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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 
 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์/ ภาควชิาเคมี 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
รหัส    25500191111111 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science  Program in Polymer Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Polymer Science) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Polymer Science) 
 

3. วิชาเอก    ไม่ม ี
 

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

  หลักสูตรปรญิญาโท   
5.2 ภาษาที่ใช ้  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
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5.3 การรับเขา้ศึกษา  

  รับเฉพาะนิสิตไทย   

  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 

  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอืน่  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  

  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2559 

  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  6/2558 
  วันที่  22  ธันวาคม พ.ศ. 2558 

  สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  1/2559 
  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทํางานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ หน่วย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์ ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก เส้นใย 
สิ่งทอ สี ยาง รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางพอลิเมอร์ และศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกได้  
 

9. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร    
       (1)  นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค      เลขประจาํตัวประชาชน  3-2499-0037xxxx   
   Ph.D. (Polymer Science and Technology)  Loughborough University, UK พ.ศ.2543  
   วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
   วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2535  
  ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       (2)  นางสุปราณี  แก้วภิรมย์      เลขประจาํตัวประชาชน  3-4699-0029xxxx  
   Ph.D. (Polymer Science and Technology)   University of Manchester, UK พ.ศ. 2545  
   วท.ม. (พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540  
   วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538  
  ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       (3)  นางสาวพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์     เลขประจาํตัวประชาชน 3-2003-0013xxxx   

 Ph.D. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA  
พ.ศ. 2550  

   วท.ม. (วัสดุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539  
   วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537  
  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       (4)  นางสาวอุบลลักษณ์  รัตน์ศักด์ิ     เลขประจาํตัวประชาชน 3-5013-0012xxxx   

 Ph.D. (Chemical Engineering)  The University of Birmingham, UK พ.ศ. 2548  
   วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542  
   วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2540  
  ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 
       (5)  นางปิยะพร ณ หนองคาย      เลขประจาํตัวประชาชน 5-4712-0001xxxx 

 วท.ด. (ปิโตรเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

   วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2546  
  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 

 ในสถานทีต้ั่ง  

 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 
  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559 ) กล่าวถึงพันธกิจหลายด้าน ได้แก่  
การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคม 
และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์  การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์  การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตการค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคนทั้งความรู้คู่คุณธรรม เป็น
องค์รวมท่ีแสดงถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์
การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้อง กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
อาเซียนและของโลกอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพบุคคลากรผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา ให้เชื่อมโยง
กับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยนําหลักการทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   

นโยบายในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ต่อบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์อยู่ในสัดส่วน 60 ต่อ 40 
ประกอบกับนโยบายปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เน้นการส่งเสริมเร่งรัด
พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นสังคมฐานความรู้ และ
ยังรวมถึงการที่ประชาคมอาเซียนจะถือกําเนิดขึ้นปี พ.ศ. 2558  โดยประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งลงทุนที่
น่าสนใจ เพราะมีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของประชาคม การได้งานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนก็จะเกิดขึ้นได้ดี  การพัฒนาด้านกําลังคน
เพื่อรองรับการเติบโตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสําคัญ  มหาวิทยาลัยบูรพามีที่ต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมขนาดย่อมอีกมากมาย ดังนั้นมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีส่วนสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ไม่แต่เฉพาะภาคการผลิตและอุตสาหกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ยังมีความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนที่มีขนาดใหญ่อย่างมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559 ) กล่าวถึงยุทธ์ศาสตร์การสร้าง

ความเป็นธรรมของสังคม   เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
และสร้างความมั่นคงทางสังคม ร่วมพัฒนาประเทศและสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกนั  
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพและสร้างโอกาสการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่หลากหลายและทักษะด้านภาษา  การเปิดตลาดเสรี

ของประชาคมอาเซียนอาเซียนจะทําให้เกิดการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มพูน

ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนของทุกภูมิภาค  ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อผนวกเข้ากับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจะทําให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้อย่างอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น การบริโภคเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประชาชน  ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องผลิตสินค้าจํานวน
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ ทําให้ต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็น
ส่ิงจําเป็นต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศ 

การเปิดตลาดเสรีอาเซียนของประชาคมทําให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระดับอุตสาหกรรม  ซึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์สร้างรายได้แก่ประเทศไทยอย่างมาก  
นอกจากนี้ พอลิเมอร์สังเคราะห์มีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท  เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  ดังนั้นการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์จึงทําให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ที่มีความจําเป็นต่อการปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มีความจําเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เพื่อสามารถนําไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ   

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 

หลักสูตรนี้ ดําเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ด้านการให้
การศึกษา ด้านการดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและงานวิจัยที่
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน และการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวทิยาลัย  

ไม่ม ี
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และปัญญา ใฝ่หาความรู้  มีคุณธรรม  เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  รวมถึงสามารถแก้ปัญหา ทําวิจัย และมีศักยภาพในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ใน
ระดับสากล 
 

-ความสําคัญ- 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เป็นวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีซึ่งมีความสําคัญได้รับความสนใจ ศึกษาและพัฒนาจากทั้งภาควิชาการ วิจัย และอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทําให้เป็นวิทยาการที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลและให้สามารถปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภาควิชาเคมีจึงได้ดําเนินพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชาให้สอดคล้องกับแนวทางความต้องการ
ของประเทศ 

 
-เหตุผลในการปรับปรุง-   

เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี  จึงมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559   

 
-วัตถุประสงค-์ 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดยหลักสูตรมุ่งหวังให้มหาบัณฑิต
ได้งานในภาครัฐและเอกชน  และ/หรือ ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการและทฤษฎี รวมทั้งมีศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา

และแก้ปัญหา วิเคราะห์ วางแผนด้วยปัญญา และดําเนินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์อย่างมี
ระบบ  

2.2  มีคุณธรรม  พร้อมที่รับผิดชอบต่อตนเอง เป็นผู้นําด้านวิชาการแก่สังคม 
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์   

2.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
และนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1.  การบริหารหลกัสูตร - วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดย
ประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร 
ร่วมกับผู้บริหารของคณะ  
- ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาํหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทีม่ีส่วนร่วมในการประชุม
และวางแผนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
- รายงานการประชุม 
- มีการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิต 

