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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25510081108634
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
Master of Engineering Program in Polymer Science and Engineering
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์)
Master of Engineering (Polymer Science and Engineering)
วศ.ม. (วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์)
M.Eng. (Polymer Science and Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญำโท หลักสูตร 2 ปี
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
รับทั้งนักศึกษำไทย และนักศึกษำต่ำงชำติที่สำมำรถสื่อสำร
ด้วยภำษำไทย
เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2561
สภำวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 15/2560 วันที่ 12 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีกำรศึกษำ 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรกระบวนกำรผลิต
8.2 วิศวกรควบคุมคุณภำพ
8.3 นักวิจัย/พัฒนำผลิตภัณฑ์วัสดุพอลิเมอร์หรือที่ปรึกษำในหน่วยงำนเอกชน
8.4 นักวิจัย/นักวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยระดับชำติ
8.5 ทำงำนในสำยงำนบริหำร
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นำงสำวณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์
เลขประจำตัวประชำชน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
คุณวุฒิ D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2003)
วท.บ. (เคมี) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2537)
9.2 นำยวันชัย เลิศวิจิตรจรัส
เลขประจำตัวประชำชน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College,
Chulalongkorn University, Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539)
9.3 นำงสำวสุดศิริ เหมศรี
เลขประจำตัวประชำชน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Chemical Engineering) University of Connecticut, USA (2011)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543)
วท.บ. (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์
เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนพัฒนำที่จัดทำขึ้นให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ และมี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง” มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำรพัฒนำประเทศเพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัด
อยู่ได้อย่ำงมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม จึงจะส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมสมดุลและยั่งยืน
สถำนกำรณ์โลกในปัจจุบันพบว่ำได้เกิด ตลำดใหม่ที่มีกำลังซื้อจำกประเทศบรำซิล รัสเซีย อินเดีย จีน
และแอฟริกำใต้ จึงก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ โดยภูมิภำคเอเชียจะกลำยเป็นศูนย์กลำงพลัง
อ ำนำจทำงเศรษฐกิ จ ของโลก จะมี ก ำรไหลเข้ ำ ของกำรลงทุ น ในภำคกำรผลิ ต สู ง โดยเฉพำะอุ ต สำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ยำนยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งจะกลำยเป็นห่วงโซ่กำรผลิตที่สำคัญของโลกหรือเป็น “โรงงำนผลิตแห่ง
เอเชีย” เพื่อส่งออกสู่ตลำดโลก ทำให้ประเทศไทยต้องพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งกำรพัฒนำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนของกำรผลิต ให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 คือ (1) อุตสำหกรรมยำน
ยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนำไปสู่ยำนยนต์ในอนำคต อำทิ ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (2) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถพัฒนำไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรม
เคมีภัณฑ์ชีวภำพและพลำสติกชีวภำพ (4) อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรที่พัฒนำเป็นอำหำรสุขภำพ อำหำร
สร้ำงสรรค์และอำหำรสำหรับกลุ่มเฉพำะ อำทิ ฮำลำล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐำนต่อยอดสู่อุตสำหกรรมชีวภำพต่ำง ๆ
(5) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติกซึ่งมีกำรต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น อำทิ ผลิตภัณฑ์ยำงล้อ
ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพ และ (6) อุตสำหกรรมที่ใช้ศักยภำพของทุนมนุษย์ อำทิ อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จำกจุดเน้นต่ำง ๆ ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 จะพบว่ำกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำร
นำมำใช้จะกลำยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภำพของประเทศในทุกด้ำน กำรพัฒนำที่
เกิดขึ้นจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ประเทศไทยจะมีกำรเร่งพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิง
ยุทธศำสตร์ในทุกด้ำน ได้แก่ กำรเพิ่มกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งกำรพัฒนำเหล่ำนี้จะต้องดำเนินกำรควบคู่กับกำรเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนกลุ่มที่กำลังจะเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน และกลุ่มที่อยู่ในตลำดแรงงำนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย และกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี รวมถึ งกำรพัฒนำคนในภำพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สำมำรถบริห ำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภำพแวดล้อมกำรดำเนินชีวิตได้อย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทุนมนุษย์จำก
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กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทักษะ และยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขให้ทั่วถึ งใน
ทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบำทสถำบันทำงสังคมในกำรกล่อมเกลำ สร้ำงคนดี มีวินัย มีค่ำนิยมที่ดี และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม นอกจำกนั้น ในช่วงเวลำต่อจำกนี้กำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และเพิ่ม
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของเมืองต่ำง ๆ ให้สูงขึ้นภำยใต้กำรใช้มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ตำมแนวคิดของกำรเตรียมควำมพร้อมของกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชำติฉบับ ที่ 12 ชี้ให้ เห็ นว่ำ เทคโนโลยีพื้นฐำนใน 4 ด้ำน ได้แก่ (1) เทคโนโลยีชีวภำพ
(2) นำโนเทคโนโลยี (3) เทคโนโลยีวัสดุศำสตร์ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม และ (4) เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร
และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้ำน ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศ ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ (2) โปรแกรมอัจฉริยะที่สำมำรถคิดและทำงำนแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่ำง (Internet of
Things) (4) เทคโนโลยีคลำวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้ำวหน้ำ (Advanced Robotics)
(6) ยำนพำหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่
(Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีกำรเก็บพลังงำน (Energy Storage) (9) กำรพิมพ์แบบสำมมิติ (3D
Printing) (10) เทคโนโลยี วัส ดุขั้น ก้ำวหน้ำ (11) เทคโนโลยีกำรขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซขั้นก้ำวหน้ำ และ (12)
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน ดังนั้น กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดจึง เป็น
กุญแจสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีกำรดำรงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุก
วัยในอนำคต
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ จึงได้ปรับปรุงขึ้น
เพื่อมุ่งเน้นกำรผลิตมหำบัณฑิตที่มีทักษะในกำรดำเนินงำนวิจัย กำรใช้เครื่องมือศึกษำและเครื่องจักรขึ้นรูปสำหรับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ขั้นก้ำวหน้ำ มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบและกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง และมี
ควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำและสื่ อสำรด้ว ยภำษำต่ำงประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรและมีจริยธรรมที่ดีในกำรดำรงชีวิตในสังคม นอกจำกนี้ หลักสูตรฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงจิตสำนึกและ
กำรตระหนักรู้ถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำวัสดุพอลิเมอร์ช นิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
ด้ว ยกำรมุ่งเน้ น กำรใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ สู่ อุตสำหกรรมสีเขียวบน
ฐำนควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน หลักสูตรฯ จะส่งเสริมกำร
วิจั ย และพัฒ นำกำรผลิ ต พลำสติกชีว ภำพและกำรนำพลำสติกชีว ภำพไปใช้งำนอย่ำงยั่งยืน รวมถึง กำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในภำคกำรผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ กำรพิมพ์แบบ
สำมมิติ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงำนทดแทน รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภำพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และ
พลังงำนจำกขยะ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นภำควิชำฯ แห่งแรกในประเทศไทยที่
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตที่
สำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรพอลิเมอร์และทักษะในกำรทำงำนวิจัยทำงด้ำนพอลิเมอร์ โดยเน้นกำรจัด
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กำรศึกษำในรูปแบบสหวิทยำกำร ครอบคลุมองค์ควำมรู้พื้นฐำนในสำขำเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศำสตร์ กำรบริหำร
จัดกำร เพื่อควำมเข้ำใจและกำรแก้ปัญหำทำงด้ำนปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และได้มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนบัณฑิตศึกษำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรศึกษำต่อในขั้นสูงขึ้น เป้ำหมำยของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบั ณฑิต สำขำวิช ำวิทยำกำรและวิ ศวกรรมพอลิ เ มอร์ สอดคล้ องวิสั ยทั ศน์ ข องมหำวิท ยำลั ย ศิล ปำกร คื อ
“ศิลปำกรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำแห่งกำรสร้ำงสรรค์” จึงได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และนักวิจัย
ให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรทำงำนวิจัย
โดยมุ่งเน้นให้ผลิตมหำบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำ งสร้ำงสรรค์เพื่อทำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรผลิต
ทำงวัสดุพอลิเมอร์ทั้งที่มำจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีภำยในประเทศ และวัสดุพอลิเมอร์ที่มำจำกธรรมชำติ (เช่น
แป้ ง และยำงธรรมชำติ) ซึ่งสำมำรถใช้ทดแทนวัส ดุสั งเครำะห์ ได้โ ดยไม่เกิดปัญหำต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งกำร
สร้ำงสรรค์วัสดุนำโนจำกวัสดุพอลิเมอร์เพื่อกำรใช้งำนที่หลำกหลำยในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรแพทย์ หรือ
ด้ำนพลังงำนทดแทน นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยจำกวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชำติที่มีส่วนในกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคมของประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพเพื่อใช้ในกำรเกษตร กำรใช้นำโนเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำย้อมสีธรรมชำติให้มีมูลค่ำเพิ่ม กำรนำเส้นใยธรรมชำติจำกท้องถิ่นมำผลิตเป็นวัสดุพอลิเมอร์คอม
พอสิต ทำให้เกิดกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ของชุมชนให้สู่ระดับสำกล เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์อย่ำง
ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นกำรพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับสูงทำงด้ำนสำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ และมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรบูรณำกำรศำสตร์ และมีจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพนักวิจัย
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั กสู ตรที่ มุ่ งผลิ ต มหำบั ณ ฑิ ตสำขำวิ ช ำวิ ท ยำกำรและวิศ วกรรมพอลิ เ มอร์ที่ มี คุ ณภำพ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ มีควำมชำนำญในกำรวิจัยทั้งทำงด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมพอลิเมอร์ของประเทศไทยให้สำมำรถแข่งขัน
ได้ในระดับอำเซียน และระดับนำนำชำติ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำม
ชำนำญในด้ำนกระบวนกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรจัดกำรที่ดี
1.3.2 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสมบูรณ์ทั้งกำยและจิตใจ มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ ำที่และสั งคม มีจ รรยำบรรณต่ อวิ ช ำชี พ รวมทั้งมีควำมเป็นผู้ น ำและมีคุ ณ ธรรม และเป็ น ผู้
ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ
1.3.3 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตในสำขำขำดแคลนเพื่อสนองควำมต้องกำรกำลังคนด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ ทั้งในภำครัฐฯ และเอกชน และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และ
อุตสำหกรรมพอลิเมอร์ของประเทศ
1.3.4 เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตลอดจนศึกษำกำรนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำช่วยพัฒนำวิชำกำรในด้ำนนี้ของประเทศให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น และกำรนำผลงำนวิจัยมำใช้
ในภำคอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ภำยใน 5 ปี

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำ 1. มคอ. 3 ทุกรำยวิชำ
ในหลักสูตรตำมแบบ มคอ. 3
2. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำร 2. มคอ. 5 ทุกรำยวิชำที่เปิดสอน
ของรำยวิชำ ตำมแบบ มคอ. 5
3. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำร 3. มคอ. 7 ประจำปี
ของหลักสูตรตำมแบบ มคอ. 7
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และควำมต้องกำรของประเทศ
ภำยใน 5 ปี

นำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ภำยใน 3 ปี

มคอ. 2

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
กำรประเมินหลักสูตรเพื่อกำร
รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร
ปรับปรุงโดยพิจำรณำจำก ผลกำร
ดำเนินงำน กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของหลักสูตร กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิต
และภำวะกำรได้งำนทำของ
มหำบัณฑิต
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำน บทควำมที่ได้รับกำรเผยแพร่หรือ
วิชำกำรของคณำจำรย์และ
กำรนำเสนอผลงำนวิจยั
นักศึกษำในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำค ข้อกำหนดต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อำจมีกำรจัดกำรศึกษำภำคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภำคกำรศึกษำต้น
เดือนสิงหำคม – ธันวำคม
ภำคกำรศึกษำปลำย
เดือนมกรำคม – พฤษภำคม
ภำคกำรศึกษำพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1
สำเร็จปริญญำตรีเกียรตินิยม วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือ
เทียบเท่ำโดยควำมเห็นชอบของภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
สำเร็จปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือเทียบเท่ำโดย
ควำมเห็นชอบของภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ
2.2.3 ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำตำมข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิท ยำลั ย
ศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง และข้อกำหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัคร
เข้ำศึกษำได้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษำบำงสำขำมีพื้นฐำนไม่เพียงพอในควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำกำรพอลิเมอร์หรือวิศวกรรม
พอลิเมอร์
2.3.2 นักศึกษำขำดควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวิจัย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 นักศึกษำอำจต้องศึกษำรำยวิชำพื้นฐำนบำงรำยวิชำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์ของภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ
2.4.2 นักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียนรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยและรำยวิชำสัมมนำโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จำนวนที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

ปี 2561
25
25
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
25
25
25
25
25
25
50
50
50
25
25
25

ปี 2565
25
25
50
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
รวมรายรับ

2561
738,125
1,231,875
3,329,992
5,299,992

2562
1,476,250
2,463,750
4,203,210
8,143,210

ปีงบประมาณ
2563
1,476,250
2,463,750
4,335,105
8,275,105

2564
1,476,250
2,463,750
4,474,914
8,414,914

2565
1,476,250
2,463,750
4,623,111
8,563,111
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
ทุนกำรศึกษำ
รำยจ่ำยระดับมหำวิทยำลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำครุภัณฑ์เพื่อกำรพัฒนำ
หลักสูตร
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จำนวนนักศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

2,073,825
748,788
800,000
738,125
4,360,738

2,198,255
1,497,576
800,000
1,476,250
5,972,081

2,330,150
1,497,576
800,000
1,476,250
6,103,976

2,469,959
1,497,576
800,000
1,476,250
6,243,785

2,618,156
1,497,576
800,000
1,476,250
6,391,982

507,379
800,000

507,379
800,000

507,379
800,000

507,379
800,000

507,379
800,000

1,307,379
5,668,117
25
226,725

1,307,379
7,279,460
50
145,589

1,307,379
7,411,355
50
148,227

1,307,379
7,551,164
50
151,023

1,307,379
7,699,361
50
153,987

2564

2565

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ 170,000 บำทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
[ ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทำงไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550
(ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ แบ่งเป็น 2
แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 1
วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร มีค่ำเทียบเท่ำ
แผน ก แบบ ก 2
วิชำบังคับ
วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ

2
1
36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
2
1
6
12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษำในแผน ก แบบ ก 2 ที่มีควำมรู้พื้นฐำนไม่เพียงพอ อำจจะต้องศึกษำรำยวิช ำ
พื้นฐำนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ตำมดุลยพินิจ ของคณะกรรมกำรอำนวยกำรสอบ
ของสำขำวิชำ เพิ่มเติมจำกหน่วยกิตที่กำหนดตำมหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร แต่จะต้องผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กำหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสำมหลัก
เลขสำมหลักแรก เป็นเลขประจำหน่วยงำนที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น ๆ ดังนี้
622
สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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เลขสำมหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชำ ดังนี้
เลขตัวแรก หมำยถึง ระดับกำรศึกษำ
5-6 หมำยถึง ระดับปริญญำโท
เลขตัวที่สอง หมำยถึง กลุ่มของรำยวิชำ
1
หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนวิทยำกำรพอลิเมอร์
2
หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์
3
หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนสมบัติของพอลิเมอร์
4
หมำยถึง กลุ่มวิชำทำงด้ำนวัสดุพอลิเมอร์
5
หมำยถึง กลุ่มวิชำด้ำนกำรจัดกำรที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรมพอลิเมอร์
8
หมำยถึง กลุ่มวิชำเฉพำะทำงด้ำนพอลิเมอร์
9
หมำยถึง กลุ่มวิชำที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยและสัมมนำ และ
วิทยำนิพนธ์
เลขตัวที่สำม หมำยถึง ลำดับที่ของรำยวิชำ
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รำยวิชำบรรยำย 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
รำยวิชำฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติกำร 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
รำยวิชำฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำม 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
รำยวิชำวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
ในแต่ละรำยวิชำกำหนดเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยกิตจำก จำนวนชั่วโมงบรรยำย (บ) ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษำต้องศึกษำด้วยตนเองนอกเวลำเรียน (น) ต่อ 1 สัปดำห์แล้วหำรด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด
ดังนี้
จำนวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
กำรเขียนหน่วยกิตในรำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำนั้น
เลขตัวที่สอง สำม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจำนวนชั่วโมงบรรยำยต่อสัปดำห์
เลขตัวที่สำมบอกจำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดำห์
เลขตัวที่สี่บอกจำนวนชั่วโมงศึกษำนอกเวลำต่อสัปดำห์
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3.1.3.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
(ก) วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 2 หน่วยกิต
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)

2*(2-0-4)

(ข) วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 1 หน่วยกิต
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Seminar in Polymer Science and Engineering I)
(ค) วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต)
622 691 วิทยำนิพนธ์
(Thesis)

มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
(ก) หมวดวิชำบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
(Advanced Polymer Synthesis)
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
(Polymer Physics)
622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
(Advanced Polymer Characterization)
622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
(Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering)
622 522 วิทยำกระแสและกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
(Advanced Rheology and Polymer Processing)
622 541 พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ
(Biobased and Biodegradable Polymers)
(ข) วิชำระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 2 หน่วยกิต
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)

1*(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2*(2-0-4)

* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S
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(ค) วิชำสัมมนำ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 1 หน่วยกิต
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Seminar in Polymer Science and Engineering I)
(ง) หมวดวิชำเลือก จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
622 514 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
(Physical Chemistry of Polymers)
622 515 พอลิเมอร์ผสม
(Polymer Blends)
622 516 กำรดัดแปรพื้นผิวและพอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่ฟังก์ชัน
(Surface Modification and Functionalized Polymers)
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่
(Polymer Recycling)
622 518 อิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์
(Elastomers and Thermoplastic Elastomers)
622 523 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยขั้นสูงในพอลิเมอร์
(Advanced Transport Phenomena in Polymers)
622 524 กำรจำลองพลศำสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
(Computational Fluid Dynamics Simulation)
622 525 กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Engineering Controls in Polymer Processing)
622 526 ต้นแบบรวดเร็ว
(Rapid Prototyping)
622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์
(Mechanical Behavior of Polymers)
622 532 สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
(Thermal and Physical Properties of Polymers)
622 533 กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์และกำรทำให้พอลิเมอร์เสถียรขั้นสูง
(Advanced Polymer Degradation and Stabilization)
622 534 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
(Polymer Product Design)
622 542 วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง
(Advanced Composite Materials)

มคอ. 2
1*(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S
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622 543
622 544
622 545
622 551
622 552
622 553
622 581
622 582

มคอ. 2

สิ่งทอเทคนิค
(Technical Textiles)
วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนำโน
(Carbon Materials and Micro-/Nano-Technology)
วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง
(Advanced Biomedical Materials)
นวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
(Innovation and Entrepreneurship)
กำรประกันคุณภำพ
(Quality Assurance)
ระบบกำรผลิตสมัยใหม่
(Modern Manufacturing Systems)
เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Selected Topics in Polymer Science and Engineering I)
เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Selected Topics in Polymer Science and Engineering II)

(จ) วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 12 หน่วยกิต
622 692 วิทยำนิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มีค่ำเทียบเท่ำ 12 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสวิชา
622 591

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
2*(2-0-4)
-

ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสวิชา
622 592
622 691

ชื่อรายวิชา
สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
1*(0-2-1)
12
12

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสวิชา
622 691

ชื่อรายวิชา
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสวิชา
622 691

ชื่อรายวิชา
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสวิชา
622 511
622 512
622 521
622 591

ชื่อรายวิชา
กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
พอลิเมอร์ฟิสิกส์
วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
ระเบียบวิธีวิจัย
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2*(2-0-4)
9

ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสวิชา
622 513
622 522
622 541
622 592

ชื่อรายวิชา
กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
วิทยำกระแสและกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ
สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1*(0-2-1)
9

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสวิชา
622 692

ชื่อรายวิชา
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
วิชำเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6
3
9

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสวิชา
622 692

ชื่อรายวิชา
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
วิชำเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
6
3
9

* นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลกำรศึกษำเป็น S
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
622 511 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Polymer Synthesis)
นิพจน์อัตรำและกำรควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์ด้วยปฏิกิริยำกำร
เตรียมพอลิเมอร์แบบควบแน่นและแบบลูกโซ่ ปฏิกิริยำกำรเตรียมพอลิเมอร์ร่วมและกำรควบคุมกำร
จัดเรียงมอนอเมอร์ในสำยโซ่พอลิเมอร์ร่วม ระบบที่ใช้เตรียมพอลิเมอร์ในอุตสำหกรรม กำรสังเครำะห์
พอลิเมอร์ด้วยระบบอิมัลชั่น กำรควบคุมอัตรำเร็วและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่เตรียมจำก
ระบบอิมัลชั่น และกำรประยุกต์ในอุตสำหกรรม กำรเกิด พอลิเมอร์แบบคอนโทรล/ลิฟวิ่งแรดิคัล กำร
เกิดพอลิเมอร์แบบเมตำทีซิส กำรเกิดพอลิเมอร์แบบเคลื่อนย้ำยหมู่ กำรเกิดพอลิเมอร์แบบใช้พลำสมำ
กำรเกิดพอลิเมอร์แบบใช้ซอนอเคมี กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ซิลิโคน กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวกับกระบวนกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่
622 512

พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
โครงรู ป โมเลกุล ของพอลิ เมอร์แบบอุดมคติและแบบเป็นจริง พลศำสตร์ของโมเลกุล
พอลิเมอร์ วิสโคอิลำสติกเชิงเส้นของพอลิเมอร์ ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์แบบอสัณฐำนและแบบผลึ ก
อุณหภูมิทรำนซิชันและปริมำตรอิสระของพอลิเมอร์ สมบัติอิลำสติกของวัสดุประเภทยำง กรณีศึกษำ
งำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ฟิสิกส์

622 513

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Polymer Characterization)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัณฐำนวิทยำ กระบวนกำรขึ้นรูป และสมบัติของพอลิเมอร์ เทคนิค
ในกำรหำมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทำงควำมร้อน
กำรวิเครำะห์ ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของพอลิ เมอร์ด้วยเทคนิคทำงไมโครสโคปี กำรประยุกต์
เทคนิ ค ทำงสเปกโตรสโคปี แ ละเทคนิ ค กำรเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ใ นกำรพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข อง
พอลิ เมอร์ เทคนิ คที่ใช้ในกำรพิสู จน์เ อกลั ก ษณ์ ทำงพลศำสตร์ข องพอลิ เ มอร์ กำรฝึ กปฏิบั ติ แ ปล
ควำมหมำยของข้อมูลกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ ของพอลิเมอร์ กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิคกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์

622 514

เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Physical Chemistry of Polymers)
อุณหพลศำสตร์ของสำรละลำยพอลิ เมอร์และพอลิ เมอร์ผ สม ทฤษฎีและเทคนิค กำร
ทดลองเกี่ยวกับสำรละลำยพอลิเมอร์ วิธีกำรทำงฟิสิกส์สำหรับใช้หำโครงรูปโมเลกุลของพอลิเมอร์
กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
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622 515

พอลิเมอร์ผสม
3(3-0-6)
(Polymer Blends)
แนวคิดพื้นฐำนที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม ทฤษฎีอุณหพลศำสตร์และกำรทดลองที่ใช้ห ำ
กำรเข้ำกันได้อย่ำงเป็นเนื้อเดียวของพอลิเมอร์ผสม กำรทำให้เข้ำกันได้ วิทยำกระแสของพอลิเมอร์
ผสม ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมบั ติ ข องพอลิ เ มอร์ ผ สม กำรประยุ ก ต์ พ อลิ เ มอร์ ผ สมประเภทต่ ำ ง ๆ
กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ผสม

