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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์/ ภาควชิาเคมี 
 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
     ภาษาไทย :  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 ภาษาองักฤษ :  Master of Science Program in Polymer Science 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา : 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)  
 ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ :  Master of Science (Polymer Science)  
 อกัษรย่อภาษาไทย :  วท.ม. (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
 อกัษรย่อภาษาองักฤษ :  M.Sc. (Polymer Science) 

3.  วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร                 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ 
เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  

 5.2  ภาษาทีใ่ช้ 
ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
       รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมคัรเขา้ศึกษาได ้
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5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่   
       เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอน  ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2554 

 สภาวชิาการมหาวทิยาลยับูรพาใหค้วามเห็นชอบใหน้ าเสนอหลกัสูตร  
              ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2553  วนัท่ี  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553 
 สภามหาวทิยาลยับูรพาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร   

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554   วนัท่ี 19 มกราคม  พ.ศ.  2554 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2555 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั และผูเ้ช่ียวชาญท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การผลิต วเิคราะห์ และวจิยัเก่ียวกบัพอลิเมอร์ ประเภทต่าง ๆ เช่น 
พลาสติก เส้นใย ส่ิงทอ สี  ยาง รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวขอ้งทาง
พอลิเมอร์ และศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกได ้
9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย์)    
 1.  นางธนิดา  ตระกลูสุจริตโชค  เลขประจ าตวัประชาชน  3-2499-0037xxxx 

Ph.D. 
 

(Polymer Science and 
Technology)  

Loughborough University, UK 2543 
 

วท.ม. 
 

(วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2538 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 

2335 

 ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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 2.  นางสุปราณี  แกว้ภิรมย ์ เลขประจ าตวัประชาชน 3-4699-0029xxxx                        
Ph.D. 
 

(Polymer Science and 
Technology)  

University of  Manchester, UK 
 

2545 
 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 
วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2538 

 ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

 3.  นางสาวอุบลลกัษณ์  รัตนศกัด์ิ  เลขประจ าตวัประชาชน 3-5013-0012xxxx  
Ph.D. 
 

(Chemical 
Engineering)  

The University of Birmingham, 
UK 

2547 
 

วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี) มหาวทิยาลยัเทคโนยพีระจอมเกลา้ธนบุรี     2542 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่     2540 

 ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

 4. นางสาวพรเพญ็  อาทรกิจวฒัน์  เลขประจ าตวัประชาชน   3-2003-0013xxxx                        
Ph.D. 

 
(Materials Science & 
Engineering) 

The Pennsylvania State 
University, USA 

 2550 
 

วท.ม. (วสัดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2539 
วท.บ. (วสัดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2537 

 ต าแหน่งวชิาการ   อาจารย ์
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

มหาวทิยาลยับูรพา  จ.ชลบุรี 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
จากการคน้พบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่าเป็นอยา่งยิง่ 

ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพอลิเมอร์  ปิโตรเคมี  และเคมี อยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตภาคตะวนัออก  จึงเกิดความ
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการปฏิบติังานทั้งในภาคการผลิต วจิยั และพฒันา
ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์และปิโตรเคมี ในการน้ีการจดักระบวนการเรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ทางดา้น
วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์จะเป็นพื้นฐานหน่ึงท่ีส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป                  
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
จากการพฒันาความรู้ดา้นวสัดุศาสตร์และเทคโนโลยทีั้งโดยภาคอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานวจิยัต่าง ๆ ท าใหว้สัดุพอลิเมอร์เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของเรามากข้ึน  มีการน า
พอลิเมอร์มาใชง้านอยา่งหลากหลาย เกิดการวจิยัและพฒันาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาอยา่ง
ต่อเน่ืองและเปล่ียนแปลงไปไม่หยดุน่ิง ความตอ้งการแต่เดิมเนน้ท่ีเทคโนโลยกีารผลิตและคน้ควา้
วสัดุพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัเฉพาะ เช่น พอลิเมอร์ท่ีใชเ้ป็นวสัดุทางการแพทย ์ อวยัวะเทียม อุปกรณ์     
อิเลกทรอนิกส์ ในระยะหลงัก็มีความกระแสความต่ืนตวัดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การตระหนกัถึง
ปัญหาจากขยะพลาสติกโดยเฉพาะอยา่งยิง่วสัดุประเภทใชแ้ลว้ทิ้ง ท าใหว้สัดุพอลิเมอร์ท่ียอ่ยสลาย
ไดใ้นธรรมชาติก็เป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีควรไดรั้บการวจิยั พฒันา   การจดัท าหลกัสูตรน้ีจึงค านึงถึง
ความตอ้งการท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดย
ค านึงถึงแผนยทุธศาสตร์ของประเทศในการพฒันาคุณภาพคนและสังคม เพื่อใหส้ามารถผลิต
บณัฑิตใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศต่อไป   
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิ 
       ของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มศกัยภาพในการผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน าความรู้ทางดา้น

วทิยาศาสตร์ และทกัษะการปฏิบติังานดา้นพอลิเมอร์ไปใชใ้นการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาภาค
ส่วนต่างๆ ของชุมชนและสังคม  

 
12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
ผลิตบณัฑิตและวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศและภูมิภาค       

 
13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิาที่
เปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่)  

13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่  
ไม่มี 

13.2  การบริหารจัดการ   
ไม่มี 
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หมวดที ่ 2.   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   
ปรัชญา 

 มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา  สามารถท าวจิยั และมีศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ในระดบัสูง   

ความส าคัญ 
ความรู้เก่ียวกบัสาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เป็นวทิยาการดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ซ่ึงมีความส าคญัไดรั้บความสนใจ ศึกษาและพฒันาจากทั้งภาควชิาการ วิจยั และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ท าใหเ้ป็นวทิยาการท่ีกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว  ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลและใหส้ามารถ
ปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ภาควชิาเคมีจึงไดด้ าเนินพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม 
กา้วทนัการเปล่ียนแปลง เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและงานวิจยัของภาควิชาใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางความตอ้งการของประเทศ   

เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 
 ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถผลิตมหา 

บณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั รวมทั้งมีศกัยภาพใน

การท าวจิยัเพื่อพฒันาและแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์อยา่งมีระบบ  
2.  ใหม้หาบณัฑิตเป็นผูมี้คุณธรรม พร้อมท่ีรับผดิชอบต่อตนเอง และเป็นผูน้ าดา้นวชิาการ

แก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ี้วดั 

1. แผนการส่งเสริมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

1. เพิ่มพนูทกัษะอาจารยใ์นการ
ส่งเสริมผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน
การเรียนรู้ 

2. พฒันา/ปรับปรุงระบบอาจารยท่ี์
ปรึกษาใหส้ะทอ้นความเอ้ืออาทร
และใหค้วามส าคญัต่อนิสิต 

3. พฒันาระบบสารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ
อาจารย ์

3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

2. แผนพฒันาทกัษะ
การสอน/การ
ประเมินผลของ
อาจารยต์ามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 

