=1&doc=1
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Buasri, A., Patwiwattanasiri, J., Adisaisakunchai, N., Kemngen, A., and 
Loryuenyong, V. (2015). “The Production and Properties of 
Polylactide (PLA) Nanocomposites Filled with Graphene Oxide 
(XGO).” Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid 
Communications, 9, 3-4 (March-April): 507-510. (ISI) 

Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Machuen, P., Chalitapanukul, P., 
and Jirarattanawanna, S. (2014). “ Effect of Silkworm Silk Fibre 
Content and Length on Mechanical and Thermal Properties of 
Green Composites Based on Poly(Butylene Succinate. ”  Journals of 
Optoelectronics and Advanced Materials, 16, 7-8 (July-August): 939-
944. (ISI) 

 
Proceedings 

Buasri, A., Rochanakit, K., Wongvitvichot, W., Masa-ard, U., and 
Loryuenyong, V. (2015). “The Application of Calcium Oxide and 
Magnesium Oxide from Natural Dolomitic Rock for Biodiesel 
Synthesis.” Energy Procedia, 79: 562-566.  

Buasri, A., Inkaew, T., Kodephun, L., Yenying, W., and Loryuenyong, V. 
(2015). “Natural Hydroxyapatite (NHAp) Derived from Pork Bone as 
a Renewable Catalyst for Biodiesel Production via Microwave 
Irradiation.” Key Engineering Materials, 659: 216-220. 

Buasri, A., Worawanitchaphong, P., Trongyong, S., and Loryuenyong, V. 
(2014). “Utilization of Scallop Waste Shell for Biodiesel 
Production from Palm Oil - Optimization Using Taguchi Method.” 
APCBEE Procedia, 8: 216-221.  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ชื่อ-นามสกุล   

นำงสำวจันทร์ฉำย ทองปิ่น 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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) 
 

สังกัด 
 ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 -ไม่มี- 
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

Thongpin, C. Muanwong, A., Yanyongsak, J., and Lorphaitoon, P. (2017). 
“Effect of ENR Contents on Cure Characteristic and Properties of 
NR/ENR/EVA Foam.” Materials Science Forum, 889, (March): 45-
50. (Scopus) 

Kattiyaboot, T. , and Thongpin, C.  ( 2016) . “ Effect of Natural Oil Based 
Polyols on the Properties of Flexible Polyurethane Foams Blown 
by Distilled Water.” Energy Procedia, 89 (June): 177-185. (Scopus) 

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) 
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Lopattananon, N. , Julyanon, J. , Masa, A. ,  Kaesaman, A. , Thongpin, C. , and  
Sakai, T. (2015). “The role of nanofillers on (natural rubber)/(ethylene 
vinyl acetate) / clay nanocomposite in blending and foaming.” 
Journal of Vinyl & Additive Technology, 21,2 (June): 134-146. (ISI) 

Kampangkaew, S., Thongpin, C., and Santawtee, O. (2014). “The synthesis of 
Cellulose nanofibers from Sesbania Javanica for filler in 
Thermoplastic starch.” Energy Procedia, 56: 318-325. (Scopus) 

 
Proceedings 

Tippuwanan, C., Thongpin, C., and Lopattananon, N. (2017). “In-situ fibrillation 
of LLDPE in PLA/LLDPE blend films: Effect on mechanical properties 
and thermal properties.” Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2017 (PACCON 2017), (February 2-3): 1465-1470. 

Chuawittayawut, T.,Thongpin, C., and Lopattananon, N. (2016). “The effect of 
heat treatment on thermal and mechanical properties of polylactic 
acid reinforce with palm based fibers.”Aachen-Dresden-Denkendorf 
International Textile Conference, Dresden,  (November 24-25): 1-
11. 

Kritape, N., Chuawittayawut, T., Wachirahuttapong, S., Kattiyaboot, T., and 
Thongpin, C. (2016). “Properties of PEG/PLA blend modified with 
Luperox 101.” Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2016), (February 9-11): 840-845.  

Kattiyaboot, T., and Thongpin, C. (2015). “Effect of natural oil based 
polyols on the properties of flexible polyurethane foams blown by 
distilled water.” 12th Eco-Energy and Materials Science and 
Engineering Symposium, (June 11-14): 117-121.  

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.  

