
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์) 

ช่ือยอ่ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Polymer Science and Technology) 

ช่ือยอ่ Ph.D. (Polymer Science and Technology) 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตนักวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์มุ่งเนน้พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติท่ีสามารถเรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ทั้งในระดบัผูน้ าและผูต้าม โดย
ใช้กระบวนการการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based education) ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและคน้ควา้ด้วย
ตนเอง การลงมือปฏิบติั (Active learning) การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และการเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์การท างาน (Work integrated learning) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 สามารถด าเนินงานวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจรรยาบรรณทางวชิาการ 
PLO 2 บูรณาการความรู้เพื่อการแกปั้ญหา วางแผนพฒันาและสร้างสรรคง์านวิจยั หรือนวตักรรมทางดา้นพลาสติกชีวภาพ

หรือยางธรรมชาติได ้โดยค านึงถึง ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
PLO 3 สามารถวางแผนและออกแบบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพลาสติกชีวภาพหรือยางธรรมชาติ ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนและสงัคม ไดด้ว้ยตนเอง 
PLO 4 สืบคน้และคดักรองขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันางานวจิยัได ้
PLO 5 ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                      48 -72  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาโท (48 หน่วยกติ) 

  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

  แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 

- หมวดวชิาบงัคบั   8 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก   4 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต       

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาตรี (72 หน่วยกติ) 

  แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต  

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 

(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาบงัคบั  8 หน่วยกิต 

  - หมวดวชิาเลือก 16 หน่วยกิต 

  - วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

- วชิาสมัมนา   2 หน่วยกิต* 

- จริยธรรมการวจิยั   1 หน่วยกิต* 
                        (หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 
 
 
 
 
 
 



1. หมวดวชิาบังคบั (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)    8 หน่วยกติ 

342-601 การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ 4((4)-0-8) 
 Research Methodologies 
342-602 การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง  4((4)-0-8) 
 (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603 จริยธรรมการวจิยั*  1((1)-0-2) 
 (Research Ethics) 
 (หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาเลือก  แบบ 2.1   4 หน่วยกติ 
             แบบ 2.2  16 หน่วยกติ 

342-610 ชุดวชิาเทคโนโลยขีั้นสูงและนวตักรรมยางธรรมชาติ  5((4)-3-8) 
 (Module: Advanced Technology and Natural Rubber Innovation) 
342-621 การพฒันาพอลิเมอร์เพ่ือความยัง่ยนื  3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Sustainability) 
342-631  การพฒันาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว  3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Green Technology) 
342-632 นวตักรรมและการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
 (Polymer Innovation and Manufacturing) 
342-633 เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี     2((2)-0-4) 
 (BCG economy) 
342-641  ระเบียบวธีิวจิยัและการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั  2((2)-0-4)  
 (Research Methodology and Proposal Development) 
342-642  การศึกษาดว้ยตนเอง  1((1)-0-2) 
 (Independent Study)      
342-643  การจดัการนวตักรรม  3((3)-0-6)  
 (Innvovation Management) 
342-651  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1   2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Polymer Science and Technology I) 
342-652 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2  2((2)-0-4)
 (Special Topics in Polymer Science and Technology II) 
หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3. หมวดวชิาสัมมนา  00 หน่วยกติ 

342-661  สมัมนา 1*  1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
342-662 สมัมนา 2*  1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
(หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 



 
4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36-72 หน่วยกติ 

342-671   วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis) 
342-672   วทิยานิพนธ์   72(0-216-0) 
 (Thesis) 
342-673   วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทและท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ใชเ้วลาเรียน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) โดยศึกษา
เฉพาะรายวชิา 342-671 วทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 8 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
342-671   วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
เฉพาะรายวชิา 342-672 วทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
เฉพาะรายวชิา 342-672 วทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-672   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 