2.  การบริหาร
ทรัพยากรการเรียน 
การสอน 

- การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนแก่
นิสิตอย่างพอเพียง รวมถึงสถานที่ ครุภัณฑ์ 
หนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
ของห้องสมุด โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
ของหลักสูตรรว่มกับคณะวิทยาศาสตร์ 
- ทําการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต 

- แบบสรุปความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทรัพยากรการเรียนการสอน 

3.  การบริหาร
คณาจารย์ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน 
จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล  และเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  
- การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิจัย 

- รายงานการประชุม  
- อาจารย์ผู้สอนมีโอกาสเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

4.  การสนับสนุนและ
การให้คําแนะนํานิสิต 
 
 
 

- คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติทุกคน โดย 
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบั
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
- การยื่นอุทธรณ์ของนิสิต (ถ้าม)ี ให้เป็น
เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อระบบอาจารย์ปรึกษาและ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรของคณะ 

5.  การศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
 

- จัดให้มีการสํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้มหาบัณฑติที่จบจากหลกัสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค  

  ระบบไตรภาค  

  ระบบจตุรภาค  

  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

   มีภาคฤดูร้อน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 

   ไม่มีภาคฤดูรอ้น 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่ม ี
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ 

  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)   
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  

เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (เคม)ี  ปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง   

2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1.  มีปัญหาด้านพื้นฐานทางเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
2.  มีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ให้เรียนรายวิชาที่พ้ืนฐานจําเป็นร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามความเห็นของกรรมการ

หลักสูตร ให้สอดคล้องกับข้อ 2.3  และค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
2.5 แผนการรบันิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนรับเข้า  ปีที ่1 5 5 5 5 5 

ปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 3,076 3,150 3,308 3,473 3,647 
2. งบดําเนินการ 964 964 964 964 964 
3. งบลงทุน 938 938 938 938 938 
4. งบเงินอุดหนุน 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 

รวม 7,633 7,707 7,865 8,030 8,204 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอน

หน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  

3.1.3 รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 

  หมวดวิชาบังคับ       12   หน่วยกิต 
  32358159 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์   3(3-0-6) 
    Concept of Polymer Science   
 32358259 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์   3(3-0-6) 
   Physical Polymer Science 
 32358359 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์  2(1-3-2)  
   Polymer Characterization 
 32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์    2(1-3-2) 
   Polymer Synthesis 
 32359159 สัมมนา  1     1(0-2-1) 
    Seminar I 
 32359259 สัมมนา  2     1(0-2-1) 
    Seminar II 
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หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า           12   หน่วยกิต 
 32358559 เคมีและเทคโนโลยีของยาง   3(3-0-6) 
   Rubber Chemistry and Technology 
 32358659 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์   3(3-0-6)  
   Polymer Processing Technology 
 32358759 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ  3(3-0-6) 
   Polymer Blends and Composites 
 32358859 พอลิเมอร์ที่ใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
   Industrial Polymers 
 32368159 พอลิเมอร์ชีวภาพ     2(2-0-4) 
   Biopolymers 
 32368359  หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 
   Selected Topics in Polymer Science I 
 32368659 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
   Degradation and Stabilization of Polymers 
 32368759 สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ   2(2-0-4) 
   Textile and Textile Technology 
 32368859 สีและสารเคลอืบผิว    2(2-0-4) 
   Paint and Coating Materials 
 32368959 วัสดุวิศวกรรม     2(2-0-4) 
   Engineering Materials  
 

วิทยานพินธ ์       12   หน่วยกิต  
 32369959 วิทยานิพนธ์      12(0-0-36) 
    Thesis 
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ความหมายของรหัสวชิา 
 เลขรหัส   323  หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน  
  (เลข 5 และ 6 แทนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา) 

 เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปน้ี 
                    เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
                    เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ

วิทยานิพนธ์ 
 เลขหลักตัวที่ 6      หมายถึงลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 
 เลขหลักตัวที่ 7-8     หมายถึงปีที่สร้างรายวิชา 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

พอลิเมอร์  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา  ดังนี้ 
 
แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

32358159 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
Concept of Polymer Science 

3(3-0-6) 

32358259 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 
Physical Polymer Science 

3(3-0-6) 

32358359 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์
Polymer Characterization 

2(1-3-2) 

วิชาบังคับ 

32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
Polymer Synthesis 

2(1-3-2) 

รวม (Total) 10 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 32359159 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 

วิชาเลือก xxxxxxxx วิชาเลือก 
Selective 

9 

รวม (Total) 10 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 32359259 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

วิชาเลือก  วิชาเลือก 
Selective 

3 

วิทยานิพนธ์ 32369959 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 10 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 32369959 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 

 
           รวมหน่วยกิตที่เรียนทั้งหลกัสูตร     36 หน่วยกิต 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
 

(เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(1)  นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค      เลขประจาํตัวประชาชน  3-2499-0037xxxx   

   Ph.D. (Polymer Science and Technology)  Loughborough University, UK พ.ศ. 2543  
   วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
   วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2535  
  ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

323581 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

323585 เคมีและเทคโนโลยีของยาง 3(3-0-6) 

323591 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

323592 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

323699 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32358159 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 2(1-3-2) 

32358559 เคมีและเทคโนโลยีของยาง 3(3-0-6) 

32358659 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

32359159 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

32359259 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

32369959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
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(2)  นางสุปราณี  แก้วภิรมย์      เลขประจาํตัวประชาชน  3-4699-0029xxxx  
   Ph.D. (Polymer Science and Technology)   University of Manchester, UK พ.ศ. 2545  
   วท.ม. (พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540  
   วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538  
  ตําแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

323582 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

323587 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

323591 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

323592 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

323686 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

323699 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32358259 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

32358759 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

32359159 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

32359259 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

32368659 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

32369959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
(3)  นางสาวพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์     เลขประจาํตัวประชาชน 3-2003-0013xxxx   

 Ph.D. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA  
พ.ศ. 2550  

   วท.ม. (วัสดุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539  
   วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537  
  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

323583 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์ 2(1-3-2) 

323588 พอลิเมอร์ที่ใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

323591 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

323592 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

323699 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

          
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32358359 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์ 2(1-3-2) 

32358859 พอลิเมอร์ที่ใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

32359159 สัมมนา 1  1(0-2-1) 

32359259 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

32368759 สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2(2-0-4) 

32368859 สีและสารเคลอืบผิว 2(2-0-4) 

