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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี  
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์
ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Polymer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):  วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Master of Science (Polymer Science) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Sc. (Polymer Science) 

3. วิชาเอก        
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

ไม่มี  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
      คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 29 เมษายน 2560   
     ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิของสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ดร.ภักดี ธันวารชร วันท่ี 15 มิถุนายน 
2560  
      สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลกัสูตรในการประชุมครั้งท่ี……………วันท่ี…………………………...    
      เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมเป็นหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศกึษา และมัธยมศึกษา      
(2) นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ 
(3) ท าธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการประยกุต์ใช้พอลิเมอร์ทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และพลังงาน 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นายสิทธิพงษ์  อ านวยพานิชย์  รองศาสตราจารย์       Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.S. (Chemical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี 

2. นางสาวสุรางคนา มาตย์วเิศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์             Ph.D. (Polymer Science and 
Engineering) 
M.S. (Polymer Sci. and 
Engineering) 
B.A. (Chemistry) 

3. นางสาวนนทิภา สุพรรณไชยมาตย์  อาจารย์              Ph.D. (Chemistry) 
M.Sc. (Chemistry) 
B.Sc. (Chemistry) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได้พิจารณาการวางแผนหลักสูตรโดยค านึงถึง
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศได้แก่ การเปลี่ยนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจแบบมี
มูลค่า (Value-Based Economy) ซึ่งต้องอาศัยฐานความรู้แบบเน้นนวัตกรรม (Innovation) และงานสร้างสรรค์และการสร้าง
เทคโนโลยี (Technology and Creativity) นอกจากน้ีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ โดยสอดรับกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1พ.ศ. 2555-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ 1) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 2) ผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 3) เพิ่มสัดส่วนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากรที่ท างานในภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ประกอบกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (2551-2565) ได้จัดแบ่งมหาวิทยาลัยเป็น 4 กลุ่ม โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องได้มาตรฐาน   ดังนั้นเพื่อบรรลุ
ตามนโยบายของชาติและเป้าหมายของชาติที่มุ่งสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบมีมูลค่า สิ่งที่ส าคัญในล าดับแรกคือการพัฒนา
บุคลากรของชาติให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น 
โดยเฉพาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงสาขาในระดับสูงคือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาข้างต้นเกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับนโยบายการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยความรู้จากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สามารถใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทีมุ่่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของภูมิภาคและของประเทศ มหาบัณฑิตที่ส าเร็จสาขา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์จะเป็นก าลังคนส าหรับภาคการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
เพื่อการพัฒนาเศรฐษกิจ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ เพ่ิมการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับสากล 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
              ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
มาก และเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจ ากนี้ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 82 ล้านคน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้าม
ประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้
และเทคโนโลยีมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยก็จะเผชิญปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุน
พัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง ต้องอาศัยการวางแผนในการพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชน
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 จึงเน้นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ไทยให้มี
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม  ทั้งนี้
จะต้องมีการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นอันดับแรกให้สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง ซึ่งบุคลากร
เหล่านี้จะน าไปสู่การสร้างงานที่มีคุณค่าที่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่ทันสมัยและสอดรับกับการเปลีย่นแปลง โดยการพฒันาหลักสตูรมเีป้าหมายให้ได้หลกัสูตรที่มคีุณภาพทั้งในแง่ของ
คณาจารย์ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) โครงสร้างหลักสูตรทีเ่น้นการเรียนรูผ้่านการ
วิจัย คุณภาพของบัณฑิตที่ควรมีทกัษะของศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) อันได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
การสื่อสาร (Communication) การท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) และความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) นอกจากน้ี
หลักสตูรได้พัฒนาโดยมุ่งสูม่าตรฐานในระดับสากลคือ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) หลักสตูร
เน้นการเรียนการสอนผ่านการวิจยัที่ทันสมัยตามการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตา่งๆที่
เกิดขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ และทางสังคมวัฒนธรรม เน้นการผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ที่มีความรู้
ความสามารถ มีองค์ความรู้ทีส่ามารถต่อยอดไปสู่นวตักรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ มีความใฝ่รู้กระตือรอืร้นและพร้อมปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนในหน่วยงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นท้ังคนเก่งที่มีฐานความรู้ และคนดีมีคณุธรรม จรยิธรรม ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง
มีความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งสอดรับกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) โดยมีกระบวนการในการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของโลก และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อประเทศ 
รวมทั้งสามารถน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านการวิจัย ทั้งในระดับประเทศ ระดับกรอบภูมิภาคในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติ 

13. ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร   ไม่ม ี
 13.2 การบริการให้หลักสูตรอื่น  ไม่ม ี
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 หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีปรัชญาในการ
ผลิตบัณฑติตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559) ที่ว่าอุดมศกึษาเป็นแหล่งองค์ความรู้
และพัฒนาก าลังคนระดบัสูงท่ีมีคณุภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรยีนรูต้ลอดชีวิตตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คณุภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ดังนั้นหลักสตูรจึงมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ โดยครอบคลุมความรูท้ี่เกี่ยวข้องได้แก่ การสังเคราะห์และดดัแปรพอลเิมอร์ การขึ้นรปูและผลิตวสัดุพอลเิมอร์และ
พอลิเมอร์คอมโพสติทั้งในระดับนาโนและไมโคร การตรวจสอบเอกลักษณ์และทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ และการศึกษา
สมบัติของพอลิเมอร์และวัสดุประกอบพอลิเมอร์ทั้งในด้านกายภาพและเคมีที่เปน็ผลมาจากพฤติกรรมในระดับโมเลกุล
การศึกษาในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรูผ้่านการวิจยัเพื่อเป้าหมายให้ได้บณัฑิตทีม่ีทักษะของศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) อันได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การท างานร่วมกับผู้อื่น 
(Collaboration) และความคดิสร้างสรรค์ (Creativity)  หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการค้นคว้าหาความรูด้้วย
ตนเอง การคิดวิเคราะห์ในการท าความเข้าใจด้วยตัวเองเพื่อผลการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มีทักษะในการแก้ปญัหา นอกจากน้ีควรต้อง
สามารถบูรณาการความรูเ้พื่อประยุกต์กับงานวิทยาศาสตรด์้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยเชิงลึก
มากพอที่จะวิเคราะห์ปัญหา และวิจัยเพื่อจะน าไปสู่การแก้ปญัหา ที่มีผลลัพธใ์นรูปแบบของการสรา้งหรือต่อยอดองค์ความรู ้
รวมทั้งตอบโจทย์ปญัหาที่มาจากภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม นอกเหนือจากความรู้ในศาสตร์แล้วบัณฑิตพึ่งต้องมีคณุธรรม
และจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสงัคม 
 
     1.2 วัตถุประสงค ์

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบณัฑติที่มีคุณสมบตัิ
ดังนี ้

(1) ผลิตมหาบณัฑติที่มีความรู้เชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์  
(2) มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตรส์าขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) ผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีความสามารถทางด้านงานวิจัยในเชิงลึกมากพอท่ีจะวิเคราะห์ปัญหา และวิจัยเพือ่จะน าไปสู่

การแก้ปัญหา 
(4) ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และมีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. ก าหนด  

- พัฒนาหลักสูตรตามนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

- ติดตามประเมินหลักสูตรทุกป ี

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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2. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐและเอกชน 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ความต้องการปัจจุบัน 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

 - สนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจยัโดย
การสนับสนุนในเรื่องสารเคมี และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น และส่งเสรมิให้
ขอทุนวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
- ผลการประเมินจากนักศึกษา 
- จ านวนทุนวิจัย ท้ังจากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
- จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
- จ านวนบทความวิจัยที่ไดต้ีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

 - ส่งเสริมให้บคุลากรได้น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
จัดประชุมวิชาการและ/หรือจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในระดับชาติและสรา้ง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน อื่นใน
ประเทศและตา่งประเทศ - สนับสนุน
การบริการวิชาการให้แก่ภาครัฐและ
เอกชน เช่น อบรมการใช้เครื่องมอื
วิทยาศาสตร์ บริการวิเคราะห์ ฯลฯ 

- จ านวนโครงการประชุมวิชาการและ/
หรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับชาต ิ
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและความบรรลุผล
ส าเรจ็ 
- จ านวนและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

4. พัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
- ส่งเสริมใหน้ักศึกษาท าวิจัยในต่าง
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติมาบรรยายพเิศษ 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
- จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศกึษา
หรือทุนสนับสนุนแบบอ่ืนๆ ให้ท าวิจัย
ต่างสถาบันท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติที่เชิญมาบรรยายพิเศษ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการการศึกษาเป็นแบบทวิภาคซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ระบบจัดการศึกษา (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 5) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสตูร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น        เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ     เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้า

ศึกษา ข้อ 21.2 (รายละเอียดในภาคผนวกที่ ง) และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการรับรอง
วิทยฐานะและปริญญา ส่วนแผนการศึกษา เป็นแผน ก คือแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคณุสมบัตดิงันี้ 

(1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือใกล้เคียง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 
3.25 หรือ ผ่านการเรียนวิชาเคมีหรือวิชาใกล้เคียง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
วิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องความใกล้เคียงของ
วิชาและศักยภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

(2) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือใกล้เคียง ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 และ
การเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาใกล้เคียง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านเคมี หรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง มาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
(2) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวไว้ตามข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาบางคนท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาใกล้เคียง ที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร มีพื้นฐานความรู้

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการทางเคมี รวมทั้งพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาในข้อ 2.3 ต้องเข้าเรียนในบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีเพื่อปรับพื้นฐาน   ความรู้  และ
ส าหรับนักศึกษาที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะ และมีระบบให้ค าปรึกษาพิเศษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
      แผนการรับนักศึกษาตามหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
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จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ปีท่ี 2 - 2 2 2 2 
รวม 2 4 4 4 4 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 
 แผนการรับนักศึกษาตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
  2560 2561 2562 2563 2564 
 ปีท่ี 1 8 8 8 8 8 
 ปีท่ี 2 - 8 8 8 8 
 รวม 8 16 16 16 16 
 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 8 8 8 8 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบประมาณแผ่นดิน (ค่าบุคลากร 
ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ และค่าวัสดุ
สารเคม ี

- - - - - 

 ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับ
ปริญญา 

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,400,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศกึษาต่อหลักสตูร = 100,000 บาท      

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
            ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา และค่า
คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม่  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
         แผน ก แบบ ก 1   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2   รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ ก 1            หลักสูตร แบบ ก 2 
           หมวดวิชาบังคับ        2 (ไม่นับหน่วยกติ)       12                       หน่วยกิต 
           หมวดวิชาเลือก                            -                                    9                       หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                    36                               15                       หน่วยกิต 
    รวม       36                              36                     หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา 
                    3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
 
                    3.1.3.1.1 รายวิชาส าหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1                           ไม่นับหน่วยกิต 
                              **SC237 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1                           1(1-0-2) 

                                    Seminar in Polymer Science I 
                            **SC237 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2                            1(1-0-2) 

                                    Seminar in Polymer Science II 
 

                    3.1.3.1.2 รายวิชาส าหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2                        รวม   12  หน่วยกิต 
                                *SC237 501 โครงสร้างของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
  Structures of Polymers  
                               **SC237 502 หลักการสังเคราะห์พอลเิมอร ์ 2(2-0-4) 
  Principles of Polymerization  
                               **SC237 503 การวิเคราะห์เอกลักษณ์พอลเิมอร ์ 2(2-0-4) 
 Polymer Characterization 
                                *SC237 504 สมบัติของพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
  Properties of Polymers 
                               **SC237 505 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
  Polymer Processing  
                               **SC237 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 1(1-0-2) 
                 Seminar in Polymer Science I 
                               **SC237 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2 1(1-0-2) 

                                     Seminar in Polymer Science II  
หมายเหตุ  รายวิชา SC217 891 และ SC217 892 มีการประเมินผลโดยให้สัญลักษณ์ S หรือ U  