                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.1 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท าวทิยานิพนธแ์ละเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) โดยศึกษา
รายวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 4 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา 342-673 วทิยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต รวมตลอด
หลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-601   การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber) 
342-602   การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง  4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-xxx  วชิาเลือก 4((x)-y-z) หน่วยกิต 
 (Elective Courses) 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
                                                                                                                                              รวม 12((x)-y-z) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-673   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-673   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-673   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.1 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท าวทิยานิพนธแ์ละเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) โดยศึกษา
รายวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 4 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา 342-673 วทิยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต รวมตลอด
หลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
342-673   วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-673   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าวทิยานิพนธ์และเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
หมวดวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 16 หน่วย-กิต และรายวชิา 342-671 วทิยานิพนธ์ 1 จ านวน 48 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-601   การสงัเคราะห์และวเิคราะห์พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ   4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber) 
342-602   การผสมและการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง  4((4)-0-8) หน่วยกิต 
 (Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
342-603   จริยธรรมการวจิยั*    1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 (Research Ethics) 
342-xxx  วชิาเลือก 4((x)-y-z) หน่วยกิต 
 (Elective Courses) 
                                                                                                                                              รวม 12((x)-y-z) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-xxx  วชิาเลือก 12((x)-y-z) หน่วยกิต 
 (Elective Courses) 
                                                                                                                                              รวม 12((x)-y-z) หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-661   สมัมนา 1* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
342-671   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-662   สมัมนา 2* 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 2.2 
ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าวทิยานิพนธ์และเรียนรายวชิา ใชเ้วลาเรียน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) โดยศึกษา
หมวดวชิาบงัคบั 8 หน่วยกิต และวชิาเลือก 16 หน่วย-กิต และรายวชิา 342-671 วทิยานิพนธ์ 1 จ านวน 48 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
342-671   วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 9(0-27-0) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
342-671   วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
                                                                                                                                              รวม 6(0-18-0) หน่วยกติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 สามารถด าเนินงานวิจัย
ได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ 

1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
เรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและการ
ท าวิทยานิพนธ์

2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

1) ประเมินผลจากรายงานความ
ก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์

2) ประเมินผลจากการเขียนรายงาน
และวิทยานิพนธ์

3) มีความซื่อสัตย์ในการน าเสนอ
ผลการวิจัย

PLO 2 บูรณาการความรู้เพ่ือการ
แก้ปัญหา วางแผนพัฒนาและ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง าน วิ จั ย  ห รื อ
นวัตกรรมทางด้านพลาสติก
ชีวภาพหรือยางธรรมชาตไิด้ โดย
ค านึ งถึ ง  ชุ มชน  สั งคม  และ
ส่ิงแวดล้อม 

1) การบรรยายในชั้นเรียน การถาม
ตอบ และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน

2) การมอบหัวข้อเรื่องค้นคว้าและท า
รายงาน

3) การส่งเสริมให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาที่เก่ียวข้องมาใช้
ในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์

4) การให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาในการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง

1) ประเมินผลจากการทดสอบ ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบ
ย่อย สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค

2) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน

3) ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination, QE)

4) ประเมินผลจากการตอบค าถาม
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

PLO 3 ส าม ารถวางแผนและ
ออกแบบงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
ทางด้านพลาสตกิชีวภาพหรือยาง
ธรรมชาติ  ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ได้
ด้วยตนเอง 

1) การให้นั กศึ กษ า เขี ยน โครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก
ชีวภาพหรือนวัตกรรมยางธรรมชาติ
ด้วยตนเอง

2) การมีส่วนร่วมกับสังคม การสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ

3) การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือ
นวัตกรรมยางธรรมชาติ

4) การน าเสนองานวิจัยนอกเหนือจาก
วิทยานิพนธ์ผ่านวิชาสัมมนา

1) ป ระ เมิ น ผ ล จ าก ก า ร เขี ย น
ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

2) เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3) ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตอบรับ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพตาม
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา

4) ประเมินผลจากการน าเสนอ
ง า น วิ จั ย น อ ก เห นื อ จ า ก
วิทยานิพนธ์ผ่านวิชาสัมมนา

PLO 4 สืบค้นและคดักรองข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พฒันางานวจิยัได้ 

1) การมอบหัวข้อเรื่องค้นคว้าและท า
รายงานหรือน าเสนอในชั้นเรียน

2) การก าหนดหัวข้อน าเสนอในวิชา
สัมมนา

3) ใช้ ข้อมู ลจากผลงานวิจั ย /สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เพื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน

2) ประเมินผลจากการสัมมนา
3) ประ เมินผลจากการรายงาน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 5 ส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเดน็ 