622 516

การดัดแปรพื้นผิวและพอลิเมอร์ที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชัน
3(3-0-6)
(Surface Modification and Functionalized Polymers)
แรงบนพื้นผิว กำรดัดแปรพื้นผิวของพอลิเมอร์โดยวิธี ทำงฟิสิกส์ ทำงเคมีและทำงชีวภำพ
กำรกรำฟต์บนพื้นผิวพอลิเมอร์ กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพื้นผิวพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ที่
พื้นผิว กำรประยุ กต์งำนพอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่ฟังก์ชันในทำงเคมี ทำงชีวกำรแพทย์ และทำง
เทคโนโลยีอื่น ๆ

622 517

พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่
3(3-0-6)
(Polymer Recycling)
กำรจัดกำรปัญหำขยะพอลิเมอร์อย่ำงยั่งยืนด้วยแนวทำงกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซ้ำ กำรแปร
ใช้ใหม่และกำรเผำเพื่อพลังงำน กำรแยกจำพวกและกำรคัดแยกขยะพอลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีต่ำง ๆ
กำรลดขนำดของขยะพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ กระบวนกำรหลอมขยะเทอร์โมพลำสติกนำมำแปรใช้ใหม่
และกำรกรองกำรปนเปื้อน กำรจัดกำรขยะเทอร์โมเซ็ตและขยะผสมจำกพอลิเมอร์ กระบวนกำรแตก
สลำยสำยโซ่พอลิเมอร์ด้วยควำมร้อนและด้วยตัวทำละลำย พลังงำนจำกขยะพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่
กรณีศึกษำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรนำพอลิเมอร์กลับมำแปรใช้ใหม่

622 518

อิลาสโตเมอร์และเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
3(3-0-6)
(Elastomers and Thermoplastic Elastomers)
อิ ล ำสโตเมอร์ ช นิ ด ใหม่ แ ละเทอร์ โ มพลำสติ ก อิ ล ำสโตเมอร์ ใ นปั จจุ บั น องค์ ป ระกอบ
สั ณ ฐำนวิ ท ยำ สมบั ติ และกำรประยุ ก ต์ ข องอิ ล ำสโตเมอร์ แ ละเทอร์ โ มพลำสติ ก อิ ล ำสโตเมอร์
นวัตกรรมของกระบวนกำรขึ้นรูปของอิลำสโตเมอร์ชนิดใหม่และเทอร์โมพลำสติก อิลำสโตเมอร์ใน
ปัจจุบัน
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622 521

วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Applied Mathematical Methods for Polymer Engineering)
หลักกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรทำควำมเข้ำใจและแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำพอลิเมอร์ วิธีวิเครำะห์ที่ใช้ในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ กำรวิเครำะห์ควำมเค้นและ
ควำมเครียดในของแข็ง กรณีศึกษำกลศำสตร์ของของไหลที่เกี่ยวข้องกับวิทยำกระแส สมกำรกำรถ่ำย
โอนมวลและพลังงำน สมบัติวิสโคอิลำสติกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ แบบจำลอง
ทำงคณิตศำสตร์ กำรประยุกต์สมกำรทำงคณิตศำสตร์เพื่อใช้ในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ประกอบ
ด้วยกำรอัดรีดและกำรฉีด

622 522

วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Rheology and Polymer Processing)
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งแรงเค้ น และควำมเครี ย ดในสมกำรเทนเซอร์ ส ำหรั บ ของแข็ ง
อิล ำสติกและของไหลนิ ว โตเนียน แบบจำลองทำงวิทยำกระแสของของไหลที่ ไม่เป็นนิว โตเนี ย น
พื้นฐำนเชิงทฤษฎีของเครื่องคำปิลำรีรีโอมิเตอร์ และเครื่องรีโอมิเตอร์แบบหมุน กำรฝึกปฏิบัติแปล
ควำมหมำยของข้อมูลวิทยำกระแส กำรประยุกต์แบบจำลองทำงวิทยำกระแสและกลศำสตร์ ควำม
ต่อเนื่องในกำรอัดรีด กำรฉีดขึ้นรูป กำรเป่ำฟิล์ม และกำรรีดแผ่น กรณีศึกษำในกำรใช้แบบจำลองทำง
วิทยำกระแสสำหรับกำรออกแบบสกรูและหัวขึ้นรูป

622 523 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายขั้นสูงในพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Advanced Transport Phenomena in Polymers)
ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่ อนย้ ำยและปฏิ บัติ กำรเฉพำะหน่ว ย ทบทวนหลั กกำรถ่ำ ยโอน
โมเมนตัม ควำมร้อนและมวลสำร ควำมสำคัญของหลักกำรถ่ำยโอนโมเมนตัม ควำมร้อน และมวล
สำรที่มีต่อกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ ปัญหำกำรถ่ำยโอนโมเมนตัม ควำมร้อน และมวลสำรพร้อม
กัน ตัว อย่ ำงกำรคำนวณในอุตสำหกรรมพอลิ เ มอร์และกระบวนกำรที่เ กี่ยวข้ องกับ กำรถ่ ำ ยโอน
โมเมนตัม ควำมร้อน และมวลสำร กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์กำร
เคลื่อนย้ำยขั้นสูงในพอลิเมอร์
622 524

การจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics Simulation)
สมกำรพื้นฐำนกำรเคลื่อนที่ของของไหล สมกำรกำรถ่ำยเทโมเมนตัม ควำมร้อนและมวล
สำร สภำวะค่ ำ เริ่ ม ต้ น และขอบเขต เทคนิ ค กำรหำค ำตอบเชิ ง ตั ว เลขบนคอมพิ ว เตอร์ กำรวำด
แบบจำลอง กำรแบ่งบริเวณคำนวณ กำรกำหนดค่ำสภำวะเริ่มต้นและสภำวะขอบเขต กำรแก้ปัญหำ
ด้วยเทคนิคคำนวณเชิงตัวเลข กำรนำเสนอผลกำรจำลอง กรณีศึกษำกำรจำลองกำรไหลของของไหล
แบบปั่นป่วน กำรไหลของของไหลที่อัดตัวได้ กำรจำลองกำรเผำไหม้ กำรไหลหลำยวัฏภำค กำรไหล
ในคอลัมน์ฟลูอิดไดซ์ และกำรไหลของพอลิเมอร์เหลวในแม่พิมพ์
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622 525

การควบคุมเชิงวิศวกรรมในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Engineering Controls in Polymer Processing)
เทคนิคของกำรควบคุมที่ใช้กับเครื่องมือและกระบวนกำรในกระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์
ทฤษฎีกำรควบคุ มแบบเชิง เส้ น และไม่เชิ งเส้ น เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวัด และในกำรควบคุ ม ระดั บ
อุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ กำรออกแบบกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ใน
กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์ เทคนิคในกำรทดสอบแบบพลศำสตร์ กำรควบคุมกระบวนกำรผลิตแบบ
อัตโนมัติ กำรสร้ำงแบบจำลองและกำรจำลองสถำนกำรณ์ในกำรอัดรีดและกำรฉีด ขึ้นรูป ชนิดของตัว
ควบคุม ตัวแปลงสัญญำณ ตัวควบคุมในลำดับสุดท้ำย ระบบปฏิสัมพันธ์และกำรประยุกต์

622 526

ต้นแบบรวดเร็ว
3(3-0-6)
(Rapid Prototyping)
กำรสร้ำงต้นแบบรวดเร็ว สเตอริโอลิโทกรำฟฟี กำรพิมพ์ด้วยกำรซ้อนแผ่นวัสดุ กำรให้
ควำมร้อนด้วยแสงเลเซอร์อย่ำงจำเพำะ กำรสร้ำงแบบจำลองด้วยกำรหลอมตกสะสม กำรบ่มจำกผง
อนุภำคให้เป็นของแข็ง กรณีศึกษำกำรสร้ำงต้นแบบรวดเร็ว

622 531

พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Polymers)
วิ ส โคอิ ล ำสติ ก เชิ ง เส้ น กำรคื บ กำรผ่ อ นคลำยควำมเค้ น ปรำกฏกำรณ์ เ ชิ ง กลแบบ
พลศำสตร์ หลักกำรของกำรซ้อนทับระหว่ำงเวลำและอุณหภูมิ ควำมเป็นอิลำสติกของยำง พฤติกรรม
กำรแตกหักและกำรผิดรูปของวัสดุพอลิเมอร์ สัณฐำนวิทยำและกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ กรณีศึกษำ
งำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์

622 532

สมบัติเชิงความร้อนและเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Thermal and Physical Properties of Polymers)
สมบั ติเชิงควำมร้อนของพอลิ เมอร์ พฤติกรรมทำงไฟฟ้ำและแม่เหล็ กของพอลิ เ มอร์
สมบั ติ เ ชิ ง เสี ย งและเชิง แสงของพอลิ เมอร์ สมบั ติ ก ำรแพร่ ข องพอลิ เ มอร์ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ำง
โครงสร้ำงพอลิเมอร์และสมบัติเชิง ฟิสิกส์และเชิงควำมร้อน กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมเชิงควำมร้อนและเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์

622 533

การแตกสลายของพอลิเมอร์และการทาให้พอลิเมอร์เสถียรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Polymer Degradation and Stabilization)
โครงสร้ำงและเสถียรภำพของพอลิ เมอร์ กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ ด้ว ยควำมร้ อ น
กลไกกำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ภำยใต้สภำวะต่ำง ๆ วิธีกำรเพิ่มเสถียรภำพของพอลิเมอร์โดยกำรใช้
สำรเติมแต่งหรือเทคนิคอื่น กำรประยุกต์แนวคิดเหล่ำนี้ในอุตสำหกรรม งำนวิจัยในปัจจุบัน
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622 534

การออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Product Design)
หลั ก กำรและแนวคิ ด กำรออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกกลศำสตร์ วิ ศ วกรรม สมบั ติ ข อง
พอลิเมอร์ และข้อพิจำรณำทำงกระบวนกำรขึ้นรูป กำรออกแบบและกำรดัดแปรรูปร่ำงและโครงสร้ำง
ของผลิตภัณฑ์สำหรับกำรใช้ ข้อพิจำรณำกำรออกแบบโครงสร้ำงและกำรประกอบ

622 541

พอลิเมอร์จากชีวภาพและพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biobased and Biodegradable Polymers)
แนวคิดพื้นฐำนที่เกี่ยวกับ พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ
กำรสังเครำะห์ สมบัติ และกำรประยุกต์พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ
กระบวนกำรย่ อยสลำยทำงชีว ภำพ กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพอลิ เมอร์ จ ำก
ชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ

622 542

วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Composite Materials)
กลศำสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบด้วยอนุภำคโลหะ วัสดุ
เชิงประกอบโลหะ วัสดุ เชิงประกอบชนิดเซอเม็ต วัสดุเชิงประกอบยำง วัสดุ เชิงประกอบพลำสติก
สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบด้วยเส้นใย สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบแบบแผ่นซ้อน

622 543

สิ่งทอเทคนิค
3(3-0-6)
(Technical Textiles)
โครงสร้ำงเส้นใยและกระบวนกำรผลิตเส้นใยแบบพื้นฐำน เส้นใยเทคนิค กระบวนกำร
ผลิตเส้นใยเทคนิคแบบเส้นใยสั้น กระบวนกำรผลิตเส้นใยเทคนิคแบบใยยำวต่อเนื่อง สมบัติเชิงกลของ
เส้นใยเทคนิค สิ่งทอเทคนิคที่ผลิตจำกคำร์บอน โบรอน ซิลิกอนคำร์ไบด์ และเคฟลำร์ กำรผสมเส้นใย
กำรย้อมและกำรปรับแต่งเส้นใยสมัยใหม่ เส้นใยที่มีกำรปรับสภำพผิวด้วยกำรห่อหุ้ม

622 544

วัสดุคาร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน
3(3-0-6)
(Carbon Materials and Micro-/Nano-Technology)
แนวคิดพื้นฐำนทีเ่ กี่ยวกับวัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนำโน โครงสร้ำงใน
วัสดุคำร์บอน สมบัติเชิง ฟิสิกส์และเชิงเคมีของวัสดุคำร์บอน กำรสังเครำะห์ กำรพิสูจน์เอกลั กษณ์
และกำรใช้ของวัสดุคำร์บอน กรณีศึกษำงำนวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวกับวัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยี
ระดับไมโครและนำโน
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622 545

วัสดุชีวการแพทย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Biomedical Materials)
พอลิเมอร์ โลหะ เซรำมิกส์ และวัสดุเชิงประกอบสำหรับวัสดุชีวกำรแพทย์ กำรจำแนก
และสมบัติ วัสดุชีวกำรแพทย์แบบใหม่และกำรนำไปใช้ในงำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ไฮโดรเจล สำย
เปปไทด์ที่สำมำรถประกอบตัวเองได้ วัสดุปลูกถ่ำย วัสดุโครงร่ำง วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ระบบนำส่งยำที่
ใช้พอลิเมอร์ อุปกรณ์ที่มีโครงสร้ำงนำโน กำรปรับปรุงพื้นผิวสำหรับกำรนำไปใช้ทำงชีววิทยำ วัสดุและ
พื้นผิวที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิต วัสดุหรือพื้นผิวที่ได้แรงบันดำลใจจำกสิ่งมีชีวิต กำรพิมพ์แบบสำมมิติ
สำหรับใช้ในงำนชีวกำรแพทย์ ควำมปลอดภัยในกำรใช้วัสดุ ควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพของวัสดุกับ
เนื้อเยื่อ จรรยำบรรณกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ

622 551

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ที่มำของนวัตกรรมรูปแบบต่ำง ๆ กระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม
และประเด็นกำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี แนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรในเชิง
พำณิชย์ กำรสร้ำงธุรกิจและกระบวนกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง

622 552

การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)
กำรประกันคุณภำพในธุรกิจ กระบวนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ แนวคิดรวบยอดของผลิตภัณฑ์
กำรออกแบบและกำรผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงกระบวนกำรผลิ ตและคุ ณ ภำพของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทำงกำรบริหำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ มุมมองทำงด้ำนคุณภำพ กำร
เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ ข องคุณ ภำพ แนวคิด เทคนิคและระบบคุ ณภำพที่ส ำคั ญ บทบำทและกำร
ประยุกต์ระบบประกันคุณภำพในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์
กำรตลำด กำรวิจั ย และพัฒ นำ กำรผลิ ต กำรตรวจสอบ กำรขำยและบริกำรหลั งกำรขำย ระบบ
มำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ

622 553

ระบบการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Manufacturing Systems)
แนวคิดและระบบกำรผลิตสมัยใหม่ ระบบกำรผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบกำรผลิตแบบลีน
กำรผลิตสินค้ำจำนวนมำกตำมคำสั่ง ระบบกำรผลิตที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรเสมือน ระบบ
กำรผลิตที่ปรับตัวได้รวดเร็ว องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรเปรียบเทียบระบบกำรผลิตแบบดั้งเดิมกับ
ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ กำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
ระบบกำรผลิต
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622 581

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Polymer Science and Engineering I)
เรื่องคัดเฉพำะที่กำลังเป็นที่น่ำสนใจทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์

622 582

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Polymer Science and Engineering II)
เรื่องคัดเฉพำะที่กำลังเป็นที่น่ำสนใจทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยเนื้อหำ
ไม่ซ้ำกับรำยวิชำ 622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1

622 591

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
(Research Methodology)
เงื่อนไข : วิชำนี้วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U
จรรยำบรรณนักวิจัย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรแก้ปัญหำ แนวคิดเกี่ยวกับกำร
วิจัยและตัวอย่ำงของงำนวิจัย ขั้นตอนและกำรทำงำนวิจัยอย่ำงมีระบบ กำรกำหนดหัวข้องำนวิจัย
กำรออกแบบกำรทดลอง กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรเตรียม
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรเตรียมรำยงำนวิจัย เทคนิคกำรนำเสนองำนวิจัย ทักษะในกำรวิเครำะห์
ส ำหรั บ กำรตอบป้ องกัน กำรเผยแพร่ผ ลงำนวิจัย กำรเขียนบทคัดย่อ กำรพัฒ นำทักษะในกำรใช้
เครื่องมือเพื่อกำรวิจัย

622 592

สัมมนาสาหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
1(0-2-1)
(Seminar in Polymer Science and Engineering I)
เงื่อนไข : วิชำนี้วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U
กำรอ่ำนบทควำมอย่ำงครอบคลุม กำรประมวลข้อมูลจำกบทควำมวิจัย ที่น่ำสนใจและ
ทันสมัยในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ กำรเรียบเรียงเนื้อหำจำกบทควำมวิจัยที่
คัดเลือกสำหรับกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียนด้วยภำษำอังกฤษ จรรยำบรรณและจริยธรรมของนักวิจัยใน
กำรอ้ำงอิงแหล่ งที่มำของเนื้อหำในกำรนำเสนอ บังคับกำรเข้ำร่ว มสั มมนำและส่ งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์

622 691

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชำบังคับก่อน : 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
วิทยำนิ พนธ์งำนวิจัยเฉพำะบุค คล ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ ปรึ กษำในสำขำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์สำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1
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วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชำบังคับก่อน : 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
วิทยำนิ พนธ์งำนวิจัยเฉพำะบุค คล ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ ปรึ กษำในสำขำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์สำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 2
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์

2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
วันชัย เลิศวิจิตรจรัส
3

3

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
สุดศิริ เหมศรี
3

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
D.Eng. (Plastics Engineering)
University of Massachusetts
Lowell, USA (2003)
วท.บ. (เคมี)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2537)
Ph.D. (Polymer Science)
The Petroleum and
Petrochemical College,
Chulalongkorn University,
Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539)
Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Connecticut,
USA (2011)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543)
วท.บ. (เคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
5
4

5

5

3

4

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์

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

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
5
4
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
วันชัย เลิศวิจิตรจรัส

3

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
สุดศิริ เหมศรี

4

รองศำสตรำจำรย์
มำณพ ปำนะโปย

5

รองศำสตรำจำรย์
อำชำไนย บัวศรี

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Polymer Science)
The Petroleum and
Petrochemical College,
Chulalongkorn University,
Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539)
Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Connecticut,
USA (2011)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2543)
วท.บ. (เคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2546)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี (2543)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2547)
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2545)

มคอ. 2
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
5
5

3

4

3

3

3

2
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

6

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
จันทร์ฉำย ทองปิ่น

7

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์

8

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
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)
Ph.D. (Polymer Science and
Technology)
Mahidol University, Thailand
(2005)
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2541)
Ph.D. (Polymer Science)
The Petroleum and
Petrochemical College,
Chulalongkorn University,
Thailand (2003)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539)

มคอ. 2
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
5
4

5

4

5

4
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ลาดับ
9

10

11

12

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ปำเจรำ พัฒนถำบุตร

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Materials Science and
Metallurgy : Polymer
Technology) University of
Cambridge, UK (1999)
วท.บ. (วัสดุศำสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2536)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
D.Eng. (Plastics Engineering)
พูนทรัพย์ ตรีภพนำถกูล
University of Massachusetts
Lowell, USA (2006)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2541)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2539)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
Dr.-Ing. (Chemical Engineering)
ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
Friedrich-Alexander
Universitaet- ErlangenNuernberg, Germany (2005)
M.Sc. (Chemical Engineering)
University of Wales, UK (1998)
วท.บ. (เคมี)
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2538)
อำจำรย์ ดร.ศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science)
Hohenheim University,
Germany (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2542)
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2536)

มคอ. 2
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
5
4

5

5

5

4

3

3
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
อำจำรย์ ดร.อำนำจ
สิทธัตตระกูล

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

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (กำรฝึกงำน หรือ สหกิจศึกษำ)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำ ในด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรม พอลิเมอร์ของ
ประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนมีกำรนำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ โดยเฉพำะเพื่อลดกำรนำเข้ำและกำรพึ่งพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ซึ่งจะช่ วยเพิ่มศักยภำพกำร
แข่งขัน ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมไปถึงกำรนำไปสู่ กำรเป็นสังคมฐำนควำมรู้ในอนำคต ดั งนั้นจึง
กำหนดให้นักศึกษำทุกแผนกำรศึกษำต้องทำงำนวิจัยในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ภำยใต้กำร
ควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยกำรทำงำนวิทยำนิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร สำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1 หรือ ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่
มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) สำหรับนักศึกษำแผน ก
แบบ ก 2 เพื่อเป็นกำรยืนยันถึงมำตรฐำนของงำนวิจัยที่ได้ศึกษำ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ในกำรทำงำนวิจัย ในระดับปริญญำมหำบัณฑิต มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน คือ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2

ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 – ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2
ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 – ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2

5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2

วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 36 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 12 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
มีกำรกำหนดให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทุกแผนกำรศึกษำต้องผ่ำนรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย และ
รำยวิชำสัมมนำ และเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550
และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และมีกำรจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ และควบคุมให้จำนวนและคุณวุฒิประสบกำรณ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
5.6 กระบวนการประเมินผล
กำรประเมินผลกำรศึกษำ เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2550 และระเบี ย บบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ว่ ำ ด้ ว ยแนวทำงปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ กำรอนุมัติหัวข้อและ
โครงกำรวิทยำนิพนธ์ กำรลงทะเบียนวิทยำนิ พนธ์ กำรดำเนินกำรทำวิทยำนิพนธตำมคำแนะนำของอำจำรยที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก หรืออำจำรย์ ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำร
ด ำเนิ น งำนวิ จั ย ในช่ ว งเปิ ด ภำคกำรศึ ก ษำทุ ก ภำคกำรศึ ก ษำโดยผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำจำกอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ
วิทยำนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองและตระหนักถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรทำวิทยำนิพนธ์และ
คำแนะนำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และในกรณีที่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนจะได้มีเวลำ
แก้ไข ปรับปรุงงำนหรือหำแนวทำงอื่นได้ทันและเสนออำจำรย์ประจำหลักสูตรทรำบ รวมถึงกำรเสนอและกำร
ขออนุ มัติวิทยำนิ พนธ์ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบวิทยำนิพนธ ประกอบด้ว ยอำจำรย์ประจำหลักสู ตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน รวมไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสอบต้องไม่ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม
สำหรับกำรขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำที่ได้ทำโครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำของอำจำรย์ที่
ปรึกษำเป็นรำยบุ คคลขณะศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัส ดุพอลิ เมอร์ มหำวิทยำลั ย
ศิลปำกร ในรำยวิชำ 611 493 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 และ/หรือที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง ในลักษณะกำรทำวิจัยเบื้องต้น (Preliminary) นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผล
กำรทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะฯ และผ่ำนกำรสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ จำกคณะกรรมกำร
พิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ได้ นอกจำกนี้หลักสูตรอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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งำนวิจัยจำกระดับปริญญำตรี ในระดับปริญญำโทได้ แต่ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเป็นงำนวิจัยที่นักศึกษำคิดค้น
ขึ้นมำเอง หรือเป็นงำนวิจัยที่อำจำรย์ที่ปรึกษำที่ขอเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของมหำบั ณฑิต เมื่อสำเร็จกำรศึกษำในหลั กสู ตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำงำนวิจัยทำงด้ำน
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำรำยวิชำในหลักสู ตรและงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นมหำบัณฑิตที่
มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม
และหลั ก สู ต รได้ มี ก ำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษำเพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นำให้ นั ก ศึ ก ษำของหลั ก สู ต รมี
คุณลักษณะพิเศษที่กำหนดและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรเพื่อที่จะเป็น มหำวิทยำลัยชั้นนำ
แห่งกำรสร้ำงสรรค์ ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้ำนทักษะกำรวิจัย และด้ำนควำมคิด
มี ก ลยุ ท ธ์ ก ำรสอนและกิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ของหลั ก สู ต รเพื่ อ ท ำให้
สร้ำงสรรค์
ผู้เรียน มีควำมสำมำรถในกำรนำองค์ควำมรู้สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์มำทำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยใหม่ทำงด้ำน
วัสดุและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ผ่ำนรำยวิชำต่ำง ๆ เช่น
1. รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
กำหนดให้นักศึกษำในหลักสูตรเรียนรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย โดย
จะมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยพิเศษเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว นั ก ศึ ก ษำ หรื อ เชิ ญ อำจำรย์ ผู้ ส อนท่ ำ นอื่ น ๆ ใน
หลักสูตรมำบรรยำยเกี่ยวกับแนวคิดกำรทำงำนวิจัยของตนเองเพื่อ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่นั กศึกษำ รวมทั้งจะมีกำรนำนักศึกษำ
ไปเยี่ยมชมหน่ว ยงำนวิจั ย ของรัฐ หรื อเอกชนเพื่ อเรี ยนรู้ชีวิ ต กำร
ทำงำนในแวดวงนักวิชำกำร/นักวิจัยแบบมืออำชีพ
2. รำยวิชำสัมมนำ
ก ำหนดให้ นั ก ศึ ก ษำในหลั ก สู ต รเรีย นรำยวิ ช ำสั ม มนำ โดยจะ
กำหนดให้นักศึกษำเลื อกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ที่ส อดคล้ องกับ หั ว ข้ อ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในลักษณะของกำรทบทวนวรรณกรรม
(literature survey) เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส ำหรั บ กำรเขี ย นข้ อ เสนอ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำสร้ำงสรรค์งำนวิจัย
ใหม่ทำงด้ำนวัสดุและเทคโนโลยีพอลิเมอร์หลังจำกผ่ำนกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงรอบด้ำน
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ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคม
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็น
ผู้ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม

มคอ. 2

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดสรรทุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้ของภำควิชำฯ ให้แก่นักศึกษำ
โดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยสอนในรำยวิช ำปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ของ
หลักสูตรปริญญำตรีของภำควิชำฯ กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยสอนนี้จะ
ทำให้นักศึกษำได้ทบทวนและฝึกฝนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ
รุ่นน้อง ซึ่งจะทำให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและสร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง
2. จัดสรรทุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้ของภำควิชำฯ ให้แก่นักศึกษำ
โดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้สอนกำรใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับกำรทำงำน
วิจัยของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
อำจำรย์ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำภำควิชำฯ ให้ดูแลเครื่องมือ
วิจัยนั้น ๆ ซึ่งเป็นกำรฝึกทักษะของนักศึกษำปริญญำมหำบัณฑิตให้
มีควำมชำนำญมำกขึ้นตำมจำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนของเครื่องมือ
วิจัย และเป็นกำรฝึกฝนนักศึกษำให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำย รวมทั้งส่งเสริมนักศึกษำให้เกิดจริยธรรมในกำรใช้
เครื่องมือวิจัยร่วมกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลั กคุณธรรม จริยธรรม ในสภำพแวดล้ อมของกำร
ทำงำนและในชุมชนที่กว้ำงขวำงขึ้น
2) สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำร โดยคำนึงถึงควำมรู้สึกของ
ผู้อื่น และตอบสนองปัญหำเหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม
3) ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่เพื่อกำรทบทวนและแก้ไข
4) สนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อื่นใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อ
โต้แย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5) มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรทำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผล
และกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำรอภิปรำยกลุ่มในเรื่องสถำนกำรณ์ที่เป็นไปได้ต่ำง ๆ รวมถึงสถำนกำรณ์ที่จะต้องเผชิญใน
กำรทำงำน
2) กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และกำรกระตุ้นให้มีกำรนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น
ควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียน ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย ควำมรับผิดชอบต่องำนและผล
ของงำน กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล งำนวิจัย กำรแสดงคำนิยมเพื่อแสดงควำมขอบคุณในกำรได้รับควำม
อนุเครำะห์ด้ำนต่ำง ๆ
3) กำรทำงำนวิจัยต้องสำมำรถใช้วินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้ง
และปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
4) กำรอภิปรำยกลุ่มในเรื่องจรรยำบรรณของนักวิจัย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจำกกำรสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมกำรดำเนินกำรอภิปรำยกลุ่ม
2) ประเมินจำกพฤติกรรม กำรปฏิบัติงำน ของนักศึกษำ โดยอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์
3) ประเมินจำกพฤติกรรมในระหว่ำงกำรเตรียมตัวและกำรนำเสนองำนของนักศึกษำ
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลักของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและ
ทฤษฎีที่สำคัญและนำมำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร
2) มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำ
3) มี ค วำมเข้ ำ ใจในวิ ธี ก ำรพั ฒ นำควำมรู้ ใ หม่ ๆ และกำรประยุ ก ต์ ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงำนวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ
4) มีควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และ
องค์ควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ ได้อย่ำงลงตัว
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) กำรยกกรณีศึกษำ เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหำกำรสอนและควำมรู้เดิมของนักศึกษำ เพื่อให้ง่ำยต่อ
ควำมเข้ำใจและกำรนำไปประยุกต์ใช้
2) กำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำ มำให้
ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน หรือระเบียบ มำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
3) กำรจัดให้มีกำรค้นคว้ำรำยบุคคลและกลุ่ม ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหำในรำยวิชำ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ดังนี้
1) ประเมินจำกกำรสอบ และผลกำรศึกษำรำยบุคคลเทียบกับกลุ่ม
2) ประเมินจำกผลกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร
3) ประเมินจำกผลกำรนำเสนอกำรค้นคว้ำ ทั้งในรูปแบบรำยงำน หรือกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ปัญหำสำคัญได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์
2) สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิดเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ
3) สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ โดย
กำรบูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
4) สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนิ น งำนวิ จั ย ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ ค วำมรู้ ทั้ ง ทำงภำคทฤษฎี แ ละ
ภำคปฏิบัติ ตลอดจนถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กำรจัดให้มีกำรทำงำนวิจัย ในรูปแบบวิทยำนิพนธ์
2) กำรจัดให้มีกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนวิจัย
3) กำรจัดให้มีกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกโจทย์เน้น
กำรแก้ปัญหำแบบปลำยเปิด ให้มีกำรระดมควำมคิดและกำรยอมรับควำมคิดที่หลำกหลำย
4) กำรนำเสนอสัมมนำ
5) กำรสอนแบบตั้งคำถำม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจำกกำรจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
2) ประเมินจำกผลกำรดำเนินงำนวิจัย
3) ประเมินจำกผลกำรนำเสนอผลกำรวิจัย ในรูปแบบต่ำง ๆ
4) ประเมินจำกผลกำรทำกิจกรรมในรำยวิชำ
5) ประเมินจำกผลกำรนำเสนอสัมมนำ
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกในระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้
ด้วยตนเอง
2) สำมำรถตัดสิ น ใจในกำรดำเนินงำนด้ว ยตนเองและสำมำรถประเมินตนเองได้ รวมถึงกำร
วำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้
3) มีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อ
โต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ
4) สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้ นำได้ อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำส และสถำนกำรณ์เ พื่ อ
เพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรทำงำนของกลุ่ม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) กำรจัดให้มีกำรทำงำนกลุ่ม และกำรนำเสนอผลงำนกลุ่ม โดยผู้สอนมีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อให้เกิดกำรประเมินพฤติกรรมและคุณภำพกำรทำงำนของนักศึกษำ หรือนักศึกษำมีกำรประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
2) กำรจัดให้มีกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนวิจัย กำรประเมินผลตำมแผนงำนและกำร
เสนอแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่อไป ทุกภำคกำรศึกษำ
3) กำรมอบหมำยงำนให้เกิดกำรพัฒนำและกระตุ้นควำมสำมำรถของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ลำดับ เช่น กำรวิเครำะห์บทควำมวิ จัย ที่ทันสมัย กำรมอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำนบทเรียนหรือวิเครำะห์ ปั ญหำ
ล่วงหน้ำก่อนเข้ำชั้นเรียน
4) กำรศึกษำดูงำน นอกสถำนที่
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจำกผลกำรดำเนินงำนวิจัย และกำรเสนอควำมก้ำวหน้ำ
2) ประเมินจำกผลกำรนำเสนองำนที่ได้รับมอบหมำย
3) ประเมินจำกผลกำรทำกิจกรรมกลุ่ม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพื่อนำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ
และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ
2) สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงวิชำกำร
และชุมชนทั่วไป
3) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะ
แก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) กำรจั ดให้ มีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล โดยกำรใช้ทักษะวิเครำะห์ เชิงตัวเลข ตรรกะคิ ดเป็นล ำดับ
ขั้นตอนและเหตุผล
2) กำรกำหนดให้มีกำรนำเสนอผลงำนวิจัย ทั้งในรูปแบบกำรนำเสนอ หรือบทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำร
3) กำรมอบหมำยงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ E-course learning หรือกำรส่ง
งำนทำง E-mail หรือกำรอภิปรำยผ่ำน Web หรือ Blog ต่ำง ๆ

38

มคอ. 2

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจำกผลกำรดำเนินงำนวิจัย และกำรเสนอควำมก้ำวหน้ำในลักษณะรำยงำนและกำร
นำเสนอปำกเปล่ำ
2) ประเมินจำกผลกำรนำเสนองำนที่ได้รับมอบหมำย
3) ประเมินจำกผลกำรทำกิจกรรม
4) ประเมินจำกกำรนำเสนอสัมมนำ
5) ประเมินจำกจำนวนและคุณภำพของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 แสดงออกซึ่งกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภำพแวดล้อมของกำรทำงำน
และในชุมชนที่กว้ำงขวำงขึ้น
1.2 สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำร โดยคำนึงถึงควำมรู้สึกของ
ผู้อื่น และตอบสนองปัญหำเหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม
1.3 ริเริ่มในกำรยกปัญหำทำงจรรยำบรรณที่มีอยู่เพื่อกำรทบทวนและแก้ไข
1.4 สนับสนุนอย่ำงจริงจั งให้ผู้ อื่นใช้กำรวินิจฉัยทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับ ข้อ
โต้แย้งและปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.5 มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่ อกำรทำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผล
และกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
2. ด้านความรู้
2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลักของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและ
ทฤษฎีที่สำคัญและนำมำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร
2.2 มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำ
2.3 มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ และกำรประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงำนวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ
2.4 มีควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และองค์
ควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ ได้อย่ำงลงตัว
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ปัญหำสำคัญได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์
3.2 สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิดเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ
3.3 สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ โดยกำร
บูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
3.4 สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนิ น งำนวิ จั ย ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ ค วำมรู้ ทั้ ง ทำงภำคทฤษฎี แ ละ
ภำคปฏิบัติ ตลอดจนถึงกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ

40

มคอ. 2

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกในระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ด้วย
ตนเอง
4.2 สำมำรถตัดสินใจในกำรดำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถประเมินตนเองได้ รวมถึงกำรวำงแผน
ในกำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้
4.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อ
โต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ
4.4 สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้นำได้อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำส และสถำนกำรณ์เพื่อเพิ่ มพูน
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพื่อนำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ
และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ
5.2 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงวิชำกำรและ
ชุมชนทั่วไป
5.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะ
แก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก
 ควำมรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง

622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 514 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
622 515 พอลิเมอร์ผสม
622 516 กำรดัดแปรพื้นผิวและพอลิเมอร์ที่มีกำร
ปรับหมู่ฟังก์ชัน
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่

4

5

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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622 518 อิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติกอิลำส
โตเมอร์

3

3. ทักษะทางปัญญา
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622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์

2

2. ความรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก
 ควำมรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

622 525 กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมในกระบวนกำร
ขึ้นรูปพอลิเมอร์
622 526 ต้นแบบรวดเร็ว
622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์

4

5

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

 





   





  



2

3

4

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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622 532 สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิงฟิสิกส์ของ
พอลิเมอร์



3

3. ทักษะทางปัญญา

42

622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์สำหรับ
วิศวกรรมพอลิเมอร์
622 522 วิทยำกระแสและกระบวนกำรขึ้นรูป
พอลิเมอร์ขั้นสูง
622 523 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยขั้นสูงใน
พอลิเมอร์
622 524 กำรจำลองพลศำสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

2

2. ความรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก
 ควำมรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

622 533 กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์และกำรทำให้
พอลิเมอร์เสถียรขั้นสูง
622 534 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

622 543 สิ่งทอเทคนิค
622 544 วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยีระดับไมโคร
และนำโน
622 545 วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง

4

5

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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622 551 นวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร



3

3. ทักษะทางปัญญา
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622 541 พอลิเมอร์จำกชีวภำพและพอลิเมอร์ย่อย
สลำยได้ทำงชีวภำพ
622 542 วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง

2

2. ความรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก
 ควำมรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



    

  

 

  

622 553 ระบบกำรผลิตสมัยใหม่



   

  

 

  



   

  

 

 



   

  

 

 

622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและ วิศวกรรม
พอลิเมอร์ 1
622 582 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ 2
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ 1
622 691 วิทยำนิพนธ์
622 692 วิทยำนิพนธ์