                    3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก                                                            รวม   9  หน่วยกิต 
                              นศ. แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ 
ดังรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                *SC238 501 พอลิเมอรผ์สมและคอมพอสิท 2(2-0-4) 
  Polymer Blends and Composites 
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                               **SC238 502 เสถียรภาพและการสลายตัวของพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
  Stability and Degradation of Polymers 
                                *SC238 503 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 
  Bio-based Polymers 
                               **SC238 504 เทคโนโลยีการยาง 2(2-0-4) 
  Rubber Technology 
                               **SC238 505 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
  Advanced Polymer Synthesis 
                                *SC238 506 พอลิเมอร์คอลลอยด์และอิมัลชัน 2(2-0-4) 
  Polymer Colloids and Emulsions 
                               **SC238 507 วิทยากระแสของพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
  Rheology of Polymers 
                               **SC238 508 ปฎิบัติการพอลิเมอร ์ 1(0-3-2) 
  Polymer Laboratory 
                                 *SC238 509 หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลเิมอร ์ 2(2-0-4) 
  Current Topics of Interest in Polymer Science and Technology 
                                 *SC238 510 เทคโนโลยเีส้นใยและสิ่งทอ                                     2(2-0-4) 
                                                Fiber and Textile Technology 
หมายเหต ุ
*รายวิชาใหม่  **รายวิชาปรับปรุง        
   
                  3.1.3.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 
                  3.1.3.3.1 ส าหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก1  
 *SC237 899 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 
  Thesis 
  3.1.3.3.2 ส าหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก2                         
                                 *SC237 899 วิทยานิพนธ ์ 15 หน่วยกิต 
  Thesis 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
     รหัสวิชาของหลักสูตร  ก าหนดเป็นตัวอักษรอังกฤษและตัวเลข  8 ตัว ดังนี ้
     ตัวอักษรอังกฤษ  SC  หมายถงึ คณะวิทยาศาสตร ์
     ตัวเลขล าดับที่ 1-2    หมายถึง หลักสูตร ก าหนดเป็น 23 คือ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
     ล าดับที่ 3              หมายถึง รายวิชาในระดับบณัฑิตศึกษา ดงันี้ เลข 7 คือ วิชาบังคับ และเลข 8 คือ วิชาเลือก 
     ล าดับที่ 4              หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา ดังนี ้เลข 5 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
                                          และเลข 8 คือ วิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
     ล าดับที ่5-6           หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา ในแต่ละหมวดวิชา 

           3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ มีตัวอย่างแผนการศึกษาดังนี ้
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 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
  SC237 5xx วิชาบังคับ - 10 

 
 

 SC237 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์1 
Seminar in Polymer Science I 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

 
 
 

SC217 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
 

9 - 
 
   รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 

  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 10 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 SC237 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์1 

Seminar in Polymer Science I 
- 1(1-0-2) 

 SC237 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์2 
Seminar in Polymer Science II 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

  SC238 5xx วิชาเลือก 
Elective Courses 

- 9 

 SC217 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 20 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 SC237 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์2 

Seminar in Polymer Science II 
- 1(1-0-2) 

 SC237 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 9             - 

 SC237 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 8 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 29 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
 SC237 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 - 

 SC237 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 7 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 7 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

* SC237 501 
โครงสร้างของพอลิเมอร ์
Structures of Polymers  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

2(2-0-4) 

 โครงสร้างสายโซ่และคอนฟิกกูเรชนัของพอลิเมอร์ รูปร่างโมเลกุลสายโซ่พอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกลุและขนาดของพอลิเมอร ์    
อุณหพลศาสตร์ของสารละลายพอลิเมอร์และของแข็งพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ในสภาวะอสณัฐาน ผลึกและผลึกเหลว พฤติกรรมคล้าย
แก้วและคลา้ยยาง พอลิเมอร์เช่ือมขวางและสมบัติการยืดหยุ่น 
 Chain structure and configuration of polymers, molecular conformation of polymer chains, molecular 
weights and sizes, thermodynamics of polymer solutions, thermodynamics of polymer solids, amorphous state, 
crystalline and liquid crystalline states, glass-rubber transition behavior, crosslinked polymer and rubber elasticity  
 
** SC237 502 

หลักการสังเคราะห์พอลเิมอร์  
Principles of Polymerization 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

 โครงสร้างของพอลิเมอร์ ประเภทของการเกิดพอลิเมอร์ กลไก จลนพลศาสตร์ และการแสดงลักษณะการเกิดพอลเิมอร์
แบบการเตมิเเละแบบการควบแนน่ การเกิดโคพอลิเมอร์ ปฏิกิรยิาของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม  
 Polymer structure, classification of polymerizations, mechanism, kinetics and characterizations of 
addition polymerization and condensation polymerization, copolymerization, polymer reactions, synthesis of 
polymers in industry 
 
** SC237 503 

การวิเคราะห์เอกลักษณ์พอลเิมอร ์  
Polymer Characterization 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

เทคนิคไมโครสโคปี  เทคนิคสแกนนิงโพรบ  เทคนิคการเลี้ยวเบน  เทคนิคสเปกโตรสโคปี   การวิเคราะห์พื้นผิว  เทคนิค
ส าหรับการวัดสมบตัิของพอลิเมอร์ 
 Microscopy techniques, scanning probe techniques, diffraction techniques, spectroscopy techniques, 
surface analysis, techniques for property measurement of polymers 
 
* SC237 504 

สมบัติของพอลิเมอร์     
Properties of Polymers 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

 สมบัตเิชิงกล ความสัมพันธ์ของความเค้น-ความเครียด สมบัตเิชิงพลวัต สมบตัิหยุ่นหนดื การคืบและการผ่อนคลายความ
เค้น สมบตัิการไหลของของเหลวพอลิเมอร์ สมบัตเิชิงความร้อน สมบัติเชิงแสงและสมบัติอื่นๆทีส่ัมพนัธ์กับโครงสร้างโมเลกุล 
 Mechanical properties, stress-strain relationship, dynamic physical properties, viscoelastic properties, 
creep and stress relaxation, flow behaviors of polymer solutions and melts, thermal properties, optical properties 
and other properties related to chemical structures 
 
** SC237 505 

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร ์
Polymer Processing  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

             การผสมและการคอมปาวด์พอลิเมอร์ กลไกการผสม การวิเคราะห์คณุภาพการผสม เครื่องมือผสม หน้าท่ีของเครื่องผสม 
กระบวนการแปรรูปด้วยวิธีอัดรดีชนิดสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ กระบวนการฉีดหล่อ กระบวนการเป่าฟิล์ม กระบวนการเป่าหล่อและ
กระบวนการอัดหล่อ ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการแปรรูป โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปเชิงปฏิกิริยา
กระบวนการแปรรูปพอลเิมอร์ทีม่กีารพัฒนาใหม ่
             Polymer mixing and compounding, mixing mechanism, characterisation of mixing, mixing and 
compounding machinery, functional requirements of polymer compounding machinery, extrusion process- single- 
and twin-screw extrusion, injection moulding process, blown film process, blow moulding and compression 
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moulding process, processing, polymer structure and properties relationship, reactive processing, new 
development in polymer processing 
 
** SC237 891 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์1 
Seminar in Polymer Science I  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
1(1-0-2) 

 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา วางแผนการสัมมนาทางพอลิเมอร์ น าเสนอปากเปลา่ วิเคราะห์และตอบปัญหา
เกี่ยวกับงานวิจัยท่ีน าเสนอ ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
 Selecting topics or issues, planning seminars in polymers, oral presentation, clarifying and discussion for 
questions related to recently research publication in the field of interest 
 
** SC237 892 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์2 
Seminar in Polymer Science II  
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 891 

 
1(1-0-2) 

 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา วางแผนการสัมมนาทางพอลิเมอร์ขั้นสูง น าเสนอปากเปล่า วิเคราะห์และตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีน าเสนอ ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาที่ศึกษา 
 Selecting topics or issues, planning seminars in advanced polymers, oral presentation, clarifying and 
discussion for questions related to recently research publication in the field of interest 
 
* SC238 501 

พอลิเมอรผ์สมและคอมพอสิท   
Polymer Blends and Composites 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 501 

 
2(2-0-4) 

หลักการของพอลิเมอร์ผสม การละลายของพอลิเมอร์ ความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม การเตรียมพอลิเมอร์ผสม 
โครงสร้างและรูปร่างของเฟส ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ผสม สมบัติของพอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์เมทริก ตัวเสริมแรง  รอยต่อ
ระหว่างเมทริกกับตัวเสริมแรง พอลิเมอร์ไฮบริด สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิท 

Fundamentals of polymer blends, polymer solubility, miscibility of polymer blends, preparation of 
polymer blends, phase structure and morphology, characterizations of polymer blends, properties of polymer 
blends, polymer matrix, reinforcements, matrix-reinforcement interface, hydrid polymers, machanical properties 
of polymer composites 
 
** SC238 502 

เสถียรภาพและการสลายตัวของพอลิเมอร ์
Stability and Degradation of Polymers 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 502 

 
2(2-0-4) 

โครงสร้างและเสถียรภาพของพอลิเมอร์ ประเภทและกลไกของการย่อยสลาย สารเตมิแต่งส าหรับยบัยั้งการย่อยและเร่ง
การย่อยสลาย การสังเคราะห์พอลเิมอร์ที่ย่อยสลายได้ เทคนิคและการวิเคราะห์การย่อยสลาย การประยุกต์ และนโยบายการใช้พอลิ
เมอร์ที่ย่อยสลายได ้

Structure and stability of polymers, types and mechanisms of degradation, stabilization and sensitization 
additives, degradable polymer synthesis degradation techniques and analysis, applications and utilization  policies 
of degradable polymers 
 
* SC238 503 

พอลิเมอร์ชีวภาพ  
Bio-based Polymers 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

 นิยามและประวตัิศาสตร์ของพอลิเมอร์จากชีวมวล เคมีสเีขียว สมบตัิของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ พอลิเมอรไ์วนลิ 
พอลิเมอร์จากกรดแลกติกและแลกโตน พอลิเมอร์พวกเอสเตอร์และเอไมด์ พอลิเมอร์จากคาร์โบไฮเดรต พอลิเมอร์จากชีวมวลอื่นๆ 
(พอลิยูริเทน พอลิเมอร์จากแบคทเีรีย เรซินอิพ็อกซี การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์จากชีวมวล 

 Definition and history of bio-based polymers, green chemistry, properties of biodegradable polymers, vinyl-based 
polymers, lactic acid and lactone polymers, ester and amide polymers, carbohydrate-related polymers, other 
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polymer types (poly(urethane)s, polymers from bacteria, bio-based epoxy resins), applications of bio-based 
polymers 

 
** SC238 504 

เทคโนโลยีการยาง   
Rubber Technology  
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 501 SC237 504 

 
2(2-0-4) 

 ยาง ทฤษฎีการยืดหยุ่น  สมบัติและการพัฒนาของยางธรรมชาติ สมบัติและการพัฒนาของยางสังเคราะห์ สารเตมิแต่ง การ
เสรมิแรง  การผสม วลัคาไนเซชัน การขึ้นรูป การทดสอบ การประยกุต์ใช้ยาง แนวโน้มงานวิจัยด้านยาง 
 Rubber, elasticity theory, natural rubber properties and development, synthetic rubber properties and 
development, additives, reinforcement, mixing, vulcanization, processing, testing, application of rubber, research 
trend of rubber 
 
** SC238 505 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 
Advanced Polymer Synthesis  
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 502 

 
2(2-0-4) 

           การสังเคราะห์พอลเิมอรแ์บบควบคุม ครอบคลมุการสังเคราะห์แบบอะตอมทรานสเฟอร์แรดิคลัพอลิเมอไรเซชัน แบบไน
ตรอกไซด์เมดิเอตพอลิเมอไรเซชัน แบบรีเวิสซเิบิลแอดดิชันแฟรกเมนเตชันเชนทรานสเฟอร์พอลิเมอไรเซชัน แบบริงโอเพนนิงเมทะที
ซิสพอลิเมอไรเซชัน การสังเคราะห์เดนไดรเมอร ์ การกราฟท์พอลเิมอร ์ การออกแบบหมู่ฟังก์ชันท่ีปลายสายโซ่และโครงสร้างเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะ  

Controlled polymerizations including atom transfer radical polymerization (ATRP), nitroxide-mediated 
polymerization (NMP), reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT), ring-opening 
metathesis polymerization (ROMP), synthesis of dendrimers, polymer grafting, end-functionalization and structural 
design for specific applications 
 
* SC238 506 

พอลิเมอร์คอลลอยด์และอิมัลชัน   
Polymer colloids and emulsions 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 501 

 
2(2-0-4) 

หลักการของคอลลอยด์และอิมลัชัน  อิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน พอลิเมอร์คอลลอยด์ธรรมชาติ แรงพ้ืนผิวและเสถียรภาพ
ของพอลิเมอร์คอลลอยด์ วิทยากระแสของพอลิเมอร์คอลลอยด์ ลักษณะเฉพาะและการทดสอบพอลิเมอร์คอลลอยด์ การเกิดฟิลม์จาก
พอลิเมอร์คอลลอยด ์
 Fundamentals of colloids and emulsions, emulsion polymerization, natural polymer colloids, surface 
forces and stability of polymer colloids, rheology of polymer colloids, characterizations and testing of polymer 
colloids, film formation of polymer colloids 
 