พฒันาทกัษะการสอนของอาจารยท่ี์
เนน้การสอนดา้นความรู้ ทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะความ 

1. จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะการสอนและการประเมินผล
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 

2. ระดบัความพึงพอใจของนิสิตต่อ
ทกัษะการสอนของอาจารยท่ี์มุ่งผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 

 

 

หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
จดัระบบการศึกษาแบบระบบทวภิาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน       
ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค       
ไม่มี 
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2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1  ช่วงเวลาด าเนินการเรียนการสอน 

จดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ   
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิตสาขาเคมี เคมี
อุตสาหกรรม วสัดุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์(เคมี) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาท่ีเทียบเท่า
จากสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยับูรพารับรอง   

2.  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
3.  เป็นผูมี้คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1.  มีปัญหาทกัษะการค านวณ และพื้นฐานทางเคมี 
2.  มีปัญหาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีพื้นฐานจ าเป็นร่วมเพิ่มเติม ตามความเห็นของกรรมการ

หลกัสูตร 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนรับเขา้ (ปี  1 ) 12 12 12 12 12 

นิสิตชั้นปีท่ี 2 - 12 12 12 12 

รวม 12 24 24 24 24 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา  12 12 12 12 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
ใชง้บประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ในส่วนของภาควชิาเคมี  ดงัน้ี 

 

2.7  ระบบการศึกษา  
   แบบชั้นเรียน 

   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบด าเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 

1,438,500 
255,600 
200,000 
850,000 

1,510,425 
255,600 
200,000 
850,000 

1,585,946 
255,600 
300,000 
900,000 

1,665,244 
255,600 
300,000 
900,000 

1,748,506 
255,600 
350,000 
950,000 

รวม 2,744,100 2,816,025 3,041,546 3,120,844 3,304,106 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร  

  3.1.1  จ านวนหน่วยกติ               รวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  

  ก.  วชิาบงัคบั            12  หน่วยกิต 
 ข.  วชิาเลือก     ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
 ค.  วทิยานิพนธ์             12  หน่วยกิต 

แผน ข 
 ก.  วชิาบงัคบั             12  หน่วยกิต 
 ข.  วชิาเลือก     ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต 
 ค.  โครงงานพอลิเมอร์              6  หน่วยกิต 

3.1.3   รายวชิา 
แผน ก แบบ ก 2 

 ก.  รายวชิาบังคับ                12  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 
   Concept of Polymer Science   
  323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์    3(3-0-6) 
  Physical Polymer Science 
  323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์   2(1-3-2)  
  Polymer Characterization 

323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์     2(2-0-4) 
Polymer Synthesis 

323591 สัมมนา  1      1(0-2-1) 
   Seminar I 

323592 สัมมนา  2      1(0-2-1) 
   Seminar II 
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ข.  รายวชิาเลอืก  เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า          12  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

323585 เคมีและเทคโนโลยขีองยาง    3(3-0-6) 
  Rubber Chemistry and Technology 
  323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอลิเมอร์    3(3-0-6)  
  Polymer Processing Technology 

323587 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต    3(3-0-6) 
  Polymer Blends and Composites 
  323588 พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

Industrial Polymers 
323589  พลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ์    2(2-0-4) 

  Plastic Packaging 
  323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ     2(2-0-4) 
  Biopolymers 
  323682 ไมโครสโกปีและสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
  Microscopy and Polymer Morphology 

323683  หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Polymer Science I 
  323684 หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Polymer Science II 

323685 การไหลของพอลิเมอร์     2(2-0-4) 
 Polymer Rheology 

323686 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Degradation and Stabilization of Polymers 

  323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีงทอ    2(2-0-4) 
  Textile and Textile Technology 
  323688 สีและสารเคลือบผวิ     2(2-0-4) 
  Paint and Coating Materials 
  323689  เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม    2(2-0-4) 

Technology of Engineering Materials 
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         ค.  วทิยานิพนธ์       12  หน่วยกติ  
  323699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
   Thesis 
 

แผน ข 
 ก.  รายวชิาบังคับ               12  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 

   Concept of Polymer Science   
  323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์    3(3-0-6) 
  Physical Polymer Science 
  323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์   2(1-3-2)  
  Polymer Characterization 

323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์     2(2-0-4) 
Polymer Synthesis 

  323591 สัมมนา  1      1(0-2-1) 
   Seminar I 
  323592 สัมมนา  2      1(0-2-1) 
   Seminar II 
 

ข.  รายวชิาเลอืก  เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า                          18  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

323585 เคมีและเทคโนโลยขีองยาง    3(3-0-6) 
  Rubber Chemistry and Technology 

323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอลิเมอร์    3(3-0-6)  
  Polymer Processing Technology 

323587 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต    3(3-0-6) 
  Polymer Blends and Composites 
  323588 พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

Industrial Polymers 
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323589  พลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ์    2(2-0-4) 
  Plastic Packaging 

323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ     2(2-0-4) 
  Biopolymers 

323682 ไมโครสโกปีและสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
  Microscopy and Polymer Morphology 
  323683  หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1  2(2-0-4) 
   Selected Topics in Polymer Science I 
  323684 หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2  2(2-0-4) 
   Selected Topics in Polymer Science II 

323685 การไหลของพอลิเมอร์     2(2-0-4) 
 Polymer Rheology 

323686 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Degradation and Stabilization of Polymers 

  323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีงทอ    2(2-0-4) 
   Textile and Textile Technology 
  323688 สีและสารเคลือบผวิ     2(2-0-4) 
   Paint and Coating Materials 
  323689  เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม    2(2-0-4) 

Technology of Engineering Materials 
 
         ค.  การศึกษาค้นคว้าอสิระ             6   หน่วยกติ  
  323698 โครงงานพอลิเมอร์     6(0-12-6) 
   Polymer Project 
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ความหมายของรหัสวชิา 
เลขรหสัตวัท่ี 1-2-3  323 หมายถึง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เลขรหสัตวัท่ี  4  หมายถึง รายวชิาระดบัปริญญาโท (เลข 5 และ 6) 
เลขรหสัตวัท่ี  5  หมายถึง กลุ่มวชิา 
 เลข  8 หมายถึง กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 เลข  9 หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา โครงงาน และวทิยานิพนธ์ 
เลขรหสัตวัท่ี  6  หมายถึง ล าดบัรายวชิาในหมวดวชิาของเลขรหสัตวัท่ี  5 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

        ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น  
  323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 
    Concept of Polymer Science   
  323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์    3(3-0-6) 
   Physical Polymer Science 
  323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์   2(1-3-2)  
   Polymer Characterization 
  323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์     2(2-0-4) 
   Polymer Synthesis 

                        จ านวนหน่วยกติรวม  10  หน่วยกติ 
ปีที ่1   ภาคการศึกษาปลาย  
323591 สัมมนา 1                   1(0-2-1) 

   Seminar I 
   วชิาเลือก                       9 

                       จ านวนหน่วยกติรวม  10  หน่วยกติ 
ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น  
323592 สัมมนา 2                   1(0-2-1)  