44

622 552 กำรประกันคุณภำพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรศึกษำระดั บ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กำหนดให้มีระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำบันอุดมศึกษำ โดยกระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
แต่ละรำยวิชำดำเนินกำร ดังนี้
2.1.1 ให้นักศึกษำประเมินกำรสอนในระดับรำยวิชำ
2.1.2 พิจำรณำข้อสอบในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน
2.1.3 วิเครำะห์กำรกระจำยของระดับคะแนนในกลุ่ม
2.1.4 ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รำยงำน โครงงำน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมำย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจำกนักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อนำผลที่
ได้มำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
2.2.1 สำรวจภำวะกำรได้งำนทำของมหำบัณฑิต
2.2.2 สำรวจควำมเห็นของผู้ใช้มหำบัณฑิต เพื่อประเมินควำมพึงพอใจมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำและ
เข้ำทำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ
2.2.3 สำรวจควำมคิดเห็นของสถำนศึกษำที่ มหำบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจในด้ำน
ควำมรู้ ควำมพร้อม และคุณสมบัติด้ำนอื่น ๆ ของมหำบัณฑิตที่จะจบกำรศึกษำและเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ
2.2.4 สำรวจควำมพึงพอใจของมหำบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อมและควำมรู้จ ำก
สำขำวิชำที่เรียน รวมทั้งสำขำอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอำชีพของ
มหำบัณฑิต และเปิดโอกำสให้เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 รวบรวมผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของมหำบัณฑิตและผู้ใช้มหำบัณฑิต เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร
2.2.6 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจำรณำผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 (ภำคผนวก ก)
และ/หรื อที่มีกำรเปลี่ ยนแปลงภำยหลั ง และเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง และข้อกำหนดเพิ่มเติมของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยผู้สำเร็จปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 มีระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ
3.2 ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ จำแนกตำมแผนกำรศึกษำ ดังนี้
3.2.1 แผน ก แบบ ก 1
(1) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจำนวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(ก) วิทยำนิพนธ์
มีค่ำเทียบเท่ำ
36
หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษำที่ได้ทำโครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็น รำยบุคคลขณะศึกษำ
ในระดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำวิ ช ำปิ โ ตรเคมี แ ละวั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ในรำยวิ ช ำ 611 493
โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง ในลักษณะกำรทำ
วิจัยเบื้องต้น (Preliminary) นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผลกำรทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วน
หนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิ ทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ได้
นอกจำกนี้หลักสูตรอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัย จำกระดับปริญญำตรี ใน
ระดับปริญญำโทได้ แต่ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเป็นงำนวิจัยที่นักศึกษำคิดค้นขึ้นมำเอง หรือเป็นงำนวิจัยที่อำจำรย์
ที่ปรึกษำที่ขอเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
(2) นักศึกษำในแผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดย
บั ณฑิตวิทยำลั ย มหำวิทยำลั ย ศิล ปำกร แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้ ส นใจเข้ำรับฟังได้ ส ำหรับผลงำน
วิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 1 เรื่อง นอกจำกนี้ นักศึกษำในแผนนี้ทุกคน
ต้องลงทะเบียนเรียน รำยวิชำ 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย และรำยวิชำ 622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิ เมอร์ 1 โดยจะต้องผ่ ำนกำรประเมินผลกำรศึกษำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลั ยศิล ปำกร ว่ำด้ว ย
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)
3.2.2 แผน ก แบบ ก 2
(1) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ และได้หน่วยกิตรวมครบถ้วน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
(ก) วิชำบังคับ
จำนวน
18
หน่วยกิต
(ข) วิชำเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่ำ
6 หน่วยกิต
(ค) วิทยำนิพนธ์
มีค่ำเทียบเท่ำ
12
หน่วยกิต
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สำหรับนักศึกษำที่ได้ทำโครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นรำยบุคคลขณะศึกษำ
ในระดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำวิ ช ำปิ โ ตรเคมี แ ละวั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ในรำยวิ ช ำ 611 493
โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2 และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง ในลักษณะกำรทำ
วิจัยเบื้องต้น (Preliminary) นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผลกำรทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วน
หนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ได้
นอกจำกนี้หลักสูตรอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยจำกระดับปริญญำตรี ใน
ระดับปริญญำโทได้ แต่ทั้งนี้งำนวิจัยดังกล่ำวต้องเป็นงำนวิจัยที่นักศึกษำคิดค้นขึ้นมำเอง หรือเป็นงำนวิจัยที่อำจำรย์
ที่ปรึกษำที่ขอเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม และ/หรือ
นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเลือกเสรี หรือเรียนในระบบ module ที่เป็นรำยวิชำในหลักสูตร
ปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะฯ
ขณะศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และเมื่อเข้ำมำศึกษำในหลักสูตรปริญญำโท
สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์แล้ว ให้ เทียบโอนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นักศึกษำได้เคยศึกษำมำแล้ว
มำเป็นรำยวิชำในระดับปริญญำโท โดยต้องได้ระดับไม่ต่ำกว่ำ B เพื่อขอยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำในหลักสูตร หรือ
เทียบเท่ำกันกับรำยวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว
(2) นักศึกษำในแผน ก แบบ ก 2 ต้องได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน
หรื อ เที ย บเท่ ำ พร้ อ มทั้ ง เสนอวิ ท ยำนิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ ำ นกำรสอบปำกเปล่ ำ ขั้ น สุ ด ท้ ำ ยโดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ โดยผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ กำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
นอกจำกนี้ นักศึกษำในแผนนี้ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน รำยวิชำ 622 591 ระเบียบวิธีวิจัย และรำยวิชำ 622 592
สั มมนำส ำหรั บ วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิ เมอร์ 1 โดยจะต้องผ่ ำนกำรประเมิ นผลกำรศึ ก ษำตำมข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลั ย ศิลปำกร ว่ำด้ว ยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีก ำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)
3.3 ได้ระดับไม่ต่ำกว่ำ B หรือ ได้ S ในรำยวิชำบังคับและรำยวิชำบังคับเลือก และได้ระดับไม่ต่ำกว่ำ C ใน
รำยวิชำเลือก
3.4 ได้ S ในกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ หรือได้รับกำรยกเว้นกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 ข้อ 32 และ/หรือที่มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)
3.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.
2550 หมวดที่ 7 และ/หรือที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยหลัง (ภำคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีกำรปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่อำจำรย์ใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยของมหำวิทยำลัย คณะ
และหลักสูตรที่สอน
1.2 สนับสนุนเงินทุนสำหรับอำจำรย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรทำวิจัยและพัฒนำงำนวิจัยในสำขำที่ตนชำนำญ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกำรวัดประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์เพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
2.1.4 พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิช ำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อำจำรย์มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัย
อย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรทำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำ สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำน
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ หรือกำรลำ
เพิ่มพูนประสบกำรณ์
2.2.3 กระตุ้นให้อำจำรย์ทำผลงำนทำงวิชำกำรและส่งเสริมให้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
2.2.4 ส่งเสริมกำรทำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำ
2.2.5 จัดสรรงบประมำณสำหรับทำกำรวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบั ณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิ เมอร์ เป็นหลักสูตรที่ มุ่ งผลิ ต
มหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีควำมชำนำญในกำรวิจัยทั้งทำงด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภำยใต้กำรกำกับดูแลจำกอำจำรย์
ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรที่
กำหนดไว้ในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยได้มีกำรแบ่งภำระหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรดังนี้
(1) กำรคัดเลื อกนั กศึ ก ษำใหม่เ ข้ำสู่ ห ลั กสู ตร และกำรแบ่งภำระหน้ำที่ อ ำจำรย์ ที่ปรึ ก ษำวิช ำกำรแก่
นักศึกษำใหม่
(2) กำรติดตำม มคอ.3 และ มคอ.5
(3) กำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
(4) กำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
(5) กำรดูแลสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่นักศึกษำ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้
หลั ก สู ต รฯ จั ด ท ำข้ อ มู ล พื้ น ฐำนโดยกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ม หำบั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภำพของ
มหำบั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำจำกหลั ก สู ต รวิศ วกรรมศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำวิ ท ยำกำรและวิ ศ วกรรม
พอลิเมอร์ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำน
ทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือตำมที่องค์กรวิชำชีพกำหนด และนำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรให้มีคุณภำพ สำมำรถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรทำงำนวิจัยของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อสร้ ำงผลงำนวิจัย ที่มีคุณภำพ และสนับสนุนงบประมำณในกำรเผยแพร่ผลงำนวิ จัยในที่
ประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ โดยกำหนดให้กำรเผยแพร่ ผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในกำรคัดเลือกนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตรฯ เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรฯ โดยประสำนงำนผ่ำนระบบบริหำรงำนกำรศึกษำของ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
(1) กำรกำหนดวันสอบในแต่ละรอบตำมปฏิทินกำรสอบคัดเลือกที่ประกำศโดยบัณฑิตวิทยำลัย
(2) กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบของสำขำวิ ช ำ คณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำ ยออกข้ อ สอบ
ตรวจข้อสอบ และคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสอบสัมภำษณ์
สำหรับเกณฑ์กำรคัดเลือกนักศึกษำจำกผู้สมัครเรียน หลักสูตรฯ ได้กำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกไว้อย่ำง
ชัดเจน และโปร่งใส โดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำควิชำฯ ซึ่ง
พิจำรณำเกณฑ์ผ่ำนกำรคัดเลือกซึ่งเป็นคะแนนรวมจำก
(1) คะแนนสอบข้อเขียน
(2) คะแนนสอบสัมภำษณ์
นอกจำกนี้ นักศึกษำต้องสอบภำษำอังกฤษ SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) ซึ่งจัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร เว้นแต่นักศึกษำจะมีผลสอบภำษำอังกฤษจำกสถำบันอื่นตำมเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนด ทั้งนี้ ผลกำรสอบดังกล่ำวจะต้องมีระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี โดยผลสอบนี้ไม่
นำมำรวมกับผลกำรสอบคัดเลือ ก แต่เป็นข้อบังคับในกำรสำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในระบบกำรคัดเลื อกนั กศึกษำเข้ำศึกษำต่อ อำจำรย์ประจำหลั กสูตรฯ ได้กำหนดเกณฑ์กำรพิจ ำรณำ
คัดเลือกที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยแบ่งลักษณะกำรรับนักศึกษำเป็นสำมแบบ คือ
(1) นักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
(2) นักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแบบมีเงื่อนไข
(3) นักศึกษำทดลองศึกษำ
ส ำหรั บ นั กศึกษำทดลองศึกษำ คณะกรรมกำรอำนวยกำรสอบของสำขำวิชำ จะเป็นผู้ ให้ ควำมเห็นว่ำ
นักศึกษำคนนั้นสมควรเรียนวิชำใดในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ของ
ภำควิชำฯ เพิ่มเติมในภำคกำรศึกษำแรกของกำรเรียนในหลักสูตร เพื่อเป็นกำรปรับพื้นฐำนในกำรเตรียมควำม
พร้อมให้เหมำะสมก่อนเรียนรำยวิชำในหลักสูตร โดยให้อำจำรย์ที่ได้รับมอบหมำยเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรเป็น
ผู้ดูแล โดยที่รำยวิชำที่นักศึกษำเรียนต้องได้ผลกำรศึกษำระดับ C ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนได้เกรด S ของรำยวิชำที่
ลงทะเบียน
นอกจำกนี้ บัณฑิตวิทยำลัย คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และหลักสูตรฯ ยังได้จัดให้
มีกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้รู้จักกับผู้บริหำร คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้นักศึกษำได้ทรำบ
แนวทำงกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ ข้อบังคับและระเบียบต่ำง ๆ และเพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำง
นักศึกษำและคณำจำรย์ มีทัศนคติที่ดีต่อเรียนในหลักสูตร
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3.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในกำรควบคุม ดูแลกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำในหลักสูตรฯ โดยยึดตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรภำควิชำฯ ซึ่งได้กำหนดให้นักศึกษำในหลักสูตรฯ สำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ตำมที่
ตนเองสนใจในสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และงำนวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) กำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์
เริ่มต้นจำกให้นักศึกษำปริญญำโท ปีที่หนึ่ง สอบถำมควำมสนใจในกำรทำงำนวิจัยหรือหัวข้องำนวิจัย
จำกอำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ แล้วกำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ร่วมกันกับอำจำรย์ผู้ที่จะเป็นอำจำรย์ที่ป รึก ษำ
วิทยำนิพนธ์
(2) กำรขอสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์
ในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้ อนของปีกำรศึกษำ นักศึกษำจะแจ้งควำมประสงค์ในกำรขอสอบพิจำรณำ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนหลักสูตรฯ เพื่อดำเนินกำรให้บัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้ออกประกำศ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์
(3) กำรขออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
เมื่อนักศึกษำสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ผ่ำนแล้ว นักศึกษำจะเสนอแบบคำร้องขออนุมัติหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์เพื่อให้บัณทิตวิทยำลัยเป็นผู้ประกำศอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ทั้งนี้กำรพิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิท ยำนิพนธ์จะควบคุมให้จำนวนและคุณวุฒิประสบกำรณ์ของอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
(4) กำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์
เมื่อใกล้สิ้นสุดภำคกำรศึกษำ ตำมปฏิทินกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ กำหนดวันสุดท้ำยกำรรำยงำน
ผลควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษำที่ลงทะเบียนวิชำวิทยำนิพนธ์ทำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเพื่อจัดส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์พิจำรณำควำมก้ำวหน้ำและให้ควำมคิดเห็ นต่อ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำ แล้ ว รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรทำวิทยำนิพนธ์เป็น IP หรือ NP จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ผู้
ประสำนงำนหลักสูตรฯ จัดทำสรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรทำวิทยำนิพนธ์ เสนออำจำรย์ประจำหลักสูตรฯ
รับทรำบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ และเสนอหัวหน้ำภำควิชำฯ เพื่อรำยงำนต่อไปที่
บัณฑิตวิทยำลัย
3.4 การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯ มีกำรติดตำมระยะเวลำกำรศึกษำของนักศึกษำในหลักสูตร หำกพบว่ำนักศึกษำใช้ระยะเวลำ
กำรศึกษำในหลักสูตรมำกกว่ำระยะเวลำที่หลักสูตรกำหนด 2 ปี อำจำรย์ประจำหลักสูตรจะติดตำมสอบถำมปัญหำ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และนักศึกษำ เพื่อรับทรำบปัญหำ และช่วยกันหำแนวทำงแก้ไข เพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้ตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร
3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีกำรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งให้
นักศึกษำสำมำรถเสนอข้อร้องเรียนต่อกำรจัดกำรหลักสูตรได้ หำกมีข้อร้องเรียนจำกนักศึกษำ จะดำเนินกำรติดตำม
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เสนอต่ออำจำรย์ประจำหลักสูตรฯ เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหำกเป็นปัญหำที่ต้องได้รับกำรแก้ไข จะแจ้งต่อหัวหน้ำภำควิชำฯ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่และการคัดเลือกอาจารย์
(1) อำจำรย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่ได้รับกำรรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
และครอบคลุมวิชำที่เปิดสอน
(2) กำรรับอำจำรย์ใหม่ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดและหลั กเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งนี้สภำมหำวิทยำลัย ได้มีนโยบำยในกำรรับอำจำรย์ใหม่ทำงด้ำน
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญำเอก
4.2 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้จัดให้มีระบบกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตร ดังนี้
(1) กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรทำงำนวิจัยของอำจำรย์ กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรในที่ประชุมวิชำกำร
(2) กำรให้เงินรำงวัลสำหรับอำจำรย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในรูปแบบบทควำมวิจัย
(3) กำรสนั บ สนุ นกำรพัฒ นำศักยภำพในกำรวิจัยส ำหรับบุคคลสำยวิชำกำร เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำ
ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรในรูปแบบของตำรำ หนังสือ เอกสำรคำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน สำหรับ
กำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
เนื่องจำกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมวัสดุพอลิเมอร์มีเปิดสอนในมหำวิทยำลัย
รัฐชั้นนำทุกมหำวิทยำลัยเพรำะเป็นสำขำวิชำที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ หลักสูตรโดยส่วน
ใหญ่จะอยู่ในคณะวิช ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์จึงทำให้เป็นหลั กสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิ ต ในขณะที่หลั กสู ตร
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่จัดสอนของภำควิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นกำรจัดหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตร์ทำงด้ำนพอลิเมอร์เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และวิศวกรรมศำสตร์ของวัสดุพอลิเมอร์เข้ำด้วยกัน
ในหลักสูตรฯ ได้เน้นกระบวนกำรทำงำนวิจัยเพื่อให้สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่ได้อย่ำงมีอิสระ และฝึก
ทักษะกำรปฏิบัติงำนวิจัยโดยผ่ำนประสบกำรณ์กำรทำวิทยำนิพนธ์ในงำนวิจัยทำงสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ มุ่งเน้นกำรผลิตมหำบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำและสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศถึงแม้จะ
เป็นหลักสูตรภำษำไทย มีกำรเน้นย้ำเรื่องจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและมีจริยธรรมที่ดีในกำรดำรงชีวิตในสังคม
รวมทั้งให้ควำมสำคัญต่อกำรอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมและกำรพัฒนำวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น
5.2 การกาหนดผู้สอน
หลั กสู ตรฯ มีร ะบบและกลไก ในกำรกำหนดอำจำรย์ผู้ ส อน โดยได้เริ่มวำงแผนตั้งแต่กำรรับ อำจำรย์
ตลอดจนกำรส่ งอำจำรย์ ไปศึกษำต่อในสำขำวิช ำที่ห ลำกหลำยและสอดคล้องกับรำยวิช ำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตร เป็นผลทำให้หลักสูตรฯ มีอำจำรย์ผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญในแขนงต่ำง ๆ ของสำขำวิชำพร้อมที่จะรองรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรครบถ้วน
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กำรกำหนดอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำนั้น ทำงหลักสูตรฯ ได้ส่งรำยชื่อวิชำที่จะเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำเข้ำที่ประชุมภำควิชำฯ เพื่อกำหนดอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละวิชำ โดยกำรกำหนดอำจำรย์ผู้สอนจะพิจำรณำ
จำก ควำมรู้ พื้น ฐำน ตลอดจนควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ เป็นเกณฑ์ห ลั ก ซึ่ งในหลำยวิช ำที่เปิ ดสอนนั้ น จะ
ประกอบด้วยอำจำรย์ผู้สอนมำกกว่ำหนี่งท่ำน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้เรียนจะได้เรียนกับอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ำนนั้น ๆ จริง
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในรำยวิชำที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฯ ตำมแผนกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ประจำหลักสูตรฯ ได้
กำกับให้อำจำรย์ผู้ ส อนจั ดทำ มคอ.3 ของรำยวิชำต่ำง ๆ ให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม TQF ซึ่งได้มีกำร
กระจำยภำระหน้ำที่ของรำยวิชำตำม Curriculum mapping ซึ่งปรำกฏอยู่ในหมวดที่ 4 ของเอกสำร มคอ.3 ใน
แต่ละรำยวิชำ ทั้งนี้ อำจำรย์ผู้สอนจะแสดงวิธีกำรประเมินเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ
ซึ่งมีวิธีกำรประเมินที่มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ กำรสอบเก็บคะแนน ทำโจทย์ รำยงำน กำรนำเสนองำนหน้ำชั้น
เรียน กิจกรรมกลุ่ม ข้อสอบปรนัย กิจกรรมในห้องเรียน กำรบ้ำน กำรประเมินในห้องเรียนจำกกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ กำรทัศนศึกษำ ประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของวิทยำนิพนธ์ ที่มีกำรแสดงผลกำรทดลอง และ
เปรียบเทียบระหว่ำงกำรดำเนินงำนจริงและแผนที่ได้เสนอไว้ในกำรสอบหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ประจำหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมำณประจำปี ทั้งงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ เพื่อจัดซื้อทรัพยำกร
กำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ ำง
สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรมีควำมพร้อมด้ำนหนังสือ ตำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลำงที่มีหนังสือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์ รวมถึงฐำนข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังนี้
(1) หนังสือและตำรำ
จำนวนประมำณ 2,080 เล่ม
(2) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 7 ฐำนข้อมูล
ส่วนระดับภำควิชำมีหนังสือ ตำรำเฉพำะทำง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเพียงพอ ดังนี้
(1) หนังสือและตำรำ
จำนวนกว่ำ 380 เล่ม
(2) ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ได้แก่
(2.1) Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)
(2.2) Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectrophotometer
(ATR-FTIR)
(2.3) Raman Spectrometer
(2.4) Ultraviolet and Visible Spectrophotometer (UV-Vis)
(2.5) Differential Scanning Calorimeter (DSC)
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(2.6) Thermo-gravimetric Analyzer (TGA)
(2.7) Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)
(2.8) Scanning Electron Microscope (SEM)
(2.9) Polarized Microscope with Hot Stage
(2.10) Rotational Rheometer
(2.11) Torque Rheometer (Internal Mixer)
(2.12) Moving Disk Rheometer (MDR)
(2.13) Mooney Viscometer
(2.14) Melt Flow Indexer (MFI)
(2.15) Universal Testing Machine
(2.16) Pendulum Impact Tester (Izod/Charpy)
(2.17) Falling Dart Impact Tester
(2.18) Shore Hardness Durometer
(2.19) Abrasion Tester
(2.20) Gas Permeability Tester
(2.21) Twin-Screw Extruder
(2.22) Cast Film Extruder with corona
(2.23) Blown Film Extruder
(2.24) Injection Molding Machine
(2.25) Two-Roll Mills
(2.26) Compression Molding Machine
(2.27) Accelerated Weathering Chamber
(2.28) Size Exclusion Chromatography
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) ภำควิชำฯ มีกำรวำงแผนจัดหำและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน
(2) ให้อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรำยชื่อสื่อ และตำรำในสำขำวิชำทีร่ ับผิดชอบต่อภำควิชำฯ
(3) คณะจัดสรรงบประมำณประจำปีและจัดซื้อตำรำและสื่อต่ำง ๆ
(4) ประสำนงำนกับสำนักหอสมุดกลำงในกำรจัดซื้อหนังสือ และตำรำที่เกี่ยวข้อง
(5) ติดตำมควำมต้องกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำ
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร ร่วมกันประเมินควำมเพียงพอและควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรของอำจำรย์และ
นักศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
อำจำรย์และนักศึกษำ
2. หนังสือ ตำรำ และวำรสำร มี
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
อำจำรย์และนักศึกษำ

3. มีช่องทำงกำรเรียนรู้ที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้ง
กำรศึกษำในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และเพื่อกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ผลสำรวจควำมพึงพอใจของ
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ
อำจำรย์และนักศึกษำเกี่ยวกับ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
จัดหำหนังสือ ตำรำ และวำรสำรทั้ง ผลสำรวจควำมพึงพอใจของ
จำกงบประมำณประจำปีที่ได้รับกำร อำจำรย์และนักศึกษำเกี่ยวกับ
สนับสนุนจำกรัฐบำล และเงินรำยได้ หนังสือ ตำรำ และวำรสำร
ของคณะ ตลอดจนประสำนงำนกับ
ทำงห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัย
เกี่ยวกับหนังสือ ตำรำ และวำรสำร
ที่ต้องกำรให้จัดหำเพิ่มเติม
จัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ที่
ผลสำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำสำมำรถศึกษำหำควำมรู้
นักศึกษำเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจำนวนและ ทรัพยำกรเพื่อกำรเรียนรู้
ประสิทธิภำพทีเ่ หมำะสมเพียงพอ

56

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี
2561
(1) อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร
X
ประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี)
(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
X
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิด
สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ
(4) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
X
ดำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ
(5) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7
X
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ X
ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ
(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน
หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้ำน
X
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(9) อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
X
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำร
X
พัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
9
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ปี
ปี
2562 2563
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