** SC238 507 

วิทยากระแสของพอลิเมอร ์  
Rheology of Polymers  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

            การวิเคราะห์เชิงเวคเตอร์และเทนเซอร ์สมการสมดุล ความสัมพันธ์พื้นฐานของของแข็งยืดหยุ่นได้ ของเหลวหนืด และวัสดุ
หยุ่นหนืด วิทยากระแสของพอลิเมอร์และคอลลอยด ์

Vector and tensor analysis, balance equation, constitutive equations for elastic solids, viscous liquids 
and viscoelastic materials, rheology of polymers and colloids 
 
** SC238 508 

ปฎิบัติการพอลิเมอร์   
Polymer Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC237 501 SC237 502 

 
1(0-3-2) 
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            การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้นและแบบลูกโซ่อนุมูลอสิระ การหาน้ าหนักโมเลกลุของพอลิเมอร์ การวเิคราะห์ทางสเปกโท
รสโกปี การวิเคราะห์ทางความร้อน การวิเคราะห์น้ ายางธรรมชาต ิ การท ายางคอมพาวด์ การขึ้นรปูวัสดุแบบอัด สมบตัิเชิงกลและ
สัณฐานวิทยา  
 Step and free radical chain polymerizations, molecular weight determinations, spectroscopic 
techniques, thermal analysis, analysis of natural rubber latex, compounding, compression molding, mechanical 
property and morphology 
 
* SC238 509 

หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลเิมอร์   
Current Topics of Interest in Polymer Science and Technology 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

 หัวข้อเรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ซึ่งก าลังได้รับความสนใจจากนักวิจยัและนักศึกษา  
 Topics on polymer science and technology which are currently under interest of researchers and 
students 
 
* SC238 510 

เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ 
Fiber and Textile Technology 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 
2(2-0-4) 

กระบวนการผลติเส้นใยแบบหลอม  กระบวนการผลติเส้นใยแบบสารละลาย  สารตกแต่งส าเร็จส าหรับเส้นใย การดึงเส้น
ใย  ลักษณะเฉพาะของเส้นใย  การทดสอบเส้นใย   เส้นใยพอลเิอทิลีนเทเรฟแทเลต เส้นใยไนลอน เสน้ใยอะคริลิก เส้นใยพอลโิพรพิ
ลีน เส้นใยเรยอน เส้นใยธรรมชาต ิ การขึ้นรูปเส้นใยไม่ถักไม่ทอ  การขึ้นรูปเส้นใยความละเอยีดสูง การขึ้นรูปเส้นใยเชิงแสง  การขึ้น
รูปเส้นใยของพอลิเมอรผ์ลึกเหลว  

Melt-spinning processes, solution-spinning processes,  fiber finish,   drawing of fibers, characterization of  
fibers,  testing of  fibers, poly(ethylene terephthalate) fibers , nylon fibers, acrylic fibers, polypropylene fibers, 
rayon fibers, natural fibers,  spinning for nonwovens, spinning of ultra-fine fibers, spinning of optical fibers, spinning 
of thermotropic liquid-crystal polymers 
 
SC237 899 

วิทยานิพนธ์    
Thesis 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

 
36  หน่วยกิต 

การท าวิจัยและเขียนรายงานการวจิัยเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาที่สนใจทางพอลิเมอร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยอยู่ในความ
ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research conducting and report writing on a specific topic relevant to the field of interest in polymer 
science under the supervision of the thesis advisory committee 
 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล 

 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นายสิทธิพงษ์  อ านวยพานิชย์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.S. (Chemical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี 

2. นายชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemistry) 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (เคมี) 
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3. นางสาวปวีณา  ฆารไสว  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Organic Polymer 
Chemistry) 
วท.ม. (ปิโตรเคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 

4. นางสาวสุรางคนา  มาตย์วิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Polymer Science and 
Engineering) 
M.S. (Polymer Sci. and Eng.) 
B.A. (Chemistry) 

5. นางสาวนนทิภา สุพรรณไชยมาตย์  อาจารย ์ Ph.D. (Chemistry) 
M.Sc. (Chemistry) 
B.Sc. (Chemistry) 

6. นางโฉมศรี  ศิริวงศ ์  อาจารย ์ Ph.D (Materials Science and 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นายสิทธิพงษ์  อ านวยพานิชย์  รองศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.S. (Chemical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี 

2. นายชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemistry) 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (เคมี) 

3. นางสาวปวีณา  ฆารไสว  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Organic Polymer 
Chemistry) 
วท.ม. (ปิโตรเคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 

4. นางสาวสุรางคนา  มาตย์วิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Polymer Science and 
Engineering) 
M.S. (Polymer Sci. and Eng.) 
B.A. (Chemistry) 

5. 
นางสาวนนทิภา สุพรรณไชยมาตย์  

อาจารย ์ Ph.D. (Chemistry) 
M.Sc. (Chemistry) 
B.Sc. (Chemistry) 

6. นางโฉมศรี  ศิริวงศ ์  อาจารย ์ Ph.D (Materials Science and 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
ไม่ม ี

 
 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

             ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดยให้มีการเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การปฏิบัติการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูป
บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1 มีความรูด้้านทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
5.2.2 มีทักษะด้านปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
5.2.3 มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น และความคิดสร้างสรรค์   

5.3 ช่วงเวลา 
หลักสตูร แผน ก แบบ ก 1  
ภาคการศึกษา 1 ปีท่ี 1 เป็นต้นไป 
หลักสตูร แผน ก แบบ ก 2 
ภาคการศึกษา 1 ปีท่ี 2 เป็นต้นไป 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
           หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1    36 หน่วยกิต  

     หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2    15 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าแนะน าและปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน าแหล่งข้อมูลและ
วิธีการทดลองที่ถูกต้อง ก าหนดให้น าเสนอสัมมนาย่อยในกลุ่มวิจัย และก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลงานการท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ซึ่งมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

(รวมอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) ภายใน 1 ปีหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และก าหนดให้มกีารสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ภายใน 45 วันหลังจากนักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
วิทยานิพนธ์ โดยการจัดสอบต้องมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการต้อง
ประกอบด้วย (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น 1 การแต่งตั้งกรรมการ
สอบเค้าโครงและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
แต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์ และมีเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ร่วมด้วย 

แผน ก แบบ ก 1 มีผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ โดยแสดงความสามารถในด้านการศึกษาด้วยตนเองและมีความคิดริเริ่ม 
ผลงานวิจัยท่ีได้ควรก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 
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แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0 มีผลงานวิจัยในรูป
วิทยานิพนธท์ีแ่สดงถึงความสามารถในด้านการศึกษาด้วยตนเองและมีความคิดริเริ่ม ผลงานวิจัยท่ีได้ควรก่อให้เกิดความรู้ใหม่ พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceedinds) ที่ได้มาตรฐาน 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1.1 การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร  
การท างานร่วมกับผู้อื่น และความคิดสร้างสรรค์   

- มีการแบ่งกลุ่มท างานในรายวิชาปฏิบัติการ ซึ่งนักศึกษาต้องท าการทดลองที่
ต้องคิดวิเคราะห์ผลที่ได้และรายงานผล 
- การหาหัวข้อวิจัยที่สนใจเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ พร้อมการน าเสนอความ
แนวความคิดและวิธีการของงานวิจัย 
- การศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัย 

1.2 วินัยและความรบัผิดชอบ - จัดให้มีกิจกรรมที่มีการท างานร่วมกัน มีการแบ่งภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน และมีการรายงานผล 
- มีการรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธเ์ป็นระยะ 

1.3 คุณธรรมและจริยธรรม - สอนสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมในรายวิชาต่างๆ 
- จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้มคีุณธรรมและจริยธรรม  

1.4 ความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- ให้นักศึกษาฝึกการอ่านและท าความเข้าใจกับบทความวิชาการทีเ่ป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วน าเสนอในช้ันเรียน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ช้ีแนะเมือ่มีปัญหา 
- จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเขียน 
- ให้มีการเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการ
น าเสนอและรายงาน 
- น าเสนอบทความวิจัยในวิชาสมัมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

1.5 การเรียนรูด้้วยตนเอง - จัดการเรยีนการสอนที่นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยัอยู่เสมอ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 (1)   มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
 (2)   มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (3)   เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 (1)   สอดแทรกความรู้ด้านคณุธรรมและจรยิธรรมในช้ันเรียน   
 (2)   จัดให้มีคะแนนในส่วนของการรับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลา และความ   
ซื่อสัตย์ในการไมค่ัดลอกงาน หรือแบบฝึกหัด 
 (3)   แนะน าการก าจัดสารเคมี และปลูกฝังให้ตระหนักถึงปญัหาสิ่งแวดล้อม  
 (4)   เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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 (1)   ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
 (2)   ประเมินผลจากคะแนน ความรับผดิชอบการตรงต่อเวลาในการส่งงาน ที่ได้รบัมอบหมาย 

2.2 ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                     (1)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์
                 (2)   มีความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

       (3)   สามารถท าวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได ้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย ปฏิบัติการ อภิปราย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน และการน าเสนอในช้ันเรียน 

(2) การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
(3) การท าวิจัยและวิทยานิพนธ ์

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การท าแบบฝึกหัด การท า

รายงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  
(2) ประเมินจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
(3) การน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                   (1)   สามารถเข้าใจงานวิจัยและวิเคราะห์งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
                    (2)   สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเปน็ระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 (3)   สามารถสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละต่อยอดองค์ความรูไ้ด้ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน  
(2) การท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินจากการเขียนรายงานวิจัย บทความวิจัย  

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) สามารถท างานท่ีไดร้ับมอบหมายได้ด ี

                     (2) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี  
(3) มีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์และผูอ้ื่น 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจัดให้มรีายวิชาสมัมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) การจัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ปีละ 1 ครั้ง 
(4) การจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการเตรยีมความพร้อมด้านอัคคีภัย 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ในหลักสตูร ท่ีมีการส่งเสรมิให้ท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินจากผลการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
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(4) ประเมินจากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการเตรยีมความพร้อม 
                            ด้านอัคคีภัย 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               (1)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมลู ประมวลผล และวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข รวมทั้งน าเสนองานได้ 
                (2)  สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามาใช้ในงานวิชาการ/งานวิจัยได้ 
                (3)  สามารถสื่อสารในรูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งแบบปากเปล่าและรายงานได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาปฏิบัติการ สัมมนา และวิทยานิพนธ์  
(2) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
(3) การน าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4) การผลิตผลงานและเขียนรายงานวิจัย บทความวิจัยเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ สมัมนา และวิทยานิพนธ์  
(2) ประเมินจากรายงานและบทความวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ดูใน ภาคผนวก ก 

 
หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ . 2559 หมวดที่ 7 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมา

ใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้

เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น 
หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ . 2559 หมวดที่ 7 การวัดและ

ประเมินผลการศึกษาและหมวดที่ 9 การส าเร็จการศึกษา ยกเว้นข้อ 50.1 และข้อ 50.3  
3.1 นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนี้ จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ดังต่อไปนี้ 

- หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  มีผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ โดยแสดงความสามารถในด้านการศึกษาด้วยตนเองและมี
ความคิดริเริ่ม ผลงานวิจัยที่ได้ควรก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

- หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 มีผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ โดยแสดงความสามารถในด้านการศึกษาด้วยตนเองและมี
ความคิดริเริ่ม ผลงานวิจัยที่ได้ควรก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
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ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceedinds) ที่ได้มาตรฐาน 
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาทหน้าท่ีของ
อาจารย์มหาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั การสอน
สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อท่ีอาจารย์

ใหม่มีความรู้และถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสตูร 
1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดิหลกัสูตรอบรม
เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลติผลงานทางวิชาการ เป็น
ประจ าทุกป ี

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ดม้ีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมี
โอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผูร้่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสตูร หรือท าวิจยัการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรยีนการสอนใน
สาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ควบคุมก าหนดมาตรฐาน
ของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 12 ซึ่งหลักสูตรต้องมีการด าเนินการผ่านทุกข้อ หากไม่ผ่านเพียงข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโดยทันที เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามีดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ ์ การด าเนินงานในหลักสูตรนี ้
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 3 คน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร มีคุณวุฒิ ป.เอก ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน หรือขั้นต่ าปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรง หรือขั้นต่ าปริญญาโทที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ชีววิทยา มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พเิศษ ท่ีมีวุฒิข้ันต่ าปรญิญาโทที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสตูรที่เปดิสอน  

  มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ท าหน้าที่สอนใน
รายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
เฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ ์

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคณะ
แต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าท่ีร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการ
พิจารณาเค้าโครงรวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล
การท าวิทยานิพนธ์นั้น จะต้องมีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมผีลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ือยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งประธานกรรมการต้องเป็น
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา แบบ หลักสตูร แผน ก แบบ ก 1 
จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus 
จ านวน 1 เรื่อง ส่วนหลักสตูร แผน ก แบบ ก 2 จะต้องมี
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ หรือได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ใน
วารสารหรือ 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เช่น 
การพิจารณาเค้าโครง การใหค้ าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้ง
การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ ์

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ด าเนินการตามรอบหลักสูตรโดยต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิโดย ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั วนัที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 
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2. บัณฑิต  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อสะท้อน
ไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และ
คุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในข้อบ่งช้ีนี้ได้รับจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์ ได้ออกแบบแบบสอบถามให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านดังกล่าว แล้วจัดส่งให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน โดยการ
ประเมินบัณฑิตนั้น หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรอบปีการศึกษาท่ีได้รับการประเมิน 
2.2 การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินในตัวช้ีวัดนี้โดยการแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีหลักๆไว้ 3 ข้อ คือ 1) ระบบการรับนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ 3) ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ซึ่งได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.1 ระบบการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.1.1 ระบบการรับนักศึกษา 

 หลักสูตรมีการก าหนดรับนักศึกษาตามสัดส่วนแผนผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก าหนดไว้ที่ภาคต้น 10 คนและภาคปลาย 5 คนทุกปี โดยมีการก าหนดคุณสมบัติรับผู้เ ข้าศึกษาตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

ในแต่ละปีหลักสูตรจะเปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีสัมภาษณเ์ท่านั้น เนื่องจากกรรมการบริหารหลักสูตรในอดีตได้จัดให้มีการ
สอบข้อเขียนและพบว่านักศึกษามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ช่ึงเป็นวิชาเคมีประยุกต์ไม่มากนัก ท าให้ท าคะแนนได้น้อย แต่
เมื่อมาเข้าเรียนสามารถแสดงศักยภาพเชิงวิจัยได้ดี หลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว และปรับพื้นฐานให้
นักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 

กระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
3. จัดสอบสัมภาษณ์  โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  จ านวน 3 คน  
4. ประกาศผลสอบ 

หลักสูตรได้ด าเนินนโยบายประชาสัมพันธ์เชิงรุกเช่น road-show  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างๆที่มีในขณะเรียนเช่น  ทุน 
PERCH-CIC ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าลงทะเบียน เงินเดือน (4,200 บาท) โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 
3.00 ทุนกลุ่มวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนผู้ช่วยสอนและทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาควิชา 

นอกจากน้ียังจัดท าสื่อ Facebook ในช่ือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พอลิเมอร์ขอนแก่น เพื่อ
การประชาสัมพันธ์และตอบข้อค าถามที่เกี่ยวกับหลักสูตร 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ วิธีการอ่านบทความ 

ระเบียบวิธีวิจัยอย่างง่าย และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แนะน าให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานน้อยเข้าเรียนเพิ่มเติม 
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2.  จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพื่อช้ีแจงการเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน  กฎ  ระเบียบในการศึกษา  สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้  เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง  จัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
หลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพื่อความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
ก่อน -หลัง   หากผลประเมินอยู่ในระดับดีก็จะด าเนินกิจกรรมเพื่อ ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อไป 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได้ด าเนินการ ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาโทดังนี ้
1) หลักสูตรมีแผนงานโครงการ  (แผนปฏิบัติราชการ)  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  ท่ัวไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

มีระบบและขั้นตอนการด าเนินงานตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดยให้มีการบันทึก ประเมิน หลังจากเข้าพบ มีการรายงานความ

คืบหน้าของการวิจัย การน าเสนอบทความวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ให้ค าปรึกษาทั้งในเชิงวิชาการและทั่วไป และมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน าหลักสูตร การเบิกจ่ายสารเคมีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาควิชา 

4) จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน  ทักษะของนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ  เช่น  การหา
รายได้ระหว่างเรียน  การให้ทุนการศึกษา 

6) หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา  เช่น  มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า  
มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผน  มีขั้นตอนการด าเนินงาน   และการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน 

3.2.2 การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได้ด าเนินการในการควบคุมระบบการดูแลการให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญาโทดังนี้ 
1) แจกคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) มีการก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สอบประเมินความรู้ และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในกรอบเวลาที่

ก าหนด หากสอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่จนผ่าน 
3) ในภาคการศึกษาภาคสุดท้าย  นักศึกษาต้องลงทะเบียนส าหรับวิทยานิพนธ์และปิดเล่มวิทยานิพนธ์เมื่อสิน้ภาคการศกึษา  

หากไม่ผ่านจะให้  S=0 และต้องแก้ภายในเง่ือนเวลาที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
4) ส าหรับวิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้องส่งบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ในวันที่สอบปิดเล่ม  อาจารย์ที่ปรึกษาจะ

ช่วยปรับแก้บทความให้สามารถตีพิมพ์ได้  และแนะน าแหล่งตีพิมพ์ให้นักศึกษา 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได้ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
1) หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  โดยวางแผนการ

ด าเนินงานในกิจกรรมตามรับงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษาให้เพียงพอครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
2) มีการส ารวจความต้องการนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย  และจัดบุคลากรตามความสามารถดูแล

กิจกรรมตามความสามารถของนักศึกษา 
3) มีสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น   

 -ด้านคุณธรรมจริยธรรม : ด าเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตส านึกและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสรา้งจิตสาธารณะ  การธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และประชาคมโลก 
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 -ด้านความรู้ :  ด าเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา โครงการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing 
Camp”โครงการแนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพนักศึกษา 

 -ด้านทักษะทางปัญญา:  ด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม  โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 

 -ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ:  ด าเนินงานโครงการไหว้ครู โครงการบายศรีสู่ขวัญน้อง
ใหม่ และโครงการกีฬาสัมพันธ์ 

 -เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนทุนให้ 
 -สนับสนุนทุนการศึกษา เช่นโครงการผู้ช่วยสอน Teaching Assistant ร่วมคุมปฏิบัติการพื้นฐานให้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
 -มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
3.3  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  
 3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา และความพึ่งพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของนักศึกษาตลอดจน การ
ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยรายงานในเอกสารการประเมินตัวเองในระดับ
หลักสูตร (Self Assessment Report; SAR) ทุกปี โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปและประเด็นปัญหา 
ตลอดจนและหากลยุทธในการได้มาซึ่งจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษาที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในแต่ละปี เช่น เพิ่มช่องทางการรับ
นักศึกษา หรือ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหาทุนวิจัย และทุนการศึกษาของนักศึกษา เป็นต้น ส าหรับประเด็นความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษานั้น หลักสูตรได้ออกแบบแบบสอบถามที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องรายวิชาและ
เนื้อหาของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ จากนั้นอาจารย์บริหารหลักสูตรสรุป
ประเด็นความพึงพอใจมาก น้อย ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประเด็นสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งน าไปสู่การประชุมภาควิชาเพื่อวางแผนในการจัดซื้อจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักศึกษาในหลักสูตร 
4. อาจารย ์
 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ โดยมีวิธีการด าเนิน ดังนี้ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรมีการก าหนดการด าเนินการให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) การรับอาจารย์จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาอัตราก าลังของภาควิชาเคมี และคณะวิทยาศาสตร์  โดยค านึงถึงภาระงาน

สอน ความหลากหลายด้านวิจัย และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2) มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และเข้มแข็ง สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมทั้งใน

และต่างประเทศเช่นการจัดท า SAR และการอบรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร เป็นต้น 
3) มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนท่ีไม่ต่ ากว่า

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ในทางปฏิบัติหลักสูตรผ่านการก ากับโดยภาควิชาได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานการประเมิน 

4) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารงานเอกสารที่เพิ่มมากขึ้น ส าหรับหลักสูตรที่มีบุคลากรน้อย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการก ากับของภาควิชาจึงได้เสนอให้คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับคณะ โดยองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

4.1.2 ระบบบริหารอาจารย์ 
1) มีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
2) มีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการอุดมศึกษา  
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3) มีระบบและกลไกการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่  แผน
บริหารหลักสูตรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหา
ต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  

4) หลักสูตรมีระบบและกลไกอ้างอิงตามแผนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่แผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่  
แผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา   โดยมีการ
บรรจุโครงการที่ต้องด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  อย่างชัดเจน 

5) มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
6) มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
7) มีระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
8) มีระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
9) มีระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.1.3 ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์
 อาจารย์ใหม่ 
  มีโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ ในด้านเทคนิควิธีการสอน  การวัดประเมินผล  ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอน 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2) มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น มีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์

พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
3) มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
4) มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 
5) มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์  
 คุณภาพอาจารย์ถือว่าเป็นตัวบ่งช้ีที่สะท้อนถึงคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จึงก าหนดประเด็นที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาดังนี้คือ 
 4.2.1 ร้อยละของผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและ/หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ อาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร และ/หรอื อาจารย์ประจ าหลักสูตร (พิจารณาจากรอบปี
ปฏิทิน)  
4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
 ผลการประกันคุณภาพในตัวบ่งช้ีนี้ ต้องน าไปสู่อัตราก าลังอาจารย์ทีม่ีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศกึษาที่รับเข้ารับเขา้ใน
หลักสตูร ดังนั้นหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ก าหนดประเด็นการด าเนินงานส าคัญ 2 เรื่องคือ 

4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารจัดการและสรุปข้อมูลเพื่อรายงานอัตราก าลัง  โดยแสดงอัตราการคงอยู่และจะ

เกษียณในปีถัดไปเป็นประจ าทุกปี ซึ่งรายงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทราบ  
นอกจากนี้  กรรมการบริหารหลักสูตร  และภาควิชา  ได้มุ่งเน้นพิจารณาการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คงไว้ซึ่ง
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  ตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรได้เปิดด าเนินการ  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นต้องมีคุณวุฒิ  และมี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดไว้โดย  สกอ. 

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมหลักสูตรโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาเพื่อให้เกิดการ

บริหารงานที่โปร่งใส  และฟังความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน  อันเป็นการท าให้เกิดความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตรแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยประเด็นที่น ามาประชุมร่วมกันนั้น  เช่น  การวางแผน  ก ากับดูแลหลักสูตร  และ
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ประมวลผลการด าเนินการด้านต่างๆ  ได้แก่  การออกข้อสอบ  การคุมสอบ  การตรวจข้อสอบ  และรายงานจ านวนรับเข้าของ
นักศึกษาใหม่  ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ใหม่ที่จ าเป็นต่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร  โดยพิจารณาจากประวัติของ
การซ่อมแซมย้อนหลัง  และซักถามจากอาจารย์ผู้ใช้งาน  นอกจากนี้หลักสูตรยังได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอน  โดยประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ  ได้แก่  การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  กระบวนการบริหารหลักสูตร  และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  แล้วน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ต่อไป ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สามารถศึกษาแนวปฏิบัติตามที่ก าหนดในคู่มือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดพิมพ์  หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