   Seminar II 
323699 วทิยานิพนธ์              6(0-0-18) 

  Thesis 
  วชิาเลือก      3(3-0-6) 

                       จ านวนหน่วยกติรวม 10  หน่วยกติ 
ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย  
323699 วทิยานิพนธ์              6(0-0-18) 

   Thesis 
                       จ านวนหน่วยกติรวม  6  หน่วยกติ 

                  รวมหน่วยกติที่เรียนทั้งหลกัสูตร  36  หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา แผน ข 
       ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น  
  323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 
   Concept of Polymer Science   
  323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์    3(3-0-6) 
   Physical Polymer Science 
  323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์   2(1-3-2)  
   Polymer Characterization 
  323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์     2(2-0-4) 
   Polymer Synthesis 

                 จ านวนหน่วยกติรวม   10  หน่วยกติ 
ปีที ่1   ภาคการศึกษาปลาย  
323591 สัมมนา 1                    1(0-2-1) 

  Seminar I 

   วชิาเลือก      9(9-0-18) 

                จ านวนหน่วยกติรวม     10  หน่วยกติ 
ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น  
323592 สัมมนา 2                   1(0-2-1) 

   Seminar II 
  323698 โครงงานพอลิเมอร์     3(0-6-3) 
   Polymer Project 

วชิาเลือก      6(6-0-12) 
                จ านวนหน่วยกติรวม   10  หน่วยกติ 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย  
  323698 โครงงานพอลิเมอร์     3(0-6-3) 
   Polymer Project 

วชิาเลือก      3(3-0-6) 
       จ านวนหน่วยกติรวม 6  หน่วยกติ 

                   รวมหน่วยกติที่เรียนทั้งหลักสูตร  36  หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา     
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  1 
 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

(1)  นาง ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เลขประจ าตวัประชาชน 3-2499-0037x-xx-x 
       คุณวุฒิ 
 Ph.D. (Polymer Science and Technology) Loughborough University, UK 
               ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2543 
    วท.ม. (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
     พ.ศ.2538 
 วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั   
    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2535 
       ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ       (ดูภาคผนวก  เอกสารหมายเลข 2) 
  ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 303102  ปฏิบติัการเคมี 1    1(0-3-0) 
 303104  ปฏิบติัการเคมี 2    1(0-3-0) 
 303478  เทคโนโลยพีอลิเมอร์    2(2-0-4) 
 303478  เทคโนโลยยีาง     2(2-0-4) 
 303491  สัมมนาเคมี      1(0-2-1)  
 303492  โครงงานเคมี     2(0-6-0) 
  ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่    
 323581  หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์   3(3-0-6) 
 323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 323591 สัมมนา 1     1(0-2-1) 
 323592 สัมมนา 2     1(0-2-1) 
 323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีงทอ   2(2-0-4) 

323698  โครงงานพอลิเมอร์               6(0-12-6) 
 323699 วทิยานิพนธ์                        12(0-0-36) 
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 323688 สีและสารเคลือบผวิ    2(2-0-4) 
 

 (2) นางสุปราณ ี แก้วภิรมย์   เลขประจ าตวัประชาชน 3-4699-0029-x-xx-x 
      คุณวุฒิ   
 Ph.D. (Polymer Science and Technology) University of Manchester, UK.    
              ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2545 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2540 
 วท.บ.  (เคมี)  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ. 2538 
       ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ       (ดูภาคผนวก  เอกสารหมายเลข 2) 
  ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 303105  เคมีทัว่ไป     3(3-0-6) 
 303106  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป    1(0-3-0) 
 303474  เคมีพอลิเมอร์     2(2-0-4)  
 303478  เทคโนโลยพีอลิเมอร์    2(2-0-4) 
 303483  เคมีน ้ามนัเช้ือเพลิง    2(2-0-4) 
 303491  สัมมนาเคมี      1(0-2-1)  
 303492  โครงงานเคมี     2(0-6-0) 
 ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

 323582  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์  3(3-0-6) 
 323587  พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต   3(3-0-6) 

 323591 สัมมนา 1     1(0-2-1) 
 323592 สัมมนา 2     1(0-2-1) 

 323682   ไมโครสโกปีและสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
323698  โครงงานพอลิเมอร์               6(0-12-6) 

 323699 วทิยานิพนธ์                        12(0-0-36) 
  

(3)  นางสาวอุบลลกัษณ์  รัตน์ศักดิ์  เลขประจ าตวัประชาชน 3-5013-0012-x-xx-x 
  คุณวุฒิ    
 Ph.D. (Chemical Engineering)  The University of Birmingham, UK   
  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ. 2547 
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  วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้ธนบุรี   
             ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2542 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  พ.ศ.2540 
    ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ       (ดูภาคผนวก  เอกสารหมายเลข 2) 
   ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว     
 303105  เคมีทัว่ไป     3(3-0-6) 
 303106  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป    1(0-3-0) 
 303481  เคมีอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
 303491  สัมมนาเคมี      1(0-2-1)  
 303492  โครงงานเคมี     2(0-6-0) 

ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
 323588  พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 323686  การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์   2(2-0-4)  
 323689  เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม   2(2-0-4)  
 323591 สัมมนา 1     1(0-2-1) 
 323592 สัมมนา 2     1(0-2-1) 

323698  โครงงานพอลิเมอร์              6(0-12-6) 
 323699 วทิยานิพนธ์                        12(0-0-36) 
  

(4)  นางสาวพรเพญ็   อาทรกิจวฒัน์   เลขประจ าตวัประชาชน 3-2003-0013x-xx-x 
  คุณวุฒิ    
  Ph.D. (Materials Science & Engineering) The Pennsylvania State University, USA 
                            ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2550 

วท.ม. (วสัดุศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2539 
 วท.บ. (วสัดุศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ. 2537 
      ต าแหน่งทางวชิาการ     อาจารย ์
        ผลงานทางวชิาการ       (ดูภาคผนวก  เอกสารหมายเลข 2) 
 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 303101  เคมี 1      3(3-0-6) 
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 303102  ปฏิบติัการเคมี 1    1(0-3-0) 
 303104  ปฏิบติัการเคมี 2    1(0-3-0) 
 303474   เคมีพอลิเมอร์     2(2-0-4)  
 303478  เทคโนโลยยีาง     2(2-0-4) 
 303491  สัมมนาเคมี      1(0-2-1)  
 303492  โครงงานเคมี     2(0-6-0) 

ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
 323583  การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์  2(1-3-2) 
 323588  พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 323591 สัมมนา 1     1(0-2-1) 
 323592 สัมมนา 2     1(0-2-1) 

323698  โครงงานพอลิเมอร์              6(0-12-6) 
 323699 วทิยานิพนธ์                        12(0-0-36) 

 
(5)  นายจเร  จัสจรูญพงศ์   เลขประจ าตวัประชาชน   3-8498-0007x-xx-x 

  คุณวุฒิ    
ปร.ด. (เคมีอินทรีย)์  มหาวทิยาลยัมหิดล      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ.2549 