11
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำ
จำกจำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
2561
ต้องบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
2562
ต้องบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
2563
ต้องบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมิ น จำกกำรทดสอบย่ อ ย กำรสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษำ กำรอภิ ป รำยโต้ ต อบจำก
นักศึกษำ กำรตอบคำถำมของนักศึกษำในชั้นเรียน รวมทั้งกำรทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค
1.1.2 จัดให้มีกำรประเมินกำรสอนของแต่ละรำยวิชำโดยนักศึกษำ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นั กศึกษำประเมิ น กำรสอนของอำจำรย์ทุ กรำยวิช ำเมื่ อสิ้ นสุ ด กำรเรียนกำรสอนรำยวิช ำผ่ ำ น
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมแบบฟอร์มที่คณะกำหนด
1.2.2 ผลกำรประเมินจะจัดส่งอำจำรย์ผู้สอน และประธำนหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลกำรประเมินที่เป็นควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงทักษะกำรสอน และจัดส่งให้
อำจำรย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำมำวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอน
ให้เหมำะสมกับรำยวิชำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกำหนดให้มีกำรประเมินเพื่อพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีกำรศึกษำ เพื่อให้หลักสูตรมีควำม
ทั น สมั ย และเป็ น ไปตำมำตรฐำนไม่ ต่ ำกว่ ำ ที่ สกอ. ก ำหนด โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ
ดำเนินกำร ดังนี้
2.1 วำงแผนกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ
2.2 ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้สำเร็จ
กำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้ มหำบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อำทิ สถำบันที่นักศึกษำ
เข้ำศึกษำต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มี ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในเป็ น ประจ ำทุ ก ปี โดยองค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเกณฑ์กำรประเมิน ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ/หรือ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีกำรประเมินเพื่อพัฒนำหลักสูตรอย่ำง
น้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
4.1.1 อำจำรย์ผู้สอนประเมินเอกสำรประเมินกำรสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษำหลังจำกกำรเรียนกำรสอน
ในวิ ช ำนั้ น สิ้ น สุ ด แล้ ว ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ก ำรเรีย นกำรสอนตำมควำมเหมำะสมให้ แ ล้ ว เสร็ จในภำคกำรศึ กษำ/
ปีกำรศึกษำถัดไป
4.1.2 กรณีที่พบปั ญหำของรำยวิชำสำมำรถปรับปรุงรำยวิชำนั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นกำรปรั บปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้ำงของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นกำรปรับปรุงมำก และมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงของหลักสูตรจะ
ทำทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลำกำรใช้หลักสูตรเพื่อให้หลั กสูตรมีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้มหำบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 กำรประเมินหลักสูตร
4.2.2 กำรปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 กำรจัดทำหลักสูตร
4.2.4 กำรนำเสนอหลักสูตรต่อมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองก่อนเสนอสภำมหำวิทยำลัย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
4.2.5 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
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ภาคผนวก
ก ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550
ข ข้อมูลประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์พิเศษ
ค รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2556
ง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุ กรรมกำรพิจำรณำหลั กสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จ ตำรำงเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำงหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ฉ คำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2530 สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2550เมื่อวั นที่ 9 พฤษภาคม 2550
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา " ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2550”
ขอ 2 ใหใชขอ บังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปก ารศึกษา 2550
เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542
3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2545
3.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที4่ )
พ.ศ. 2548
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัด หรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบได
เทาที่ไมขดั กับขอบังคับนี้
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 5 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหใชระบบหนวยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอืน่ ทีเ่ ทียบเทา
ขอ 6 นั ก ศึก ษา หมายถึง ผูที่ไ ดขึ้น ทะเบีย นเปน นัก ศึก ษาเรีย บร อ ยแลว แบ ง ออกเปน
3 ประเภท คือ
6.1 นักศึกษาสามัญ ไดแก ผูที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตาม
ขอบังคับนี้
6.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ไดแก ผูท สี่ อบคัดเลือกได หรือไดรบั การคัดเลือกเขาศึกษา
ตามขอบังคับนีใ้ นลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมือ่ ไดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในขอ 16.1 แลว
จึงจะปรับสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได
ั ฑิตวิทยาลัยไดอนุมตั ใิ หเขาทําการวิจยั หรือเขาศึกษา
6.3 นักศึกษาพิเศษ ไดแก ผูท บี่ ณ
เปนกรณีพิเศษโดยไมรับปริญญา หรือเปนผูที่ศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน อุดม
ศึกษาที่ตนสังกัด ตามระเบียบวาดวยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาเปนนักศึกษาตามขอ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้
7.1 ระดับประกาศนียบัต รบัณฑิต ตองสําเร็จการศึกษาขั้น ปริญ ญาบัณฑิต หรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง
7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ตองสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อน
ไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
กําหนด
7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ตองสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง
7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ตองสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิต หรือปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และผาน
การพิจารณาของสาขาวิชาแลว ดังนี้
7.4.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทา ตองมี ผล
การเรียนดีมาก หรือดี และเปนผูมปี ระสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเดน และมีพื้นความรูความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได
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7.4.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตองมี
ผลการเรียนดี หรือผูท กี่ าํ ลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามทีส่ าขาวิชา
กําหนด ไดผลดีเปนพิเศษ หรือผานการพิจารณาของสาขาวิชาแลว
7.5 เปนผูมีความประพฤติดี
7.6 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
7.7 มีคุณสมบัติอยางอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
7.8 เปนผูสอบคัดเลือกได หรือไดรับการคัดเลือก
7.9 ไมเคยถูกลงโทษใหพน สภาพการเปนนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามขอ 9
ขอ 8 ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยดําเนินการเกีย่ วกับการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยพิจารณาแตงตัง้
คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูส มัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เปนนักศึกษาตามขอ 6.1 และ
ขอ 6.2
ขอ 9 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิด
9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกความผิดนั้น ดังนี้
9.1.1 ภาคทัณฑ
9.1.2 พักการศึกษา
9.1.3 พนสภาพการเปนนักศึกษา
ระยะเวลาที่นกั ศึกษาถูกพักการศึกษาใหนบั รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยรวมกับกรรมการควบคุมการสอบ เปนผูพ จิ ารณาวา
เปนความผิดประเภททุจริต หรือสอเจตนาทุจริต หรือเปนความผิดอยางอื่น และใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบดังนี้
9.2.1 หากเปนความผิดประเภททุจริต ใหถือวานักศึกษาผูนั้นสอบตกหมด
ทุกวิชาที่ไดลงทะเบียนศึกษาไวในภาคการศึกษานั้น และใหพนสภาพการเปนนักศึกษาดวย
9.2.2 หากเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริตหรือความผิดอยางอื่นนอกจาก
ขอ 9.2.1 ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกความผิด
ใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเปนผูสั่งลงโทษนักศึกษาผูกระทําความผิดตามที่คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาแลว
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ขอ 10 การนับวันตาง ๆ ตามขอบังคับนี้ ใหนับทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ และใหถือ
กําหนดวันตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป เวนแตวนั สุดทายของ การ
นับวันตามกําหนดวันในขอบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการใหถือเอาวันทําการถัดไปเปนวันสุดทาย
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษา
ขอ 11 ในปการศึกษาหนึ่ง แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตน และ ภาค
การศึกษาปลาย แตละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไมนอ ยกวา 15 สัปดาห
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ นตอจากภาคการศึกษาปลาย
อีกภาคหนึ่งก็ได โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห แตจะตองไมนอยกวา 6 สัปดาห ทัง้ นี้ ใหจดั ชั่ว
โมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ 12 การนับเวลาการศึกษา ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาปกติทเี่ ปดทําการสอน โดยนับ
รวมเวลาที่นกั ศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตาม ขอ
19.1.1.1
ขอ 13 กําหนดระยะเวลาการศึกษาเปนดังนี้
13.1 หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต หรือประกาศนีย บัต รบัณฑิตชั้นสูง
ใหใ ชเ วลาการศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สําหรับกรณีรบั จากนักศึกษาผูส าํ เร็จการศึกษา
ปริญญาบัณฑิต ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา และสําหรับกรณีรบั จากนักศึกษาผูส าํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา ในกรณีทเี่ ปนโครงการพิเศษ หรือหลัก
สูตรนานาชาติ ใหเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากําหนด
ทั้งนี้ “ปการศึกษา” ใหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตนถึงวันกอนเปดภาคการศึกษาตน
ของปการศึกษาถัดไป
หรือนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาปลายถึงวันกอนเปดภาคการศึกษาปลายของ
ปการศึกษาถัดไป แลวแตกรณี
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ขอ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแตละรายวิชาใหใชระบบ "หนวยกิต"
การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหกําหนดตามเกณฑดังนี้
14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอ ยกวา 15 ชัว่ โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไมนอ ยกวา
2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝก หรือทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
ตั้งแต 30 ถึง 45 ชัว่ โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแลว นักศึกษา
ใช
เวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
14.3 การฝกงานหรือฝกภาคสนามทีใ่ ชเวลาฝก 3 ถึง 6 ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือตัง้ แต
45 ถึง 90 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
14.4 การคนควาอิสระ หรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาการศึกษาคนควา 3 ถึง 4 ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือตั้งแต 45 ถึง 60 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ขอ 15 การกําหนดวิชาและหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหเปนไปตามหลักสูตรของแตละ
สาขาวิชา แตอยางนอยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะตองมีปริมาณการศึกษาดังตอไปนี้
15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงจะตอง มี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 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 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึง่ มีคา เทียบไดไมนอ ยกวา
36 หนวยกิต และอาจศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต
15.2.1.2 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพ นธ ซึ่งมีคา เทีย บไดไ มนอ ยกวา
12 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีกไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
15.2.2 แผน ข. เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตอ งทํา
วิทยานิพนธ แตตอ งมีการคนควาอิสระไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต และมีการสอบประมวล
ความรอบรู
15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบงการศึกษาเปน 2 แบบ ดังนี้
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้ จํานวนหนวยกิตของวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑดังนี้
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15.3.1.1 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผูเ ขา ศึก ษาที่สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
15.3.2 แบบ 2 มีวทิ ยานิพนธ และมีรายวิชาทีต่ อ งศึกษาเพิม่ เติมโดยมีจาํ นวน
หนวยกิตของวิทยานิพนธ และรายวิชาตามเกณฑ ดังนี้
15.3.2.1 แบบ 2.1 ผูเขา ศึก ษาที่สําเร็จ การศึก ษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
15.3.2.2 แบบ 2.2 ผูเ ขา ศึก ษาที่สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตตองทําวิทยานิพนธไมนอ ยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
ขอ 16 การปรับสถานภาพและการจําแนกสถานภาพนักศึกษา
16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจไดรบั การปรับสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขตอไปนี้
16.1.1 ได S ทุกรายวิชาที่ไมนบั หนวยกิตตามหลักสูตร
16.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และสําหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตองไดคาระดับผลการศึกษาไมต่ํากวา B ทุกรายวิชาที่นับหนวยกิตตามหลักสูตรดวย
16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองไดรับการประเมินความกาวหนาจากภาควิชาโดยไดรับ
สัญลักษณ SP
16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ใหจาํ แนกสถานภาพเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติ
ทุกภาคดังนี้
16.2.1 นักศึกษาปกติ ไดแก
16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไดรบั การประเมินความกาวหนา
จากภาควิชาในระหวางทีย่ งั ไมไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ โดยไดรบั สัญลักษณ SP และหรือไดรบั สัญลักษณ 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 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไลไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค
การศึกษาที่ 1 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไปหรือไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนตนไป ตั้งแต 3.00 ขึน้ ไป
ภายใตขอ บังคับขอ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แลวแตกรณี หากนักศึกษา ได
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ มนบั หนวยกิตในภาคการศึกษานัน้ นักศึกษาจะตองไดรบั สัญลักษณ S ทุกรายวิชา และ
หากไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระแลวแตกรณี ก็จะตองไดรบั สัญลักษณ IP ดวย
16.2.2 นักศึกษารอพินจิ ไดแก
16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทีไ่ ดสัญลักษณ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่
ลงทะเบียนเรียน และหรือไดรบั การประเมินความกาวหนาจากภาควิชาในระหวางที่ยังไมไดลงทะเบียนวิทยา
นิพนธ โดยไดสญ
ั ลักษณ UP และหรือไดสัญลักษณ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว
16.2.2.2 นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไลไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค
การศึกษาที่ 1 ต่ํากวา 3.00 หรือไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2
เปนตนไป ต่าํ กวา 3.00 และหรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได
สัญลักษณ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระแลว
ขอ 17 การเปลีย่ นแผนการศึกษา การเปลีย่ นสาขาวิชา การเปลีย่ นระดับการศึกษา การโอน
หนวยกิตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 18 การรับโอนนักศึกษาตางสถาบันและการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเขาศึกษา และการลาออกจากการศึกษา
19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเขาศึกษา
19.1.1 นักศึกษาทีม่ เี หตุจาํ เปนอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งก็ได เมื่อไดศกึ ษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นคํารองตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา หากพนกําหนดการยื่นคํารองขอลาพัก
การศึกษาดังกลาวแลว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
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19.1.1.1 นักศึกษาถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสัง่ แพทย
โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจําเปนอันสมควร หรือมีความจําเปนสุดวิสัย
ในกรณีที่นัก ศึก ษาไดรับอนุมัติใ หลาพักการศึกษา ใหนับระยะเวลาที่ลาพัก
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดตามขอ 19.1.1.1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่ไดรบั อนุมัตใิ หลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนราย
วิชาแลว และในกรณีนี้ใหนักศึกษาไดสัญลักษณ W ในทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษา ที่ได
รับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
19.1.2 ใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาเหตุจําเปนอันสมควร หรือ
ความจําเปนสุดวิสัย ในการลาพักการศึก ษา และมีอํานาจอนุมัติใ หล าพัก การศึกษาไดครั้ง ละไมเ กิน
2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน แตรวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดตองไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ
19.1.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา
ั ฑิตวิทยาลัยกอนวันเปด ภาคการ
เมื่อจะกลับเขาศึกษาใหม จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดีบณ
ศึกษาไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ
19.2 การลาออกจากการศึกษา ใหนกั ศึกษาที่ประสงคลาออกยื่นคํารองตอบัณฑิต
วิทยาลัยกอนการสอบประจําภาค และในระหวางที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ ใหถือวานักศึกษาผูป ระสงค
ขอลาออกนัน้ ยังคงมีสถานภาพเปนนักศึกษาทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ
ขอ 20 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
20.1 นักศึกษาสามัญทีส่ อบไดคา ระดับเฉลีย่ ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ต่าํ กวา 2.50
หรือนักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาที่ 1 ต่ํากวา 3.00 และหรือไดรับ
สัญลักษณ U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
20.2 สอบไดคา ระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50
20.3 เปนนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกัน
20.4 สอบประมวลความรอบรูไมผานเปนครั้งที่ 2 ตามขอ 34.1.6 สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และตามขอ 34.2.2 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หรือสอบ
วัดคุณสมบัติไมผา นเปนครั้งที่ 2 ตามขอ 33.5
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20.5ไมไดรับอนุมัติหัว ขอและโครงการวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระภายใน
3 ปการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจาก
พื้นฐานระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปการศึกษา สําหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กรณีทมี่ าจากพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิตของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้น
20.6 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ 13
20.7 ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 9
20.8 ไมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลาพักการศึกษาและการกลับเขาศึกษาตามขอ 19.1
หรือไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ 22.1 และขอ 22.2
20.9 สอบวิทยานิพนธตก
20.10 ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
20.11 ขาดคุณสมบัตขิ องการเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7
20.12 ตาย
นักศึกษาที่พนสภาพตามขอ 20.8 หรือขอ 20.10 อาจขอกลับเขาเปนนักศึกษาใหมภายใน
กําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร ก็
อาจอนุมตั ใิ หกลับเขาศึกษาใหมได โดยใหคดิ ระยะเวลาทีพ่ น สภาพการเปนนักศึกษานัน้ รวมอยูใ นระยะเวลาการ
ศึกษาทั้งหมด ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา รวมทั้งคาธรรม
เนียมอื่น ๆ ที่ตองชําระหรือคางชําระดวย
หมวดที่ 3
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 21 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
21.1 ผูท สี่ อบคัดเลือกหรือไดรบั การคัดเลือกใหเขาศึกษา ใหขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนด
21.2 ผูท ไี่ มสามารถขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลาทีก่ าํ หนดโดยไมแจงสาเหตุ
อันสมควร ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ในการเขาเปนนักศึกษา
ขอ 22 การลงทะเบียนรายวิชา
22.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทนิ การศึกษา
โดยตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา หรือหัวหนาภาควิชา ทัง้ นี้ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
และหนี้สนิ ตาง ๆ (ถามี) ใหเรียบรอยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด จึงจะถือ
วาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ
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22.2 นักศึกษาตองลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7
วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนนับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิลงทะเบียน ใน
ภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และไดรบั อนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอ ยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้ง
หมดในภาคการศึกษานั้น
22.3 นักศึก ษาที่ล งทะเบียนหลังจากวันที่กําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม
เปนกรณีพิเ ศษตามอัต ราที่กําหนดไวใ นขอ บัง คับ ของมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยอัต ราคา ธรรมเนีย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
22.4 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะตองลาพักการศึกษา
สําหรับภาคการศึกษานัน้ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในขอ 19.1 หากไมปฏิบตั ดิ งั กลาว ใหนกั ศึกษาผูน นั้ พนสภาพ
การเปนนักศึกษา
22.5 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาอาจอนุมัติให
นักศึกษาปกติตามขอ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ได ใน
กรณีที่รายวิชานั้นไมไดเปดสอนอยูในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเปนประโยชนแกนัก
ศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 9 หนวยกิต และใหนํามานับ
หนวยกิตและคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตจะไมนาํ มานับหนวยกิตในหลักสูตร
22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1
ในระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ทีไ่ มมกี ารลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ ใหลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุก
ภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทนิ การศึกษา
22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตแบบ 2
ที่ศกึ ษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือยังไมลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ การ
คนควาอิสระ ตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
22.8 จํานวนหนวยกิตทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาซึง่ ไมนบั รวมหนวยกิต
ของรายวิชาที่ตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต มีดังนี้
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22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ
22.8.1.1 นักศึกษาปกติตอ งลงทะเบียนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน
15 หนวยกิต
22.8.1.2 นัก ศึก ษารอพินิจ ตอ งลงทะเบีย นไมนอ ยกวา 3 หนว ยกิต
แตไมเกิน 9 หนวยกิต
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต ตามคําแนะนําของหัวหนาภาควิชา
22.8.1.4 นักศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนตามคําแนะนําของหัวหนาภาควิชา
22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ น ใหนกั ศึกษาลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวา หรือเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 22.8.1
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
และขอ 22.8.2 ใหยื่นคํารองตอคณบดีบณ
ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา ตามที่
กําหนดไวใน ขอ 22.8.1.1 และขอ 22.8.1.2 ใหลงทะเบียนเรียนไดโดยไมตองขออนุมัติ
ขอ 23 การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา
23.1 การขอถอนรายวิชาใหกระทําไดโดยมีเงื่อนไขและมีผลดังตอไปนี้
23.1.1 ในกรณีทขี่ อถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ น โดยไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา รายวิชาทีข่ อถอนนัน้
จะไมปรากฏในระเบียน
23.1.2 ในกรณีทขี่ อถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
42 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ น โดยไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อนและอาจารยทปี่ รึกษา
นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ขอถอน
23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพนกําหนดตามขอ 23.1.2 จะกระทํามิไดเวน
และคณะกรรมการประจําบัณฑิต
แตจะไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
วิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัติใหถอนได ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่
ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น
23.2 การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทําภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารย
ที่ปรึกษา เวนแตในกรณีที่นกั ศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอน ทั้งนี้ นักศึกษา ผูนั้น
จะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
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ขอ 24 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึก ษาตาง ๆ รวมทั้ง กรณีที่นัก ศึก ษาอาจไดรับคา
ธรรมเนียมคืน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 4
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 25 การวัดผลการศึกษา
25.1 ใหมกี ารวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษาไดลงทะเบียนไวแตละภาคการศึกษา
โดยอาจทําการวัดผลระหวางภาคการศึกษาดวยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานใหทํา
หรือวิธอี นื่ ๆ และเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาใหมกี ารสอบไลสาํ หรับแตละรายวิชาทีศ่ กึ ษาในภาคการศึกษานัน้ หรือจะ
ใชวิธีการวัดผลอยางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ ก็ได
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบที่ไมขดั กับขอบังคับนี้ เพื่อใชในการวัดผล ตาม
ความเหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชา
25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เขาสอบไล หรือไดรับ การ
วัดผลในรายวิชาใดตอเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษา
ทั้ง
หมดในภาคการศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ไดรับมอบหมายเปนที่
พอใจของอาจารยผูสอน
ขอ 26 การประเมินผลการศึกษา
26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเปนระดับ ใหแบงคาระดับโดยมีสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ คาระดับ
ผลการศึกษา
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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26.2ในกรณี ที่ ห ลั ก สู ต รกําหนดให มี ก ารวั ด ผลในรายวิ ช าใดโดยไมมีค า ระดั บ ให
แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ
ผลการศึกษา
S (satisfactory)
เปนที่พอใจ
U (unsatisfactory)
ไมเปนที่พอใจ
26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิไดทําการวัดผล หรือไมมีการวัดผล ใหรายงานผล
การศึกษารายวิชานั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
สัญลักษณ
ผลการศึกษา
I (incomplete)
ไมสมบูรณ
W (withdrawn)
ถอนรายวิชา
Au (audit)
ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
มีความกาวหนา (สําหรับรายวิชาที่ใช
IP (in progress)
เวลาปฏิบตั งิ านตอเนือ่ งและไมสามารถ
ดําเนินการใหเสร็จกอนสิน้ ภาคการศึกษา)
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 หรือการคนควาอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
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 นักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบ หรือไมไดรับการวัดผลตามขอ 25.2
26.5.3 นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรบั โทษใหสอบตกตามขอ 9.2.1
26.5.4 นักศึกษาไมแกคา I ตามขอ 26.6
26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
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26.5.6 นักศึกษาไมไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาตามขอ 23.1.3
26.6 การใหสัญลักษณ I จะใหในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
26.6.1นักศึกษาปวยระหวางการสอบรายวิชานัน้ หรือขาดสอบเนือ่ งจากปวย
โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชน
ทีท่ างราชการรับรองตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด หรือขาดสอบโดยไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
26.6.2 นักศึกษาทํางานทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของการศึกษารายวิชานัน้ ยังไมครบถวน
และอาจารยผูสอนเห็นวายังไมสมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดทายของนักศึกษา
การแกคา I นักศึกษาจะตองสอบและ/หรือปฏิบตั งิ านทีไ่ ดรบั มอบหมายจากอาจารยผู
สอนใหครบถวน เพื่อใหอาจารยผสู อนวัดผลและสงผลการศึกษาของนักศึกษาแกบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10
วันหลังจากวันเปดภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากพนกําหนดดังกลาวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลีย่ นสัญลักษณ I
เปน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแตจะไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใหขยายเวลาไดเปน
กรณีพิเศษเมื่อเห็นวามีเหตุผลสําคัญและจําเปน โดยอาจารยผูสอนตองแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร
26.7 การใหสัญลักษณ S จะใหในกรณีทรี่ ายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเปนที่พอใจและ
หลักสูตรระบุใหวดั ผลการศึกษาโดยไมมีคาระดับหรือในกรณีไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ 17
การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ และหลัก
สูตรระบุใหวัดผลการศึกษาโดยไมมีคา ระดับ
26.8 การใหสญ
ั ลักษณ SP จะใหเฉพาะกรณีทนี่ กั ศึกษายังไมไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความกาวหนาเปนที่พอใจ
การใหสญ
ั ลักษณ UP จะใหเฉพาะกรณีทนี่ กั ศึกษายังไมไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความกาวหนาไมเปนที่พอใจ
26.9 การใหสัญ ลัก ษณ IP จะใหสําหรับวิท ยานิพนธห รือการคน ควาอิสระ หรือ
รายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
26.9.1 ใหเพือ่ แสดงฐานะของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ทีอ่ ยูร ะหวางการ
เรียบเรียงวามีความกาวหนาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาลง
ทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
26.9.2 ใหสาํ หรับรายวิชาทีก่ ารเรียนการสอนมีลกั ษณะเฉพาะ โดยมีขอ กําหนด
ใหนกั ศึกษาใชเวลาปฏิบตั งิ านตอเนือ่ ง และไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิน้ กอนภาคการศึกษานัน้ ๆ ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะไดประกาศกําหนดไวนั้น เมื่อ
ไดทาํ การวัดผลแลว ใหใชคาระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ IP
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26.10 การใหสญ
ั ลักษณ NP จะใหเพือ่ แสดงฐานะของวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระที่อยูในระหวางการเรียบเรียงวาไมมคี วามกาวหนาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทกุ ภาคนับตั้งแต
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
26.11 การใหสัญลักษณ W จะใหเฉพาะกรณีที่ระบุไวในขอ 19.1.1 ขอ 23.1.2 และ
ขอ 23.1.3
26.12 การใหสญ
ั ลักษณ Au จะใหในรายวิชาทีล่ งทะเบียนศึกษาโดยไมนบั หนวยกิต
ขอ 27 การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา
27.1 การนับหนวยกิตเพื่อใหครบหลักสูตรตามขอบังคับนี้ สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหนับ
หนวยกิตเฉพาะรายวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบไดคา ระดับผลการศึกษาไมตา่ํ กวา C หรือไดรบั สัญลักษณ S เทานัน้ เวน
แตรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ ผล
การศึกษาไมต่ํากวา B หรือไดรบั สัญลักษณ S ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดไววาตองได S สวนนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ใหนบั หนวยกิตเฉพาะรายวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบไดคา ระดับผลการศึกษาไมตา่ํ กวา B
27.2 นักศึกษาที่สอบไดคาระดับผลการศึกษาต่ํากวา B หรือไดรับสัญลักษณ U ใน
รายวิชาที่เปนวิชาบังคับตองลงทะเบียนรายวิชานั้นใหมใหไดคาระดับผลการศึกษาไมต่ํากวา B หรือไดรับ
สัญลักษณ S แลวแตกรณี
27.3 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาสอบไดคา ระดับผลการศึกษาต่าํ กวา B หรือไดรบั สัญลักษณ
U ในรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นใน
กลุมเดียวกันก็ได
27.4 รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกทีน่ กั ศึกษาสอบไดคา ระดับผลการศึกษา
ไมต่ํากวา B นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก
27.5 นักศึกษาที่สอบไดคาระดับผลการศึกษาต่ํากวา B หรือไดรับสัญลักษณ U
ในรายวิชาทีเ่ ปนวิชาเลือกมีสทิ ธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนัน้ ใหม หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได
27.6 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาใดซ้าํ หรือแทนตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
การนับหนวยกิตตามขอ 27.1 ใหนับหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว
ขอ 28 ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคํานวณหา
คาระดับเฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหา
คาระดับเฉลีย่ สะสมสําหรับรายวิชาทัง้ หมดทุกภาคการศึกษา ตัง้ แตเริม่ เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบนั
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ขอ 29 การคิดคาระดับเฉลีย่ ประจําภาคใหคาํ นวณโดยนําผลรวมของผลคูณระหวางคาระดับ
ของแตละรายวิชาทีไ่ ดรบั ในภาคการศึกษานัน้ กับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้ แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้ง
หมดที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยใหคิดทศนิยมสองตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สาม มี
คาตั้งแต 5 ขึน้ ไป ใหเพิม่ คาทศนิยมในตําแหนงที่สองขึ้นอีกหนึ่งหนวย
การคิดคาระดับเฉลีย่ สะสม ใหคาํ นวณโดยนําผลรวมของผลคูณระหวางคาระดับของแตละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปจจุบันกับหนวยกิตของรายวิชานั้น แลว หาร
ดวยจํานวนหนวยกิตทัง้ หมดทีไ่ ดลงทะเบียนไว โดยใหคดิ ทศนิยมสองตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงทีส่ ามมีคาตั้ง
แต 5 ขึ้นไป ใหเพิ่มคาทศนิยมในตําแหนงที่สองขึ้นอีกหนึ่งหนวย
ขอ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใชสัญลักษณ I,S,U,SP,UP, IP,NP,W
และ Au ไมใหนํารายวิชานั้นมาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับเฉลี่ยสะสมตามขอ 29
ขอ 31 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึง่ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ได
เทียบใหเทากับรายวิชาที่อนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ 17 และขอ 18 มิใหนาํ ผลการศึกษารายวิชานั้นมา
คํานวณคาระดับเฉลี่ย
หมวดที่ 5
การสอบภาษาตางประเทศ การสอบประมวลความรอบรูและการสอบวัดคุณสมบัติ
ขอ 32 การสอบภาษาตางประเทศ
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอยหนึง่ ภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
32.1.1 นักศึกษาชาวตางประเทศตองสอบผานการสอบภาษาอื่นที่ไมใชภาษา
ของตนตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
32.1.2 ใหบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการสอบภาษาตางประเทศไวใน
ปฏิทนิ การศึกษา ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบภาษาตางประเทศ และใหแสดงผลการ
สอบภาษาตางประเทศโดยใชสัญลักษณ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดสัญลักษณ U นักศึกษามี
สิทธิขอสอบไดอีก
32.2 นักศึกษาอาจไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศ โดยไดศึกษา
และหรือสอบผานภาษาตางประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผานภาษาตางประเทศทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดใหสอบ
ในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย
32.2.2 นักศึกษาศึก ษาและสอบผานภาษาตางประเทศที่บัณ ฑิต วิท ยาลัย
จัดอบรมนอกหลักสูตร
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32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผานภาษาตางประเทศตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตสัปดาหละไมนอยกวา 2 ชั่วโมง โดยใหแสดงผลการสอบเปนสัญลักษณ S หรือ
U นักศึกษาที่สอบไดสัญลักษณ S มีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศอีก
32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผานภาษาตางประเทศตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต และกําหนดใหวดั ผลเปนคาระดับ นักศึกษาทีส่ อบไดคา ระดับผลการศึกษาไม
ต่าํ กวา B มีสทิ ธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศอีก
32.2.5 นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศจากสถาบันอืน่ ทัง้ ในและตางประเทศ
ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
ขอ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัด
ั ฑิตกําหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห
ความรอบรูใ นวิชาการตามทีห่ ลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบณ
ความรูตลอดจนการนําไปใชในการวิจยั ตอไป
33.1 ใหนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติกอนที่จะทํา
วิทยานิพนธ สวนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ใหสอบวัดคุณสมบัตหิ ลังจากสอบผานราย
วิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด
33.2 ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัตไิ วในปฏิทนิ การศึกษา
33.3 ใหค ณบดีบั ณ ฑิต วิท ยาลัย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบัติต าม
คําแนะนําของภาควิชา
33.4 ใหแสดงผลการสอบโดยใชสัญลักษณ S หรือ U
33.5 นักศึกษาทีส่ อบวัดคุณสมบัตไิ มผา นเปนครัง้ ที่ 2 จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
หรืออาจไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนระดับการศึกษาเปนนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชา
เดียวกัน
ขอ 34 การสอบประมวลความรอบรู ใหนกั ศึกษาซึ่งไดศึกษารายวิชาและไดหนวยกิตสะสม
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู
34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะตองสอบประมวล
ความรอบรู หากหลักสูตรกําหนดวามีการสอบประมวลความรอบรู
34.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ตองสอบประมวลความรอบรู
34.1.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู
ไวในปฏิทินการศึกษา
ั ฑิตวิทยาลัย แตงตัง้ คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู
34.1.4 ใหคณบดีบณ
ตามคําแนะนําของภาควิชา
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34.1.5 ใหแสดงผลการสอบประมวลความรอบรูโดยใชสัญลักษณ S หรือ U
34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรูไ มผา นเปนครัง้ ที่ 2 ใหพน สภาพ
การเปนนักศึกษา
34.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
34.2.1 การสอบประมวลความรอบรูข องนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตให
เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรูไมผานเปนครั้งที่ 2 ใหพนสภาพ
การเปนนักศึกษา
หรืออาจไดรบั การพิจารณาใหเปลี่ยนระดับการศึกษาเปนนักศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน
หมวดที่ 6
การทําวิทยานิพนธ
ขอ 35 การทําวิทยานิพนธ
35.1 การอนุมัติหวั ขอและโครงการวิทยานิพนธ
35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ผูม สี ทิ ธิขออนุมตั หิ วั ขอและโครงการ
วิทยานิพนธจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชากอน
35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผูม สี ทิ ธิขออนุมตั หิ วั ขอและโครงการ
วิทยานิพนธจะตองศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแลวไมนอ ยกวา 1 ปการศึกษา และ
มีจํานวนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต
35.1.1.3 นักศึกษาตองไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
ภายใน 3 ปการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้น มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
35.1.2.1 นักศึกษาผูมีสิทธิขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาตางประเทศ รวมทั้งตองผานเงือ่ นไขตามที่สาขา
วิชากําหนดและผานความเห็นชอบจากภาควิชาแลว
35.1.2.2 นักศึก ษาตองไดรับ อนุมัติหัว ขอ และโครงการวิทยานิพนธ
ภายใน 3 ปการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูน นั้ กรณีมาจากพืน้ ฐานปริญญามหาบัณฑิต
หรือภายใน 5 ปการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผูน นั้ กรณีมาจากพืน้ ฐานปริญญาบัณฑิต มิ
ฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือไดรบั อนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลีย่ นระดับการศึกษาไปเปนนัก
ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
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35.1.3 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวขอ
และโครงการวิทยานิพนธตามคําแนะนําของภาควิชา
35.1.4 ใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ อาจารยประจําเปนอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธหลักของวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติหวั ขอและโครงการวิทยานิพนธแลว ทัง้ นี้ในกรณีที่จําเปนอยาง
ยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักก็ได สวนอาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธจะตองไมเกิน 3 คน
35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธที่ไดรับ
อนุมตั แิ ลวทีไ่ มเปนการเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหนกั ศึกษายืน่ คํารองขออนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธหลัก แตถาเปน การ
เปลีย่ นแปลงสาระสําคัญของวิทยานิพนธ นักศึกษาตองขออนุมตั หิ วั ขอและโครงการวิทยานิพนธทเี่ ปลีย่ นแปลงให
คณะกรรมการตามขอ 35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม
35.2 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
35.2.1 ผูมีสิทธิลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ คือ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติหวั ขอ
และโครงการวิทยานิพนธแลว
35.2.2 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามกําหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา โดยอาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบียนบางหนวยกิตเปนงวด ๆ ตามที่ภาควิชา
หรือสาขาวิชาพิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
35.2.3 ในระหวางการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลักเปน
ผูประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติทกุ ภาคการศึกษาที่นัก
ศึกษาไดลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ โดยรายงานผลเปนสัญลักษณ IP หรือ NP แลวแตกรณี
35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ
35.3.1 การเสนอวิท ยานิพ นธที่ไ ดเ รีย บเรีย งเสร็จ เรีย บรอ ยแลว เพื่อ ขอรับ
อนุมัตินั้น
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและสอบผานการสอบประมวล
ความรอบรู ในกรณีที่มีกําหนดไวในหลักสูตรหรือสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผานภาษา
ตางประเทศ และจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธทเี่ สนอใหเปนไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
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35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธอาจเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ก็ได ตามที่หลักสูตรกําหนด ในกรณีทไี่ มไดกําหนดไวในหลักสูตรอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
หากประสงคจะใชภาษาตางประเทศอื่น ๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน
35.3.4 ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ จํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยประกอบดวยหัวหนาภาควิชาหรือผูที่หวั หนาภาค
วิชามอบหมาย ซึ่งตองมิใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนประธาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 3 คน ทั้งนี้ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยางนอย 1 คน
35.3.5 ถาคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธไดตรวจพิจารณาและสอบ
วิทยานิพนธแลวเห็นควรใหแกไขปรับปรุงเล็กนอย ใหถือวาการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแตแรก
ถาวิทยานิพนธนนั้ มีขอ บกพรองทีต่ อ งแกไขมาก ใหนกั ศึกษาแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแตวันสอบวิทยานิพนธ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธเห็นสมควร ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแจงใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบ
และใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประเมิน ผลหลังจากวันที่นัก ศึก ษาไดแกไขวิทยานิพ นธตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว
35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธใหถอื มติ
ใหผานเปนเอกฉันท หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีความเห็นไมตรงกัน ใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาชี้ขาด
35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธที่เรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลว ใหเปนไป
ตามขอ 26.4.2
35.3.8 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธทผี่ า นการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธพรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาตางประเทศตามที่
กําหนดในหลักสูตร ใหบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนและรูปแบบที่บัณ ฑิตวิทยาลัยกําหนดเพื่อใหบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ กรณีที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได หากประสงคจะ
ใชภาษาตางประเทศอื่น ๆ จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน
35.3.9 วิทยานิพนธซึ่งไดรับอนุมัติแลวใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การนําออกโฆษณาเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน
35.3.10 ลิขสิทธิข์ องวิทยานิพนธเปนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
35.3.11 ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับวิทยานิพนธได
โดยไมขัดกับขอบังคับนี้
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ขอ 36 การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธหรือ
รายงานอื่นใดที่มีลกั ษณะเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามหลักสูตรแผน ข.
36.1 ผูทจี่ ะมีสิทธิลงทะเบียนการคนควาอิสระ ตองมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชา
กําหนด
36.2 ใหภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ระเบียบแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการคนควาอิสระที่ไมขัดกับขอบังคับนี้
36.3 ใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คน
36.4 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ
จํานวนไมเกิน 3 คน
36.5 รูปแบบของการคนควาอิสระใหนํารูปแบบของวิทยานิพนธที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กําหนดมาใชโดยอนุโลม
36.6 การประเมินผลการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอ 26.4.2
หมวดที่ 7
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 37 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
37.1 มีเวลาศึกษาไมเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 13
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่กาํ หนดไวในขอ 15
37.3 ไดคา ระดับเฉลีย่ สะสมไมตา่ํ กวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
แผน ก. แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตแบบ 1
37.4 ไดคา ระดับผลการศึกษาไมตา่ํ กวา B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชา
ที่หลักสูตรกําหนดใหมีการวัดผลเปนระดับ ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองไดคาระดับ ผล
การศึกษาไมต่ํากวา B ในทุกรายวิชา
37.5 ไดสญ
ั ลักษณ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U
37.6 ไดสญ
ั ลักษณ S ในการสอบภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนการสอบ
ภาษาตางประเทศตามขอ 32.2
37.7 ไดสญ
ั ลักษณ S ในการสอบประมวลความรอบรูใ นหลักสูตรทีร่ ะบุวา มีการสอบ
ประมวลความรอบรู และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตจะตองไดสัญลักษณ S ในการสอบวัด
คุณสมบัติอีกดวย
37.8 สอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมต่ํากวาระดับผาน