ภาควิชา  และหลักสูตรได้ก าหนดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ผูส้อนในหลักสตูรทุกคน  ก่อนที่จะเปิดภาคเรียน  ใน
ทุกภาคการศึกษาของทุกปีการศึกษา  การก าหนดอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อบรรยาย  ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เปิดสอนใน
หลักสูตร  ท าโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของคุณวุฒิของอาจารย์ที่ตรงตามข้อก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558  และพิจารณาจากความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ด้านการวิจัยของอาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ก าหนดการบริหารจัดการหลักสูตรให้ครอบคลุม 3 ด้านคือ 1) 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผู้เรียน โดยมีการ
ด าเนินการดังนี ้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรได้ให้ความส าคัญต่อการปรบัปรุงสาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยก าหนดประเด็นท่ีแสดงการด าเนินงานดังน้ี  
 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระส าคัญในหลักสูตร 
 1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
 จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา และพอลิเมอร์
เป็นศาสตร์สาขาวิชาหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ต้องมีการผลิตทรัพยาการบุคคลที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิ
เมอร์เชิงลึกและเป็นปัจจุบันครอบคลุมความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การสังเคราะห์และการดัดแปรพอลิเมอร์ การขึ้นรูปพอลิเมอร์ การ
ผลิตวัสดุคอมโพสิตทั้งในระดับนาโน และไมโคร และสมบัติพอลิเมอร์ทั้งในด้านกายภาพและเคมี มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์กับงานวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการวิจัยเชิงลึกมากพอที่จะจาแนกปัญหาและทาวิจัย เพื่อจะนาไปสู่การแก้ปัญหา รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
 2. ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการการวิจัย
ทางด้านพอลิเมอร์ภายในสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล และมีมาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด  
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้  
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
 2) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
 3) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านงานวิจัยในเชิงลึกมากพอท่ีจะจาแนกปัญหา และทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้  
 4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 หลักสูตรมีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยหลักสูตรมีการพัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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 3. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 เสนอ
ต่ออาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ภายในระยะเวลา 60 วัน เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปีถัดไป 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรเดิมและน าข้อมูลจาก
การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของศิษย์เก่า (บัณฑิต) และนักศึกษาปัจจุบันตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ประกอบการ
พิจารณา เพื่อปรับ-เพิ่ม-ลด เนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ 
 2. น าข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารหลักสูตรของนานาชาติ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของหลักสูตร 
 3. ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 ใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง) 
 4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์จ า นวน 3 ท่าน เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะทั้งในแง่ จ านวนหน่วยกิตรวม รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
 5. ปรับแก้ไข แล้วเสนอต่อกรรมการประจ าคณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องท าบันทึกจัดส่งเอกสารรายละเอียดหลักสูตร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 6. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท า
หนังสือบันทึกจัดส่งเอกสารรายละเอียดหลักสตูร และเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้แจ้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามสาขาวิชาที่
สภาฯ แต่งตั้ง จ านวน 1 ช่ือ ไปพร้อมด้วย จากนั้นส านักบริหารและพัฒนาวิชาการจะด าเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เอง เมื่อได้รับผลการพิจารณาส านักฯ จะแจ้งคณะเพื่อด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

7. เมื่อไดร้ับเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับผดิชอบหลักสตูรด าเนินการแก้ไข (ถ้ามี) และท าบันทึกส่งเอกสารรายละเอียด
หลักสตูร และเอกสารประกอบการพิจารณาถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 

8. เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัแล้ว ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าบันทึกเอกสารรายละเอยีดหลักสูตร และ
เอกสารประกอบการพจิารณาถึง ส านักบริหารพัฒนาและวิชาการ เพื่อเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆให้
สอดคล้องกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

5.2.1 การก าหนดผูส้อน 
  1. ภาควิชาและหลักสตูร ด าเนินการประชุมเพื่อแบ่งภาระงานก่อนเปิดเทอม ทุกๆภาคการศึกษา และทุกปี
การศึกษา 
  2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร และกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดรายวิชาให้อาจารยผ์ู้สอน สอนกระจาย
ไปยังรายวิชาตา่งๆ ที่เป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสตูรได้เรียนรู้กับผูส้อนที่มีความหลากหลาย โดยก าหนดให้นักศึกษาควรได้
เรียนกับอาจารยผ์ู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา ยกเว้นบางรายวิชาที่ตอ้งอาศัยความสามารถและความเช่ียวชาญในหัวข้อเรื่องที่สอนซึ่ง
อาจมีจ านวนผูส้อนมากกว่า 3คน 
  3. การพิจารณาอาจารย์ผูส้อน จะค านึงถึงคุณวุฒิ ความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ หรือ
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ 

5.2.2 การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มอค. 3 และ มอค. 5) 
  1.อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรจัดท าปฏิทินแผนการด าเนินการจัดท า มอค. 3 ที่ระบุช่วงเวลาด าเนินการที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับปฏิทินของคณะ และได้แจ้งให้อาจารยผ์ู้สอนเข้าด าเนินการจัดท า มอค. 3 ก่อนเปิดเทอม หรือภายใน 2 
สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียน 
  2.การบริหารหลักสูตรก ากับให้ผูส้อนจัดท า มอค. 3 อาจารย์ผูส้อนสามารถปรับแกห้ัวข้อ และวิธีการวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ทุกปีการศึกษา ภาควิชาและหลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน เพื่อ
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เสนอกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อยา่งไร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง มอค. 3 ส าหรับการสอนในรอบปีการศึกษาต่อไป 
 5.2.3 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน  
 2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย  เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  

3. จากผลประเมินจากบณัฑิต นักศึกษาใหม่และอาจารย์ประจาหลกัสูตร ไดผ้ลสอดคล้องกันว่าอาจารย์มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน คิดค้นคว้าด้วยตนเองและมีการจัดรายวิชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผูส้อน 
การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ ์

นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นทางการในการปฐมนิเทศ โดยนักศึกษาจะเลือกท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามหัวข้อท่ีสนใจ และให้นักศึกษาหาอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ต้องการ จากนั้นจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยหลักสตูรจะพิจารณาดังนี้ 

1.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะค านึงถึงปริมาณงานอาจารย์ ไม่ให้เกิน 1:5 ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
หรือตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลัยประจ าปี 2558 อาจารย์ 1 ท่าน สามารถขยายการรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 10 กรณีที่นักศึกษา
เรียนแบบท าวิทยานิพนธ ์

2. การแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารยร์ะดับอดุมศึกษาที่สงักัดมหาวิทยาลยั มี
วุฒิปริญญาเอก หรือคณุวุฒิปริญญาโท ที่มีต าแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3. การแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะเน้นให้โครงสร้างกรรมการสอบมีความ
เหมาะสม โดยประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสตูรรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือคณุวุฒิปรญิญาโท ท่ีมีต าแหน่งวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป แต่ทั้งนี้กรรมการภายนอกต้องมีความช านาญ หรือเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อวิทยานิพนธ์น้ันๆ 
การช่วยเหลือ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. นักศึกษามีรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1-2 ครั้ง/ 6 เดือน 
2. หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยก าหนดให้นักศึกษาจัดท าบทความวิจัยในช่วงที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์

และน าผลงานวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการอนุมตัิเค้า
โครงวิจัยสามารถขอทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อไปน าเสนอผลงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือ วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการที่มีการรายงาน
การประชุม 

4. ศูนย์วิจัยทางเคมีวัสดุมีทุนสนับสนุนการเรียนและการท าวิจัย บัณฑิตวิทยาลยัมีการจัดสรรทุนท าวิทยานิพนธ์และการ
ตีพิมพบ์ทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

5.หลักสูตรได้ผลักดัน และสนับสนนุให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่ได้มีการ
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินการใหค้รอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ในเรื่องการประเมินผู้เรียนดงัต่อไปนี ้

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์ได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนทั้ง 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ตามกระบวนการดงันี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบตามหลักสตูร ก ากับติดตาม การเรยีนการสอนรายวิชาตามทีร่ะบไุว้ใน มคอ. 3 โดยแจ้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ให้เข้าด าเนินการจัดท า มคอ. 3 ก่อนเปิดเทอมหรืออย่างช้าภายใน 2 สัปดาหห์ลังการเปดิเทอม โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (TQF: Thailand Qualification 
Framework) ผ่านทาง website http://tqf.kku.ac.th/_system/00_Public/login.php 
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 2) อาจารยผ์ู้สอนท าหน้าที่ประเมนิผลการเรยีน การสอน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 จากนั้นด าเนนิการจัดท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ มคอ.5 โดยสรุป ประเด็น หรือปัญหาทีไ่ด้พบจากการเรียนการสอน เพื่อน าปัญหาเหล่านั้น ไปปรับแกไ้ขเพื่อ
จัดท า หรือเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของ มคอ.3 ของรายวิชานั้นๆ ท่ีจะเปิดสอนในรอบปีถัดไป 
 3) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผ์ู้สอน ผ่านระบบการประเมินของส านักทะเบยีน (http://reg.kku.ac.th) 
 4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรด าเนินการแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนการวิชาของนักศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชาเปรยีบเทียบ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการจากภายนอกหลักสตูร 1 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 5) ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร พิจารณาให้เห็นชอบการทวนสอบ และน าข้อเสนอแนะจากผลการทวนสอบไป
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูผู้้เรียนท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการ
ปรับปรุงเนื้อหาของ มคอ.3 เพื่อให้เหมาะสมกับการประมวลผลในปีถัดไป 
 6) หลักสูตรจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 เพื่อประเมินหลักสตูรซึ่งจะด าเนินการเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาท่ี 2 ภายในระยะเวลา 60 วัน 
 5.3.2 การตรวจสอบประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
 1) ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนอาจารย์ ผ่านระบบการประเมินของส านักทะเบียน 
(http://reg.kku.ac.th) 
 2) ส าหรับการประเมินผลการตัดเกรดในรายวิชาของหลักสูตร โดยหลักสตูรได้ด าเนินการพิจารณาการตัดเกรดร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อนร่วม ในทุกรายวิชา โดยพิจารณาจากข้อมลูย้อนหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ผิดปกติของเกรดในรายวิชานั้นๆ เมื่อพิจารณาเรยีบร้อยแล้วจึงส่งใหก้รรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ รับรองผลการตัดเกรดอีกครั้ง 
ก่อนส่งไปยังส านักทะเบียน เพื่อด าเนินการแจ้งเกรดแก่นักศึกษาต่อไป 
 5.3.3 การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 
 1) ผู้รับผิดชอบหลักสตูรด าเนินการจัดท าปฏิทินแผนการด าเนินการจัดท า มคอ.5 โดยระบุช่วงเวลาด าเนินการที่ชัดเจน 
และสอดคล้องกับปฏิทินของคณะ และได้แจ้งให้อาจารยผ์ูส้อนเข้าด าเนินการจดัท า มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา 
 2) ประธานหลักสูตรจัดท าผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 เพื่อประเมินหลักสูตร โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในระยะเวลา 60 วัน เมือ่สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 โดยจัดท าแบบสอบถามนักศึกษาปัจจบุัน นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย และ
บัณฑิต ตลอดจนแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อรวบรวมและสรปุประเด็นข้อเด่น ข้อด้อย และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อใช้ส าหรับ
ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการของหลักสูตรในปีถัดไป 
 5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 
 1. หลักสูตรแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในงานท่ีนักศึกษาท าวิจัย และท างานเป็น
อาจารย์ประจ าสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณวุฒิปรญิญาเอก หรือปรญิญาโท ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกท าหน้าท่ีเป็นกรรมการสอบ ให้ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบ และปรับปรุงการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
 2. ส าหรับเกณฑ์ในการประเมินนัน้ หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ประกอบด้วยหวัข้อหลัก 3 หัวข้อคือ 
 1) การน าเสนอวิทยานิพนธ์ซึ่งรวมถึง วิธีการน าเสนอ ความสามารถในการตอบค าถาม ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ชัดเจนว่า
นักศึกษามีความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจัยมากน้อยแคไ่หน 2) การปฏบิัติงานวิจัย และ 3) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
จากนั้นจะมีการประชุมกลุ่มกรรมการเพื่อพิจารณาประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ว่าควรจะให้ผ่านในระดับดเียี่ยม ดี หรือ
ผ่าน โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่กรรมการเป็นผู้ให้ โดยหากสอบผ่านต้องมีคะแนนเฉลี่ย มากกว่า 60% และสอบได้ในระดับดี
เยี่ยม และ ดี ต้องได้คะแนนในระดับ 70 และ 80% ขึ้นไป ตามล าดบั กรรมการบันทึกประเด็นต้องแกไ้ขและปรับปรุง ท่ีเกี่ยวข้องใน
เนื้อหาของเล่มวิทยานิพนธ ์
 3. เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จ ต้องรีบด าเนินการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ ตามที่มีบันทึกในประเด็นการแก้ไขของกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนน าส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 45 วัน หลังสอบ เพื่อ
ด าเนินการตรวจแก้ไขรูปเล่ม ก่อนเข้าเล่มจริงต่อไป 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ระบบการด าเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เน้นการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อน ามาซึ่งความคิด 
และพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการท าวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการเรียนท าวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการ บริการจัดหาเอกสารข้อมลู
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและท าวิจัย ได้แก่ หนังสือ วารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดซื้อฐานข้อมูลที่ส าคัญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิจัย รวมทั้งจัดอบรมให้นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้งานฐานข้อมูลเหล่านั้นได้ จัดอัตราก าลังเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์และบุคลากร ส าหรับ
ทรัพยากรต่างๆที่ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