32369959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
(4)  นางสาวอบุลลักษณ์  รตัน์ศักด์ิ     เลขประจาํตัวประชาชน 3-5013-0012xxxx   

 Ph.D. (Chemical Engineering)  The University of Birmingham, UK พ.ศ. 2548  
   วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542  
   วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2540  
  ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

323591 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

323592 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

323699 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32359159 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

32359259 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

32368959 วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

32369959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
(5)  นางปยิะพร ณ หนองคาย      เลขประจาํตัวประชาชน 5-4712-0001xxxx 

 วท.ด. (ปิโตรเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

   วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2546  
  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

323591 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

323592 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

323699 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 2(1-3-2) 

32358659 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

32359159 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

32359259 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

32368159 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 

32368359 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 

32369959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
   

3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร   
 อาจารย์ชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ   
  ไม่ม ี

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่ม ี

 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม : ไม่ม ี
4.2 ช่วงเวลา : ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : ไม่มี 
 
 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
มีการให้คําแนะนํารูปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ก. มีเกณฑ์การสอบและระเบียบการสอบ 
ข. มีคณะกรรมการในการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ค. มีการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2555 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ  

การทําวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

ตามผลมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
5.3 ช่วงเวลา :  ปี 2 ภาคการศึกษาแรกเปน็ต้นไป 
5.4 จํานวนหน่วยกิต : 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

แต่งต้ังกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ จัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

แต่งต้ังกรรมการการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์จํานวน 4 คน ประธานกรรมการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิติ 

- ด้านทักษะด้านวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง - มีกิจกรรมนําเสนอ และอภิปรายผลงานวิจัยที่
ตัวอย่างที่ดีมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง เน้นการเรียน
แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- มีการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนคิและ 
กระบวนการวิจัยที่นําไปใช้จริง 

- ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ - มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา ที่
ส่งเสริมให้นสิติมีภาวะผู้นําทางความคิดกล้า
แสดงออก และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่
นําเสนอ 

 
 

 



  

 

25 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 มีความสามารถพัฒนานิสัยในการ

ประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 

2.1.2 มีความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม  พัฒนานิสัยและการปฏิบัติ
ตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

 
 

หลักสูตรกําหนดให้มีการสอดแทรก นําประเด็น
ปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่เกี่ยวข้อง การ
แนะนําการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และ
จรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้
ถูกต้องและครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัย
ให้ถูกต้องตรงไปตรงมา ในระหว่างการสอนหรืองานที่
กําหนดให้ทํา ตลอดจนระหว่างการให้สัมมนาและ 
วิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของสังคม
ที่วงการวิทยาศาสตร์ควรมีสว่นเข้าแก้ไข 
 

1)  มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การแก้ไขปัญหาที่นําเสนอ 
2)  มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ใน
เรื่อง การอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง 
3)  ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 มีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด 

และการนําเสนอข้อมูล 
2.2.2 สามารถวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริง

ในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
2.2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ 

ใช้การสอนหลายรูปแบบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการสอนให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการ
และทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ มี
การเชิญวิทยากรพิเศษมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของ
นิสิต ในวิธีต่างๆ ดังนี้ 
1)  สอบกลางภาคและปลายภาค 
2)  การทํารายงาน และข้อทดสอบย่อย 
3)  การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 
4)  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
5)  การนําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้

2.3 ด้านทักษะทางปญัญา 
2.3.1 มีความสามารถในการเข้าใจ  การ

แสวงหาความรู้ ประยุกต์ และการนําเสนอข้อมูล
อย่างถูกต้อง 

2.3.2 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวม 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

2.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุมผีลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

เน้นการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย
ใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจดัทําหัวเรื่อง เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา
ตามลําดับขั้นตอนโดยใช้ความรู้ร่วมกับหลักการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ 
2)  การประเมินจากการนําเสนอและอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน 
3)  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ 

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
มีความสามารถในการวางแผน และรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

2.4.2 มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางานเป็น
กลุ่ม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกบัผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิด
ในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการ
ทํางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นําในการอภิปรายใน
แต่ละหัวข้อ และมีระเบียบปฏิบัติขององค์กรร่วมกัน 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ทําร่วมกันรวมทั้งการปฏิบัติตาม
ระเบียบขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้

2.5 ทักษะในการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  และเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

2.5.2 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด 
และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ   

ให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่างๆ และสัมมนา
ที่มีการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข และส่งเสริมให้นิสิต
นําเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ 
และวารสารวิชาการ 

1)  ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มีการใช้คณิตศาสตร์
และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2)  ประเมินจากกิจกรรมต่างๆทีม่ีการนําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.6 ทักษะเชิงวชิาชีพ 
2.6.1 มีทักษะที่จําเปน็ต่อการปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพในวิชาชีพ 
 

ตั้งโจทย์วิจัยหรือปัญหา เพื่อให้นิสิตสืบค้นข้อมูล 
วิธีการทดลองหรือแก้ปัญหา ทําการทดลอง  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมค้นหาและแก้ไข
จุดบกพร่อง 
 

1)  สังเกตการณ์โดยผู้สอน ว่านิสิตเข้าใจหลักการ
พร้อมใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้
งานได้ หรือแก้โจทย์ได้ 
2)  ประเมินจากนําเสนอผลงาน โดยสามารถอธิบาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดง

ค่าระดับขั้น   
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A  B+ B  C+  C  D+  D 

และ F ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0  3.5  3.0  2.5  2.0  1.5  1.0  และ 0 ตามลําดับ 
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้  

S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

ส่วนระบบการให้คะแนนวิทยานิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้  
S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบหรือวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ได้รับแต่งต้ังก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ 

3)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งต้ังตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

4)  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี้ 
ปริญญามหาบัณฑิต สําหรับนิสิตเรียนหลักสูตร แผน ก นิสิตผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญา

มหาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
และผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full paper) 

รายละเอียดของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดูจาก
ภาคผนวก (เอกสารหมายเลข 6) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
1)  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อให้
คําแนะนําต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 

2)  ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในด้านการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎระเบียบการศึกษาต่างๆ 

3)  มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 
1)  มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนทั่วไปและการ

วัดและประเมินผล 
2)  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้และผลิตสื่อการสอน 

3)  สนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ 

1)  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
2)  ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
3)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ และผลงานวิจัยของนิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษา 
 