 วท.บ. (เคมี)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ. 2541 
 ต าแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์
       ผลงานทางวชิาการ       (ดูภาคผนวก  เอกสารหมายเลข 2) 
 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 303101  เคมี 1      3(3-0-6) 
 303102  ปฏิบติัการเคมี 1    1(0-3-0) 
 303103  เคมี 2      3(3-0-6) 
 303104  ปฏิบติัการเคมี 2    1(0-3-0) 
 303322   เคมีอินทรีย ์3     3(3-0-6) 
 303323  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์   2(0-6-0) 
 303491  สัมมนาเคมี      1(0-2-1)  
 303492  โครงงานเคมี     2(0-6-0) 
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ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
 323584  การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์  2(1-3-2) 
 323591 สัมมนา 1     1(0-2-1) 
 323592 สัมมนา 2     1(0-2-1) 

323698  โครงงานพอลิเมอร์              6(0-12-6) 
 323699 วทิยานิพนธ์                        12(0-0-36) 

 
3.2.2 อาจารย์พเิศษ     

ไม่มี 
 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
               ไม่มี  
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม            

ไม่มี 
4.2  ช่วงเวลา                                 

ไม่มี 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน      
 ไม่มี 

5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
มีการใหค้  าแนะน ารูปแบบในการเขียนวทิยานิพนธ์ 
ก.  มีเกณฑก์ารสอบและระเบียบการสอบ 
ข.  มีคณะกรรมการในการสอบ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
ค.  มีการประเมินผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิต 
      ศึกษา พ.ศ. 2552 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ              

การท าวจิยัในสาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้     

ตามผลมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
5.3  ช่วงเวลา                            

ปี 2  ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป 
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5.4  จ านวนหน่วยกติ              
12  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ     
แต่งตั้งกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ และ จดัท าเคา้โครงวทิยานิพนธ์เพื่อขออนุมติั 

5.6  กระบวนการประเมินผล    
แต่งตั้งกรรมการการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์จ านวน 4 คน ประธานกรรมการตอ้ง

เป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
 
 

หมวดที ่ 4.  ผลการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
- ดา้นทกัษะดา้นวจิยั และการเรียนรู้ 
  ดว้ยตนเอง 

- มีกิจกรรมน าเสนอ และอภิปรายผลงานวจิยัท่ีตวัอยา่ง
ท่ีดีมีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง เนน้การเรียนแบบ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
- มีการท าวทิยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและ
กระบวนการวิจยัท่ีน าไปใชจ้ริง 

- ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ - มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา  ท่ีส่งเสริม
ใหนิ้สิตมีภาวะผูน้ าทางความคิดกลา้แสดงออก และมี
ความรับผดิชอบต่อผลงานท่ีน าเสนอ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

1) น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้ง     
โดยค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม 

2) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตนเอง หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริงจากผลการวจิยั 
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3) เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2.1.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอดแทรก น าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวชิา

ท่ีเก่ียวขอ้ง การแนะน าการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิง
ผลงานวชิาการใหถู้กตอ้งและครบถว้น และน าเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมา ใน
ระหวา่งการสอนหรืองานท่ีก าหนดใหท้ า ตลอดจนระหวา่งการใหส้ัมมนาและ วทิยานิพนธ์  และยก
ประเด็นตวัอยา่งปัญหาของสังคมท่ีวงการวทิยาศาสตร์ควรมีส่วนเขา้แกไ้ข 

2.1.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีน าเสนอ 
2) มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืนๆ ในเร่ือง การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   
3) ตรวจสอบการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมใหเ้ป็นไป

ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจยั 
2.2  ความรู้   

2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
1) มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
2) มีความสามารถในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
3) มีความใฝ่รู้และติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

2.2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
ใชก้ารสอนหลายรูปแบบ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหา

สาระของรายวชิานั้น ๆ  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้การสอนใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  จดัการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลกัการและทฤษฎี
ต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถ่องแท ้ มีการเชิญวทิยากรพิเศษมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม  

2.2.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน และปฏิบติัของนิสิต ในวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

1)  สอบกลางภาคและปลายภาค 
2)  การท ารายงาน และขอ้ทดสอบยอ่ย 
3)  การน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
4)  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
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5)  การน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
2.3  ทกัษะทางปัญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
1) มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ เพื่อจดัการ

สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาทางวชิาการและวชิาชีพ 
2) สามารถวเิคราะห์ เช่ือมโยง และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ  
3) สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางอยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง 

2.3.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
เนน้การสอนท่ีมีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง ใหนิ้สิต

จดัท าหวัเร่ือง  เคา้โครงวทิยานิพนธ์  และวทิยานิพนธ์ดว้ยตนเองภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

2.3.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา  
1) การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไ้ขปัญหาตามล าดบัขั้นตอนโดยใช้

ความรู้ร่วมกบัหลกัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์  
2) การประเมินจากการน าเสนอและอภิปรายหนา้ชั้นเรียน   
3) การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2) สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้
3) สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา

ต่างๆ เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร  
2.4.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียน

กบัผูเ้รียน ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั รวมทั้งฝึก
เป็นผูน้ าในการอภิปรายในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัขององคก์รร่วมกนั 
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2.4.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆท่ีท าร่วมกนั 
รวมทั้งการปฏิบติัตามระเบียบขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
1) สามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช ้เพื่อการ

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัและสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2.5.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในวชิาต่างๆ และสัมมนาท่ีมีการวเิคราะห์ใน
เชิงตวัเลข และส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานวจิยัต่อสาธารณชน ท่ีประชุม
วชิาการ และวารสารวชิาการ 

2.5.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ประเมินจากงานท่ีน าเสนอท่ีมีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

2) ประเมินจากกิจกรรมต่างๆท่ีมีการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา  
ดงัเอกสารแนบหมายเลข  3 
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หมวดที ่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่
แสดงค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  แบ่งเป็น 8 ระดบั คือ  A, B+, B, C+, C,  D+, D 
และ F ซ่ึงคิดเป็นค่าระดบัขั้น  4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามล าดบั  

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมาย
ต่อไปน้ี  S ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory), I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete), U ไม่ผา่น
ตามเกณฑ ์(Unsatisfactory), W งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn), au ลงทะเบียนรายวชิาเป็น
พิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

ส่วนระบบการใหค้ะแนนวทิยานิพนธ์ ใหแ้สดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี S 
ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory), I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete), U ไม่ผา่นตามเกณฑ ์
(Unsatisfactory) 

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
              2.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบหรือวธีิการประเมินของแต่ละรายวชิาวา่
สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตรท่ีไดรั้บแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 
 2.3  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 

    2.4   ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑก์าร
ใหป้ริญญา  ดงัน้ี 
 ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญา
มหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 3.00 และผลงานวทิยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใหผ้ลงาน 
หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมีมาตรฐานท่ี
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มหาวทิยาลยัก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพห์รือ
เสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบัเตม็ (Full 
paper) 

รายละเอียดของขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดูจาก
ภาคผนวก (เอกสารหมายเลข 6) 

 
 

หมวดที ่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ  และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียง
เพื่อใหค้  าแนะน าต่างๆแก่อาจารยใ์หม่ 

2.  ใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการบริหารวชิาการของคณะ การประกนัคุณภาพ
การศึกษา กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 

3.  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจนรายวิชา
ท่ีจะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ  ดงัน้ี 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

1.  มหาวทิยาลยั/คณะ มีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบัการสอนทัว่ไป 
และการวดัและประเมินผล  

2.  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร
เก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิง
พฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใชแ้ละผลิตส่ือการ
สอน 

3.  สนบัสนุนใหมี้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2.2 การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

1. สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 
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2. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอน     

3. สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
   
  

หมวดที ่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
หวัหนา้ภาควชิา  และอาจารยจ์  านวน 3  คน เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารหลกัสูตร  โดย

วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใช้
ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอย
ใหค้  าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั  
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวชิาการ และอ่ืน ๆ  โดยน ามาจดัสรรตามความจ าเป็น  
เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร      

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑ ์ อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมี

ความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ
ดา้นบริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการ

ใหอ้าจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอรายช่ือ
หนงัสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ท่ีจะใหใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ีอาจารย์
พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ เพื่อให้
หอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่ง
เหมาะสม  
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2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร  
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบการเรียน 

โดยใหนิ้สิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  โดยภาควิชาเป็นผูก้  าหนด

คุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
เตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุของสาขา 

3.3  คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ  
มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอนในหลกัสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ  และ

ผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึกการ

ท าวจิยัร่วมกบัอาจารย ์เป็นตน้) 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา  
คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคน
จะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิต และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง (Office 
Hours)  เพื่อให้นิสิตเขา้ปรึกษาได ้

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อน

การปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ท างานของหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอด 
คลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 และมคอ 4 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวชิาตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนิสิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน       
กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 7 ปีท่ีแลว้ 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
8. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ
และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บ
การพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอนเฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

รวมตวับ่งช้ี(ขอ้)ในแต่ละปี      
ตวับ่งช้ีบงัคบั(ขอ้ท่ี)      
ตวับ่งช้ีท่ีตอ้งผา่นรวม(ขอ้) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 

 

หมวดที ่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโตต้อบ
การตอบค าถาม การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ   

2.  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควชิา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบักระบวนการประเมิน และกลยทุธ์การสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านกัทะเบียนและ
ประเมินผล  
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2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 2.  
2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

1.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีสุดทา้ย ในภาคปลายก่อนจบ
การศึกษา ในรูปของแบบสอบถาม 

2.  ส าหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม 

2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
 ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการด าเนิน 
งานหลกัสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ ๆ 
1.  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝึกงานหรือใชว้ธีิการส่ง 
แบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2.  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูใ้ชง้านนิสิต บณัฑิตใหม่ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในขอ้ 7  หมวด 7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

- อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการการประเมินประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวชิา
ท่ีรับผดิชอบในระหวา่งภาค โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

- หลกัสูตรด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4   ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 
รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
รายวชิาบังคับ 
323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์      3(3-0-6) 
 Concept of Polymer Science  
 การเรียกช่ือ และการแบ่งประเภทของพอลิเมอร์  กลไกทางเคมีและเทคนิคต่าง ๆ ของ
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พนัธะและแรงระหวา่งโมเลกุล น ้าหนกัโมเลกุลและการกระจาย
น ้าหนกัโมเลกุล การจดัเรียงตวัในโมเลกุล  อุณหภูมิทรานสิชนั สัณฐานวทิยา และโครงสร้างผลึก
ของพอลิเมอร์  

Polymer nomenclature and classification, polymerisation mechanisms and 
techniques, molecular forces and chemical bonding in polymers, molecular weight and molecular-
weight distribution, configurations of polymer chains, thermal transition, morphology and crystal 
structure of polymers  
 
323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์      3(3-0-6) 
 Physical Polymer Science 
 แนวคิดปัจจุบนัเก่ียวกบัพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชนั และการ
จดัเรียงโมเลกุล  พอลิเมอร์ในลกัษณะท่ีเป็นวสัดุวสิโคอิลาสติก ความยดืลา้ การพกัความเคน้ สมบติั
ทางจลน์ ความเคน้/ความเครียด การแตกหกั  และสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์    

Modern concepts relating to glass-rubber transition behavior and organized states of bulk 
polymers, polymers as linear viscoelastic materials, creep, relaxation, dynamic and stress/strain 
response phenomena, failure behavior and mechanical behavior of polymers  
 
323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์     2(1-3-2) 
 Polymer Characterization 

เทคนิคต่าง ๆ ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์ ไดแ้ก่ การวดัน ้าหนกัโมเลกุล การ
กระจายน ้าหนกัโมเลกุล  วธีิทางสเปกโทรสโกปี    การทดสอบทางกายภาพ  เคมี และสมบติัทาง
ความร้อน   ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบติัการใชง้านของพอลิเมอร์ 
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(สมบติัทางกายภาพ ทางความร้อน และการข้ึนรูป) ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิสูจน์เอกลกัษณ์
ของพอลิเมอร์ 
 Characterization of polymers by several techniques (including measurement of molecular 
weight and molecular distribution, spectroscopic methods, physical testing, chemical and thermal 
analysis), relationships between polymer structures and practical properties (mechanical, thermal 
and processing) and practical laboratories of polymer characterization 

 
323584  การสังเคราะห์พอลิเมอร์       2(2-0-4) 

Polymer Synthesis 
การแบ่งประเภท กลไกทางเคมี และจลนพลศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ี

ส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่  พอลิเมอไรเซชนัแบบขั้น (ควบแน่น)  ลูกโซ่แรดิคลั(รวมตวั)  ไอออนิก โคออร์
ดิเนชนั และโคพอลิเมอไรเซชนั  สภาวะของพอลิเมอไรเซชนัแบบบลัค ์ สารละลาย แขวนลอย และ
อิมลัชนั  ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Classification, chemical mechanisms and kinetics of various types of polymer synthesis 
including step-reaction or condensation, radical chain or addition, ionic, coordination 
polymerization and copolymerization, polymerization conditions (bulk, solution, suspension, and 
emulsion polymerization) and practical laboratories of polymer synthesis 
 
323591 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
  Seminar I 

การน าเสนอและอภิปรายรายบุคคล เก่ียวกบังานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ใน
ปัจจุบนั และการบรรยายพิเศษโดยวทิยากรทั้งนกัวชิาการ และนกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

Individual presentation, discussion of current research topics in the field of polymer 
science and invited lectures by visiting academic and industrial scientists 

 
323592 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
 Seminar II 
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การน าเสนอและอภิปรายรายบุคคล เก่ียวกบังานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ใน
ปัจจุบนั และการบรรยายพิเศษโดยวทิยากรทั้งนกัวชิาการ และนกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