1) การมอบ หั วข้อ เรื่ อ งค้ นคว้ าและ
น าเสนอในชั้นเรียน 

2) การน าเสนอในวิชาสัมมนา 
3) การ ให้ นั ก ศึ ก ษ า เขี ย น โค รงร่ า ง

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้วย
ตนเอง 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

1) ประเมินผลจากรายงานในชั้น
เรียน 

2) ประเมินผลจากการสัมมนา 
3) ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก ก า ร เขี ย น

วิทยานิพนธ์ สอบเสนอโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ก า ร ร า ย ง า น
ความก้ าวหน้ าและการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 

342-601   กำรสังเครำะห์และวเิครำะห์พลำสตกิชีวภำพและยำงธรรมชำติ 4((4)-0-8) 
(Synthesis and Characterization of Bioplastics and Natural Rubber) 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบขั้น แบบโซ่ และแบบใชต้วัเร่ง การสังเคราะห์มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ร่วมและพอลิ

เมอร์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การดดัแปรโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ การเส่ือมสภาพของพอ
ลิเมอร์และกลไกการเส่ือมสภาพ ลกัษณะพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์ผลึก เทคนิคเพ่ือการตรวจสอบน ้ าหนกัโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมี สเปกโตรสโกปี การวเิคราะห์ทางสณัฐานวทิยา และสมบติัทางความร้อน การเปล่ียนแปลง
สถานะทางความร้อน การเกิดผลึกและการวเิคราะห์ผลึก สมบติัเชิงกล 

Step-growth polymerization, chain-growth polymerization, catalytic polymerization; synthesis of monomers 
copolymer and green polymers; structural modification of bioplastics and natural rubber; polymer degradation and 
mechanism; amorphous and crystalline polymer; techniques for determination of molecular weight, chemical structure, 
spectroscopy, morphology, thermal properties, thermal transition, crystallization and characterization, mechanical 
properties 
342-602  กำรผสมและกำรแปรรูปพอลเิมอร์ขั้นสูง 4((4)-0-8) 

(Advanced Polymer Compounding and Fabrication) 
เทอร์โมไดนามิกส์ของการผสมและกระบวนการผสม การแปรรูปพอลิเมอร์ พลาสติกชีวภาพและยางธรรมชาติ 

พอลิเมอร์ผสมสารเติมแต่ง พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิต การทดสอบทางกายภาพ   
Thermodynamics of mixing; processing of polymer, bioplastic, and natural rubber; polymer compounding; 

polymer blends; polymer composites; physical testing 
342-603  จริยธรรมกำรวจิยั 1((1)-0-2) 

(Research Ethics) 
กรณีศึกษาการละเมิดจริยธรรม การลอกเลียน การประพฤติมิชอบในงานวิจยั การประดิษฐแ์ละการปลอมแปลง

ขอ้มูล สิทธิความเป็นเจา้ของบทความตีพิมพ ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์การทุจริตในดา้นวทิยาศาสตร์ 
Case study on ethics violation; plagiarism; research misconduct; data fabrication and falsification; authorship 

on a scientific paper, conflicts of interest 
342-610    ชุดวชิำเทคโนโลยขีั้นสูงและนวตักรรมยำงธรรมชำติ 5((4)-3-8) 

(Module: Advanced Technology and Natural Rubber Innovation) 
สมบัติของยางธรรมชาติ น ้ ายาง โครงสร้างทางเคมี สารเติมแต่ง การออกแบบสูตรยาง การดัดแปรโมเลกุล 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการแปรรูปยาง การออกแบบผลิตภณัฑ ์การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ 
ปฏิบติัการการวเิคราะห์และการข้ึนรูปผลิตภณัฑย์างธรรมชาติ  

Properties of natural rubber; latex, chemical structure, additives, rubber formulation design, molecular 
modifications, equipment and advanced technologies for rubber processing; products design, approaching new value of 
products from natural rubber; laboratories, analysis and processing of rubber products  



 