 
 
 
 
 
 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2mqCm5sh9lIIPhbfk3&page=1&doc=1
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. 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 
8. 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 
9. 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) 
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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 
10. 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 
11. 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 
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. 2556. 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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Appendix C 
 

Assessment report of Doctor of Philosophy Program in Polymer Science 
and Engineering (International Program), B.E. 2556. 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

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 ำของดุษฎีบัณฑิต ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยเปิดโอกำสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจัดประชุมสัมมนำตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำนประกอบกำรเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งเป็นนักศึกษำที่มี ผลกำรเรียนดี 
(คะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.50) และมีนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่มีผลกำรเรียนเกียรตินิยมมำศึกษำในหลักสูตรด้วย นอกจำกนี้ยังมี
ข้อมูลกำรลำออกของนักศึกษำจ ำนวน 1 คน และพบว่ำสำเหตุที่นักศึกษำลำออก คือลำออกไปเพ่ือประกอบอำชีพ  

 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ คุณวุฒิ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประเภท

ของทุนกำรศึกษำ และจ ำนวนนักศึกษำลำออกระหว่ำงเข้ำศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 -2559 
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 

ปีกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ คุณวุฒ ิ สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ย ทุนกำรศึกษำ ลำออก 

วศ.ม. อื่น ๆ 
วศ.บ. 

ศิลปำกร อื่น ๆ 3.20 – 3.50 >3.50 T.A R.A. Tuition 
fee 

คปก.  

2556 แบบ 1.1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 1 
2557 แบบ 1.1 2 - 2 - - 2 1 - 1 1 - 
2558 - - - - - - - - - - - - 
2559 แบบ 1.2 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 

รวมจ ำนวนนักศึกษำในหลักสูตร 3 1 4 - 1 3 3 - 3 1 1 
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ตำรำงที่ 2  แสดงข้อมูลผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556  

 (ข้อมูล ณ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559) 
ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ 

 
ชื่อ-นำมสกุล แผน 

กำรศึกษำ 
ระยะเวลำกำรศึกษำระบุ ภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำ 

เข้ำศึกษำ สอบ
ประมวล

ควำมรอบรู ้

อนุมัติหัวข้อ
วิทยำนพินธ ์

วันที่ สอบ
ป้องกัน

วิทยำนพินธ ์

วันที่
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
1 57402801 Ms. Nuntanid Phatharapeetranun แบบ 1.1

วิทยำนพินธ ์
มีค่ำเทียบเท่ำ 
48 หน่วยกิต 

ภำคต้น 
2557 

12 ธ.ค.57 9 มี.ค.58 - - 

2 57402802 Ms. Phornwalan Nanthananon แบบ 1.1
วิทยำนพินธ ์
มีค่ำเทียบเท่ำ 
48 หน่วยกิต 

ภำคต้น 
2557 

12 ธ.ค.57 18 พ.ค.58 - - 

3 59402801 Mr. Sorawit Duangsripat แบบ 1.2 
วิทยำนพินธ ์
มีค่ำเทียบเท่ำ 
72 หน่วยกิต 

ภำคต้น 
2559 

- - - - 

 
2.  ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ตำรำงที่ 3 แสดงภำวะกำรได้งำนท ำของดุษฎีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) แต่เนื่องจำกยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 
คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นำนำชำติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จึงได้ส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำของดุษฎีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2550 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

จำกกำรส ำรวจข้อมูล พบว่ำมีดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) ได้งำนท ำจ ำนวน 7 คน โดยส่วนใหญ่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้สอนในมหำวิทยำลัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงกำร
ยอมรับคุณภำพของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิตทุกคนยังได้ประกอบตรงหรือสอดคล้อง
กับสำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับเงินเดือนเป็นไปตำมเกณฑ์เริ่มต้นมำกกว่ำ 20,000 บำทขึ้นไป และมีผู้ได้รับ
เงินเดือนมำกกว่ำ 35,000 บำทข้ึนไปดว้ย  
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ตำรำงที่ 3  ตำรำงแสดงภำวะกำรได้งำนท ำของดุษฎีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2550 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559) 