Individual presentation, discussion of current research topics in the field of polymer 
science and invited lectures by visiting academic and industrial scientists 

 
รายวชิาเลอืก 

323585 เคมีและเทคโนโลยขีองยาง      3(3-0-6) 
 Rubber Chemistry and Technology 

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  เคมีของการวลัคาไนซ์ การใชส้ารเติมแต่งในการผสม
สูตรยาง เคร่ืองจกัรและเทคนิคในการแปรรูปยาง  โครงสร้างโมเลกุล สมบติั และการน าไปใช้
ประโยชน์ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  การทดสอบทางเคมีและทางกายภาพของยางและ
ผลิตภณัฑจ์ากยาง 

Natural and synthetic rubbers, chemistry of valcanization, uses of compounding 
ingredients, processing machinery and methods, molecular structure, properties and applications 
of natural and synthetic rubbers, chemical and physical tests of rubber and rubber products 

 
323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอลิเมอร์      3(3-0-6) 
 Polymer Processing Technology 
 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์สมบติัการไหลของพอลิเมอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
แปรรูป วธีิการแปรรูปพอลิเมอร์โดยเทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ การผสม การข้ึนรูปโดยแม่แบบ การอดัรีด 
การข้ึนรูปแบบแผน่โดยลูกกล้ิง การหล่อข้ึนรูป  การแบ่งประเภท โครงสร้างเคมี สมบติั และ
บทบาทของสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตยาง เส้นใย และพลาสติกใน
อุตสาหกรรม 

Rheological behavior of polymers involved in the processing of polymer, processing 
machinery and methods (including mixing, molding, extrusion, calendering, casting); 
classification, chemical structure, properties and roles of various types of additives used in rubber, 
fiber, and plastic industry 

 
323587 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต      3(3-0-6) 
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 Polymer Blends and Composites 
พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิตเก่ียวกบัสัณฐานวทิยา การแปรรูป สมบติัทาง

กายภาพ สมบติัเชิงกล และสมบติัทางความร้อน          ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์ของความ สามารถ
ในการผสมเขา้กนัของพอลิเมอร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง-สมบติั  และการทดสอบ 
พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต 

Behavior of polymer blends and composite materials in terms of morphology, processing, 
physical, mechanical and thermal properties; thermodynamics theories of miscibility; structure-
property relationships and testing of polymer blends and composites  

 
 

323588 พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
Industrial Polymers  
การสังเคราะห์ โครงสร้าง สมบติั และการใชง้านของพอลิเมอร์ท่ีใชใ้นการอุตสาหกรรม 

ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัสมบติัเชิงกล ความร้อน ไฟฟ้า แสง และทางเคมี โดย
เนน้การศึกษาเก่ียวกบัพอลิเมอร์ส าหรับงานวศิวกรรม พอลิเมอร์ใชง้านสมรรถนะสูง และพอลิเมอร์
ส าหรับใชง้านเฉพาะทาง อาทิ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิคาร์บอเนต ไนลอน พอลิเอสเทอร์ 
อะคริลิก และฟลูออโรพอลิเมอร์ เป็นตน้ 

Synthesis, structure, properties and application of industrial polymer materials; 
theoretical basis and practical significance of their mechanical, thermal, electrical, optical and 
chemical properties; the topics involving the engineering, high performance, and specialty 
polymers such as polyethylene, polypropylene, polycarbonates, nylons, polyesters, acrylics and 
fluoropolymers 

 

323589  พลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ์      2(2-0-4) 
              Plastic Packaging 
 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เก่ียวพลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ ์เนน้ศึกษาพลาสติกชนิดต่าง ๆ ท่ี
น ามาท าบรรจุภณัฑ ์ กระบวนการข้ึนรูป สมบติัทางเคมี สมบติัทางกายภาพ และการทดสอบสมบติั
ของบรรจุภณัฑพ์ลาสติก การส่งผา่นมวลสารในบรรจุภณัฑพ์ลาสติก เช่น การแพร่ การซึม และการ
เคล่ือนยา้ย 

A scientific understanding of plastic packaging including the types of polymers used for 
plastic packaging, the processing, the chemical and physical properties and the evaluation and 
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testing of plastic packaging; mass transfer in plastic packaging materials such as diffusion, 
permeation and migration  

 

323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ       2(2-0-4) 
Biopolymers 
โครงสร้าง หนา้ท่ี สมบติัทางเคมีและกายภาพ  กระบวนการผลิต การพิสูจน์เอกลกัษณ์ และ

การใชป้ระโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพ  ไดแ้ก่  พอลิแซคคาไรด ์(เช่น  ไคติน ไคโตซาน แป้ง 
เซลลูโลสและอนุพนัธ์ุของเซลลูโลส) พอลิเอสเทอร์  ยางธรรมชาติ  เรซินธรรมชาติ และพอลิเมอร์
ชีวภาพอ่ืน ๆ  

Structure, function, physical and chemical properties, processing, characterization 
methods and applications of naturally-occurring polymers, including polysaccharides (e.g. chitin, 
chitosan, starch, cellulose and cellulose derivatives), polyester, natural rubber, natural resins and 
other bio-polymers 

 
323682 ไมโครสโกปีและสัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์    2(2-0-4) 

Microscopy and Polymer Morphology     
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัออปติคอลและอิเล็กตรอนไมโครสโกปี ลกัษณะสัณฐานวทิยาของ

พอลิเมอร์ชนิดผลึก ก่ึงอสัณฐาน และอสัณฐาน เส้นใย ลิควดิคริสตลัไลน์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม 
และคอมโพสิต กลไกทางกายภาพและทางเคมีท่ีควบคุมลกัษณะสัณฐานวทิยา 

Fundamentals of optical and electron microscopy; the morphology of crystalline, semi-
crystalline and amorphous polymers, fibers, liquid crystalline polymers, blends and composites; 
the physical and chemical mechanisms controlling polymer morphology  

 
323683 หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1    2(2-0-4) 

Selected Topics in Polymer Science I 
หวัขอ้ท่ีส าคญัและน่าสนใจทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจ

และพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ในขณะนั้น 
Important and interesting topics related to current developments in polymer science 

 
323684 หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์  2    2(2-0-4) 

Selected Topics in Polymer Science II 
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หวัขอ้ท่ีส าคญัและน่าสนใจทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจ
และพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ในขณะนั้น 

Important and interesting topics related to current developments in polymer science 
 

323685 การไหลของพอลิเมอร์       2(2-0-4) 
Polymer Rheology 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการไหลของพอลิเมอร์เหลวและพอลิเมอร์ในรูปสารละลาย การ

ไหลแบบนิวโตเนียนและนอนนิวโตเนียน สมบติัวสิโคอิลาสติกของพอลิเมอร์ในรูปของไหล การ
วดัสมบติัการไหล และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการแปรรูปพอลิเมอร์ 

Fundamentals of the rheology of polymer melt and polymer solution, newtonian and non-
newtonian flows, viscoelastic properties of polymer fluid, rheology measurements and 
applications of polymer rheology to processing of polymers   

 
323686 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์    2(2-0-4) 