342-621  กำรพฒันำพอลเิมอร์เพ่ือควำมยัง่ยืน 3((3)-0-6)  
 (Development of Polymer for Sustainability)    
 การเตรียมแบคทีเรียลเซลลูโลส การใชป้ระโยชน์และการประยุกต์ใชง้านพอลิเมอร์ฐานชีวภาพและพลาสติก
ชีวภาพ  เช่น พอลิแซคคาไรด ์(เช่น แป้ง เซลลูโลส และอนุพนัธ์ของเซลลูโลส) พอลิเอสเทอร์ (เช่น พอลิแลกติกแอซิด พอลิ
บิวทิลีนซคัซิเนต) และยางธรรมชาติ เป็นตน้ การยอ่ยสลายทางชีวภาพ การรีไซเคิลพอลิเมอร์ ขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากล
ท่ีใชท้ดสอบ และการจดัการขยะเหลือศูนย ์การพฒันาพอลิเมอร์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  
 Preparation of bacterial cellulose; utilization and applications of bio-based polymers and bioplastics i. e. 
polysaccharides (starch, cellulose, and derivatives of cellulose) polyesters (polylactic acid, poly(butylene succinate)) and 
natural rubber etc. ; biodegradation; polymer recycling; specification of international standard; zero-waste management; 
development of polymer for environment 
342-631  กำรพฒันำพอลเิมอร์เพ่ือเทคโนโลยสีีเขียว 3((3)-0-6) 
 (Development of Polymer for Green Technology)   
 นิยามเทคโนโลยีสีเขียว พอลิเมอร์จากวสัดุธรรมชาติส าหรับการประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์การบ าบดัน ้ าเสียและ
ท าให้น ้ าบริสุทธ์ิ พอลิเมอร์น าไฟฟ้า และพอลิเมอร์ชนิดเซลเช้ือเพลิงส าหรับกกัเก็บพลงังาน ผลิตภณัฑ/์มาตรฐานพอลิเมอร์
สีเขียว การพฒันาพอลิเมอร์เพื่อเทคโนโลยสีีเขียว 
 Definition of green technology; polymer from natural resources for medical applications, wastewater treatment 
and purification; conducting polymer and polymer fuel cells for energy storage; green polymer products/ standard 
development of polymer for green technology 
342-632  นวตักรรมและกำรอตุสำหกรรมพอลเิมอร์ 3((3)-0-6) 
 (Polymer Innovation and Manufacturing)    
 เทคโนโลยพีอลิเมอร์ขั้นสูง พอลิเมอร์อจัฉริยะ นวตักรรมในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลกัการและการจดัการการ
ผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การควบคุมคุณภาพ กระบวนการพฒันานวตักรรม เศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ แผนธุรกิจ 
การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและการจดัการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
 Advanced polymer technology; smart polymers; innovation in polymer industry; principle of polymer 
manufacturing and management; quality control; innovation development process; new economy; business plan; polymer 
industry visiting; environmental regulations; management in polymer industries 
342-633  เศรษฐศำสตร์แบบบีซีจ ี 2((2)-0-4) 
 (BCG economy) 
 หลกัการของบีซีจี (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) เศรษฐศาสตร์แบบบีซีจีส าหรับ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเพื่อการบูรณาการเศรษฐศาสตร์แบบบีซีจี  
 Principles of BCG (bio economy, circular economy, and green economy) ; polymer industry based on BCG 
Economy; industry visiting for BCG integration 
342-641 ระเบียบวธีิวจิยัและกำรพฒันำกำรเขียนโครงกำรวจิยั 2((2)-0-4) 
 (Research Methodology and Proposal Development)   
 การก าหนดหัวขอ้วิจยั การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนการท าวิจยั การวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การ
วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมเอสพีเอสเอส การค านวณตน้ทุน การจ าลองแผนงานวิจยัจากโจทยปั์ญหาในภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ 



 