(1) หนังสือ 
ภาษาไทย     จ านวน  2,794 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ    จ านวน  2,363 รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย     จ านวน  78 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ    จ านวน  56 รายการ 

(3) โสตทัศนวัสด ุ
วีดิทัศน์ และ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์   จ านวน  62 รายการ 

(4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals และอื่นๆ) ประกอบด้วย 
4.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) ระบบออนไลน์ ได้แก่ 
 1. Dissertation Abstract Online  

2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ 
3. Sci Finder 

4.2 ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (Full Text Database) ได้แก่ 
 1. AAAS (Science online)  

2. ACS (American Chemical Society Journal) 
3. CAS (Biological online abstract) 
4. AIP 
5. APS (American Institute of Physics) 
6. ACM Digital Library 
7. ASTM 
8. Academic Search Premier 
9. Cambridge Journals Online 
10. Dissertaion Abstracts Online  
11. H.W.Wilson 
12. ISI Web of Science 
13. SpringerLink 
14. Nature Online 
15. ProQuest Agriculture Journals 
16. Science Direct 
17. Project Eculid 

 4.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเตม็ (E-Thesis) 
1. ProQuest Dissertations and Thesis: Full Text 
2. KKU E-Theses 
3. TDC (Thai Digital Collection) 
4. STKS Thai Thesis Online 
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5. Digital Research Information Center by NRCT 
6. CHE PDF Dissertation Full Text  

 4.4 ฐานข้อมูล E-Book 
1. E-book-E-book ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางอาหาร ม.เกษตรศาสตร ์
2. Mcgraw-hill-thai-e-book-McGraw-Hill Thai E-bbok 
3. CRCnetBASE 
4. SpringerLink eBooks 
5. Knovel 
6. ScienceDirect Ebooks 
7. 2eBook (ภาษาไทย) 
8. E-book ด้านการเกษตร 
9. บริการแนะน า e-book แยกตามสาขาวิชา 
10. Matichon e-Library 

 
 นอกจากนี้ ภาควิชาได้ด าเนินการจัดหาห้องประชุมขนาดเล็ก บรรจุ 10 ที่นั่ง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บรรยาย
จ านวน 3 ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยการบรรยายได้แก่ คอมพิวเตอร์ LCD projector และ 3D projector ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนของหลักสูตร อาจารย์ทุกคนในภาควิชามีพื้นที่ส่วนตัวส าหรับท าการวิจัย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าใช้งานในพื้นที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาควิชาจัดหาสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษาในการ
ท าวิจัยโดยผ่านระบบการประชุมอาจารย์ในหลักสูตร และแยกจัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตร์บางชนิดให้กับนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  เ ช่ น  X-ray diffractometer, Fourier transform spectrometer, Autoclave, Hot air oven แ ล ะ 
Spectrophotometer เป็นต้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการท างานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ภาควิชายังจัด
ห้องปฏิบัติการกลางที่ใช้ส าหรับการท าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจัดวางเครื่องมือที่ส าคัญต่อการท าวิจัยของนักศึกษา
ทั้งเครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือช้ันสูง เช่น Refrigerated centrifuge, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 
Gas Chromatography, Thermal gravimetry analysis (TGA), Gel permeation chromatrography (GPC) และ Differential 
scanning calorimeter (DSC) เป็นต้น ให้กับนักศึกษา เพื่อสามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
7. ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสตูร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอยีด
การด าเนินงานดังนี ้

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกัน 
2) มีการจัดท าแผนการสอน หรือบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ.3 ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบ

ครบทุกรายวิชา 
3) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 โดยเน้นในส่วนของการจัดท าข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
5) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
6) ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนโดยนักศึกษา ในแต่ละรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.58 จากคะแนนเต็ม 

5 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.58 จากคะแนนเตม็ 5 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 



มคอ.2  

-33- 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นจาก

การใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกนั 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสตูร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมลูมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรยีน 
การจัดการเรยีนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมยั ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสตูรโดยศิษยเ์ก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการศึกษาในหลักสตูรไปใช้ใน
การท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ส ารวจความพึงพอใจและความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บณัฑิต เกีย่วกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีจ านวน 12 ตัวช้ีวัดตามที่ สกอ ก าหนด เพื่อการประกันคณุภาพ

หลักสตูร และการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี (ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผูส้อน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และ
หรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนนิการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า 
และโดยผู้ใช้บณัฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแกไ้ขปรับปรุงหลักสตูร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิง ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3)  (1) (2) (3) (1) (2)  (3)  (1) (2) (3)  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-วชิาบังคับ 

* SC237 501   
Structures of Polymers 

               

** SC237 502   
Principles of 
Polymerization 

               

** SC237 503 
Polymer 
Characterizations 

               

* SC237 504  
Properties of Polymers 

               

** SC237 505 
 Polymer Processing  

               

** SC237 891  
Seminar in Polymer 
Science I 

               

** SC237 892  
Seminar in Polymer 
Science II 

               

** SC237 899  Thesis                
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-วชิาเลือก 

* SC238 501 
Polymer Blends and 
Composites 

               

** SC238 502 
Stability and 
Degradation of 
Polymers 

               

* SC238 503 
Bio-based Polymers 

               

** SC238 504 
Rubber Technology 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิง ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3)  (1) (2) (3) (1) (2)  (3)  (1) (2) (3)  
** SC238 505 
Advanced Polymer 
Synthesis 

               

* SC238 506 
Polymer Colloids and 
Emulsions 

               

** SC238 507 
Rheology of Polymers 

               

** SC238 508 
Polymer Laboratory 

        
       

* SC238 509 
Current Topics in 
Polymer Science and 
Technology 

               

* SC238 510  
Fiber and Textile 
Technology 

               

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวชิาการและหรือวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ รูจ้ักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2. ด้านความรู้ด้าน 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
2.2 มีความเชี่ยวชาญสามารถปฏบิัตงิานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
2.3 สามารถท าวิจัยในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถเข้าใจงานวิจัยและวิเคราะห์งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
3.3 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถท างานทีไ่ด้รับมอบหมายได้ดี 
4.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี 
4.3 มีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์และผู้อืน่ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์เชิงตัวเลข รวมทั้งน าเสนองาน
ได ้
5.2 สามารถสบืค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามาใช้ในงานวิชาการ/งานวิจัยได้ 
5.3 สามารถสื่อสารในรูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจยั ทั้งแบบปากเปล่าและรายงานได้ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นาย สิทธิพงษ์  อ านวยพานิชย์ 
Mr. Sittipong Amnuaypanich 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 
2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี      วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์        ไทย    2536 
ปริญญาโท M.S. (Chemical Engineering)    Lehigh University       U.S.A.    2543 
ปริญญาเอก Ph.D. (Chemical Engineering)    Lehigh University       U.S.A.    2546 

  
3. ผลงานทางวิชาการ  

3.1 งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ 
1. Narkkun T.; Jenwiriyakul W.; Amnuaypanich S. Dehydration performance of double-network 

poly(vinyl alcohol) nanocomposite membranes (PVAs-DN). J. Membr. Sci. 2017, 528, 284–
295. 

2. Naowanon W.; Chueachot R.; Klinsrisuk S.; Amnuaypanich S. Biphasic synthesis of amine-
functionalized mesoporous silica nanospheres (MSN-NH2) and its application for removal of 
ferrous (Fe2+) and copper (Cu2+) ions, Powder Technol., (2016), 
doi.org/10.1016/j.powtec.2016.09.014. (In press) 

3. Boonmee M.; Cotano O.; Amnuaypanich S.; Grisadanurak N. Improved Lactic Acid Production 
by In Situ Removal of Lactic Acid During Fermentation and a Proposed Scheme for Its 
Recovery. Arab J. Sci. Eng. 2016, 41, 2067-2075. 

4. Pinitsoontorn S.; Sriplai N.; Chomphusor A.; Amnuaypanich S.; Maensiri S. Ferromagnetism in 
Metal-Free Polymers. IEEE Magn. Lett. 2015, 6, 1000104. 

5. Khoonsap S.; Supanchaiyamat N.; Hunt A. J.; Klinsrisuk S.; Amnuaypanich S. Improving Water 
Selectivity of Poly(vinylalcohol)(PVA) – Fumed silica (FS) Nanocomposite Membranes by 
Grafting of Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) on Fumed Silica Particles. Chem. Eng. 
Sci. 2015, 122, 373-383. 

6. Samart C.; Prawingwong P.; Amnuaypanich S.; Zhang H.; Kajiyoshi K.; Reubroycharoen P. 
Preparation of Poly (acrylic acid) Grafted-mesoporous Silica as pH-responsive Releasing 
Material. J. Ind. Eng. Chem. 2014, 20, 2153–2158. 

7. Khoonsap S.; Narkkun T.; Ratphonsan P.; Klinsrisuk S.; Amnuaypanich S. Enhancing the Grafting 
of Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) on Silica Nanoparticles (SiO2-g-PHEMA) by the 
Sequential UV-induced Graft Polymerization with a Multiple-UV irradiation. Adv. Powder 
Technol. 2014, 25, 1304-1310. 

8. Wongthep W.; Srituileong S.; Martwiset S.; Amnuaypanich S. Grafting of Poly(vinyl alcohol) on 
Natural Rubber Latex Particles. J. Appl. Polym. Sci.  2013, 127, 104-110.  

3.2 บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
1. พันธกานต์ แก้วอาษา, ปวีณา ฆารไสว, สิทธิพงษ์ อ านวยพานิชย์, ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์. 

การเตรียมเยื่อเลือกผ่านจากยางธรรมชาติกับไอออนของโลหะเพื่อใช้ในการแยกของผสมที่มีเบนซีนและไซ
โคลเฮกเซน. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีท่ี 13 (2556) : 27-45.   
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3.3 ต าราหรือหนังสือ 
1. สิทธิพงษ์ อ านวยพานิชย์. วิทยากระแส (Rheology). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

2556, 250 หน้า 
 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา    19   ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
312 355  Chemical Processes in Industry 
313 354  Chemical Processes in Industry I 
313 355  Chemical Processes in Industry II 
313 491  
313 499  

Seminar 
Senior Project 

ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
343 351  Principles in Chemical Processes 
       
       ระดับปริญญาโท 

 

312 751 Structures and Properties of Polymers 
312 753 
312 855 
312 899 

Polymer Characterizations 
Rheology of Polymer 
Thesis 

      ระดับปริญญาโท (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
SC237 501 Structures of Polymers 
SC237 503 Polymer Characterizations 
SC238 507 Rheology of Polymers 
SC238 506 
SC237 891  
SC237 892  
SC237 899 

Polymer Colloids and Emulsions  
Seminar in Polymer Science I 
Seminar in Polymer Science II 
Thesis 
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นายชูศักดิ์  พูนสวัสดิ์ 
Mr. Choosak Poonsawat 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ        ชื่อปริญญา   ชื่อสถาบัน     ประเทศ             ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี     วท.บ. เกียรตินยิมอันดับ 1 (เคมี) มหาวิทยาลยัขอนแก่น       ไทย        2533 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Chemistry)   University of Manchester  

Institute of Science          UK                   2538 
and Technology (UMIST)       

         Cert. in Advanced   The Federal Republic of Germany     Germany        2541 
         Professional Training in  
         Plastics Technology 
         Cert. in Technical   Queensland University of                 Australia               2543 
         Development                    Technology and Adeleide University                 

   
 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ 

1. Ratphonsan, P.;  Poonsawat, C.; Khansawai, P. and Amnuaypanich, S. Grafting of poly(2- 
Hydroxyethyl Methacrylate) on Natural Rubber (NR-g-PHEMA): Characterizations and Water  
Sorption Selectivities of NR-g-PHEMA Membranes. J. Applied Membrane Science and 
Technology. 2009, 9, 37-44. 

2. Patthana, J.;  Poonsawat C. and Amnuaypanich, S.  Preparation and Characterization of Zeolite-
Filled Natural Rubber/poly(vinyl alcohol) Semi-IPN membranes. J. Applied Membrane Science 

and Technology. 2008, 7, 23-29. 
3. Panpoom S.; Klinsrisuk S.; Martwiset S.; Poonsawat C. Polymerization of fibrous and high 

molecular weight polyethylene using MgCl2/SBA-16/TiCl4. Part. Aerosol Res., 2015, 11, 107-113. 
3.2 บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1. พันธกานต์ แก้วอาษา, ปวีณา ฆารไสว, สิทธิพงษ์ อ านวยพานิชย์, ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์. 
การเตรียมเยื่อเลือกผ่านจากยางธรรมชาติกับไอออนของโลหะเพื่อใช้ในการแยกของผสมที่มีเบนซีนและไซโคล
เฮกเซน. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีท่ี 13 (2556) : 27-45.   