ชื่อ-สกุล ปีกำรศึกษำ 
ที่เข้ำศึกษำ 

 ระยะเวลำ 
 กำรศึกษำ 

สถำนที่ท ำงำนของดุษฎีบัณฑิต อำชีพ อัตรำเงินเดือน งำนที่ปฏิบัติตรง/
สอดคล้องกับสำขำที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
1. นำยพรสิทธิ ์ล่อกจิ 1/2552 5 ปี บริษัท Toyota Boshoku Asia Company Limited วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน มำกกว่ำ 35,000 บำท ตรง 
2. นำยวิทวัส สิงห์สังข ์ 1/2552 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตนครรำชสีมำ ผู้สอนในมหำวิทยำลัย 30,001-35,000 บำท ตรง 
3. นำยปฐมพงศ์ นิ่มนวน 2/2552 5 ป ี Seagate technology (Thailand) Ltd. วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน มำกกว่ำ 35,000 บำท ตรง 
4. นำงสำวกมลเพชร พ่วงจั่น 1/2553 *5.5 ปี Thai Acrylic Fibre Co., Ltd. นักวิจยัในหน่วยงำนเอกชน 30,001-35,000 บำท ตรง 
5. นำยนิติพงษ์ สังขรัตน ์ 1/2553 *5.5 ปี กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ รับรำชกำร 20,001-25,000 บำท ตรง 
6. นำงสำวรัตติกำล ขันธ์เครือ 1/2553 5 ป ี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตศำลำยำ ผู้สอนในมหำวิทยำลัย 25,001-30,000 บำท ตรง 
7. นำงสำวอิงอร สิทธิรักษ ์ 1/2553 *5.5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น ผู้สอนในมหำวิทยำลัย 25,001-30,000 บำท ตรง 

 
หมำยเหตุ * ระยะเวลำที่เกินเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร เนื่องจำกนักศึกษำท ำเร่ืองขยำยเวลำกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 
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3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เนื่องจำกยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 แต่ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จึงได้ด ำเนินกำรจัดส่งแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2550  ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกหลักสูตรในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 ให้กับผู ้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มำจำกผู้ใช้บัณฑิต จะน ำมำใช้พิจำรณำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถำมมีค่ำกำรประเมิน 5 ระดับ (ระดับ 5 หมำยถึงมำกที่สุด ระดับ 4 หมำยถึง
มำก ระดับ 3 หมำยถึงปำนกลำง ระดับ 2 หมำยถึงน้อย และระดับ 1 หมำยถึงน้อยที่สุด) โดยมีรำยละเอียดกำร
ประเมินฯ จ ำแนกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 แสดงออกซึ่ งกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและในชุมชนที่
กว้ำงขวำงขึ้น 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.2 สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชำกำร โดยค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืน และตอบสนองปัญหำ
เหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.3 ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่ เ พ่ือกำร
ทบทวนและแก้ไข 

4.33 0.58 ระดับมำก 

1.4 สนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้ อ่ืนใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้งและปัญหำที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

1.5 มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรท ำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผลและกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจเกิดข้ึนในอนำคต 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.80 0.32 ระดับมากที่สุด 
2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลัก
ของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

2.2 มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำรวมถึง
ประเด็นปัญหำส ำคัญท่ีจะเกิดขึ้น 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

2.3 มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่  ๆ และกำร
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงำนวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

2.4 มีควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงสำขำวิชำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และองค์ควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ได้
อย่ำงลงตัว และสำมำรถพัฒนำนวัตกรรมหรือสำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม ่

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 5.00 0.00 ระดับมากที่สุด 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีใน
กำรวิเครำะห์ปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

3.2 สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิด หรือแนวทำงแก้ไข
ปัญหำด้วยวิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

3.3 สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร 
และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ โดยกำรบูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิม
หรือเสนอเป็นองค์ควำมรู้ ใหม่ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

3.4 สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำน ออกแบบ และด ำเนินกำร
โครงกำรวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ควำมรู้ทั้งทำงภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ ตลอดจนถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่
ขยำยองค์ควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 5.00 0.00 ระดับมากที่สุด 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกใน
ระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ด้วยตนเอง 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

4.2 สำมำรถตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถ
ประเมินตนเองได้ รวมถึงกำรวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

4.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเองและร่วมมือ
กับผู้อ่ืนอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อโต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน 

4.4 สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้น ำได้อย่ำงเหมำะสมตำม
โอกำส และสถำนกำรณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
กลุ่ม 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.17 ระดับมากที่สุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือน ำมำใช้
ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำง ๆ โดยเจำะลึกในสำขำวิชำ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