3. นิสิต 

หลักสูตรได้เสนอแผนการรับนิสิตและการกําหนดคุณสมบัติของนิสิต  พร้อมทั้งเกณฑ์การ
คัดเลือกนิสิตและกระบวนการคัดเลือกนิสิตโดยคํานึงถึงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความรู้
พ้ืนฐานทางด้านเคมี และพอลิเมอร์ของผู้เข้าศึกษาต่อคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณา และ
ส่งให้มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการรับนิสิตและเกณฑ์การรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติและทําการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์   

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําการแจ้งเส้นทางการทําวิทยานิพนธ์ และ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษารับทราบและพึงปฏิบัติ โดยมีลําดับขั้นตอนดําเนินการดังนี้ แต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พร้อมระบุหัวข้อ แต่งต้ังกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์  นําเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์  สอบจริยธรรมการวิจัย ทําการวิจัย แต่งต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์ 
รายงานผลสอบวิทยานิพนธ์ ส่งผลงานตีพิมพ์หรือ นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยในแต่ละขั้นตอนต้อง
ผ่านความเห็นชอบและตรวจสอบจากประธานหลักสูตรเพื่อกํากับดูแล  และมีกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงาน (การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
รายงานใน มคอ. 7 ทุกปีการศึกษา 
 
4. อาจารย ์

การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กําหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ  และอาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ประธานและกรรมการประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ควบคุม 

กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  ประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน มีการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา และคณะ เพี่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยหลักสูตร/คณะมีความ
พร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการ
สืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น   
หลักสูตรมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการ
ประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน โดยให้นิสิตและ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานดา้นกระบวนการจัดการศึกษา  
 (Key Performance Indicators of Educational Process) 
 

ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

 X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 

8. อื่นๆ ระบุ ...   

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 5 7 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 5 6 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบการ
ตอบคําถาม การทํากิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ 

2)  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน และกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ

ประเมินผล 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
1)  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ใน

รูปของแบบสอบถาม 
2)  สําหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่

เหมาะสม 
3)  ดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
4)  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ดําเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่ นิ สิตไปฝึกงานหรือใช้ วิ ธีการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้มหาบัณฑิต  มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต 
บัณฑิตใหม่ 
 

3. การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานในข้อ 7 หมวด 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาค โดยปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ 
2)  หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้ง
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอดุมศกึษา  
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 
หมายเลข  7 ประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน  

และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
หมายเลข  8 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

37 

เอกสารแนบหมายเลข  1 
คําอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาบังคับ 
32358159 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์     3(3-0-6) 

Concept of Polymer Science  
การเรียกช่ือ การแบ่งประเภทของพอลิเมอร์  กลไกทางเคมี ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิ

เมอร์ พันธะและแรงระหว่างโมเลกุล น้ําหนักโมเลกุลและการกระจายน้ําหนักโมเลกุล  การเรียงตัวใน
โมเลกุล  อุณหภูมิทรานสิชัน สัณฐานวิทยา  โครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

Polymer nomenclature; polymer classification; polymerisation 
mechanisms; polymerization techniques; molecular forces and chemical bonding in 
polymers; molecular weight and molecular-weight distribution; configurations of polymer 
chains; thermal transition; morphology; crystal structure of polymers; polymer processing 
 

32358259 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์     3(3-0-6) 
 Physical Polymer Science 
 แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชัน และ

การจัดเรียงโมเลกุล  พอลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นวัสดุวิสโคอิลาสติก ความยืดล้า การพัก ความเค้น สมบัติ
ทางจลน์ ความเค้น ความเครียด การแตกหกั  และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์    

 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 

 
32358359 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์    2(1-3-2) 

Polymer Characterization 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติของพอลิเมอร์ การพิสูจน์

เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ การหาน้ําหนักโมเลกุล  การทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติการไหล การวิเคราะห์
สมบัติทางความร้อน การหาโครงสร้าง ความเป็นผลึก และ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 



 

 

 

38 

 Fundamentals of synthesis, structure and properties of polymers; polymer 
characterization, molecular-weight determination, mechanical property, rheological 
testing, thermal analysis, structure, crystallinity and morphology determinations; practical 
laboratories of polymer characterization 

 
32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์      2(1-3-2) 

Polymer Synthesis 
การแบ่งประเภท กลไกทางเคมี และจลนพลศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิ

เมอร์ที่สําคัญต่างๆ ได้แก่  พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น (ควบแน่น) ลูกโซ่แรดิคัล (รวมตัว) ไอออนิก โคออร์ดิ
เนชัน และโคพอลิเมอไรเซชัน  สภาวะของพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์  สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน  
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Classification; chemical mechanisms and kinetics of various types of 
polymer synthesis, step-reaction (condensation), radical chain (addition), ionic, 
coordination polymerization and copolymerization; Polymerization conditions, bulk, 
solution, suspension and emulsion polymerization; practical laboratories of polymer 
synthesis 

 
32359159 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 
 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในปัจจุบัน และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

ทั้งนักวิชาการ และในภาคอุตสาหกรรม 
 Current research topics in the field of polymer science and industry  

 
32359259 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

 Seminar II 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัยของนิสิต  
 Research topics related to student’s thesis or polymer project 
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รายวิชาเลือก 
32358559 เคมีและเทคโนโลยีของยาง     3(3-0-6) 

 Rubber Chemistry and Technology 
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  เคมีของการวัลคาไนซ์ การใช้สารเติมแต่งในการผสม

สูตรยาง เครื่องจักรและเทคนิคในการแปรรูปยาง  โครงสร้างโมเลกุล สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของ
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง และการนําไปใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์   

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

 
32358659 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์     3(3-0-6) 

 Polymer Processing Technology 
 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 
 สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป วิธีการแปรรูปพลาสติก 

เส้นใยและยาง การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ การอัดรีด การขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน การขึ้นรูปแบบแผ่นโดย
ลูกกลิ้ง การหล่อขึ้นรูป และการจุ่มแบบพิมพ์ การแบ่งประเภท โครงสร้างเคมี สมบัติ และบทบาทของ
สารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ที่ใชใ้นกระบวนผลติพลาสติก เสน้ใยและยางในอุตสาหกรรม 

 Rheological behavior of polymers involved in polymer processing; 
processing machinery and methods of plastic, fiber, and rubber; mixing and 
compounding; molding; extrusion; injection; calendaring; casting and dipping; 
classification; chemical structure; properties and roles of various types of additive used in 
plastic, fiber, and rubber industry 