3.3 ต าราหรือหนังสือ 

 

                    ไม่มี 
 

 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอดุมศึกษา  22  ปี 
 

5.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 
SC237 501 Structures of Polymers 
SC237 503 Polymer Characterizations 
SC237 504 Properties of Polymers 
SC238 506 Polymer Colloids and Emulsions  
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SC237 891  
SC237 892  
SC237 899 

Seminar in Polymer Science I 
Seminar in Polymer Science II 
Thesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว ปวีณา ฆารไสว 
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Miss Paveena Khansawai 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)     ชื่อสถาบัน    ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์          ไทย     2531 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ปิโตรเคมี)       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ไทย     2535 
ปริญญาเอก Ph.D. (Organic Polymer Chemistry)  

 
      University of Edinburgh           UK     2543 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ 
          ไม่มี 
3.2 บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1. พันธกานต์ แก้วอาษา, ปวีณา ฆารไสว, สิทธิพงษ์ อ านวยพานิชย์, ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์. 
การเตรียมเยื่อเลือกผ่านจากยางธรรมชาติกับไอออนของโลหะเพื่อใช้ในการแยกของผสมที่มีเบนซีนและไซโคล
เฮกเซน. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีท่ี 13 (2556) : 27-45.  

3.3 ต าราหรือหนังสือ 

 

       ไม่ม ี
3.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

1. Muchalin Y. : Paveena K.; Sittipong A. Molecular Weight Enhancement by Chain Extending of 
Poly(L-lactic acid). Pure and Applied Chemistry International conference 2014 (PACCON2014). 
710-713. 

2.  Pavara D.;  Paveena K.;  Sittipong A. Synthesis of Polycaprolactone (PCL) by Ring Opening 
Polymerization and Using 1,6-Hexamethylene diisocyanate (HMDI) as a Chain Extender. Pure 
and Applied Chemistry International conference 2014 (PACCON2014). 737-740. 

 
3.4   ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา    23   ปี 
 
3.5   ภาระงานสอน 

ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
 

ระดับปริญญาโท-เอก  
      รหัสวิชา      ชื่อวิชา 
     312 752      Principles of Polymerization 
     312 753            Polymer Characterization 
     312 754           Polymer laboratory 
     312 854      Stability and Degradation of Polymers 
     312 891            Seminar I 
     312 892           Seminar II 
     312 893            Seminar III 
 
ระดับปริญญาโท (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 



มคอ.2  

-43- 

      รหัสวิชา      ชื่อวิชา 
      SC237 502       Principles of Polymerization 
      SC237 503       Polymer Characterization 
      SC238 508       Polymer laboratory 
      SC238 502       Stability and Degradation of Polymers  
      SC237 891  
     SC237 892  
     SC237 899 

    Seminar in Polymer Science I 
    Seminar in Polymer Science II 
     Thesis 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุรางคนา  มาตย์วิเศษ 
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Miss Surangkhana Martwiset 
 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
2.  ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี B.A. (Chemistry) Mount Holyoke College USA 2546 
ปริญญาโท M.S. (Polymer Science and 

Engineering) 
University of Massachusetts-

Amherst 
USA 2548 

ปริญญาเอก Ph.D. (Polymer Science and 
Engineering) 

University of Massachusetts-
Amherst 

USA 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ 
1. Martwiset S.; Chaisaward K.; Treepet S.; Tayraukham P. Proton conducting membranes based 

on poly(acrylonitrile-co-styrene sulfonic acid) and imidazole. Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 
42, 6918-6925. 

 2. Panpoom S.; Klinsrisuk S.; Martwiset S.; Poonsawat C. Polymerization of fibrous and high 
molecular weight polyethylene using MgCl2/SBA-16/TiCl4. Part. Aerosol Res., 2015, 11, 107-
113. 

 3. Panawong C.; Pandhumas T.; Youngme S.; Martwiset S. Enhancing performance of optical 
sensor through the introduction of polystyrene and porous structures. J. App. Polym. Sci., 
2015, 132, 41759. 

 4. Boonpoo-nga R.; Sriring M.; Nasomjai P.; Martwiset S. Electrospun fibers from polyvinyl 
alcohol, poly(styrene sulfonic acid-co-maleic acid) and imidazole for proton exchange 
membranes. ScienceAsia, 2014, 40, 232-237. 

 5. Martwiset S.; Nijpanich S.; Banturngsaksiri A.; Sriring M.; Pandhumas T.; Youngme S. Pyrene-
doped electrospun PMMA-PVC fibers for ferric ion detection. J. App. Polym. Sci., 2013, 130, 
3205-3211. 

 6. Wongthep W.; Srituileong S.; Martwiset S.; Amnuaypanich S.. Grafting of poly(vinyl alcohol) 
on natural rubber latex particles. J. App. Polym. Sci., 2013, 127(1), 104-110. 

 
3.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 -ไม่มี- 
 

3.3 ต าราหรือหนังสือ 
 -ไม่มี- 

 
3.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 
 -ไม่มี- 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
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5.  ภาระงานสอน 

ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
312 106 General Chemistry Laboratory 
312 108 Fundamental Chemistry 
312 355 Chemical Processes in Industry II 
343 102 Chemistry Laboratory 
343 353 Polymer Science 
343 491 Seminar in Chemistry 

 
ระดับปริญญาโท 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
312 752 Principles of Polymerization 
312 753 Polymer Characterization 
312 754 Polymer Laboratory 
312 857 Advanced Polymer Synthesis 
312 891 Seminar I 
312 892 Seminar II 
312 899 Thesis 

 
ระดับปริญญาโท (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
SC237 502 Principles of Polymerization 
SC237 503 Polymer Characterization 
SC238 505 Advanced Polymer Synthesis 
SC238 508 Polymer Laboratory 
SC237 899 Thesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ 
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Nontipa Supanchaiyamat 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 
2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี B.Sc. (Chemistry) University of Strasbourg France 2549 
ปริญญาโท M.Sc. (Chemistry) University of Strasbourg France 2551 
ปริญญาเอก Ph.D. (Chemistry) University of York UK 2556 

  
3. ผลงานทางวิชาการ   

3.1. งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ 
1. Supanchaiyamat, N.; Shuttleworth, P. S.; Sikhom, C.; Chaengkham, S.; Yue, H.-B.; Fernandez-
Blazquez, J. P.; Budarin, V. L.; Hunt A. J., Bio-based carbonaceous composite materials from 
epoxidised linseed oil, bio-derived curing agent and starch with controllable functionality, RSC Adv., 
2017, 7, 24282. 
2. Attard, T. M.; McElroy, C. R.; Gammons, R. J.; Slattery, J. M.; Supanchaiyamat, N., Kamei; C. L. A., 
Dolstra, O.; Trindade, L. M.; Bruce, N. C.; McQueen-Mason, S. J.; Shimizu, S.; Hunt  A. J., Supercritical 
CO2 extraction as an effective pre-treatment step for wax extraction in a miscanthus biorefinery, 
ACS Sustainable Chem. Eng. 2016, 11(4), 5979-5988. 
3. Khoonsap, S.; Supanchaiyamat, N.; Hunt, A. J.; Klinsrisuk, S.; Amnuaypanich, S. Improving water 
selectivity of poly (vinyl alcohol) (PVA) – Fumed silica (FS) nanocomposite membranes by grafting 
of poly (2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) on fumed silica particles. Chem. Eng. Sci., 2015, 122, 
373-383. 
4. Supanchaiyamat, N.; Hunt, A.J.; Shuttleworth, P.S.; Ding, C.; Clark, J.H.; Matharu, A.S.  Bio-based 
thermoset composites from epoxidised linseed oil and expanded starch, RSC Adv., 2014, 4(44), 
23304-23313. 
3.2 บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ไม่ม ี
 

3.3 ต าราหรือหนังสือ 
1. P. S. Shuttleworth and N. Supanchaiyamat, in The Economic Utilisation of Food Co- 
Products, eds. A. Kazmi and P. S. Shuttleworth, RSC Publishing, Cambridge, 2013. 

  
3.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

 ไม่ม ี
  
4. ประสบการณ์การสอนระดับอดุมศึกษา    2 ปี 10 เดือน 
 
5. ภาระงานสอน 

ภาระงานร่วมสอนที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
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343 362 
343 451 
343 452 
343 455  

Materials and nanotechnology 
Chemical processes in industry 
Petrochemical industry 
Green chemistry and its application in cosmetic industry 

343 491  
343 499  

Seminar 
Senior Project 

       
       ระดับปริญญาโท 

 

312 751 Structures and Properties of Polymers 
312 753 
312 899 

Polymer Characterizations 
Thesis 

      ระดับปริญญาโท (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
SC237 501 Structures of Polymers 
SC237 503 
SC237 504 

Polymer Characterizations 
Properties of Polymers 

SC238 503 Bio-based Polymers 
SC238 508 
SC237 899 

Polymer Laboratory  
Thesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางโฉมศรี  ศิริวงศ์ 
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MrS. Chomsri Siriwong 
 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
เอก Ph.D. (Materials Science and engineering) มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2557 
โท M.Eng. (Chemical engineering) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย 2548 
ตรี B.Sc. (Chemistry) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไทย 2543 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 งานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ   

1. Siriwong C., Sae-oui P., and Sirisinha C. Performance Comparison of Various Surface Modifying 
Agents on Properties of Silica-filled Neoprene Rubber. Rubber Chem Technol, 2017, 90(1), 146-
158. 

2. Siriwong C., Sae-oui P., and Sirisinha C., "Comparison of Coupling Effectiveness among Amino-, 
Chloro-, and Mercapto Silanes in Chloroprene Rubber. Adv. Mater. Res. 2013, 747: 530-533. 

 
3.2 บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1. Chomsri Siriwong, The use and toxicity of the filler reinforcrment, KKU SCi. J. 2015, 43(4), 579-
594. 

 
3.3 ต าราหรือหนังสือ 

1. โฉมศรี ศิริวงศ์ และ ปฐมพงศ์ พันธ์กมล (2558) ยาง: เคมีและเทคโนโลยี (Chemistry and Technology of 
Rubber). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 164 หน้า 

2. โฉมศรี  ศิริวงศ์ (2557) การถ่ายโอนมวลสารและกระบวนการกลั่น  เอกสารประกอบการสอนวิชา 343 451 
หลักการส าคัญในกระบวนการเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 167 หนา้ 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอดุมศึกษา  9  ปี 1 เดือน 
 

5. ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
ระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
312 355  Chemical Processes in Industry 
313 354  Chemical Processes in Industry I 
313 355  Chemical Processes in Industry II 
313 491  
313 499  

Seminar 
Senior Project 

ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
343 351  Principles in Chemical Processes 
343 453 Chemistry and Technology of Rubber 
       
ระดับปริญญาโท 
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312 754 Polymer laboratory 
312 753 
312 951 
312 899 

Polymer Characterizations 
Rubber Technology 
Thesis 

      ระดับปริญญาโท (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

SC238 508 Polymer Laboratory  
SC237 891  Seminar in Polymer Science I 
SC237 892 Seminar in Polymer Science II 
SC238 504 Rubber Technology 
SC237 503 Polymer Characterization  
SC237 899 Thesis 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
คณะวิทยาศาสตร ์
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่23/2560) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรยีนข้าม

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก ช 
      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) 

    เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก ซ 
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสตูร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

1.  องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

 ตัวชี้วัดผลการด าเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิมี 7 ตัว ดังนี ้
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรร่วมกัน 
2. มีการจัดท าแผนการสอน หรือบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ในมคอ.3 หรือมคอ.4 ได้อย่างสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
มคอ.5 และ มคอ.6 โดยเน้นในส่วนของการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
5. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
6. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชามีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
7. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
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ภาคผนวก ฌ 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร หรอืรายงานผลการศกึษาความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)                                                               
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 
รายงานผลการประเมินนี้   แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1 สรุปผลการประเมินหลักสตูรฯ โดยมหาบัณฑติสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่ส าเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรฯ และเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัรในปี พ.ศ. 2558-59  

ตอนที่  2 สรุปผลการประเมินหลักสตูรฯ โดยผู้ใช้บัณฑติ  
……………………………………………………….. 