5.2 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงวิชำกำรและชุมชนทั่วไป โดยกำร
น ำเสนอรำยงำนทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ผ่ำนสิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำรรวมทั้งวิทยำนิพนธ์ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

5.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 5.00 0.00 ระดับมากที่สุด 
 
นอกจำกนี้ ผู้ใช้บัณฑิต ยังมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1) ความต้องการดุษฎีบัณฑิตจากสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.1.1) ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม  

พอลิเมอร์ หลักสูตรนำนำชำติ โดยให้เพ่ิมวัสดุคอมโพสิตเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ 
1.1.2) ต้องกำรให้เพิ่มประสบกำรณ์กำรท ำงำนวิจัยในต่ำงประเทศ 

 
2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านคุณลักษณะของปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
2.1) ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของดุษฎีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกหลักสูตร

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
มหำวิทยำลัยศิลปำกรดังนี้ 
2.1.1) ดุษฎีบัณฑิตสำมำรถปฏิบัติงำนตำมองค์ควำมรู้ที่ได้เรียนมำได้เป็นอย่ำงดี 
2.1.2) ดุษฎีบัณฑิตสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมท่ีได้รับมอบหมำยและมีประสิทธิภำพ 

2.2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องกำร 

 2.2.1) ควรส่งเสริมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ 
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4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำในหลักสูตร
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในหลักสูตรและควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถำมมีค่ำกำรประเมิน 5 ระดับ (ระดับ 5 หมำยถึงมำก
ที่สุด ระดับ 4 หมำยถึงมำก ระดับ 3 หมำยถึงปำนกลำง ระดับ 2 หมำยถึงน้อย และระดับ 1 หมำยถึงน้อยที่สุด) 

โดยส่งแบบสอบถำมนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในหลักสูตรจ ำนวน 3 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 
3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยได้ประเมินหลักสูตร ตำมดัชนีด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. โครงสร้ำงและเนื้อหำหลักสูตร 
2. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
3. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ 
 

1. โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการประเมิน 

1. นักศึกษำทรำบและมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำร
ก ำหนดสำเหตุของปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำใน
สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดย
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพและสำมำรถ
น ำไปสู่กำรเพ่ิมองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน หรือองค์ควำมรู้
ใหม่ในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

1.2 เ พ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะกำรวิจัย โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
ตัดสินใจปฏิบัติงำนด้วยตนเอง สำมำรถพัฒนำ
ระเบียบวิธีวิจัยด้วยตนเอง มีทักษะกำรจัดกำรและ
มีแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงผู้ที่ขวนขวำยหำ
ควำมรู้ได้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตร
ก ำหนดรำยวิชำที่ต้องศึกษำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการประเมิน 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำม
เหมำะสมส ำหรับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ (3 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี ส ำหรับแบบ 1.1 และแบบ 2.1) และ (5 ปี แต่
ไม่เกิน 8 ปี ส ำหรับแบบ 1.2 และแบบ 2.2) 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำแผนกำรศึกษำแบบ 1.1 ต้อง
ศึกษำวิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต ส ำหรับนักศึกษำ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต มีควำม
เหมำะสม 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

5. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำแผนกำรศึกษำแบบ 1.2 ต้อง
ศึกษำวิทยำนิพนธ์  72 หน่วยกิต ส ำหรับนักศึกษำ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตเกียรตินิยม มี
ควำมเหมำะสม 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

6. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำแผนกำรศึกษำแบบ 2.1 ต้อง
ศึกษำวิทยำนิพนธ์  36 หน่วยกิต และศึกษำรำยวิชำ 12 
หน่วยกิตส ำหรับนักศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำมหำบัณฑิต มีควำมเหมำะสม 

4.33 0.58 ระดับมำก 

7. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำแผนกำรศึกษำแบบ 2.2 ต้อง
ศึกษำวิทยำนิพนธ์  75 หน่วยกิต และศึกษำรำยวิชำ 27 
หน่วยกิต ส ำหรับนักศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำบัณฑิตเกียรตินิยม มีควำมเหมำะสม 

4.33 0.58 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.76 0.32 ระดับมากที่สุด 
 

2. รายวิชาที่เปิดสอน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการประเมิน 

1. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำสัมมนำ 1 
มีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนใน
หลักสูตร 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำสัมมนำ 2 
มีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนใน
หลักสูตร 
 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการประเมิน 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำระเบียบ
วิธีวิจัยมีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียน
ในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำเรื่อง
พิเศษทำงด้ำนวิทยำกำรพอลิเมอร์ มีควำมจ ำเป็นและมี
ควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

5. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำเรื่อง
พิเศษทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีควำมจ ำเป็นและมี
ควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

6. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำ                   
กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง มีควำมจ ำเป็นและมี
ควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

7. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำ                    
พอลิเมอร์ฟิสิกส์มีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับ
กำรเรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

8. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำ                      
กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ข้ันสูง มีควำมจ ำเป็น
และมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

9. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำ                   
วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรม                   
พอลิเมอร์ มีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำร
เรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

10. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำ                         
รีออลอยีและกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง มีควำม
จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

11. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำ
วิทยำนิพนธ์มีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญส ำหรับกำร
เรียนในหลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.70 0.10 ระดับมากที่สุด 
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3. การบริหารจัดการหลักสูตร 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการประเมิน 

1. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมถึงข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำร
เรียนระดับบัณฑิตศึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทำง
วิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่หลักสูตร 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

2. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรแจ้งเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำร
วัดผลกำรเรียนให้นักศึกษำรับทรำบอย่ำงชัดเจนเป็น
ลำยลักษณ์อักษรและกำรวัดผลกำรศึกษำมีควำม
โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

3. นักศึกษำสำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำง
หลำกหลำยตำมควำมสนใจของนักศึกษำ  

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

4. หำกนักศึกษำมีควำมสงสัยในผลกำรประเมินรำยวิชำ
ใด สำมำรถยื่นค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบ คะแนน 
และวิธีกำรประเมินของอำจำรย์ในแต่ละรำยวิชำได้ 

5.00 0.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.75 0.17 ระดับมากที่สุด 
 
4. ความเพียงพอของทรัพยากรในระหว่างศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการประเมิน 

1. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดห้องเรียนและ
ห้องปฎิบัติกำรต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4.67 0.58 ระดับมำกท่ีสุด 

2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ หนังสือ ต ำรำ วำรสำรและ
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีควำมเหมำะสม
ในกำรเรียนกำรสอน 

4.00 1.00 ระดับมำก 

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนเครื่องจักร และ
เครื่องมือวัดทดสอบต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพส ำหรับกำรท ำวิจัย 

4.33 0.58 ระดับมำก 

4. หลักสูตรจัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ ที่นักศึกษำ
สำมำรถศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพียงพอ 
 
 

4.00 1.00 ระดับมำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการประเมิน 

5. ห้องท ำวิจัยในโซนวิจัยมีกำรจัดระเบียบกำรใช้งำน
อย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ผู้ที่ใช้ร่วมกันเกิดควำมสะดวกใน
กำรใช้งำน 

4.00 1.00 ระดับมำก 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยมีจ ำนวนที่
เพียงพอและมีประสิทธิภำพเหมำะสม 

4.00 1.00 ระดับมำก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.28 ระดับมาก 
 

จำกรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ นักศึกษำในหลักสูตรมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรและควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำอยู่ในระดับมำก-
ระดับมำกที่สุด ทั้งด้ำนโครงสร้ำงและเนื้อหำหลักสูตร ด้ำนรำยวิชำที่เปิดสอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร และ
ด้ำนควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ ทั้งนี้อนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ พบประเด็นจ ำเป็นในกำรปรับปรุง
หลักสูตรดังนี้ 

 
1. รำยวิชำในหลักสูตรที่เป็นรำยวิชำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและ

วิศวกรรมพอลิเมอร์ ให้พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำให้เป็นเนื้อหำเดียวกัน 
2. ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแบบ research only ควรพิจำรณำมอบหมำยให้

นักศึกษำท ำ Project Approach โดยกำรทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยที่ภำควิชำฯ มี ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม technical 
skills ให้กับนักศึกษำ 
  
5. ผลการประชุมสัมมนาตัวแทนศิษย์เก่า และสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ตำมที่คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมสัมมนำหลักสูตรเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวำคม 2559 

