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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มีความมุ่งมัน่ในการผลิตมหาบณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดย

มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ มีทกัษะในการวิจยัและพฒันา เพ่ือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมโดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัการการเรียนการสอน ท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based education) ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั (Active learning) ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการใชปั้ญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based learning) และกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างาน (Work intregrated learning) ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ มีความสามารถในการ
ส่ือสาร ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ทั้งในระดบัผูน้ าและผูต้าม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
PLO 2 มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
PLO 3 อธิบายหลกัการการสงัเคราะห์ การดดัแปรโครงสร้าง และวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างและสมบติัของพอลิเมอร์ได ้
PLO 4 วเิคราะห์ประเด็นเพ่ือแกปั้ญหาพอลิเมอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติได ้
PLO 5 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั

วชิาการ 
PLO 6 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือนวตักรรมยางธรรมชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั

วชิาการ 
PLO 7 เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใหบ้รรลุผลได ้
PLO 8 สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO 9 ส่ือสารภาษาไทยและองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบท ทั้งในเชิงวชิาการ ชุมชน และธุรกิจ 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                36  หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสูตร  

  แผน  ก  แบบ ก1 36 หน่วยกติ 
    - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน  ก  แบบ ก2 36 หน่วยกติ 
   - หมวดวชิาบงัคบั 11 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  5 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาสมัมนา  2 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั   11  หน่วยกติ 

342-500 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์และการดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์ 5((4)-3-8) 
 Synthesis and Modification of Polymer 
342-501 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์  4((4)-0-8) 
 Polymer Compounding and Fabrication 
342-502 ทกัษะการท างานในธุรกิจพอลิเมอร์อยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4) 
 Professional Skill for Polymer Business 

2. หมวดวชิาเลือก                           5  หน่วยกติ 

342-511 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางธรรมชาติขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Natural Rubber Science and Technology   
342-512 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชย้างธรรมชาติขั้นสูง  2((2)-0-4) 
 Advanced Natural Rubber Innovation and Applications  
342-521 พอลิเมอร์เพ่ือความยัง่ยนื  3((3)-0-6) 
 Polymer for Sustainability 
342-531 พอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว  3((3)-0-6) 
 Polymer for Green Technology 
342-532 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
 Polymer Innovation and Manufacturing 
342-533 การพฒันาขอ้เสนอโครงการส าหรับเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี 2((2)-0-4) 
 Proposal Development for BCG economy 
342-551 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Polymer Science and Technology  
 หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 



3. หมวดวชิาสัมมนา   2  หน่วยกติ 

342-541  สมัมนา 1  1(0-2-1) 
 Seminar I 
342-542 สมัมนา 2  1(0-2-1) 
 Seminar II 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18/36  หน่วยกติ 

342-561    วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 
342-562    วทิยานิพนธ์  18(0-54-0)  
 Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

 

ปีการศึกษา/ 
ภาคการศึกษา 

รายวชิา หน่วยกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-561 Thesis 
รวม 

9 
9 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-541 Seminar I 
342-561 Thesis 

รวม 

1* 
9 
9 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-542 Seminar II 
342-561 Thesis 

รวม 

1* 
9 
9 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-561 Thesis 
รวม 

9 
9 

 

แผน ก แบบ ก 2 

 
ปีการศึกษา/ 
ภาคการศึกษา 

รายวชิา หน่วยกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-500 Synthesis and Modification of Polymer 
342-501 Polymer Compounding and Fabrication 
342-502 Professional Skill for Polymer Business 

รวม 

5 
4 
2 
11 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-541 Seminar I 
342-562 Thesis 
342-xxx  วชิาเลือก 

รวม 

1 
2 
5 
8 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 342-542 Seminar II 
342-562 Thesis 
รวม 

1 
9 
10 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 342-562 Thesis 
รวม 