Degradation and Stability of Polymers 
ปฏิกิริยาการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์เน่ืองจากความร้อน ออกซิเจน แสงแดด รังสี มลพิษ

ทางอากาศ ความเครียดเชิงกล ปฏิกิริยาทางชีวภาพ ปฏิกิริยาไฮโดรไลชิส และปัจจยัอ่ืน ๆ  กลไกท่ี
เก่ียวกบักระบวนการเส่ือมสลายและความเสถียรของพอลิเมอร์  การศึกษากลไกการเส่ือมสภาพของ
พอลิเมอร์  โดยวธีิทางสเปกโทรสโกปี  โครมาโตรกราฟฟี และวธีิวเิคราะห์ทางความร้อน 

Degradation reactions induced by heat, oxygen, sunlight, high-energy radiation, 
atmospheric pollutants, mechanical stress, biological action, hydrolysis and many other 
influences; the degradation mechanisms and stabilization processes; the use of modern 
instrumental analytical methods (various spectrometric, chromatographic and thermal analysis 
techniques in the study of degradation mechanisms) 
 
323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีงทอ      2(2-0-4) 

Textile and Textile Technology 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเส้นใย ส่ิงทอ การแบ่งประเภท โครงสร้างพื้นฐานและสมบติัของ 

เส้นใย  สมบติัทางกายภาพของเส้นใยท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนิดและองคป์ระกอบทางเคมี เคมีเก่ียวกบัเส้น
ใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ อิทธิพลของสมบติัของเส้นใยส่ิงทอท่ีมีต่อการใชง้าน 
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Introduction to textile fiber: classification, basic structures, and properties of fibers; 
physical properties of fiber related to type and chemical composition; chemistry of natural and 
man-made fibers; influences of textile fiber properties on their utilization and performance  
 
323688 สีและสารเคลือบผวิ       2(2-0-4) 

Paint and Coating Materials 
พอลิเมอร์ สารใหสี้ ตวัท าละลาย และสารตวัเติมท่ีใชใ้นการผลิตสีและสารเคลือบผวิ 

วธีิการเตรียมพอลิเมอร์ การผสมสูตร การใชง้าน และการทดสอบ  เทคโนโลยกีารผลิตเพื่อน าสีและ
สารเคลือบผวิเคลือบลงบนวสัดุ 

Polymers, pigments, solvents and additives used in production of paint and coating; 
methods of polymerization, formulation, application, and testing for coating materials; 
manufacturing technology for applying paint and coating materials onto substrates 
 
323689 เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม       2(2-0-4) 

Technology of Engineering Materials 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของวสัดุวศิวกรรม สมบติัของวสัดุ การทดสอบวสัดุ และโครงสร้าง

พื้นฐานของวสัดุ รวมถึงโครงสร้างของโลหะ อลัลอยด ์พอลิเมอร์ คอมโพสิต และเซรามิกส์ 
  

Study on the introduction to engineering materials, properties, materials testing, and the 
basic structure of materials including metals, alloys, polymers, composite and ceramics 

 
วทิยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

323698 โครงงานพอลิเมอร์       6(0-12-6) 
Polymer Project 
การเสนอผลงานจากการศึกษาคน้ควา้และการวจิยั หรือการฝึกงานดา้นวทิยาศาสตร์พอลิ

เมอร์ ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

Submission of a study on research or training concerning with polymer science under the 
supervision of the advisor with the approval of the study committee  
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323699 วทิยานิพนธ์        12(0-0-36) 
Thesis 
การทดลอง คน้ควา้ และวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์  ภายใตก้ารควบคุม ดูแลของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา การเขียนรายงาน และน าเสนอผลการคน้ควา้วจิยั 
Experimental and research on the field of polymer science under the supervision of 

advisor; thesis writing and presentation 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

 ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

รายวชิาบังคับ                 
323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์               
323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์               

323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์               

323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์               

323591 สัมมนา  1               
 



 

 

45 

45 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
323592 สัมมนา  2               
วทิยานิพนธ์               
323699 วทิยานิพนธ์               

การศึกษาค้นคว้าอสิระ               
323698 โครงงานพอลิเมอร์               

รายวชิาเลอืก                 
323585 เคมีและเทคโนโลยขีองยาง               

323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอลิเมอร์               

323587 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต               

323588 พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม               

323589  พลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ์               
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ               

323682 ไมโครสโกปีและสัณฐานวทิยาของ 
               พอลิเมอร์ 

              

323683 หวัขอ้เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1               

323684 หวัขอ้เลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2               

323685 การไหลของพอลิเมอร์               

323686 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของ 
              พอลิเมอร์ 

              

323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีงทอ               

323688 สีและสารเคลือบผวิ               

323689 เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม               
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ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม   
1) น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้ง     โดยค านึงถึง

คุณธรรม และจริยธรรม 
2) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง
จากผลการวจิยั 

3) เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

ความรู้ 
1) มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวทิยาศาสตร์

พอลิเมอร์ 
2) มีความสามารถในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
3) มีความใฝ่รู้และติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

 

ทกัษะทางปัญญา  
1) มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ เพื่อจดัการสถานการณ์หรือ

ประเด็นปัญหาทางวชิาการและวชิาชีพ 
2) สามารถวเิคราะห์ เช่ือมโยง และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางอยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง 

 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2) สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานได ้
3) สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ เพื่อ

เพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร  
 

ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช ้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้

จากงานวจิยัและสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบการแก้ไขปรับปรุงหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์  

ฉบับปี พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลยับูรพา 
 

1.  หลกัสูตรนีไ้ด้รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือ ปีการศึกษา 2550 
2. หลกัสูตรปรับปรุงนีเ้ร่ิมใช้กบันักศึกษารุ่นปีการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  
3. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
     ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ สามารถผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
      การปรับปรุงโดยไม่กระทบโครงสร้างหลกัสูตร รายละเอียดและจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาบงัคบัคงเดิม  มี
การเปล่ียนแปลงเฉพาะรายวิชาเลือกดงัน้ี 
4.1 ปิดรายวชิาเลอืก 
323589 Latex and Emulsion Technology       2(2-0-4) 

เทคโนโลยเีลเทกส์และอิมลัชนั 
แนวความคิดพื้นฐานในการสังเคราะห์ การวิเคราะห์ลกัษณะ และการใชง้านยางธรรมชาติและยาง

สังเคราะห์ ความเสถียรของอนุภาคในน ้ายาง กลไกและจลนศาสตร์ของการสังเคราะห์น ้ายาง การออกแบบเตา
ปฏิกรณ์ และการวเิคราะห์ลกัษณะผวิของอนุภาคในน ้ายาง 

Fundamental concepts in manufacture, characterisation and application of polymer latexes; colliodal 
stability, polymerisation mechanism and kinetics, reactor design and characterisation of particle surface  
 

323689 องคก์ารผลิตและการบริหารอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
Production Organization and Industrial Management  
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหาร และการจดัการองคก์รในอุตสาหกรรม การน าวธีิการทางสถิติมาใช ้  