 
32358759 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ    3(3-0-6) 

 Polymer Blends and Composites 
 พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา การแปรรูป 

สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อน  ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์ของความ สามารถ
ในการผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-สมบัติของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิง
ประกอบ 
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 Behavior of polymer blends and composite materials in terms of 
morphology, processing, physical, mechanical and thermal properties; thermodynamics 
theories of miscibility; structure-property relationships of polymer blends and 
composites 

 
32358859 พอลิเมอร์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

 Industrial Polymers  
การสังเคราะห์ การผลิต โครงสร้างสมบัติและการนําไปใช้งาน ของพอลิเมอร์ที่ใช้ใน

อุตสาหกรรม พอลิออลิฟิน พอลิสไตรีนและโคพอลิเมอร์ คลอโรและฟลูออโร พอลิเมอร์ พอลิไวนิลอะซิ
เตท และที่เกี่ยวข้อง อะคริลิกพอลิเมอร์ พอลิเอมิดและไอมิด พอลิเอสเตอร์ พอลิคาร์บอเนต พอลิยูรีเธน 
พอลิยูเรีย ไอออนอเมอร์ และโฟโตพอลิเมอร์ 

Principles of polymerization; commercial process; structure; properties 
and applications of the significant industrial polymers, polyolefins, polystyrene and 
styrene sopolymers, chloro and fluoro polymers, poly(vinyl acetate) and related, acrylic 
polymers, polyamides and polyimides, polyesters and polycarbonates, polyurethanes 
and polyureas, ionomers and photopolymer 

 
32368159 พอลิเมอร์ชีวภาพ       2(2-0-4) 

 Biopolymers 
โครงสร้าง หน้าที่ สมบัติทางเคมีและกายภาพ  กระบวนการผลิต การพิสูจน์เอกลักษณ์ 

การดัดแปรโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมี และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิแซคคาไรด์  พอลิ
เอสเทอร์ ยางธรรมชาติ โปรตีน และพอลิเมอร์ชีวภาพอื่นๆ 

Structure; function; physical and chemical properties; processing; 
characterization methods; chemical modification and applications of naturally-occurring 
polymers, polysaccharides, polyester, natural rubber, proteins and other bio-polymers 

 
32368359 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1   2(2-0-4) 

Selected Topics in Polymer Science I 
หัวข้อที่สําคัญและน่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความ

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

 
32368659 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์   2(2-0-4) 

Degradation and Stability of Polymers 
ปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน ออกซิเจน แสงแดด รังสี 

มลพิษทางอากาศ ความเครียดเชิงกล ปฏิกิริยาทางชีวภาพ ปฏิกิริยาไฮโดรไลชิส และปัจจัยอ่ืนๆ  กลไกที่
เกี่ยวกับกระบวนการเสื่อมสลายและความเสถียรของพอลิเมอร์  กลไกการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โดย
วิธีทางสเปกโทรสโกปี  โครมาโตรกราฟฟี และวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน 

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  

 
32368759 สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ     2(2-0-4) 

 Textile and Textile Technology 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยสิ่งทอ การจําแนกประเภท โครงสร้างพื้นฐาน การเตรียม 

และสมบัติของเส้นใย อิทธิพลของระบบการผลิต และวัตถุดิบที่มีผลต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการ
นําไปใช้งาน หลักการทอและถัก  หลักการเตรียมและโครงสร้างพื้นฐานของผ้าทอและผ้าถัก การผลิตผ้า
แบบไม่ทอและไม่ถัก 

Fundamentals of textile fibers, classification, basic structure, formation 
and properties of fibers; influence of processes and raw materials on properties and 
applications; priciple of weaving and knitting; priciple of preparations and basic structure 
of woven and knitted fabrics; woven and nonwoven processes 

 
32368859 สีและสารเคลอืบผิว      2(2-0-4) 

 Paint and Coating Materials 
 การจําแนกวัสดุเคลือบผิว ชนิดของเรซิน ผงสี ตัวทําละลายและ สารตัวเติมที่ใช้ในการ

ผลิตสีและสารเคลือบผิว การเตรียมและการประยุกต์วัสดุเคลือบผิว สมบัติและการทดสอบวัสดุเคลือบผิว 
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Classification of coating materials; types of resins; pigments; solvents and 
additives for paint and coating productions; preparations; applications; properties and 
testing of surface coating materials 

 
32368959 วัสดุวิศวกรรม       2(2-0-4) 

Engineering Materials  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัสดุ และสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม พร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงที่เกิดขึ้นกับวัสดุในสถานกาณ์การต่างๆ 
Introduction to engineering materials and their properties; the case studies 

of the engineering materials problems and their uses under the real situation 
 

วิทยานพินธ์  
32369959 วิทยานิพนธ์        12(0-0-36) 

 Thesis 
 การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม 

การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนดวิธีการ
วิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์
ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียน
บทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรม
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies; 
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report 
compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics 
and code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 (1) นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค 
นริศรา คะประสบ,  ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และปิยะพร ณ หนองคาย. (๒๕๕๖). การสังเคราะห์และ

วิเคราะห์ไฮโดรเจลของโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส/พอลิอะคริลาไมด์สําหรับควบคุมการ
ปลดปล่อยยา ใน การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ (หน้า 
๔๖๒-๔๖๙). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี. 

ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค,  นก น้อยพรม,  นภา ต้ังเตรียมจิตมั่น และถนอมศักด์ิ บุญภักดี. (๒๕๕๔).  
สมบัติการดูดซับของไกลซิดิลเมทาไครเลทโคพอลิเมอร์: อิทธิพลของหมู่ฟังก์ชันเอมีนคีเลตทิงที่มี
ต่อประสิทธิภาพการดูดซับคอปเปอร์(II) ไอออน ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
บูรพา ๒๕๕๔ (หน้า ๑-๑๔). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พรพรรณ สีลาผอง และธนิดา ตระกูลสุจริตโชค.(๒๕๕๔). การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์จากสไตรีน: อิทธิพล
ของโคมอนอเมอร์และสารสร้างรูพรุนที่มีต่อโครงสร้างของเม็ดโคพอลิเมอร์ ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติประจําปี ครั้งที่ ๔๙ (หน้า ๔๕๐-๔๕๖). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นิตยา เตยหล้า และธนิดา ตระกูลสุจริตโชค. (๒๕๕๔). การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของ 
พอลิ(ไกลซิดิล เมทาไครเลท-โค-เอทิลีนไกลคอล ไดเมทาไครเลท) คีเลตทิงโคพอลิเมอร์ ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติประจําปี ครั้งที่ ๔๙ (หน้า ๔๗๓-๔๗๙). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วิภาวดี ทองนาค และธนิดา ตระกูลสุจริตโชค. (๒๕๕๔). การสังเคราะห์เม็ดเทอร์พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้าง 
รูพรุนสําหรับเป็นคีเลตทิงเรซินซึ่งมีหมู่ฟังก์ชันเอทิลีนไดมีน ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําปี ครั้งที่ ๔๙ (หน้า ๔๕๗-๔๖๔). กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Lapwanit, N., Na nongkhai, P., & Trakulsujaritchok, T. (2015). Surface modification of 
crosslinked poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride) by click chemistry: preparation, 
characterization and adsorption properties. In Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2015 (PACCON2015) (pp. 355-358). Bangkok: King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi.   
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Singkaew, H., Trakulsujaritchok, T., & Na nongkhai, P. (2014). Removal of dyes from 
aqueous solutions by chelating poly(glycidyl methacrylate-co- 2-hydroxyethyl 
methacrylate-co-divinyl benzene), In MACRO2014, the IUPAC World Polymer 
Congress (pp. 287-290). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Trakulsujaritchok, T., Noiphom, N., Tangtreamjitmun, N., & Saeeng, R. (2011). Adsorptive 
features of poly(glycidyl methacrylate-co-hydroxyethyl methacrylate): effect of 
porogen formulation on heavy metal ion adsorption. Journal of Materials 
Science, 46(16) 5350-5362. 

Saeeng, R., Sirion, U., Sirichan, Y., Trakulsujaritchok, T., & Sahakitpichan, P. (2010). 
Convertable formation of different glycoside using molecular iodine. 
Heterocycles, 81(11) 2569-2580. 

 

 (2) นางสุปราณี  แก้วภิรมย์ 
อดิศักด์ิ เบ้านอก, อุบลลักษณ์ รัตนศักด์ิ และสุปราณี แก้วภิรมย์. (๒๕๕๗). การเตรียมและศึกษาสมบัติ

ของโฟมพอลิสไตรีนรีไซเคิล/เถ้าลอย PCC คอมโพสิตเพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการประทุของไฟฟ้า
สถิต. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ๑๐(๒) ๒๓-๓๓. 

สุปราณี แก้วภิรมย์ และวีระชน ศรีหาตา. (๒๕๕๖). วัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิตที่เตรียมจาก
พอลิเมอร์ผสมไคโตซาน/พอลิ(เอทีลีน ไกลคอล). วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ๙(๒) 
๑-๑๐. 

ภาวิณี เจริญธนวงศ์, อัชญา เศรศฐิศักด์ิโก, รติพร ยอดสวาท และสุปราณี แก้วภิรมย์. (๒๕๕๖). การ
เตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิดเพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการ
คายประจุจากไฟฟ้าสถิต. วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม, ๙(๑) ๖๘-๗๖. 

สุทธิลักษณ ์สขุทนารักษ,์ ทองใส จํานงการ และสุปราณ ีแก้วภิรมย์. (๒๕๕๕). การหลุดลอกของสารหล่อ
ลื่น Zdol เมื่อได้รับความร้อนจากการฉายเลเซอร์ในเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็ก
แบบใช้ความร้อนเข้าช่วย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ๔๐(๒) ๕๘๔-๕๙๘.  

คฑาวุธ ภาชนะ, อํานวยวัฒนกรศิริ และสปุราณี แก้วภิรมย์. (๒๕๕๕). คุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โม
พลาสติกสตาร์ชจากแป้งข้าวเหนียวเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากกระดาษหนังสือพิมพ์รี
ไซเคิล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๗(๑) ๑๓-๒๓. 

Phuchaduek, W., Jamnongkan, T., Rattanasak, U., Boonsang, S., & Kaewpirom, S. (2015). 
Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel 
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(3) นางสาวพรเพญ็ อาทรกจิวัฒน ์
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวชิา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
เชิงวิชาชีพ 

รายวิชา 

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

รายวิชาบังคับ              

32358159 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์              

32358259 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์              

32358359 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์              
32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์              
32359159 สัมมนา 1              

32359259 สัมมนา 2              

รายวิชาเลือก              

32358659 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์              

32358759 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ              
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
เชิงวิชาชีพ 

รายวิชา 

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

32358859 พอลิเมอร์ที่ใชป้ระโยชน์ใน
อุตสาหกรรม              

32368159 พอลิเมอร์ชีวภาพ              

32368359 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์ 
พอลิเมอร์ 1 

             

32368659 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ
พอลิเมอร์ 

             

32368759 สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ              

32368859 สีและสารเคลอืบผิว              

32368959 วัสดุวิศวกรรม              

วิทยานิพนธ์              

32369959 วิทยานิพนธ์              
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ผลการเรยีนรู้ Learning Outcomes (LO)  
 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความสามารถพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 

1.2 มีความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  พัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู ้
2.1 มีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนําเสนอข้อมูล 
2.2 สามารถวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการเข้าใจ  การแสวงหาความรู้ ประยุกต์ และการนําเสนอข้อมูล

อย่างถูกต้อง 
3.2 มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ 
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมเีหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความสามารถในการวางแผน และ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
4.2 มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางานเป็นกลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศได ้
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ 
6.1 มีทักษะที่จําเปน็ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพ 
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เอกสารแนบหมายเลข    4 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  

 
คงเดิม 

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
แผน ข  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต คงเดิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) แผน ก แบบ ก 2   
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2) แผน ข   
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ก แบบ ก 2   
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 
 
 

คงเดิม 
 
 
 

ตัดออก 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางธนิดา  ตระกูลสุจริตโชค 
2) นางสุปราณี  แก้วภิรมย ์
3) นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน ์
4) นางสาวอุบลลักษณ์  รตันศักดิ ์
5) นายจเร  จรัสจรูญพงศ ์

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางธนิดา  ตระกูลสุจริตโชค 
2) นางสุปราณี  แก้วภิรมย ์
3) นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน ์
4) นางสาวอุบลลักษณ์  รตันศักดิ ์
5) นางปิยะพร  ณ หนองคาย 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

ปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวชิา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

-  หมวดวิชาบังคับ 

323581 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
Concept of Polymer Science   