7 
7 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 

342-500  กำรสังเครำะห์พอลเิมอร์และกำรดดัแปรโครงสร้ำงพอลเิมอร์ 5((4)-3-8) 
Synthesis and Modification of Polymer 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบขั้น แบบโซ่ และแบบการใชต้วัเร่ง และการสังเคราะห์มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  การดดัแปรโครงสร้างพอลิเมอร์ การหาน ้ าหนกัโมเลกลุของพอลิเมอร์ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ โครงสร้าง
ทางเคมี การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา สเปกโตรสโกปี และสมบติัทางความร้อน การเปล่ียนแปลงสถานะทางความร้อน 
การเกิดผลึกและการวิเคราะห์ผลึก การทดสอบการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์และกลไกการเส่ือมสภาพ การออกแบบการ
ทดลอง การสงัเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้นและแบบสายโซ่ การสงัเคราะห์พลาสติกชีวภาพ การดดัแปรโครงสร้างทางเคมีของ
พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ดว้ยเทคนิคสเปกโตรสโกปี การทดสอบ
สมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรี เทอร์โมกราวิเมตริกแอนนาไลเซอร์ การทดสอบ
สมบติัเชิงกลดว้ยเคร่ืองทดสอบการดึงและการกด การตรวจพิสูจน์สัณฐานวิทยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด การวเิคราะห์ผลการทดลอง การอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง  

Step-growth, chain growth, catalytic polymerization, synthesis of monomers and green polymers; modification 
of polymer structure; molecular weight determination; chemical structure, morphology, spectroscopy, and thermal 
properties; thermal transition, crystallization and characterization; testing of polymer degradation and mechanism; 
experimental design; synthesis of polymers: step-growth and chain-growth; synthesis of bioplastic; structural modification 
of bioplastic and natural rubber; chemical structure of polymer:  spectroscopy technique, thermal analysis:  differential 
scanning calorimetry and thermogravimetric analysis, mechanical testing; tensile and compression testing, morphology 
characterization: scanning electron microscope; result analysis, discussions and conclusions 
342-501  กำรผสมและกำรแปรรูปพอลเิมอร์ 4((4)-0-8) 

Polymer Compounding and Fabrication 
จลนศาสตร์ของการแยกเฟส  เทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม กระบวนการผลิตและแปรรูปพลาสติกและยาง

ธรรมชาติ พอลิเมอร์ผสมสารเติมแต่ง พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิต การทดสอบทางกายภาพ   
Phase separation; thermodynamics of mixing; plastic and natural rubber processing; polymer compounding; 

polymer blends; polymer composites; physical testing 
342-502  ทกัษะกำรท ำงำนในธุรกจิพอลเิมอร์อย่ำงมืออำชีพ 2((2)-0-4) 

Professional Skill for Polymer Business 
การสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัและสิทธิบัตร การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ การน าเสนอและการ

ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและการจดัการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
Literature and patent search; data analysis; scientific writing; presentation and communication in English; 

environmental regulations; management in polymer industries 



 