การวเิคราะห์และยทุธวธีิท่ีจะน าไปสู่คุณภาพในทุกดา้นของการจดัองคก์รและกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม 
ความเป็นผูน้ า และนโยบายการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

Introduction to administration and industrial management; applications of statistically-based 
methods; analysis and achievement of quality in all dimensions of organizations and industrial activities; 
leadership and continuous improvement strategies 
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4.2 เปิดรายวชิาเลอืกใหม่ 
323589  พลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ์      2(2-0-4) 
              Plastic Packaging 
 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เก่ียวพลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ ์เนน้ศึกษาพลาสติกชนิดต่าง ๆ ท่ีน ามาท าบรรจุ
ภณัฑ ์ กระบวนการข้ึนรูป สมบติัทางเคมี สมบติัทางกายภาพ และการทดสอบสมบติัของบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
การส่งผา่นมวลสารในบรรจุภณัฑพ์ลาสติก เช่น การแพร่ การซึม และการเคล่ือนยา้ย 

A scientific understanding of plastic packaging, the types of polymers used for plastic packaging, the 
processing, the chemical and physical properties and the evaluation and testing of plastic packaging, mass 
transfer in plastic packaging materials such as diffusion, permeation and migration 

  

323689 เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม       2(2-0-4) 
Technology of Engineering Materials 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของวสัดุวศิวกรรม สมบติัของวสัดุ การทดสอบวสัดุ และโครงสร้างพื้นฐานของ

วสัดุ รวมถึงโครงสร้างของโลหะ อลัลอยด ์พอลิเมอร์ คอมโพสิต และเซรามิกส์ 
  Study on the introduction to engineering materials, properties, materials testing, and the basic 
structure of materials including of metals, alloys, polymers, composite and ceramics 
 

5. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม  
แผน ก แบบ 2 

หมวดวชิา โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
วชิาบงัคบั 12 12 
วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 12 12 
วทิยานิพนธ์ 12 12 

รวม 36 36 
 

แผน ข 

หมวดวชิา โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
วชิาบงัคบั 12 12 
วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 18 18 
วทิยานิพนธ์ 6 6 

รวม 36 36 
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รายละเอยีดความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรปรับปรุงและหลกัสูตรเดิม (แผน ก แบบ ก 2) 
 

1. ช่ือหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรเดิม หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

 ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

 
คงเดิม 

 
จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                 
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                  
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วชิาบงัคบั                                                         
12 หน่วยกิต 
วชิาเลือก                                       
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์                                                      
12 หน่วยกิต 

 โครงสร้างหลกัสูตร 
วชิาบงัคบั                                                          
12 หน่วยกิต 
วชิาเลือก                                        
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์                                                       
12 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หมวดวชิาบงัคบั (12 หน่วยกิต) 
หลกัสูตรเดิม (12 หน่วยกติ) หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (11 หน่วยกติ) หมาย

เหตุ 
วชิาบงัคบั (12 หน่วยกิต)  วชิาบงัคบั (12 หน่วยกิต) คงเดิม 
323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอ
ลิเมอร์                         (3) 

 323581 หลกัของวทิยาศาสตร์พอลิ
เมอร์                          (3) 

คงเดิม 
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323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิง
ฟิสิกส์                       (3) 

 323582 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิง
ฟิสิกส์                        (3) 

คงเดิม 

323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของ
พอลิเมอร์                   (2) 

 323583 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของ
พอลิเมอร์                    (2) 

คงเดิม 

323584  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                                    
(2) 

 323584  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                                     
(2) 

คงเดิม 

323591 สัมมนา 1                                                           
(1) 

 323591 สัมมนา 1                                                             
(1) 

คงเดิม 

323592 สัมมนา 2                                                           
(1) 

 323592 สัมมนา 2                                                             
(1) 

คงเดิม 

 

 

3. หมวดวชิาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
หลกัสูตรเดิม (ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกติ) 
หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกติ) 
หมาย
เหตุ 

วชิาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วย
กิต) 
เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
จากรายวชิาต่อไปน้ี 

 วชิาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
จากรายวชิาต่อไปน้ี 

คงเดิม 

323585 เคมีและเทคโนโลยขีอง
ยาง                                (3) 

 323585 เคมีและเทคโนโลยขีองยาง                                 
(3) 

คงเดิม 

323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอ
ลิเมอร์                       (3) 

 323586 เทคโนโลยกีารแปรรูปพอลิ
เมอร์                         (3) 

คงเดิม 

323587 พอลิเมอร์ผสมและคอม
โพสิต                           (3) 

 323587 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพ
สิต                             (3) 

คงเดิม 

323588 พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์
ในอุตสาหกรรม          (3) 

 323588 พอลิเมอร์ท่ีใชป้ระโยชน์
ในอุตสาหกรร              (3) 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรเดิม (ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกติ) 

หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกติ) 

หมายเหตุ 
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323589  เทคโนโลยเีลเทกส์และ
อิมลัชนั                         (2) 

 323589  พลาสติกส าหรับบรรจุ
ภณัฑ ์                              (2) 

เปล่ียน
รายวชิา 

323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ                                               
(2) 

 323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ                                                 
(2) 

คงเดิม 

323682 ไมโครสโกปีและสัณฐาน
วทิยาของพอลิเมอร์   (2) 

 323682 ไมโครสโกปีและ
สัณฐานวทิยาของพอลิเมอร์    (2) 

คงเดิม 

323683 หวัขอ้เลือกสรรทาง
วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1     (2) 

 323683 หวัขอ้เลือกสรรทาง
วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1      (2) 

คงเดิม 

323684 หวัขอ้เลือกสรรทาง
วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2     (2) 

 323684 หวัขอ้เลือกสรรทาง
วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2      (2) 

คงเดิม 

323685 การไหลของพอลิเมอร์                                       
(2) 

 323685 การไหลของพอลิเมอร์                                        
(2) 

คงเดิม 

323686 การเส่ือมสภาพและความ
เสถียรของพอลิเมอร์  (2) 

 323686 การเส่ือมสภาพและ
ความเสถียรของพอลิเมอร์   (2) 

คงเดิม 

323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีง
ทอ                               (2) 

 323687 ส่ิงทอและเทคโนโลยส่ิีง
ทอ                                (2) 

คงเดิม 

323688 สีและสารเคลือบผวิ                                           
(2) 

 323688 สีและสารเคลือบผวิ                                            
(2) 

คงเดิม 

323689 องคก์ารผลิตและการ
บริหารอุตสาหกรรม         (2)               

 323689 เทคโนโลยวีสัดุวศิวกรรม                                    
(2) 

เปล่ียน
รายวชิา 

 

 

4. วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 12 หน่วยกิต 
หลกัสูตรเดิม (12 หน่วยกติ) หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (12 หน่วยกติ) หมายเหตุ 

323699 วทิยานิพนธ์                                                     
(12) 

 323699 วทิยานิพนธ์                                                      
(12) 

คงเดิม 

 
 

 

 

 