3(3-0-6) 32358159 หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
Concept of Polymer Science   

3(3-0-6) คงเดิม 

323582 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 
Physical Polymer Science 

3(3-0-6) 32358259 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ 
Physical Polymer Science 

3(3-0-6) คงเดิม 

323583 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์
Polymer Characterization 

2(1-3-2) 32358359 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร ์
Polymer Characterization 

2(1-3-2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

323584 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
Polymer Synthesis 

2(2-0-4) 32358459 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
Polymer Synthesis 

2(1-3-2) ปรับหน่วยกิตให้มี
ปฏิบัติการ 

323591 สัมมนา  1 
Seminar I 

1(0-2-1) 32359159 สัมมนา  1 
Seminar I 

1(0-2-1) คงเดิม 

323592 สัมมนา  2 
Seminar II 

1(0-2-1) 32359259 สัมมนา  2 
Seminar II 

1(0-2-1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ให้เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

-  หมวดวิชาเลือก 

323585 เคมีและเทคโนโลยีของยาง 
Rubber Chemistry and Technology 

3(3-0-6) 32358559 เคมีและเทคโนโลยีของยาง 
Rubber Chemistry and Technology 

3(3-0-6) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา 

323586 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์ 
Polymer Processing Technology 

3(3-0-6) 32358659 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์ 
Polymer Processing Technology 

3(3-0-6) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

323587 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต 
Polymer Blends and Composites 

3(3-0-6) 32358759 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ 
Polymer Blends and Composites 

3(3-0-6) แก้ไขชื่อรายวิชา 

323588 พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
Industrial Polymers 

3(3-0-6) 32358859 พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
Industrial Polymers 

3(3-0-6) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

323589 พลาสติกสําหรบับรรจุภัณฑ์ 
Plastic Packaging 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชานี้ 

323681 พอลิเมอร์ชีวภาพ 
Biopolymers 

2(2-0-4) 32368159 พอลิเมอร์ชีวภาพ 
Biopolymers 

2(2-0-4) คงเดิม 

323682 ไมโครสโกปีและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร ์
Microscopy and Polymer Morphology 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชานี้ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

323683 หัวข้อเลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 1 
Selected Topics in Polymer Science I 

2(2-0-4) 32368359 หัวข้อเลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 1 
Selected Topics in Polymer Science I 

2(2-0-4) คงเดิม 

323684 หัวข้อเลือกสรรทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2 
Selected Topics in Polymer Science II 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชานี้ 

323685 การไหลของพอลิเมอร์ 
Polymer Rheology 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชานี้ 

323686 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ 
พอลิเมอร ์
Degradation and Stabilization of 
Polymers 

2(2-0-4) 32368659 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ 
พอลิเมอร ์
Degradation and Stabilization of 
Polymers 

2(2-0-4) คงเดิม 

323687 สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
Textile and Textile Technology 

2(2-0-4) 32368759 สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
Textile and Textile Technology 

2(2-0-4) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

323688 สีและสารเคลอืบผิว 
Paint and Coating Materials 

2(2-0-4) 32368859 สีและสารเคลอืบผิว 
Paint and Coating Materials 

2(2-0-4) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



  

 

59 

 
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

323689 เทคโนโลยีวัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 32368959 วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) เปลี่ยนชื่อรายวชิาและ
คําอธิบายรายวชิาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

-  วิทยานิพนธ ์

323698 โครงงานพอลิเมอร์ 
Polymer Project 

6(2-12-6)    ตัดรายวิชานี้ 

323699 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12(0-0-36) 32369959 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12(0-0-36) แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
ถึงการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ ์
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต  

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2557 
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เอกสารแนบหมายเลข  8 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการให้มีการพฒันาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลักฐานสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ.2548 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 5 ท่าน  ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคําสั่ง 
ที่ 432/2558  ลงวันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศกัด์ิ   ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.จุฑารัตน์  ปรัชญาวรากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3.  ดร.ศรารัตน์  มหาศรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 4. ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์  กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ปิยะพร  ณ หนองคาย  กรรมการ 
 6. ผศ.ดร.สุปราณี  แก้วภิริมย์  กรรมการและเลขานุการ 
 การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ มวัีตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  รวมทั้งศกึษาวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป 
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รายงานผลการพัฒนาหลกัสูตร 
 

หัวข้อ หัวข้อ มีแก้ไข ไม่มีแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

1. ช่ือหลักสูตร    

2. ช่ือปริญญา    

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

   

 4.1  ปรัชญาของหลักสูตร   เสนอแนะให้แก้ไข “ ในระดบัสูง” เป็น 
“ในระดับสากล” 

 4.2  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร    

5. กําหนดการเปิดสอน    เสนอใหแ้ก้ไขเป็น 2559 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา   

8. ระบบการศึกษา   

9. ระยะเวลาการศึกษา   

10. การลงทะเบียน   

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา   

 
ขอให้ตรวจสอบ ปี พ.ศ. ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  

12.  อาจารย์ผู้สอน    

 12.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

   

13. จํานวนนิสิต(รวม 5 ปี)    

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน    

 14.1  ห้องเรียน      

 14.2  ห้องปฏิบัติการ    

15. ห้องสมุด    

 15.1  จํานวนหนังสือที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชา 

   

 15.2  จํานวนวารสาร      

16. งบประมาณ   เสนอแนะให้ช่วยตรวจเช็คงบประมาณ ใน
แต่ละหมวด เพือ่จะได้สะท้อนถึงค่าใชจ้่าย
ต่อหัวที่เกดิขึ้นจริง 
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หัวข้อ หัวข้อ มีแก้ไข ไม่มีแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

17. หลักสูตร    

 17.1 จํานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร   

   

 17.2 โครงสร้างหลักสูตร    

 17.3 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิต    

 17.3.1  รายวิชาแผน ก แบบ 
ก 2 

  - 323586 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิต 
ควรแก้เป็น พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิง
ประกอบ 

- 323699 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
เสนอแนะ ให้แบ่งเป็น 2 รหัสวชิาๆ ละ 6 
หน่วยกติ เพื่อตดิตามความก้าวหน้าของ
นิสิตได้  

 17.3.2 รายวิชาแผน ข   เสนอแนะให้แก้ไขเช่นเดียวกับ 17.3.1 

 17.3.3 ความหมายของรหัส
วิชา 

   