342-511  วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยยีำงธรรมชำตขิั้นสูง 3((3)-0-6)  
 Advanced Natural Rubber Science and Technology    
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเบ้ืองหลงัของยางธรรมชาติและสมบติัของยางธรรมชาติ น ้ ายาง โครงสร้าง
ทางเคมี ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สารเติมแต่ง และการออกแบบสูตรยาง 
 Advanced scientific and technological behind natural rubber and its properties; latex, chemical structure, 
thermoplastic natural rubber, additives, rubber formulation design 
342-512  นวตักรรมและกำรประยุกต์ใช้ยำงธรรมชำตขิั้นสูง 2((2)-0-4)  
 Advanced Natural Rubber Innovation and Applications  
 การเขา้ถึงคุณค่าใหม่ของวสัดุยางธรรมชาติผ่านขอ้จ ากดั ดดัแปรโมเลกุล มุมมองของการแปรรูป การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์และการออกแบบกรอบความคิด (แนวคิดส่ิงประดิษฐอ์ยา่งมีระบบ) ส าหรับนวตักรรมยาง 
 Approaching new value of natural rubber material over its limitations:  modifications, perspective of 
manufacturing, products design and design thinking (i.e. systematic inventive thinking) for rubber innovation 
342-521  พอลเิมอร์เพ่ือควำมยัง่ยืน 3((3)-0-6)  
 Polymer for Sustainability    
 การใชป้ระโยชน์และการประยกุตใ์ชง้านพอลิเมอร์ชีวฐานและพลาสติกชีวภาพ  เช่น พอลิแซคคาไรด ์(เช่น แป้ง 
เซลลูโลส และอนุพนัธ์ของเซลลูโลส) พอลิเอสเทอร์ (เช่น พอลิแลกติกแอซิด พอลิบิวทิลีนซคัซิเนต) และยางธรรมชาติ เป็น
ตน้ การรีไซเคิลพอลิเมอร์ ขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลท่ีใชท้ดสอบ และการจดัการขยะเหลือศูนย ์ 
 Utilization and applications of bio-based polymers and bioplastics i.e. polysaccharides (starch, cellulose, and 
derivatives of cellulose) polyesters (polylactic acid, poly(butylenes succinate)) and natural rubber etc.; polymer recycling; 
specification of international standard; zero-waste management 
342-531  พอลเิมอร์เพ่ือเทคโนโลยสีีเขียว 3((3)-0-6)  
 Polymer for Green Technology   
 พอลิเมอร์ส าหรับการประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์การบ าบดัน ้ าเสียและท าใหน้ ้ าบริสุทธ์ิ พอลิ    เมอร์น าไฟฟ้า และ
พอลิเมอร์ชนิดเซลเช้ือเพลิงส าหรับกกัเก็บพลงังาน ผลิตภณัฑ/์มาตรฐานพอลิเมอร์สีเขียว 
 Polymer for medical applications, wastewater treatment and purification; conducting polymer and polymer 
fuel cells for energy storage; green polymer products/standard 
342-532  นวตักรรมและกำรอุตสำหกรรมพอลเิมอร์ 3((3)-0-6)  
 Polymer Innovation and Manufacturing    
 เทคโนโลยพีอลิเมอร์ขั้นสูง พอลิเมอร์อจัฉริยะ นวตักรรมในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลกัการและการจดัการการ
ผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ กระบวนการพัฒนานวตักรรม เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แผนธุรกิจ การศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การน าเสนอนวตักรรมส าหรับโรงงานท่ีคดัเลือก  
 Advanced polymer technology; smart polymers, and innovation in polymer industry; principle of polymer 
manufacturing and management; innovation development process; new economy; business plan; polymer industry 
visiting; proposal of innovation for the selected industry 
342-533  กำรพฒันำข้อเสนอโครงกำรส ำหรับเศรษฐศำสตร์แบบบีซีจี 2((2)-0-4)  
 Proposal Development for BCG economy  
 หลกัการของบีซีจี (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) หลกัการเขียนและการพฒันา
ขอ้เสนอโครงการฐานเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจีส าหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การ



 

เขียนขอ้เสนอโครงการเพื่อการวิจยั/พฒันาผลิตภณัฑ์ การน าเสนอขอ้เสนอโครงการ การแกต้่างและการวิพากษ์ขอ้เสนอ
โครงการ 
 Principles of BCG (bio economy, circular economy, and green economy); proposal development process and 
proposal preparation for polymer industry based on BCG Economy; polymer industry visiting; writing proposal; oral 
presentation; defending and critiquing a proposal 
342-541  สัมมนำ 1 1(0-2-1) 
 Seminar I   
 การรายงานและอภิปรายหัวขอ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ี น่าสนใจและทันสมยั หรือ
สอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียมขอ้มูลจากวารสารหรือบทความทางวชิาการ  
 English presentation and discussion on polymer science and technology topics of current interests or other 
topics relevant to theses via the literature sources: journal articles 
342-542  สัมมนำ 2 1(0-2-1) 
 Seminar II  
 การรายงานและอภิปรายหัวขอ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที น่าสนใจและทันสมยั หรือ
สอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียมขอ้มูลจากวารสารหรือบทความปริทศัน์ 
 English presentation and discussion on polymer science and technology topics of current interests or other 
topics relevant to theses via the literature sources: journal review 
342-551  หัวข้อพเิศษทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Polymer Science and Technology  
 หัวขอ้พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน และยงัไม่ได้มีการสอนใน
หลกัสูตร 
 Special current intereting topics in polymer science and technology not included in the curriculum 
342-561  วทิยำนิพนธ์  36(0-108-0)  
 Thesis    
 การศึกษาวิจยัของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภายใตก้ารดูแลและการ
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม 
 Research study on the topic of polymer science and technology under supervision of a faculty advisor or /and 
related industrial sectors  
342-562  วทิยำนิพนธ์  18(0-54-0)  
 Thesis    
 การศึกษาวิจยัของนักศึกษาในเน้ือหาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภายใตก้ารดูแลและการ
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม 
 Research study on the topic of polymer science and technology under supervision of a faculty advisor or /and 
related industrial sectors 
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