83

มคอ. 2

37.9 ไดสง วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ซึง่ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ไดอนุมัตแิ ลวตอบัณฑิตวิทยาลัย
37.10 ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 1
และแบบ ก 2 จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตพี มิ พในวารสาร หรือสิง่ พิมพทางวิชาการหรือเสนอตอทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
(proceeding) หรือผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน
ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบณ
ั ฑิตจะตองไดรบั การตีพมิ พ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงาน ไดรบั การยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่ง
พิมพทางวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลัน่ กรอง (peer review) กอนการตีพมิ พ และเปนทีย่ อมรับใน
สาขาวิชานั้น หรือผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน
ขอ 38 เมื่อนักศึกษามีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามขอ 37 แลว ใหยื่นคํารองขอจบการศึกษาตอ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการสําเร็จการศึกษา
ขอ 39 คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา
39.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 37
39.2 ไมมีหนี้สนิ กับมหาวิทยาลัย
39.3 มีความประพฤติดี
บทเฉพาะกาล
ขอ 40 นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 41 ในระหวางทีย่ งั ไมมรี ะเบียบและประกาศทีอ่ อกใชบงั คับโดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับนี้ ให
นําระเบียบและประกาศตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม มาใชบงั คับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2550
(ลงนาม) ชุมพล ศิลปอาชา
(นายชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวณัฐกำญจน์ หงส์ศรีพันธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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 adipateco-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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อ-นามสกุล
นำยวันชัย เลิศวิจิตรจรัส
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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): 642645.
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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวสุดศิริ เหมศรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ชื่อ-นามสกุล
นำยมำณพ ปำนะโปย
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (2546)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2543)
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2539)
สังกัด
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่ม-ี
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร
Dankeaw, A., Poungchan, G., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2017). “Insitu 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: 202214. (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 เอี่ยมศิลำ (2560). “กำร
เตรี ย มและสมบั ติ ก ำรเรื อ งแสงของ Sr3Al2O6 ที่ ไ ด้ จ ำกกำรสั ง เครำะห์ ด้ ว ย
เทคนิคโซล-เจลร่ว มกับไมโครเวฟ.” กำรประชุมวิช ำกำรเสนอผลงำนวิ จั ย
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/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นำยอำชำไนย บัวศรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2547)
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2545)
สังกัด
ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี)
ผลงานวิจัย
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ไม่ม-ี
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 K 2CO3-activated Coconut Shells as
Counter Electrodes for Dye-sensitized Solar-cell Applications.”
Journal of the Korean Physical Society, 68(2), (JAN): 317-322.
(ISI)
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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)
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): 939944. (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/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวจันทร์ฉำย ทองปิ่น
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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): 4550. (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): 111.
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.
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7. ชื่อ-นามสกุล
นำยณัฐวุฒิ ชัยยุตต์
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร
Sangkharat, N., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2016). “Singlestep 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 สำหรับกำรนำไปใช้เป็นวัสดุปิด
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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวบุศรินทร์ เฆษะปะบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร
Dankeaw, A., Poungchan, G., Panapoy, M., and Ksapabutr, B. (2017).
“In-situ one-step method for fabricating three-dimensional grasslike carbon-doped ZrO2 films for room temperature alcohol and
acetone sensors.” Sensors and Actuators, B: Chemical, 242: 202214. (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 เอี่ยมศิลำ (2560). “กำร
เตรี ย มและสมบั ติ ก ำรเรื อ งแสงของ Sr3Al2O6 ที่ ไ ด้ จ ำกกำรสั ง เครำะห์ ด้ ว ย
เทคนิคโซล-เจลร่ว มกับไมโครเวฟ.” กำรประชุมวิช ำกำรเสนอผลงำนวิ จั ย
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.
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวปำเจรำ พัฒนถำบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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: 118128. (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 คงอิ่ม, ณัฐนรี มีเสน และ ลักษิกำ เรือนแก้ว (2559).
“กำรพัฒ นำวัส ดุเสริ ม องค์ประกอบพลำสติ กชีว ภำพผสมเส้ น ใยฝ้ ำ ยย้ อ มสี
ธรรมชำติ เพื่อนำมำใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวที่เป็นมิตรกับธรรมชำติ.” กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
เรื่ อง นวัตกรรมอำคำร 2559 (Building Innovation 2016: B-inno2016),
(10-11 สิงหำคม): 95-104.
ณฐวั ฒ น์ กำญจนวลี กุ ล , ชั ญ ญำนุ ช จอมศรี , ศศิ ธ ร ทองชนะ และ ปำเจรำ
พัฒนถำบุตร (2559). “อิทธิพลของสำรเชื่อมประสำนไซเลนที่มีต่อสมบัติควำม
คงทนต่อสภำพอำกำศของวัสดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลคติกแอซิดผสมผงไม้
เพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งอำคำร.” กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัต นโกสิ น ทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอำคำร 2559
(Building Innovation 2016: B-inno2016), (10-11 สิงหำคม): 105-115.
ปำเจรำ พั ฒ นถำบุ ต ร และ น้ ำฝน ไล่ สั ต รู ไ กล (2557). “กระบวนกำรพั ฒ นำกำร
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ ำ ย้ อ มสี ธ รรมชำติ . ” กำรประชุ ม วิ ช ำกำรและเสนอ
ผลงำนวิ จั ย และสร้ ำ งสรรค์ ร ะดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ “ศิ ล ปำกรวิ จั ย และ
สร้ ำ งสรรค์ ครั้ ง ที่ 7: บู ร ณำกำรศำสตร์ แ ละศิ ล ป์ ” , (24-26 มี น ำคม):
A-1 - A-8.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวพูนทรัพย์ ตรีภพนำถกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
11. ชื่อ-นามสกุล
นำยศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. ชื่อ-นามสกุล
นำยศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
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 ภู่ไ พจิต ร์กุล และ บุศ รำกรณ์ มหำโยธี . (2558). รำยงำนวิจัย ฉบับ สมบูรณ์ เรื่อง
“กำรพัฒนำระบบอุปกรณ์วัดคุณภำพอำหำรด้วยคลื่นแสงจำเพำะในช่วงอินฟำเรดใน
ย่ำ นใกล้ส ำหรับ โรงงำนอุต สำหกรรมอำหำร ” นครปฐม, แหล่ง ทุน วิจ ัย จำก
สถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปี พ.ศ. 2556. 90 หน้ำ.
ปรำโมทย์ คูวิจิตรจำรุ , ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ , และ ศรำวุธ ภู่ไพจิตร์กุล (2559). รำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “กำรตรวจจับอันตรำยทำงกำยภำพและตรวจวัดคุณภำพโดย
ใช้ส เปกโทรสโกปีอินฟรำเรดย่ำนใกล้เพื่อคัดแยกเมล็ดกำแฟดิบ ” นครปฐม, แหล่ง
ทุนวิจัยจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปี พ.ศ. 2558. 62 หน้ำ.
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ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร
-ไม่มีProceedings
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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญำตรี
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
611 206 วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์สำหรับวิศวกรกระบวนกำรเคมี
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 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2
620 302 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยของวัสดุ
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ข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษ
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
นำยอำนำจ สิทธัตตระกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ
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
-ไม่ม-ี
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)
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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.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
งำนแปล (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 1
611 493 โครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำสำหรับนักศึกษำปิโตรเคมี 2
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรฯ กำหนดให้มีกำรประเมินเพื่อพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีกำรศึกษำ โดยทำกำรวิเครำะห์ผล
หลักสูตรฯ ในภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนไม่ต่ำกว่ำที่ สกอ. กำหนด โดยได้ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบกำรประเมินผลหลักสูตรจำก
ผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตร ในแง่ของควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอนในหลั กสู ตรและควำมเพียงพอของทรั พยำกรในระหว่ำงศึกษำรวมถึ งผลกำรเรียนรู้หลั งจำกส ำเร็ จ
กำรศึกษำ สำรวจภำวะกำรได้งำนทำของมหำบัณฑิต สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้มหำบัณฑิต โดยเปิดโอกำสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจัดประชุมสัมมนำตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำนประกอบกำรเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตร
เคมีและวัสดุ พอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.19)
รองลงมำเป็ น บั ณ ฑิต ที่มี ผ ลกำรเรี ย นในระดับ เกียรตินิย ม (คะแนนเฉลี่ ย 3.20-3.59) และยังมีนักศึ กษำที่ส ำเร็ จ
กำรศึกษำมำจำกสถำบั นอื่นเข้ำมำศึกษำบ้ำง และเลือกเข้ำศึกษำในแผนกำรศึกษำแผน ก แบบ ก 2 และมีจำนวน
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรฯ เฉลี่ย 12 คนต่อปี ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ำแผนกำรรับที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ นอกจำกนี้
ยังพบว่ำมีนักศึกษำลำออกระหว่ำงเข้ำศึกษำจำนวน 3 คน เนื่องจำกนักศึกษำลำออกไปศึกษำต่อในสำขำวิชำอื่น จำนวน
1 คน และลำออกไปเพื่อประกอบอำชีพจำนวน 2 คน และจำกตำรำงที่ 2 พบว่ำมีนักศึกษำในหลักสูตรที่เข้ำศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2557 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คนใช้ระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรมำกกว่ำ 2 ปี
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลแสดงจำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ คุณวุฒิ สถำบันที่สำเร็จกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประเภท
ของทุนกำรศึกษำ และจำนวนนักศึกษำลำออกระหว่ำงเข้ำศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556-2559
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
ปีกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ

คุณวุฒิ
วศ.บ. อื่น ๆ
วท.บ.

2556 แผน ก แบบ ก 2
2557 แผน ก แบบ ก 2
2558 แผน ก แบบ ก 2
2559 แผน ก แบบ ก 2
รวมจำนวนนักศึกษำในหลักสูตร

15
10
12
11
48

1
1

สถำบันที่สำเร็จ
กำรศึกษำ
ศิลปำกร อื่น ๆ
15
9
12
11
47

หมำยเหตุ *นักศึกษำพ้นสภำพเนื่องจำก ไม่มำลงทะเบียน

1
1
2

คะแนนเฉลี่ย
2.00
–
2.49
1
1

2.50
–
3.19
13
7
9
5
34

3.20
–
3.59
2
2
3
6
13

ทุนกำรศึกษำ
3.60
ขึ้นไป

T.A

1
1

10
8
10
9
37

ลำออก/
พ้นสภำพ

R.A. Tuition
fee
3
1
2
2
8

11
8
9
9
37

3/1*
3/1*
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ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
(ข้อมูล ณ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559)
ชั้นปีที่

ปีกำรศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำ

แผนกำรศึกษำ

1
2
3
4

2559
2558
2557
2556

แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2

จำนวนนักศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร
(คน)
11
12
10
16

จำนวนนักศึกษำ
คงเหลือณ ปัจจุบัน
(คน)
11
12
10
-

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
(คน)
12

จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร เป็น
นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.19) และที่ผ่ำนมำพบว่ำนักศึกษำที่มำจำกสถำบันกำรศึกษำอื่น
ส่วนมำกลำออกระหว่ำงกำรศึกษำ เพรำะมีพื้นฐำนควำมรู้ไม่เพียงพอ ทำให้ช่วงหลังไม่มีนักศึกษำมำศึกษำต่ อใน
หลักสูตร ซึ่งแตกต่ำงกับนักศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่ไป
ศึกษำต่อยังสถำบันกำรศึกษำอื่นแล้วได้ผลกำรเรียนดี เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ของภำควิชำฯ มีเนื้อหำค่อนข้ำงเยอะ เป็นกำรสอนขั้นสูงมำกกว่ำที่อื่น
ที่ประชุมจึงเห็นว่ำเพื่อเป็นช่องทำงให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.19) เข้ำมำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 ให้เพิ่มมำกขึ้น และให้นักศึกษำตัดสินใจศึกษำ
ต่อในหลักสูตรได้เร็วขึ้น และเพื่อปรับปรุงระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรให้นักศึกษำสำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี หลักสูตรฯ จึงมีแนวทำงในกำรดำเนินกำรดังนี้
1) ให้ นั กศึกษำที่ กำลั งศึ กษำในระดับปริ ญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมี และวัสดุ พอลิ เมอร์ สำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเลือกเสรีที่เป็นรำยวิชำในหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ได้ และเมื่อเข้ำมำศึกษำในหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิชำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิ เมอร์ แล้ว ให้เทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำที่ได้ศึกษำดังกล่ำวมำเป็นรำยวิชำบั งคั บใน
หลักสูตรปริญญำโท
2) จั ดกำรเรี ยนกำรสอนแบบ module เช่น module กำรสั งเครำะห์ พอลิ เมอร์ขั้นสู ง ให้ เทียบเท่ำ
รำยวิชำ 622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง โดยกำหนดชั่วโมงสอนเท่ำกับชั่วโมงหน่วยกิตของรำยวิชำให้กับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์เรียน ทั้งนี้นักศึกษำจักต้องได้ผลกำรเรียนในระดับ B
แล้วเทียบโอนหน่วยกิตจำกกำรเรียนดังกล่ำว มำเทียบเท่ำรำยวิชำบังคับในหลักสูตรปริญญำโท
3) ให้นักศึกษำที่กำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีควำมสนใจ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำมำรถทำโครงงำนวิจัยตำมคำแนะนำของ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำเป็นรำยบุ คคลได้ โดยจะทำกำรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำทรำบตั้งแต่ศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 2 มีกำร
กำหนดเงื่อนไขในกำรรับนักศึกษำที่มีควำมสนใจโดยใช้ผลกำรเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 และกำหนด
โควตำจำนวนรับนักศึกษำดังกล่ำวด้วย เพื่อให้นักศึกษำได้ทำงำนวิจัยในลักษณะกำรทำวิจัยเบื้องต้น (Preliminary)
ขณะกำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี และเมื่อเข้ำมำศึกษำในระดับปริญญำโท นักศึกษำจะได้ใช้ระยะเวลำในกำร

127

มคอ. 2

ทำงำนวิจัยน้อยลง ทั้งนี้หลักสูตรจะทำขั้นตอนเสนอสภำมหำวิทยำลัย ให้นักศึกษำสำมำรถใช้หัวข้อวิจัยรวมถึงผลกำร
ทดลองในระดับปริญญำตรี มำเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทได้นอกจำกนี้หลักสูตรจะ
อนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเปลี่ยนอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยในระดับปริญ ญำตรี และระดับปริญญำโทได้ แต่
นักศึกษำต้องเริ่มทำงำนวิจัยใหม่ ซึ่งหลักสูตรจะต้องวิเครำะห์ว่ำแนวทำงกำรดำเนินกำรนี้ จะทำให้นักศึกษำสำมำรถ
สำเร็จกำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำของหลักสูตร 2 ปีหรือไม่
4) ให้ระบุเงื่อนไข “ให้นักศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำและกำรดำเนินงำนวิจัยในช่วงเปิดภำคกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำโดยผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองและตระหนักถึงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรทำวิทยำนิ พนธ์ และค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ ที่ ปรึ กษำวิ ทยำนิ พนธ์ และในกรณีที่ มี ปัญหำและอุ ปสรรคในกำร
ด ำเนิ นงำนจะได้ มี เวลำแก้ ไข ปรั บปรุ งงำนหรื อหำแนวทำงอื่ นได้ ทั นและเสนออำจำรย์ ประจ ำหลั กสู ตร” ไว้ ใน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ด้วยเพื่อให้นักศึกษำในหลักสูตรสำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตร (2 ปีกำรศึกษำแต่ไม่เกิน 4 ปีกำรศึกษำ) ได้เร็วขึ้น
2. ภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
ตำรำงที่ 3 แสดงภำวะกำรได้งำนทำของมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ มหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
จำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.2556 จำนวน
ทั้งสิ้น 12 คน ได้ประกอบอำชีพจำนวน 11 คน และลำอุปสมบท จำนวน 1 คน ทั้งนี้มหำบัณฑิตได้ทำงำนเป็น
นั กวิจั ย ในหน่ ว ยงำนเอกชน จ ำนวน 6 คน เป็นวิศวกรในหน่ว ยงำนเอกชน จำนวน 4 คน และเป็นเลขำฝ่ ำ ย
วิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 คน และตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่สำเร็ จกำรศึกษำ จำนวน 8 คน และไม่ตรง
หรือไม่สอดคล้องกับสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 3 คน และได้รับเงินเดือนเป็นไปตำมเกณฑ์เริ่มต้นมำกกว่ำ
20,000 บำทขึ้นไป และมีผู้ได้รับเงินเดือนมำกกว่ำ 30,000 บำทขึ้นไปด้วย
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ตำรำงที่ 3 แสดงภำวะกำรได้งำนทำของมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559)
ชื่อ-สกุล

ปีกำรศึกษำ ระยะเวลำ
ที่เข้ำศึกษำ กำรศึกษำ

สถำนที่ทำงำน

อำชีพ

ตำแหน่ง

R&D Assistant
Research Scientist
Research Scientist
R&D Polymer
technologist
Technical service and
Development
เลขำนุกำรฝ่ำยวิศวกรรม
พอลิเมอร์
R&D Polymer
technologist
Machine Maintenance
staff
หัวหน้ำงำนในส่วนของ Mold
maintenance
R&D Process eng.
ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำ
พอลิเมอร์

1. นำงสำวชนิกำนต์ บุรีภักดี
2. นำงสำววรลักษณ์ เฉยขุนทด
3. นำงสำวศิริพร ปิตวิ ุฒิ
4. นำยศุภชัย สง่ำ

2556
2556
2556
2556

2.5 ปี
2.5 ปี
3 ปี
2 ปี

Reckitt Benckiser (Thailand) Ltd
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd
B.N. Brother Co.,Ltd.
Innovation group thailand

นักวิจยั ในหน่วยงำนเอกชน
นักวิจยั ในหน่วยงำนเอกชน
นักวิจยั ในหน่วยงำนเอกชน
นักวิจยั ในหน่วยงำนเอกชน

5. นำยอำรักษ์ พินผึ้ง

2556

2.5 ปี

SCG สำนักงำนใหญ่

วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน

6. นำงสำวกัลยกำนต์ ลำภโภคำชัย

2556

2.5 ปี

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

7. นำยธนพล กัตติยบุตร
8. นำยนนธวัฒน์ ไกรเทพ

2556
2556

3 ปี
3 ปี

ลำอุปสมบท
Innovation group thailand

เลขำนุกำรฝ่ำยวิศวกรรม
พอลิเมอร์
นักวิจยั ในหน่วยงำนเอกชน

9. นำยนพคุณ ลิขิตธนประสงค์

2556

2.5 ปี

Minebea

วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน

10. นำยสำมำรถ ยำนวงษ์

2556

2 ปี

Minebea

วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน

11. นำงสำวสุนันทำ วชิรหัตถพงศ์
12. นำยอลงกรณ์ โพธิพ์ ันนำ

2556
2556

3 ปี
2 ปี

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหำชน)
บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด

นักวิจยั ในหน่วยงำนเอกชน
วิศวกรในหน่วยงำนเอกชน

อัตรำเงินเดือน

25,001-30,000 บำท
25,001-30,000 บำท
20,001-25,000 บำท
20,001-25,000 บำท

งำนที่ปฏิบัติ
ตรง/สอดคล้อง
กับสำขำที่
สำเร็จกำรศึกษำ
ตรง
ตรง
ไม่ตรง
ตรง

มำกกว่ำ 30,000 บำท

ตรง

20,001-25,000 บำท

ตรง

20,001-25,000 บำท

ตรง

25,001-30,000 บำท

ไม่ตรง

25,001-30,000 บำท

ไม่ตรง

มำกกว่ำ 30,000 บำท
20,001-25,000 บำท

ตรง
ตรง

129

มคอ. 2

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะอนุ กรรมกำรร่ ำ งหลั กสู ต รวิศ วกรรมศำสตรมหำบัณ ฑิ ต สำขำวิช ำวิทยำกำรและวิ ศ วกรรม
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ดำเนิน กำรจัดส่ง แบบประเมิน ควำมพึง พอใจของผู้ใ ช้บัณ ฑิตต่อ
คุณลักษณะของมหำบัณฑิตที่สำเร็จ กำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิช ำวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ให้กับผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มภำคอุตสำหกรรมเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจำกไม่
มีผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2556 เข้ำศึกษำต่อยังสถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้ ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มำจำกผู้ใช้บัณฑิต จะ
นำมำใช้พิจำรณำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถำมมี
ค่ำกำรประเมิน 5 ระดับ (ระดับ 5 หมำยถึงมำกที่สุด ระดับ 4 หมำยถึงมำก ระดับ 3 หมำยถึงปำนกลำง ระดับ 2
หมำยถึงน้อย และระดับ 1 หมำยถึงน้อยที่สุด) โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินฯ จำแนกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการ
̅)
(𝒙
มาตรฐาน
ประเมิน
(S.D.)
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 แสดงออกซึ่ ง กำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำมหลั ก คุ ณ ธรรม 4.25
0.96
ระดับมำก
จริ ย ธรรม ในสภำพแวดล้ อ มของกำรท ำงำนและในชุ ม ชนที่
กว้ำงขวำงขึ้น
1.2 สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง 3.50
1.29
ระดับ
วิชำกำร โดยคำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อื่น และตอบสนองปัญหำ
ปำนกลำง
เหล่ำนั้นตำมหลักกำรและเหตุผลและค่ำนิยมอันดีงำม
1.3 ริ เ ริ่ ม ในกำรยกปั ญ หำทำงจรรยำบรรณที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ กำร 4.00
0.82
ระดับมำก
ทบทวนและแก้ไข
1.4 สนั บ สนุ น อย่ ำ งจริ ง จั ง ให้ ผู้ อื่ น ใช้ ก ำรวิ นิ จ ฉั ย ทำงด้ ำ น 3.25
1.71
ระดับ
คุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรกับข้อโต้แย้งและปัญหำที่มี
ปำนกลำง
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.5 มีควำมตระหนักในสภำพแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่ อ 4.00
1.41
ระดับมำก
กำรทำงำนในสำขำวิชำ รวมถึงเหตุผลและกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจเกิดขึ้นในอนำคต
ค่าเฉลี่ย
3.80
0.41
ระดับมาก
2. ด้านความรู้
2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระหลัก 4.25
0.50
ระดับมำก
ของสำขำวิชำ ตลอดจนหลักกำรและทฤษฎีที่สำคัญและนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร
2.2 มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันของสำขำวิชำ
3.75
0.96
ระดับมำก
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
3.75

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.96

2.3 มี ค วำมเข้ ำ ใจในวิ ธี ก ำรพั ฒ นำควำมรู้ ใ หม่ ๆ และกำร
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงำนวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ
2.4 มี ค วำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ ท ำงสำขำวิ ช ำ
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์และองค์ควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ ได้
อย่ำงลงตัว
ค่าเฉลี่ย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สำมำรถใช้ควำมรู้และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ทำงทฤษฎีใน
กำรวิเครำะห์ปัญหำสำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3.2 สำมำรถริเริ่มและสร้ำงสรรค์แนวคิดเพื่อตอบสนองประเด็น
หรือปัญหำ
3.3 สำมำรถสังเครำะห์และใช้ผลงำนวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำร
และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ โดยกำรบูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้เดิม
หรื อ เสนอเป็ น องค์ ค วำมรู้ ใ หม่ รวมถึ ง พั ฒ นำข้ อ สรุ ป และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
3.4 สำมำรถวำงแผนกำรดำเนินงำนวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้
ควำมรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตลอดจนถึงกำรใช้
เทคนิคกำรวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยำยองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ได้
อย่ำงมีนัยสำคัญ
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อนหรือควำมยุ่งยำกใน
ระดับสูงทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ด้วยตนเอง
4.2 สำมำรถตัดสินใจในกำรดำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถ
ประเมินตนเองได้ รวมถึงกำรวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงได้
4.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของตนเองและร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อโต้แย้งและปัญหำต่ำง ๆ
4.4 สำมำรถแสดงออกทักษะกำรเป็นผู้นำได้อย่ำงเหมำะสมตำม
โอกำส และสถำนกำรณ์เพื่อเพิ่มพูน ประสิ ทธิภำพกำรทำงำน
ของกลุ่ม
ค่าเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

3.75

0.50

ระดับมำก

3.88

0.25

ระดับมาก

4.00

0.82

ระดับมำก

3.50

1.00

3.75

0.96

ระดับ
ปำนกลำง
ระดับมำก

4.25

0.96

ระดับมำก

3.88

0.32

ระดับมาก

4.00

0.82

ระดับมำก

4.00

0.82

ระดับมำก

4.75

0.50

3.75

0.96

ระดับมำก
ที่สุด
ระดับมำก

4.13

0.43

ระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถคั ด กรองข้ อ มู ล ทำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ 4.25
0.96
นำมำใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ
5.2 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเหมำะสมกับ 4.25
0.96
กลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในวงวิชำกำรและชุมชนทั่วไป
5.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำมำใช้ในกำรศึกษำ 3.75
0.96
ค้นคว้ำ สรุปปัญหำ และเสนอแนะแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ
ค่าเฉลี่ย
4.08
0.29

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก
ระดับมำก
ระดับมำก
ระดับมาก

นอกจำกนี้ ผู้ใช้บัณฑิตจำกภำคอุตสำหกรรม ยังมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ความต้องการมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมต้องกำรให้มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีกำรพัฒนำหลักสู ตรวิศวกรรมศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยกำหนดเนื้อหำรำยวิชำให้ครอบคลุมเนื้อหำซึ่งเป็น
ปัจจุบันที่อยู่ในควำมสนใจของภำคอุตสำหกรรม ดังนี้
1) ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม
พอลิเมอร์ โดยเน้นให้มหำบัณฑิตมีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำน organic chemistry เพื่อใช้วิเครำะห์
ผลกระทบของ chemical structure ที่มีต่อ rheology ระหว่ำงกำร process ได้
2) ต้องกำรให้เน้นเรื่องกำรลงมือทำในเรื่อง Polymer processing, Polymer characteristic
3) ต้องกำรให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำงปฏิบัติ มำกกว่ำทำงวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียว
4) ต้องกำรให้เพิ่มหัวข้อกำรใช้ทักษะควำมคิดแก้ปัญหำ ยกตัวอย่ำงปัญหำในชีวิตกำรทำงำนจริงมำ
ใช้ในกำรสอบ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
2.1 ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ จำกหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ดังนี้
1) มหำบัณฑิตมีควำมกระตือรือร้น ในกำรเรียนรู้งำน
2) มหำบัณฑิตมีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย
3) มหำบัณฑิตสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มหำบัณฑิตสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับงำนและพัฒนำตัวเองได้ค่อนข้ำงดี
5) มหำบัณฑิตมีควำมขยัน ตั้งใจ มุมำนะ เรียนรู้ได้เร็ว
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2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะของมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิช ำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องกำร
1) ควรพัฒนำมหำบัณฑิตให้มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมหรือสภำวะที่กดดัน ตลอดจนสำมำรถยอมรับข้อผิดพลำดเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขได้
2) ควรพัฒนำมหำบัณฑิตให้ฝึกกำรคิดที่เป็นระบบระเบียบมำกกว่ำนี้
จำกรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ พบว่ำผู้ใช้มหำบัณฑิตมีควำมพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับมำกทั้งด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แต่มีบำงประเด็น และข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นจำกกำรจัดประชุมสัมมนำจำกตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำนประกอบกำรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ที่หลักสูตรฯ
ต้องพิจำรณำเพิ่มเติม โดยมีประเด็นจำเป็นในกำรปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) ควรให้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำที่สอน เช่นรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย อำจมีกำรปรับปรุง
เรื่อง กำรฝึกปฏิบัติให้นักศึกษำสำมำรถวินิจฉัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้
2) ควรให้ในแต่ละรำยวิชำพิจำรณำกำหนดให้นักศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำง ๆ ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มำกขึ้น
3) พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำบรรยำยให้สำมำรถนำเครื่องมือมำใช้เพื่อให้นักศึกษำมีควำม
เข้ำใจมำกขึ้นด้วยกำรทำปฏิบัติกำร เช่น รำยวิชำกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ขั้นสูง โดยให้
อำจำรย์ ผู้ ส อนมอบหมำยให้ นั ก ศึ ก ษำท ำกรณี ศึ ก ษำเป็ น กำรท ำปฏิ บั ติ ก ำรที่ ไ ม่ ซ้ ำซ้ อ นกั บ
ปฏิบัติกำรในระดับปริญญำตรี ทั้งนี้เนื้อหำต้องสอดคล้องกับเครื่องมือที่ภำควิชำมีอยู่
4) สร้ำงกลไกและระบบรองรับกำรให้ นักศึกษำคิดเป็นระบบระเบียบมำกกว่ำนี้ เช่น กำรจัดทำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรดำเนินงำนวิจัยในช่วงเปิดภำคกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษำมีกำรวำงแผนในกำรทำงำนก่อนเริ่มทำงำนในแต่ละภำคกำรศึกษำ และคิดเป็น
ระบบระเบียบ
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรและผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
คณะอนุ ก รรมกำรร่ ำ งหลั ก สู ต รวิศ วกรรมศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำวิ ท ยำกำรและวิ ศ วกรรม
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้จัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่
สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.
2556 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรและควำมเพียงพอของทรั พยำกรในระหว่ำงศึกษำรวมถึงผลกำร
เรียนรู้หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถำมมีค่ำกำรประเมิน 5 ระดับ (ระดับ 5 หมำยถึงมำกที่สุด ระดับ 4 หมำยถึง
มำก ระดับ 3 หมำยถึงปำนกลำง ระดับ 2 หมำยถึงน้อย และระดับ 1 หมำยถึงน้อยที่สุด)
โดยส่งแบบสอบถำมนักศึกษำที่กำลังศึกษำในหลักสูตรจำนวน 33 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน
33 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และส่งแบบสอบถำมผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร จำนวน 12 ฉบับ มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมจำนวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยได้ประเมินหลักสูตร ตำมดัชนีด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. โครงสร้ำงและเนื้อหำหลักสูตร
2. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
3. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ
4. ผลกำรเรียนรู้หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ (สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำประเมิน)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร
1. โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร
รายการประเมิน
1. นักศึกษำทรำบและมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญในด้ำน
กระบวนกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรจัดกำรที่ดี
1.2 เพื่ อ ผลิ ต มหำบั ณ ฑิ ต ผู้ มี ค วำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ มี ค วำม
สมบูรณ์ทั้งกำยและจิตใจมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
สังคมมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพรวมทั้งมีควำมเป็นผู้นำและ
มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ
1.3 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตในสำขำขำดแคลนเพื่อสนองควำม
ต้องกำรกำลังคนด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้ง
ในภำครั ฐ ฯและเอกชนและเพื่อรองรับกำรขยำยตัว ของ
อุตสำหกรรมปิ โ ตรเคมี และอุ ตสำหกรรมพอลิ เมอร์ ข อง
ประเทศ

ค่าเฉลี่ย
(̅𝒙)
4.27

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.72

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก
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รายการประเมิน
1.4 เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ ตลอดจนศึกษำกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วย
พัฒนำวิชำกำรในด้ำนนี้ของประเทศให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น และ
กำรนำผลงำนวิจัยมำใช้ในภำคอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศ
2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรกำหนด
รำยวิชำที่ต้องศึกษำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำม
เหมำะสมสำหรับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ (2 ปี แต่ไม่เกิน 4
ปี)
4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจำนวนรำยวิชำบังคับมีควำม
เหมำะสมสำหรับกำรวำงพื้นฐำน ควำมรู้ที่จำเป็นของหลักสูตร
ด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
5. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจำนวนรำยวิชำเลือกมีจำนวน
เหมำะสมสำหรับหลักสูตรด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิ
เมอร์
6. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำเนื้อหำในรำยวิชำบังคับและวิชำเลือก
เหมำะสมกับกำรศึกษำระดับปริญญำโทและไม่ซ้ำซ้อนกับ
เนื้อหำในระดับปริญญำตรีเกินกว่ำ 25%
7. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำเลือกและเนื้อหำที่ระบุใน
หลักสูตรมีควำมน่ำสนใจสำหรับกำรเรียนในหลักสูตร
8. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำสัมมนำมีควำม
จำเป็นและมีควำมสำคัญสำหรับกำรเรียนในหลักสูตร
9. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำวิทยำนิพนธ์มี
ควำมจำเป็นและมีควำมสำคัญสำหรับกำรเรียนในหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย

มคอ. 2
ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ผลการ
ประเมิน

4.24

0.66

ระดับมำก

4.18

0.77

ระดับมำก

4.33

0.74

ระดับมำก

4.03

0.81

ระดับมำก

4.21

0.60

ระดับมำก

4.42

0.61

ระดับมำก

4.39

0.75

ระดับมำก

4.58

0.56

ระดับมำกที่สุด

4.30

0.16

ระดับมาก
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2. รายวิชาที่เปิดสอน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

1. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้น
สูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ฟิสิกส์
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอ
ลิเมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์
ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ
เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่
สูงขึ้นในอนำคต
5. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำรีออลอยีและกระบวนกำรขึ้น
รูปพอลิเมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำร
ใช้ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
6. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
7. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำสัมมนำ 1
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
8. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
9. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ชีวภำพ
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำน/
ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นในอนำคต
ค่าเฉลี่ย

4.70

ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการ
มาตรฐาน
ประเมิน
(S.D.)
0.59
ระดับมำกที่สุด

4.76

0.50

ระดับมำกที่สุด

4.76

0.50

ระดับมำกที่สุด

4.33

0.65

ระดับมำก

4.73

0.52

ระดับมำกที่สุด

4.36

0.90

ระดับมำก

4.48

0.67

ระดับมำก

4.52

0.62

ระดับมำกที่สุด

4.55

0.56

ระดับมำกที่สุด

4.58

0.17

ระดับมากที่สุด
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3. การบริหารจัดการหลักสูตร
รายการประเมิน
1. นักศึกษำสำมำรถสอบถำมถึงขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและ
เจ้ำหน้ำที่หลักสูตร
2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรเปิดสอนรำยวิชำต่ำง ๆ ใน
หลักสูตรมีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำในแต่
ละภำคกำรศึกษำ
3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดตำรำงเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ
เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีกำรประกำศให้ทรำบอย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษร
4. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดวันเวลำและสถำนที่สอบมี
ควำมชัดเจนและแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร
5. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรแจ้งเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรวัดผล
กำรเรียนให้นักศึกษำรับทรำบอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร
และกำรวัดผลกำรศึกษำมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
6. นักศึกษำสำมำรถประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละ
รำยวิชำได้อย่ำงมีระบบและมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
7. นักศึกษำสำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงหลำกหลำย
ตำมควำมสนใจของนักศึกษำ
8. หำกนักศึกษำมีควำมสงสัยในผลกำรประเมินรำยวิชำใด
สำมำรถยื่นคำร้องขอดูกระดำษคำตอบ คะแนน และวิธีกำร
ประเมินของอำจำรย์ในแต่ละรำยวิชำได้
ค่าเฉลี่ย
4. ความเพียงพอของทรัพยากรในระหว่างศึกษา
รายการประเมิน
1. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรจัดห้องเรียนและห้องปฎิบัติกำร
ต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพสำหรับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
2. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ หนังสือ ตำรำ วำรสำรและฐำนข้อมูล
ต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีควำมเหมำะสมในกำรเรียนกำรสอน

มคอ. 2
ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.42

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.50

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

4.21

0.55

ระดับมำก

4.21

0.78

ระดับมำก

4.30

0.73

ระดับมำก

4.58

0.56

ระดับมำกที่สุด

4.67

0.54

ระดับมำกที่สุด

4.55

0.62

ระดับมำกที่สุด

4.42

0.61

ระดับมำก

4.42

0.17

ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ผลการ
ประเมิน

4.24

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.71

ระดับมำก

4.06

0.79

ระดับมำก
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.22

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.89

3. นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำจำนวนเครื่องจักร และเครื่องมือวัด
ทดสอบต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพสำหรับกำร
ทำวิจัย
4. หลักสูตรจัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ ที่นักศึกษำสำมำรถ
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพียงพอ
5. ทุนค่ำวัสดุสำหรับกำรทำวิจัยเพื่อจัดซื้อวัสดุวิจัยและกำร
วิเครำะห์มีควำมเหมำะสม และเพียงพอต่อกำรทำงำนวิจัย
6. ห้องทำวิจัยในโซนวิจัยมีกำรจัดระเบียบกำรใช้งำนอย่ำงเป็น
ระบบ ทำให้ผู้ที่ใช้ร่วมกันเกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน
7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยมีจำนวนที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภำพเหมำะสม
ค่าเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

4.03

0.83

ระดับมำก

4.06

0.85

ระดับมำก

4.30

0.68

ระดับมำก

3.91

0.88

ระดับมำก

4.08

0.15

ระดับมาก

นอกจำกนี้นักศึกษำยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รำยวิชำบังคับที่ควรบรรจุเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร
นักศึกษำต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรม
หำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยบรรจุรำยวิชำ
ต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำบังคับของหลักสูตร ได้แก่ รำยวิชำ Fluid mechanic และรำยวิชำ Biopolymer
2. รำยวิชำเลือกที่ควรบรรจุเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร
นักศึกษำต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยบรรจุ
รำยวิชำต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำเลือกของหลักสูตร ได้แก่ รำยวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม รำยวิชำพอลิ
เมอร์เชิงประกอบขั้นสูง (Advance Polymercomposite) และรำยวิชำทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อใช้
ในกำรสื่อสำร/ทำงำน
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1) นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำ polymer synthesis เนื้อหำส่วนแรกซ้ำซ้อนกับรำยวิชำใน
ระดับปริญญำตรี ทั้งหมด ซึ่งในกำรสอนรวบรัดจนเกินไป ทำให้เวลำอ่ำนหนังสื อไปสอบ
จะต้องจ ำเนื้ อหำไปสอบค่อนข้ำงเยอะ ส่ ว นเนื้อหำ 2 ส่ ว นหลั ง เป็นเนื้อหำที่แปลกใหม่
น่ำสนใจกว่ำ จึงอยำกให้เน้นเนื้อหำ 2 ส่วนหลังมำกกว่ำ
2) นั ก ศึ ก ษำมี ข้ อ เสนอแนะว่ ำ ควรเปิ ด รำยวิช ำเลื อ กเพิ่ ม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำเลื อ กรำยวิ ช ำที่
ต้องกำร/สนใจได้มำกขึ้น
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
1. โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
1. ท่ำนทรำบและมีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญในด้ำน
กระบวนกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรจัดกำรที่ดี
1.2 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีควำม
สมบูรณ์ทั้งกำยและจิตใจมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
สังคมมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพรวมทั้งมีควำมเป็นผู้นำและ
มีคุณธรรม และเป็นผู้ตระหนักถึงคุณค่ำของ
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติ
1.3 เพื่อผลิตมหำบัณฑิตในสำขำขำดแคลนเพื่อสนองควำม
ต้องกำรกำลังคนด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้ง
ในภำครั ฐ ฯและเอกชนและเพื่อรองรับกำรขยำยตัว ของ
อุตสำหกรรมปิ โ ตรเคมี และอุ ตสำหกรรมพอลิ เมอร์ ข อง
ประเทศ
1.4 เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ ตลอดจนศึกษำกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วย
พัฒนำวิชำกำรในด้ำนนี้ของประเทศให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น และ
กำรนำผลงำนวิจัยมำใช้ในภำคอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศ
2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรกำหนดรำยวิชำที่
ต้องศึกษำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมเหมำะสม
สำหรับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ (2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี)
4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำจำนวนรำยวิชำบังคับมีควำมเหมำะสม
สำหรับกำรวำงพื้นฐำน ควำมรู้ที่จำเป็นของหลักสูตรด้ำน
วิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
5. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำจำนวนรำยวิชำเลือกมีจำนวนเหมำะสม
สำหรับหลักสูตรด้ำนวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
6. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำเนื้อหำในรำยวิชำบังคับและวิชำเลือก
เหมำะสมกับกำรศึกษำระดับปริญญำโทและไม่ซ้ำซ้อนกับ
เนื้อหำในระดับปริญญำตรีเกินกว่ำ 25%

4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.63

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

3.90

0.57

ระดับมำก

3.80

0.79

ระดับมำก

3.70

0.82

ระดับมำก

3.60

0.84

ระดับมำก

4.20

0.63

ระดับมำก
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.47

7. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำเลือกและเนื้อหำที่ระบุในหลักสูตร
มีควำมน่ำสนใจสำหรับกำรเรียนในหลักสูตร
8. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำสัมมนำมีควำมจำเป็น
และมีควำมสำคัญสำหรับกำรเรียนในหลักสูตร
9. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนวิชำวิทยำนิพนธ์มีควำม
จำเป็นและมีควำมสำคัญสำหรับกำรเรียนในหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

4.70

0.48

ระดับมำกที่สุด

4.70

0.48

ระดับมำกที่สุด

4.09

0.40

ระดับมาก

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ผลการ
ประเมิน

1. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น
2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ฟิสิกส์
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น
3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิ
เมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่
สูงขึ้น
4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์
สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็น
ประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อ
ในระดับปริญญำที่สูงขึ้น
5. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำรีออลอยีและกระบวนกำรขึ้นรูป
พอลิเมอร์ขั้นสูง ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่
สูงขึ้น
6. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัย
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น

4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.63

ระดับมำก

3.80

0.79

ระดับมำก

4.60

0.52

ระดับมำกที่สุด

3.50

1.08

ระดับ
ปำนกลำง

4.70

0.48

ระดับมำกที่สุด

4.30

0.67

ระดับมำก

2. รายวิชาที่เปิดสอน
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

7. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำสัมมนำ 1
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น
8. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น
9. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำพอลิเมอร์ชีวภำพ
ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้น
ค่าเฉลี่ย

4.60

3. การบริหารจัดการหลักสูตร
รายการประเมิน
1. ท่ำนสำมำรถสอบถำมถึงขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่
หลักสูตร
2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรเปิดสอนรำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตรมี
ควำมชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำในแต่ละภำค
กำรศึกษำ
3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดตำรำงเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ เป็นไป
อย่ำงมีระบบและมีกำรประกำศให้ทรำบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษร
4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดวันเวลำและสถำนที่สอบมีควำม
ชัดเจนและแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร
5. อำจำรย์ผู้สอนมีกำรแจ้งเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรวัดผล
กำรเรียนให้ท่ำนรับทรำบอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรและ
กำรวัดผลกำรศึกษำมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
6. ท่ำนสำมำรถประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละ
รำยวิชำได้อย่ำงมีระบบและมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
7. ท่ำนสำมำรถเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงหลำกหลำยตำม
ควำมสนใจของท่ำน

ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการ
มาตรฐาน
ประเมิน
(S.D.)
0.52
ระดับมำกที่สุด

4.00

0.94

ระดับมำก

4.10

0.88

ระดับมำก

4.20

0.40

ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ผลการ
ประเมิน

4.50

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.53

ระดับมำก

4.30

0.48

ระดับมำก

4.20

0.42

ระดับมำก

4.30

0.48

ระดับมำก

4.60

0.52

ระดับมำกที่สุด

4.50

0.53

ระดับมำก

4.30

0.48

ระดับมำก
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

8. หำกท่ำนมีควำมสงสัยในผลกำรประเมินรำยวิชำใด สำมำรถ
ยื่นคำร้องขอดูกระดำษคำตอบ คะแนน และวิธีกำรประเมินของ
อำจำรย์ใน แต่ละรำยวิชำได้
ค่าเฉลี่ย
4. ความเพียงพอของทรัพยากรในระหว่างศึกษา
รายการประเมิน
1. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดห้องเรียนและห้องปฎิบัติกำรต่ำง ๆ
มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ หนังสือ ตำรำ วำรสำรและฐำนข้อมูลต่ำง ๆ
มีควำมเพียงพอและมีควำมเหมำะสมในกำรเรียนกำรสอน
3. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำจำนวนเครื่องจักร และเครื่องมือวัดทดสอบ
ต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพสำหรับกำรทำวิจัย
4.หลักสูตรจัดให้มีเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ ที่ท่ำนสำมำรถศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอ
5. ทุนค่ำวัสดุสำหรับกำรทำวิจัยเพื่อจัดซื้อวัสดุวิจัยและกำร
วิเครำะห์มีควำมเหมำะสม และเพียงพอต่อกำรทำงำนวิจัย
6. ห้องทำวิจัยในโซนวิจัยมีกำรจัดระเบียบกำรใช้งำนอย่ำงเป็น
ระบบ ทำให้ผู้ที่ใช้ร่วมกันเกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน
7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยมีจำนวนที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภำพเหมำะสม
ค่าเฉลี่ย

4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.63

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

4.36

0.15

ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ผลการ
ประเมิน

4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.63

ระดับมำก

3.80

0.63

ระดับมำก

3.90

0.57

ระดับมำก

4.00

0.67

ระดับมำก

4.10

0.74

ระดับมำก

3.90

0.74

ระดับมำก

3.80

0.79

ระดับมำก

3.96

0.15

ระดับมาก
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5. ผลการเรียนรู้หลังจากสาเร็จการศึกษา
รายการประเมิน
1. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรได้
พัฒนำให้ท่ำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ใน
องค์ควำมรู้ระดับสูงด้ำนสำขำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
2. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรที่หลักสูตรจัดให้ท่ำนปฎิบัติงำนเป็น
ผู้ช่วยสอนในหลักสูตร (TA)ทำให้ท่ำนได้ทบทวนและฝึกฝนกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับตนเอง
3. ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในหลักสูตรไป
ประกอบอำชีพ/ศึกษำต่อในระดับปริญญำที่สูงขึ้นได้ตรงควำม
ต้องกำร
4. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำคณำจำรย์ในหลักสูตรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเอำใจใส่ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
สร้ำงเสริมทักษะกำรทำงำนวิจัยแก่ท่ำน
5. ท่ำนได้รับเงินเดือนที่เหมำะสมกับคุณวุฒิที่สำเร็จกำรศึกษำ
ของท่ำน
6. ท่ำนมีควำมภูมิใจที่สำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ค่าเฉลี่ย

มคอ. 2
ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.42

ผลการ
ประเมิน
ระดับมำก

4.60

0.52

ระดับมำกที่สุด

4.30

0.67

ระดับมำก

4.70

0.48

ระดับมำกที่สุด

4.00

0.67

ระดับมำก

4.80

0.42

ระดับมำกที่สุด

4.43

0.31

ระดับมาก

นอกจำกนี้ ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รำยวิชำบังคับที่ควรบรรจุเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรได้แก่
ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกหลั กสู ตรต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) โดยบรรจุรำยวิชำต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำบังคับของหลักสูตร ได้แก่
1) รำยวิชำทำงด้ำนยำง สำรเคมี กำรขึ้นรูป และเทคโนโลยี
2) รำยวิชำ material selection
3) รำยวิชำทำงด้ำนกำรบริหำรวำงแผนกำรทำงำน
2. รำยวิชำเลือกที่ควรบรรจุเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร
ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกหลั กสู ตรต้องกำรให้ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) โดยบรรจุรำยวิชำต่อไปนี้ เป็นรำยวิชำเลือกของหลักสูตร ได้แก่
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1) รำยวิชำเกี่ยวกับกำรทดสอบให้สอดคล้องกับ application เช่น กันชนรถต้องใช้กำรทดสอบ
Impact เพื่อเป็นตัวแทนของแรงกระแทก เป็นต้น
2) รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในวิศวกรรมและกำรใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจำกในที่ทำงำนใช้
ภำษำอังกฤษประมำณ 70% ในกำรทำงำน (เน้นกำรพูดเป็นหลั กและกำรนำเสนอเป็น
ภำษำอังกฤษ)
3) รำยวิชำทำงด้ำนกำรซ่อมแซมเครื่องจักร
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1) งำนวิจั ย ควรคำนึ งกำรนำไปใช้ได้จริงตอบโจทย์ภ ำคอุตสำหกรรม บูรณำกำรกับควำมรู้
ทำงด้ำนพอลิเมอร์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำ และองค์ประกอบทำงควำมรู้ โดยมีกำรคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย
ตลอดทั้งกระบวนกำรวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรทำงำนในชีวิตจริง
2) ควรมีกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรนำเสนอ เพื่อฝึกกำรพูดในหน้ำชั้นและคุยกับผู้อื่น
จำกรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึ งพอใจของนั กศึ ก ษำในหลั กสู ต รและผู้ ที่ส ำเร็ จกำรศึ ก ษำจำก
หลั กสู ตรวิศวกรรมศำสตรมหำบั ณฑิต สำขำวิช ำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิ เมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ
นักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร
และควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำรวมถึงผลกำรเรียนรู้หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำอยู่ในระดับมำกระดับมำกที่สุด ทั้งด้ำนโครงสร้ำงและเนื้อหำหลักสูตร ด้ำนรำยวิชำที่เปิดสอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำน
ควำมเพียงพอของทรัพยำกรในระหว่ำงศึกษำ และด้ำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ แต่มีประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ย
ของผลกำรประเมินอยู่ในระดับน้อยกว่ำประเด็นอื่น ๆ และมีข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำในหลักสูตรและผู้ที่สำเร็จ
กำรศึกษำจำกหลักสูตร รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจำกกำรจัดประชุมสัมมนำจำกตัวแทนศิษย์เก่ำ และสถำน
ประกอบกำรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ที่หลักสูตรฯ ต้องพิจำรณำเพิ่มเติม โดยมีประเด็นจำเป็นในกำรปรับปรุงหลักสูตร
ดังนี้
1) เนื่องจำกหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต จึงต้องมีรำยวิชำคณิตศำสตร์มำกกว่ำ
หลักสูตรที่เป็นวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และเพื่อให้แตกต่ำงจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
จึงเห็นควรให้คงวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นรำยวิชำบังคับ
ของหลักสูตรไว้ แต่ให้พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำ ให้สำมำรถวิเครำะห์ Numerical หรือให้
มีกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์เรื่องกำรจำลอง simulation ที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์
2) รำยวิชำทำงด้ำนบริหำรมีควำมสำคัญต่อกำรศึกษำในหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้หำผู้ประสำนงำนหำ
อำจำรย์ผู้สอนที่สำมำรถสอนประยุกต์ใช้ได้จริงกับภำคอุตสำหกรรม
3) ให้ปรับปรุงกำรนำเสนอในรำยวิชำสัมมนำโดยให้มีกำรนำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่งจะช่วยฝึกฝน
ให้นักศึกษำมีควำมพร้อมก่อนที่นักศึกษำจะไปนำเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรตำมเกณฑ์
สำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร
4) ให้คงรำยวิชำบังคับไว้ตำมเดิม แต่ให้พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำในหลักสูตร และปรับเปลี่ยน
รำยวิชำเลือกใหม่เพื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย และสอดรับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
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5. ผลการประชุมสัมมนาตั วแทนศิษย์เก่า และสถานประกอบการเพื่อปรั บปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
ตำมที่คณะอนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมสัมมนำหลักสูตรเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวำคม 2559
เพื่อให้ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำใช้
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตร และให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรนั้น ตัวแทนศิษย์เก่ำและ
สถำนประกอบกำรมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1) ตัวแทนศิษย์เก่ำและสถำนประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำโครงสร้ำงหลักสูตรมีควำมเหมำะสม
2) ตัวแทนศิษย์ เก่ำและสถำนประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำรำยวิชำวิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุ กต์
สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรฯ ต้องกำรให้มีกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเครำะห์
เชิงคณิตศำสตร์เรื่องกำรจำลอง simulation ที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนวิศวกรรมพอลิเมอร์ด้วย
3) ตัวแทนศิษย์ เก่ำและสถำนประกอบกำรมีควำมเห็ นว่ำในกำรเรียนในรำยวิชำที่มีกำรสอนแบบ
บรรยำย และมีกำรฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง จะทำให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
รำยวิชำได้ดีขึ้น แต่ให้คงกรณีศึกษำใหม่ ๆ ไว้
4) ตัวแทนศิษย์เก่ำมีควำมเห็นว่ำ กำรให้นักศึกษำนำเสนอสัมมนำเป็นภำษำอังกฤษ จะช่วยฝึกฝนให้
นักศึกษำมีควำมพร้อมก่อนที่นักศึกษำจะไปนำเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรตำมเกณฑ์
สำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร
5) ตัวแทนศิษย์เก่ำต้องกำรให้มีกำรประสำนงำนจัดหำอำจำรย์พิเศษ มำสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำร
6) ตัวแทนศิษย์เก่ำมีควำมเห็นว่ำกำรได้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยสอนในระหว่ำงศึกษำในระดับปริญญำโท
ช่วยทำให้มีทักษะกำรสื่อสำรและประสบกำรณ์ที่ดีต่อกำรทำงำนในอนำคต มีกำรเตรียมกำรสอน
ซึ่งจะช่วยฝึ กให้ นั กศึกษำคิดเป็นระบบ ได้ฝึ กกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ แก่นักศึ กษำในระดั บ
ปริญญำตรี และฝึกให้มีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำสอนและกำรตรวจรำยงำน
7) ตัวแทนศิษย์เก่ำเห็ นด้วยกับแนวทำงที่หลั กสูตรจะดำเนินกำรให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ที่มีผลกำรเรียนดี (คะแนน
เฉลี่ย 2.50-3.19) เข้ำมำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิ เมอร์ แผน ก แบบ ก 2 ให้ เพิ่มมำกขึ้น และให้ นักศึ กษำตั ดสิ น ใจศึ กษำต่ อ ใน
หลักสูตรได้เร็วขึ้น และเพื่อปรับปรุงระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตรให้นักศึกษำสำมำรถสำเร็จ
กำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
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6. การเปรียบเทียบหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน
ในกำรร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) อนุกรรมกำรร่ำงหลักสูตรฯ ได้ทำกำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงและรำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพิจำรณำลักษณะรำยวิชำที่เปิดสอน และโครงสร้ำงหลักสูตร
โดยมีกำรเปรียบเทียบกับสถำบันกำรศึกษำ ดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.1) วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
1.1.1) Master of Science (Petrochemical Technology)
(International Program)
1.1.2) Master of Science (Polymer Science) (International Program)
1.1.3) Doctor of Philosophy (Petrochemical Technology)
(International Program)
1.1.4) Doctor of Philosophy (Polymer Science) (International Program)
1.2) ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
1.2.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
1.3) หลักสูตรสำขำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยำศำสตร์
1.3.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์
1.3.2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์
2) มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1) คณะวิทยำศำสตร์
2.1.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
2.1.2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(หลักสูตรนำนำชำติ)
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.1) ภำควิชำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
3.1.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์
3.1.2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.1) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
4.1.1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สำขำวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรสหวิทยำกำร)
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5) University of Massachusetts Lowell, USA
5.1) Department of Plastics Engineering
5.1.1) Master of Science in Engineering (Plastics Engineering)
5.1.2) Doctor of Engineering (Plastics Engineering)
5.1.3) Doctor of Philosophy (Plastics Engineering)
5.2) Department of Chemistry
5.2.1) Doctor of Philosophy (Polymer Science/Plastics Engineering)
6) The University of Manchester, UK
6.1) School of Materials
6.1.1) MSc Polymer Materials Science and Engineering
6.2) Postgraduate researcher development Program
6.2.1) MSc by Research Polymer Science & Engineering
6.2.2) PhD Polymer Science & Engineering
7) University of Cambridge, UK
7.1) Department of Materials Science and Metallurgy
7.1.1) Master of Advanced Study (MASt) in Materials Science
7.1.2) Year 4 - Part III / Master of Advanced Study (MASt) in Materials
Science
8) The University of Akron, USA
8.1) Department of Polymer Science
8.1.1) Master of Science Degree in Polymer Science
8.1.2) 5 – year BS/MS Program with BS in Natural Science with a Polymer
Chemistry Concentration and MS in Polymer Science
8.1.3) Ph.D. Program in Polymer Science
8.2) Department of Polymer Engineering
8.2.1) Ph.D. Program in Polymer Engineering
8.3) Department of Polymer Engineering, Department of Polymer Science
8.3.1) Master of Polymer Science and Polymer Engineering
9) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
9.1) Department of Materials Science and Engineering
9.1.1) Master of Science in Materials Science and Engineering
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10) The Univesity of Tokyo, Japan
10.1) Department Materails and Engineering
10.1.1) International Multidisciplinary Engineering Graduate Program:
Materials Science and Engineering
11) Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
11.1) Faculty of Chemical and Food Technology
11.1.1) Ph.D. in Macromolecular Chemistry
12) Sahand University of Technology, Iran
12.1) Faculty of Polymer Engineering
12.1.1) Ph.D. in Polymer Engineering
13) Chalmers University of Technology, Sweden
13.1) Department of Chemistry and Chemical Engineering
13.1.1) Master Degree in Materials Chemistry
7. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
7.1 Department of Energy Conversion and Storage, Technical University of Denmark,
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 นำยอภิวัฒน์ ด่ำนแก้ว และนำงสำวนันทนิฒณ์ ภทรพีทรำนันฐ์ นักศึกษำ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ของภำควิชำวิทยำกำร
และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึง่ ได้รับทุนกำรศึกษำจำก
โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) ได้เดินทำงไปทำกำรศึกษำวิจัยวิทยำนิพนธ์ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
ชำวต่ ำ งประเทศ ณ Department of Energy Conversion and Storage, Technical University of Denmark
รำชอำณำจักรเดนมำร์ก เป็นระยะเวลำคนละ 1 ปี ซึ่งกำรได้รับทุนกำรศึกษำดังกล่ำว ทำให้นักศึกษำมีควำมตั้งใจ
กระตือรือร้นและขวนขวำยในกำรศึกษำและกำรทำวิจัยมำกขึ้น
7.2 Faculty of Engineering Yamagata University, ประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ. 2560 ภำควิ ช ำวิ ท ยำกำรและวิ ศ วกรรมวั ส ดุ คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ทำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (Memorandum of Understanding,
MOU) กั บ Faculty of Engineering, Yamagata University ประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นกำร
พั ฒ นำบุ ค ลำกร พั ฒ นำงำนวิ จั ย และพั ฒ นำหลั ก สู ต รของคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
เกณฑ์ สกอ.
เดิม
ปรับปรุง
แผน ก แบบ ก 1
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
ไม่น้อยกว่ำ
36
36
36
แผน ก แบบ ก 2
วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)
ไม่น้อยกว่ำ
12
12
12
หมวดวิชำบังคับ
15
18
ไม่น้อยกว่ำ
12
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ
9
6
2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
แผน ก แบบ ก 1
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 592 สัมมนำ 1
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
622 691 วิทยำนิพนธ์
622 691 วิทยำนิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2
รำยวิชำบังคับ 15 หน่วยกิต
รำยวิชำบังคับ 18 หน่วยกิต
622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 622 511 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
622 512 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
622 513 กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
พอลิเมอร์ขั้นสูง
พอลิเมอร์ขั้นสูง
622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์ 622 521 วิธีกำรเชิงคณิตศำสตร์ประยุกต์
สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
สำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
622 522 รีออลอยีและกระบวนกำร
622 522 วิทยำกระแสและกระบวนกำร
ขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
ขึ้นรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย
622 591 ระเบียบวิธีวิจัย

จานวนหน่วยกิต
ที่แตกต่าง
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มขึ้น 3
ลดลง 3

หมายเหตุ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
คงเดิม
หมวดวิชาบังคับ
เพิ่มขึ้น 3
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
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หลักสูตรเดิม
622 592 สัมมนำ 1
หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
รำยวิชำเลือก 9 หน่วยกิต
622 514 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
622 515 พอลิเมอร์หลำยวัฏภำคและ
พอลิเมอร์ผสม
622 516 กำรดัดแปรพื้นผิวและ
พอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่
ฟังก์ชัน
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง
622 592 สัมมนำสำหรับวิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
หมวดวิชาเลือก

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชาเลือก

รำยวิชำเลือก 6 หน่วยกิต
622 514 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
622 515 พอลิเมอร์ผสม

ลดลง 3
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ

622 516 กำรดัดแปรพื้นผิวและ
พอลิเมอร์ที่มีกำรปรับหมู่
ฟังก์ชัน
622 517 พอลิเมอร์แปรใช้ใหม่
622 518 อิลำสโตเมอร์และเทอร์โม
พลำสติกอิลำสโตเมอร์

622 523 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำย 622 523 ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำย
ขั้นสูงในพอลิเมอร์
ขั้นสูงในพอลิเมอร์
622 524 พลศำสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 622 524 กำรจำลองพลศำสตร์ของไหล
เชิงคำนวณ
622 525 กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมใน
622 525 กำรควบคุมเชิงวิศวกรรมใน
กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์
กระบวนกำรขึ้นรูปพอลิเมอร์
622 526 ต้นแบบรวดเร็ว

เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
ย้ำยมำจำกหลักสูตร
ปร.ด. (วิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์)
และเปลี่ยนคำอธิบำย
รำยวิชำ
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ

ย้ำยมำจำกหลักสูตร
ปร.ด. (วิทยำกำรและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์)
และเปลี่ยนคำอธิบำย
รำยวิชำ
622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ 622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร์ เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
622 532 สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิง
622 532 สมบัติเชิงควำมร้อนและเชิง
เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและ
กำยภำพของพอลิเมอร์
ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
622 533 กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ 622 533 กำรแตกสลำยของพอลิเมอร์ เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
และกำรทำให้พอลิเมอร์เสถียร
และกำรทำให้พอลิเมอร์เสถียร
ขั้นสูง
ขั้นสูง
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หลักสูตรเดิม
622 534 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์
622 541 วัสดุเสริมองค์ประกอบขั้นสูง
622 542 วัสดุเสริมองค์ประกอบระดับ
นำโนของพอลิเมอร์
622 543 สิ่งทอเทคนิค
622 544 พอลิเมอร์ชีวภำพ

622 545 วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยี
ระดับไมโครและนำโน
622 546 วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง
622 534 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์
622 542 วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ

ยกเลิก
622 543 สิ่งทอเทคนิค
622 541 พอลิเมอร์จำกชีวภำพและ
พอลิเมอร์ย่อยสลำยได้ทำง
ชีวภำพ
622 544 วัสดุคำร์บอนและเทคโนโลยี
ระดับไมโครและนำโน
622 545 วัสดุชีวกำรแพทย์ขั้นสูง

622 551 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
ยกเลิก
ที่มีศักยภำพเพื่อกำรแข่งขัน
622 552 กำรบริหำรโครงกำรออกแบบ
ยกเลิก
และกำรพัฒนำ
622 553 นวัตกรรมและกำรเป็น
622 551 นวัตกรรมและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร
ผู้ประกอบกำร
622 554 กำรประกันคุณภำพ
622 552 กำรประกันคุณภำพ
622 555 ระบบกำรผลิตสมัยใหม่
622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
622 582 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
622 692 วิทยำนิพนธ์

หมายเหตุ
เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ

622 553 ระบบกำรผลิตสมัยใหม่
622 581 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
622 582 เรื่องคัดเฉพำะทำงวิทยำกำร
และวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
622 692 วิทยำนิพนธ์

เปลี่ยนคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ คำอธิบำย
รำยวิชำ และย้ำยไป
หมวดวิชำบังคับ
เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ

เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ
เปลี่ยนรหัสรำยวิชำและ
คำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ
คงเดิม
คงเดิม
วิทยานิพนธ์
คงเดิม
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622 511

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

622 512

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

622 513

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

622 514

Physical Chemistry of Polymers
Thermodynamics of polymer solution and blends. Theories and
experimental techniques of polymer solutions. Physical methods for investigation of
conformation of polymer molecules. Case studies of current research in physical
chemistry of polymers.
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622 515

Polymer Blends
Basic concepts of polymer blends. Thermodynamic theories and
experimental determination of miscibility of polymer blends. Compatibilization.
Rheology of polymer blends. Factors affecting polymer blend properties. Applications
of various polymer blends. Case studies of current research in polymer blends.

622 516

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

622 517

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

622 518

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

622 521

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

มคอ. 2

Advanced Rheology and Polymer Processing
Relationships between stress and strain in tensor equations for elastic solids
and Newtonian fluids. Rheological models of non-Newtonian fluids. Theoretical basis
of capillary and rotational rheometer. Practical interpretation of rheological data.
Application of rheological model and continuum mechanics in extrusion, injection
molding, blown film extrusion, and calendaring. Case studies of rheological model for
screw and die design.

622 523 Advanced Transport Phenomena in Polymers
Transport phenomena and unit operations. Review of principles of
momentum, heat, and mass transfer. Importance of principles of momentum, heat,
and mass transfer in polymer processing. Simultaneous momentum, heat and mass
transfer problems. Examples of calculations in the polymer industry and processes
involving momentum, heat, and mass transfer. Case studies of current research related
to advanced transport phenomena in polymers.
622 524

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

622 525

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

Rapid Prototyping
Rapid prototyping. Stereolithography. Laminated object manufacturing.
Selective laser sintering. Fused deposition modeling. Solid ground curing. Case studies
of rapid prototyping.

622 531

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

622 532

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

622 533

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

622 534

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

622 541

Biobased and Biodegradable Polymers
Basic concepts of biobased and biodegradable polymers. Synthesis,
properties, and applications of biobased and biodegradable polymers. Biodegradation
processes. Case studies of current research on biobased and biodegradable polymers.
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622 542

Advanced Composite Materials
Mechanics of composite materials. Mechanical properties of composites
reinforced with metal particles. Metal matrix composites. Cermet composites. Rubber
composites. Plastic composites. Mechanical properties of fiber reinforced composites.
Mechanical properties of laminated composites.

622 543

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

622 544

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

622 545

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

622 551

Innovation and Entrepreneurship
Concepts of innovation. Various sources of innovation. Innovation process
and related management issues in technological innovations. Concept of
entrepreneurship for commercial applications. Business creation and related
management processes.

164

มคอ. 2

622 552

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

622 553

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

622 581

Selected Topics in Polymer Science and Engineering I)
Current topics of interest in Polymer Science and Engineering.

622 582

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

622 591

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

165

มคอ. 2

622 592

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

622 691

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

622 692

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