 Research topic selection; literature review; research methodology; data analysis i.e.  SPSS; budget; research 
mocking plan based on industrial, community, and government issues 
342-642  กำรศึกษำด้วยตนเอง  1((1)-0-2) 
 (Independent Study) 
 นักศึกษาน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีไม่ใช่วิทยานิพนธ์ โดยเป็นงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ ท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม อุตสาหกรรม 
 Presentation on research proposal differed from thesis for development of new knowledge having impacts on 
social community and/or industries 
342-643  กำรจดักำรนวตักรรม 3((3)-0-6) 
  (Innvovation Management)  
 ประเภทและรูปแบบกระบวนการสร้างนวตักรรม แนวโนม้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม การแสวงหา
และการถ่ายโอนนวตักรรม การสร้างพนัธมิตรเพ่ือการพฒันาธุรกิจนวตักรรม การวิเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การน านวตักรรมออกสู่ตลาดเพ่ือการพาณิชย์ การประเมินความส าเร็จของนวตักรรม การเป็น
ผูป้ระกอบการนวตักรรม แนวคิดและการออกแบบส่ิงประดิษฐ์อยา่งมีระบบส าหรับการสร้างนวตักรรม กรณีศึกษาของการ
จดัการนวตักรรม การคาดการณ์การใชน้วตักรรมยางธรรมชาติในอนาคต 
 Innovation types and models; innovation creation process; trends in science, technology and innovation; 
searching and transferring of innovation; creating partnership for innovation business development; technology analysis 
for strategic goals; launching innovation to market for a commercial purpose; innovation achievement evaluation; 
entrepreneurship of innovation; systematic thinking for innovation; case study of innovation management strategy; 
foresight in natural rubber innovation for future applications; 
342-651  หัวข้อพเิศษทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 1 2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Polymer Science and Technology I)  
 หัวขอ้พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน และยงัไม่ได้มีการสอนใน
หลกัสูตร 
 Special current interesting topics in polymer science and technology not included in the curriculum 
342-652  หัวข้อพเิศษทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 2 2((2)-0-4) 
 (Special Topics in Polymer Science and Technology II)  
 หัวขอ้พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน และยงัไม่ได้มีการสอนใน
หลกัสูตร 
 Special current interesting topics in polymer science and technology not included in the curriculum 
342-661  สัมมนำ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar I)  
 การรายงานและอภิปรายหัวขอ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีน่าสนใจและทันสมยั หรือ
สอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียมขอ้มูลจากวารสารหรือบทความทางวชิาการ  
 English presentation and discussion on polymer science and technology topics of current interests or other 
topics relevant to thesis via the literature sources: journal articles 
 
 



 

342-662  สัมมนำ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
 การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ี น่าสนใจและทันสมัย 
นอกเหนือจากวทิยานิพนธ์ โดยเตรียมขอ้มูลจากวารสารหรือบทความปริทศัน์ 
 English presentation and discussion on polymer science and technology topics of current interests or other 
topics out of thesis via the literature sources: journal review 
342-671  วทิยำนิพนธ์   48(0-144-0)  
 (Thesis)   
 การใชอ้งค์ความรู้และการบูรณาความรู้การทางดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพ่ือวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ 
บริหารจดัการงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกฐานชีวภาพหรือนวตักรรมยางอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยค านึงถึงชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม สังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหาวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และน าเสนอผลการวจิยัได ้
 Knowledge integration for research study on the topic of bio-based polymer or rubber innovation; research 
management; research ethics; community and environmental concern; data synthesis; solving research problems based on 
academic principles under supervision of a faculty advisor or/and related industrial sectors; research presentation  
342-672  วทิยำนิพนธ์   72(0-216-0)  
 (Thesis)     
 การใชอ้งค์ความรู้และการบูรณาความรู้การทางดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพ่ือวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ 
บริหารจดัการงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกฐานชีวภาพหรือนวตักรรมยางอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยค านึงถึงชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม สังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหาวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และน าเสนอผลการวจิยัได ้
 Knowledge integration for research study on the topic of bio-based polymer or rubber innovation; research 
management; research ethics; community and environmental concern; data synthesis; solving research problems based on 
academic principles under supervision of a faculty advisor or/and related industrial sectors; research presentation 
342-673  วทิยำนิพนธ์   36(0-108-0)  
 (Thesis)     
 การใชอ้งค์ความรู้และการบูรณาความรู้การทางดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพ่ือวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ 
บริหารจดัการงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกฐานชีวภาพหรือนวตักรรมยางอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยค านึงถึงชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม สังเคราะห์ขอ้มูลและแกปั้ญหาวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือผูป้ระกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และน าเสนอผลการวจิยัได ้
 Knowledge integration for research study on the topic of bio-based polymer or rubber innovation; research 
management; research ethics; community and environmental concern; data synthesis; solving research problems based on 
academic principles under supervision of a faculty advisor or/and related industrial sectors; research presentation 
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