เพ่ือให้ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำใช้
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตร และให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรนั้น ตัวแทนศิษย์เก่ำและ
สถำนประกอบกำรมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรเห็นด้วยว่ำ กำรมีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกทักษะกำรใช้
เครื่องมือวิจัยและวิทยำศำสตร์ใหม่ ๆ ช่วยให้นักศึกษำมีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือด้ำน Characterization และ 
Processing และน ำมำใช้ในกำรท ำงำนวิจัยได้ 
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2. ตัวแทนศิษย์เก่ำเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำสัมมนำ  โดยมีกิจกรรมที่ก ำหนดให้
นักศึกษำในหลักสูตรฯ ต้องเลือกเข้ำฟังกำรสัมมนำภำยนอกคณะฯ จ ำนวน 2 ครั้ง และฝึกควำมสำมำรถและควำม
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมสัมมนำโดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยด้วยนักศึกษำเอง และให้นักศึกษำน ำเสนอสัมมนำ
ของตนเอง เป็นภำษำอังกฤษ นักศึกษำสำมำรถท ำได้ และเห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป 

3. ตัวแทนศิษย์เก่ำมีควำมเห็นว่ำกำรได้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยสอนในระหว่ำงศึกษำในระดับปริญญำเอก 
ช่วยท ำให้มีทักษะกำรสื่อสำรและประสบกำรณ์ที่ดีต่อกำรท ำงำนในอนำคต มีกำรเตรียมกำรสอน ซึ่งจะช่วยฝึกให้
นักศึกษำคิดเป็นระบบ ได้ฝึกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี และฝึกให้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรเข้ำสอนและกำรตรวจรำยงำน 

 
6.  การเปรียบเทียบหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน 

 ในกำรร่ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นำนำชำติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) อนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ ได้ท ำกำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงและรำยวิชำใน
หลักสูตรที่เปิดสอนในสถำบันกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพิจำรณำลักษณะรำยวิชำที่เปิดสอน และ
โครงสร้ำงหลักสูตร 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) 
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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) 
 

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 
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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 

   
10) The Univesity of Tokyo, Japan 

 10.1)  Department Materails and Engineering 
10.1.1) International Multidisciplinary Engineering Graduate Program: 

 Materials Science and Engineering 
 

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 ซึ่งได้รับทุนกำรศึกษำจำก
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 

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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Appendix D 

 
Directives on appointment of sub-committees for drafting                         

the Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 
(International Program/Revised Program 2018) and                        

directives on appointment of sub-committees for considering                     
the Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 

(International Program/Revised Program 2018). 
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Appendix E 
 

Table of comparison between former and revised program. 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง 
แบบ 1 (วิทยานิพนธ์)     
 แบบ 1.1      
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ 48 48 48 คงเดิม 
 แบบ 1.2     
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ 72 72 72 คงเดิม 
แบบ 2 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่
ต้องศึกษาเพิ่มเติม) 

    

 แบบ 2.1     
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ 36 36 36 คงเดิม 
  หมวดวิชำบังคับ ไม่น้อยกว่ำ 

12 
6 6 คงเดิม 

  หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 6 คงเดิม 
  จ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ำ 48 48 48 คงเดิม 
 แบบ 2.2     
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ 48 48 48 คงเดิม 
  หมวดวิชำบังคับ ไม่น้อยกว่ำ 

24 
21 21 คงเดิม 

  หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 6 คงเดิม 
  จ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ำ 72 75 75 คงเดิม 

 
2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แบบ 1 (วิทยานิพนธ์)   
แบบ 1.1   
622 791  สัมมนำ 2 622 791  สัมมนำส ำหรับวิทยำกำร

 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 622 792  ทักษะกำรวิจัย รำยวิชำเพ่ิมใหม่ 
622 792 วิทยำนิพนธ์ 622 793 วิทยำนิพนธ์ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ 
แบบ 1.2   
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 592 สัมมนำ 1 622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำร 

 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
622 791  สัมมนำ 2 622 791  สัมมนำส ำหรับวิทยำกำร 

 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 622 792 ทักษะกำรวิจัย รำยวิชำเพ่ิมใหม่ 
622 793 วิทยำนิพนธ์ 622 794 วิทยำนิพนธ์ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ 
แบบ 2 (วิทยานิพนธ์ และมีรายวิชา
ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม) 