 17.4 แผนการศึกษา    

 17.4.1 แผนการศึกษา แผน ก 
แบบ ก 2 

  - ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เสนอแนะแก้ไข 
323699 วทิยานิพนธ์ เป็น 323698 
วิทยานิพนธ์ 1 

- ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เสนอแนะแก้ไข 
323699 วทิยานิพนธ์ เป็น 323699 
วิทยานิพนธ์ 2 

 17.4.2 แผนการศึกษา แผน ข   เสนอแนะให้แก้ไขเช่นเดียวกับ 17.4.1 

 17.5  คาํอธิบายรายวิชา    

 17.5.1  รายวิชาบังคับ   แก้ไขคําบรรยายรายวิชา 323592 
สัมมนา 2 ให้แตกต่างจากวิชา 323591 
สัมมนา 1 

 17.5.2  รายวิชาเลือก    

 17.5.3  วิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  เสนอแนะให้ คาํอธิบายรายวิชาแต่ละ
รหัสวิชา วิทยานิพนธ์ 1 และ 
วิทยานิพนธ์ 2 ควรจะแตกต่างกัน 

18. แนวทางการประกันคุณภาพ    
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หัวข้อ หัวข้อ มีแก้ไข ไม่มีแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

หลักสูตร 

 18.1 ระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้นสิิตเป็นศูนย์กลาง
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   

 18.2 ระบบการสอบประมวล
ความรู้ 

  

 18.3 ระบบการสอบวิทยานิพนธ์
และงานนิพนธ์ 

  

 18.4 ระบบการพัฒนาหลักสตูรให้
ทันสมัย 

  

 
ขอให้ตรวจสอบ ปี พ.ศ. ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 18.5 ระบบการประเมินเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี 

   

 
 
 
 
ความคิดเหน็จากกรรมการผูท้รงคณุวุฒิภายนอก 

จุดแข็งของหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทุกท่าน มผีลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรเพิ่มเติมให้เห็นอย่างชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

ลงนาม  
          ( ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ ) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วทม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์
ครั้งที่  1 /2558 

วันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชมุ C-211 

 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วทม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์
ครั้งที่  1 /2558 

วันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชมุ C-211 

 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค 
2. ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน ์
3. ผศ.ดร.สุปราณี  แก้วภิรมย ์
4. รศ.ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักด์ิ 
5. รศ.ดร.จุฑารัตน์  ปรัชญาวรากร 
6. ดร.ศรารัตน์  มหาศรานนท ์

 
ผู้ลาประชุม 

1. ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย 
เริ่มการประชุมเวลา 9:00 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
มติ : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แก้ไขเป็น 

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร ให้แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องการ
เข้าสู่การประชาคมอาเซียน 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา  สามารถทําวิจัย และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในระดับสากล 

5. กําหนดการเปิดสอน แก้ไขปีที่เปิดสอน จะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่  ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2559  เป็นต้นไป 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตรวจสอบปีที่ประกาศใช้  สอบถามกับคณะพบว่า มีการ
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แก้ไขเป็น 

“คุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2545” 
ล่าสุด 

เปลี่ยนแปลงเป็น “คุณสมบติัเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2555” 

7.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

8.  ระบบการศึกษา เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

9.  ระยะเวลาการศึกษา เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

 ตรวจสอบระยะเวลาเรียนของ
หลักสูตร 

พบว่าหลักสูตรปริญญาโท จะกําหนดให้
เรียนไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

10.  การลงทะเบียน เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

11. การวัดผลและการสําเร็จ
การศึกษา 

เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

16. งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณที่
แท้จริง 

ดําเนินการสอบถามข้อมูลจากภาควิชา
และคณะ 

17. หลักสูตร 323586 พอลิเมอร์ผสมและ
คอมโพสิต ควรแก้เป็น พอลิ
เมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 แก้ไขรหัสวิชา 323690 วัสดุ
วิศวกรรม เป็น 323689 ตาม
ความหมายของรหัสวิชา 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 323699 วิทยานิพนธ์ 12 
หน่วยกิต  แนะนําให้แบ่งเป็น 
2 รหสัวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
นิสิตได้ โดยให้นิสิตเสนอ
ผลงานแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

เสนอแนะเปลี่ยนเป็นรหัส  
323698 วิทยานิพนธ์ 1  (6 หน่วยกิต) 
323699 วิทยานิพนธ์ 2  (6 หน่วยกิต) 
และ แก้ไขรหัสวิชา  
323698 โครงงานพอลิเมอร์ (6 หน่วยกิต) 
เป็น 323697 โครงงานพอลิเมอร์ (6 
หน่วยกิต) แทน 
 

17.5 คําอธิบายรายวิชา 323581 หลักของวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์  ให้เพิ่มเนื้อหาที่

เพิ่มเป็น.... 
การเรียกช่ือ และการแบ่งประเภทของพอ



  

 

85 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แก้ไขเป็น 

เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ (polymer 
processing) ลงในคําอธิบาย
รายวิชาด้วย 

ลิเมอร์  กลไกทางเคมีและเทคนิคต่าง ๆ 
ของปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พันธะ
และแรงระหว่างโมเลกุล น้ําหนักโมเลกุล
และการกระจายน้ําหนักโมเลกุล  การ
เรียงตัวในโมเลกุล  อุณหภูมิทรานชสิชัน 
และสัณฐานวิทยา  โครงสร้างผลึกของพอ
ลิเมอร์ และกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

 แก้ไขคําบรรยายรายวิชา 
323592 สัมมนา 2 ให้
แตกต่างจากวิชา 323591 
สัมมนา 1 

ดําเนินการแก้ไขตามเสนอแนะ 

 แก้ไขคําผิดในคําบรรยาย
รายวิชา 323687 สิ่งทอและ
เทคโนโยสิ่งทอ 

ดําเนินการแก้ไขตามเสนอแนะ 

 เพิ่มคําอธิบายรายวิชา  
323699 วิทยานิพนธ์ 2 

ดําเนินการเพิ่มเติม 

18.2 ระบบการสอบประมวล
ความรู้ 

เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

18.3  ระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 

เช่นเดียวกับหัวข้อ 6 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2555 

18.4  ระบบการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย 

แก้ไข ข้อ 18.4.3 แก้ไขเป็น  
มีการเชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน
หรือต่างประเทศ มาสมัมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อคิดเห็น 

 
ปิดประชุมเวลา  12:00   น. 

(รศ.ดร.อุบลลกัษณ์  รัตนศักด์ิ) 
ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม 
 