  

หมวดวิชาบังคับ 
แบบ 2.1 
รำยวิชำบังคับ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
 
รำยวิชำบังคับ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
 

คงเดิม 
622 711 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิทยำกำรพอลิเมอร์ 

622 711 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิทยำกำรพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 721 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

622 721 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

คงเดิม 

622 791  สัมมนำ 2 622 791  สัมมนำส ำหรับวิทยำกำร 
 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 

เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 622 792 ทักษะกำรวิจัย รำยวิชำเพ่ิมใหม่ 
แบบ 2.2 
รำยวิชำบังคับ 21 หน่วยกิต 

  

622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ 
 ขั้นสูง 

622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ 
 ขั้นสูง 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์ เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 

622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ 
 ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ 

622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ 
 ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 522 รีออลอยีและกระบวน 
 กำรขึน้รูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 

622 522 วิทยำกระแสและกระบวน 
 กำรขึน้รูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 

เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 592 สัมมนำ 1 622 592 สัมมนำส ำหรับวิทยำกำร 

 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 711 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิทยำกำรพอลิเมอร์ 

622 711 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิทยำกำรพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 721 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

622 721 เรื่องพิเศษทำงด้ำน 
 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
622 791  สัมมนำ 2 622 791  สัมมนำส ำหรับวิทยำกำร 

 และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 622 792 ทักษะกำรวิจัย รำยวิชำเพ่ิมใหม่ 
หมวดวิชาเลือก 

แบบ 2.1 
รำยวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
 
รำยวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
 

คงเดิม 
แบบ 2.2 
รำยวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 
รำยวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

622 712 พอลิเมอร์ทำงชีวภำพ ยกเลิก  
622 713 พอลิเมอร์อัจฉริยะ 622 712 พอลิเมอร์อัจฉริยะ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
622 714 วัสดุพอลิเมอร์เสริม 
 องค์ประกอบ 

622 713 วัสดุพอลิเมอร์เสริม 
 องค์ประกอบ 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 715 วัสดุพอลิเมอร์ระดับนำโน 
 

622 714 วัสดุพอลิเมอร์ระดับนำโน 
 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 716 อิลำสโตเมอร์และเทอร์โม 
 พลำสติกอิลำสโตเมอร์ 

ย้ำยไปหลักสูตร วศ.ม. (วิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์) 

 

622 717 กำรเลือกระบบวัสดุ 
 พอลิเมอร์ 

622 715 กำรเลือกระบบวัสดุ 
 พอลิเมอร์ 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 718 พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อ 
 ไฟฟ้ำ 

622 716 พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อ 
 ไฟฟ้ำ 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 722 เทคโนโลยีเครื่องจักรกำร 
 ขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

622 722 เทคโนโลยีเครื่องจักรกำร 
 ขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 723 ต้นแบบรวดเร็ว 
 

ย้ำยไปหลักสูตร วศ.ม. (วิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์) 

 

622 724 กำรออกแบบแม่พิมพ์ 
 

622 723 กำรออกแบบแม่พิมพ์ 
 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

622 725 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 พลำสติก 

622 724 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 พลำสติก 

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 622 725 กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วยกำร
 เติมวัสดุ 

รำยวิชำเพ่ิมใหม่ 

622 731 เรื่องพิเศษทำงด้ำนสมบัติ 
 ของพอลิเมอร์ 

622 731 เรื่องพิเศษทำงด้ำนสมบัติ 
 ของพอลิเมอร์ 

เปลี่ยนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
622 781 เรื่องคัดเฉพำะทำง 
 วิทยำกำรและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 1 

622 781 เรื่องคัดเฉพำะทำง 
 วิทยำกำรและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 1 

คงเดิม 

622 782 เรื่องคัดเฉพำะทำง 
 วิทยำกำรและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 2 

622 782 เรื่องคัดเฉพำะทำง 
 วิทยำกำรและวิศวกรรม 
 พอลิเมอร์ขั้นสูง 2 

คงเดิม 

วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
แบบ 2.1 
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 คงเดิม 

622 794  วิทยำนิพนธ์ 622 795 วิทยำนิพนธ์ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ 
แบบ 2.2 
วิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

 คงเดิม 

622 795  วิทยำนิพนธ์ 622 796 วิทยำนิพนธ์ เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 