 
ตอนที่  1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดยมหาบัณฑิต ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากหลกัสูตรฯ และเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558-59 
   การประเมินหลักสูตรฯ ในครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน โดยเป็นชาย 0 คน และหญิง 4 คน ซึ่งทั้งหมดได้เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2555  
 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 3.5 ปี 4 100 
2. สถานภาพการท างาน/ศึกษาต่อ

ของท่าน 
ศึกษาต่อ 0   0 
ท างาน (ดูรายละเอียดข้อ 3–6) 2  50 

3. ประเภทของงานท่ีท าในปัจจุบัน  ครู/อาจารยส์อนในสถานศึกษา 1 50 
4. ระดับเงินเดือน 10,000–19,999  บาท 2 100 
5. งานท่ีท าอยู่ปัจจุบัน ใช้ความรู้

ในวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์
มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 0   0 
มาก 1 50 
ปานกลาง 0  0 
น้อย 0  0 
ไม่ใช้เลย 1 50 

6. งานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันตรงกับ
ความต้องการหรือไม ่

ตรงตามความต้องการ 1 50 
ไม่ตรงตามความต้องการ 1 50 

 
1.2 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม 100% เห็นว่า ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูรมีความเหมาะสม นอกจากน้ี 20% เห็นว่ามีทุน
สนับสนุนการศึกษา/วิจยัไม่เพียงพอ  ความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมในการจัดการหลักสูตรสามารถสรุปไดด้ังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2  ความเหมาะสมในการจัดการหลักสูตร  
 
 

การจัดการเรียนการสอน 
จ านวน (ร้อยละ)/ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
  1. หลักสตูรมีวตัถุประสงค์ชัดเจน 3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 0(0) 
  2. เนื้อหาของรายวิชาบังคับในหลักสตูร  (รวมสมัมนา

และวิทยานิพนธ์) 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
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การจัดการเรียนการสอน 
จ านวน (ร้อยละ)/ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
  3. เนื้อหาของรายวิชาเลือกในหลักสตูร 1(25) 3(75) 0(0) 0(0) 0(0) 
  4. จ านวนหน่วยกิตในรายวิชาบังคับ 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
  5. จ านวนหน่วยกิตในรายวิชาเลือก 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
  6. ความเหมาะสมของอุปกรณ/์เครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติการ 0(0) 3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 
  7. มีเอกสาร/ต ารา/หนังสือ/วารสารออนไลน์ท่ีเพียงพอ 1(25) 3(75) 0(0) 0(0) 0(0) 
  8. อาจารย์มีศักยภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรยีน คิดและ

ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 0(0) 
  9. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการเรียน 1(25) 1(25) 1(25) 0(0) 1(25) 
10. โสตทัศนูปกรณม์ีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 0(0) 2(50) 1(25) 1(25) 0(0) 
11. การประเมินผลการเรยีนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
12. ข้อสอบและการวัดผลมคีวามเหมาะสมกับผู้เรียน 3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 0(0) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรในเรื่องต่างๆ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับ

มาก โดยภาพรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าอาจารย์มี
ศักยภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดและค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่าง ๆ (บัณฑติประเมินตนเอง) 
 

 ตารางที่ 3  คุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่างๆ (บัณฑิตประเมินตนเอง) 

คุณลักษณะ 
จ านวน(ร้อยละ) / ระดับคุณลักษณะ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

  1. ความรู้ในสาขาวิชาทีส่ าเรจ็การศึกษา 0(0) 4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
  2. ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย 1(25) 3(75) 0(0) 0(0) 0(0) 
  3. ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร ์ 0(0) 3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 
  4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 0(0) 
  5. ความรับผิดชอบในการท างาน 1(25) 3(75) 0(0) 0(0) 0(0) 
  6. ความขยัน อดทน มีวินัยในการท างาน 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
  7. ความสามารถในการวางแผนปฏิบตัิงาน 1(25) 3(75) 0(0) 0(0) 0(0) 
  8. น าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 1(25) 3(75) 0(0) 0(0) 0(0) 
  9. มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกและเชื่อมั่นใน

ตนเอง 
2(50) 0(0) 2(50) 0(0) 0(0) 

10. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสตัยส์ุจรติ 4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
11. ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 4(100) 0(0) 1(20) 0(0) 0(0) 
12. ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุก

ประเภท 
4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีคุณลักษณะ/ความสามารถในด้านต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ ในระดับมาก 
ในขณะทีส่่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 

1.4 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่องานที่ท าในปัจจุบนั 
 บัณฑิตให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุลักษณะในด้านต่างๆ ว่ามีความส าคัญต่อการท างานในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด  
และสรุปความคิดเห็นไดด้ังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 คุณลักษณะตา่งๆ มีความส าคญัต่องานท่ีท าปัจจุบัน 
 

คุณลักษณะ 
จ านวน(ร้อยละ) / ระดับคุณลักษณะ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
1. ความรู้ในสาขาวิชาทีส่ าเรจ็การศึกษา 2(50) 0(0) 1(25) 1(25) 0(0) 
2. ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย 1(25) 2(50) 1(25) 0(0) 0(0) 

3. ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร ์ 0(0) 3(75) 1(75) 0(0) 0(0) 

4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 0(0) 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 
5. ความรับผิดชอบในการท างาน 4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
6.  ความขยัน อดทน มีวินัยในการท างาน 4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
7. ความสามารถในการวางแผนปฏิบตัิงาน 3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 0(0) 
8. สามารถน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 2(50) 2(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
9. มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง 2(50) 1(25) 1(25) 0(0) 0(0) 
10. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสตัยส์ุจรติ 4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
11. ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 4(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
12. ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุก

ประเภท 
3(75) 1(25) 0(0) 0(0) 0(0) 

 
ตอนที่  2  สรุปผลการประเมินหลักสูตรฯ โดยผู้ใช้บัณฑิต  

2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ใช้บัณฑิต) ทั้งหมด 2 คน เป็น ชาย 1 คน และหญิง 1 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามท างานใน

ระดับหัวหน้างานของบัณฑิต โดยมีจ านวนของบัณฑิตในหน่วยงานจ านวน 8 คน  
 
2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุภาพของบัณฑิตที่เป็นผู้ใตบ้ังคับบัญชาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 5 คุณภาพของบัณฑิต 
 

ล าดับ ด้านที่พิจารณา 

จ านวนร้อยละ 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปาน 
กลาง 

น้อย ควร 
ปรับปรุง 

ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ      
1 ความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
2 ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
3 ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา และการแก้ไข 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
4 ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยตี่างๆ 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
5 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 1(50) 1(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
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ล าดับ ด้านที่พิจารณา 

จ านวนร้อยละ 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปาน 
กลาง 

น้อย ควร 
ปรับปรุง 

6 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
7 ความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 

ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   /    
8 การมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
9 ความขยันหมั่นเพยีร 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
10 ความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
11 การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 1(50) 1(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
12 ความตั้งใจและรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
13 ความสามารถในการวางแผนการท างาน 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
14 ความสามารถในการใช้ทรัพยากร (เช่น วัสดุ แรงงาน เวลา ฯลฯ) 

ได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
1(50) 1(50) 0(0) 0(0) 0(0) 

15 ความสามารถในการสอนงานผู้อื่นได ้ 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
ด้านบุคลิกภาพ  /     

16 มีความซื่อสตัย์ สจุริต 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
17 เข้ากับบุคคลอื่นได้ด ี 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
18 มีความเช่ือมั่นในตนเอง 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
19 มีระเบยีบวินัย 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
20 มีความสามารถในการเป็นผู้น าท่ีด ี 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
21 มีการตดัสินใจ และการแก้ปญัหาอย่างมีเหตผุล 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
22 มีกิริยามารยาท และการวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
23 มีความมั่นคงในอารมณ ์ 1(50) 1(50) 0(0) 0(0) 0(0) 
24 มีความเสียสละ และอุทิศตน 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
25 การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
26 ความกล้าในการตัดสินใจ 0(0) 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 
27 การมีความคิดรเิริ่ม 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
28 ความเป็นผูต้รงต่อเวลา 2(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

 
ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีคุณลกัษณะ/ความสามารถในด้านต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ ในระดับดี

ถึงดีมาก  ในขณะที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ถึงดี และมีความเห็นว่าบัณฑิตควรปรับปรุงในเรื่องการ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและการเคารพผู้ใหญ่ รวมถึงการน าเสนอและอธิบายเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจนในช่วงเวลาจ ากัด 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม 

กับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ
 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1  ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 
 

เหมือนเดิม 

 2. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
 หมวดวิชาบังคับ                       - หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์                         36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาบังคับ             12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์              15 หน่วยกิต 
 

2. โครงสร้างหลักสตูร 
แผน ก แบบ ก 1 
 หมวดวิชาบังคับ                        - หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก          ไม่น้อยกวา่ - หน่วยกิต 
 วิทยานพินธ ์                         36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาบังคับ             12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ  
     วิทยานพินธ ์             15 หน่วยกิต 

เหมือนเดิม 

 3. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ส าหรบัหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
*SC237 501โครงสร้างของพอลิเมอร์                2(2-0-4)                        
**SC237 502 หลักการสังเคราะห์พอลเิมอร์        2(2-0-4) 
**SC237 503 การวิเคราะห์เอกลกัษณพ์อลิเมอร์  2(2-0-4)  
*SC237 504 สมบัติของพอลิเมอร์                   2(2-0-4)  
**SC237 505 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์        2(2-0-4) 
 
 
 
**SC237 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
                                                             1(1-0-2)                                  
** SC237 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2     
                                                             1(1-0-2)                              
                                                                                

3. รายวชิาในหมวดวชิาบังคับ ส าหรบัหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
312 751 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์          3(3-0-6) 
312 752  หลกัการสังเคราะห์พอลิเมอร์         3(3-0-6) 
312 753  การวิเคราะห์เอกลักษณ์พอลเิมอร์        3(3-0-6)
                           
 
312 754  ปฏิบัติการทางพอลิเมอร์                     1(0-3-6)
                                                              
 
 
312 891 สัมมนา 1                                        1(1-0-2)                                  
 
312 892 สัมมนา 2                                        1(1-0-2)                                             
 

 
 
รายวิชาใหม ่
ปิดรายวิชา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
รายวิชาใหม ่
ปรับปรุงเนื้อหา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เป็นวิชาเลือก 
SC238 508 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

4. รายวชิาในหมวดวชิาเลือกส าหรับหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
*SC238 501 พอลิเมอร์ผสมและคอมพอสิท         2(2-0-4)                                   
**SC238 502 เสถียรภาพและการสลายตัวของพอลิเมอร ์  
                                                             2(2-0-4)                                                 
*SC238 503 พอลิเมอร์ชีวมวล                        2(2-0-4)  
**SC238 504 เทคโนโลยีการยาง                     2(2-0-4) 
**SC238 505 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง       2(2-0-4)                      
 
 
*SC238 506 พอลิเมอร์คอลลอยด์และอิมัลชัน       2(2-0-4) 
**SC238 507 วิทยากระแสของพอลิเมอร์           2(2-0-4) 
 
**SC238 508 ปฎิบัติการพอลิเมอร์                  1(0-3-2) 

4. รายวชิาในหมวดวชิาเลือกส าหรับหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
 
312 854 เสถียรภาพและการสลายตัวของพอลิเมอร์  2(2-0-4)                                              
 
 
312 951 เทคโนโลยีการยาง                       3(3-0-6) 
 312 857 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง         2(2-0-4)                             
 
 
 
312 855 วิทยากระแสของพอลิเมอร ์      2(2-0-4) 
 
312 754 ปฎิบัติการพอลิเมอร์                           1(0-3-2) 

 
 
รายวิชาใหม ่
เปลีย่นรหัสวิชา 
 
รายวิชาใหม ่
ปรับปรุงเนื้อหา 
เปลีย่นรหัสวิชา 
และปรับปรุง
เนื้อหา 
รายวิชาใหม ่
เปลี่ยนรหัสวิชา 
รายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 



มคอ.2  

-88- 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ
*SC238 509 หัวขอ้ปัจจบุันที่น่าสนใจในวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์                    2(2-0-4)                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**SC237 899 วิทยานิพนธ์                        15 หน่วยกิต 

 
 
312 851 พอลิเมอร์ผสม       2(2-0-4) 
312 852 พอลิเมอร์คอมพอสิทและนาโน 
คอมพอสิท       2(2-0-4) 
312 853 พอลิเมอร์คอลลอยด์        2(2-0-4) 
312 854 เสถียรภาพและการสลายตัวของพอลิเมอร์  2(2-0-4)                                              
        
312 855 วิทยากระแสของพอลิเมอร ์      2(2-0-4) 
 
312 856 พอลิเมอร์ชีวภาพ       2(2-0-4) 
312 857 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง      2(2-0-4)                             
 
312 858 หัวข้อเร่ืองพิเศษในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร ์                                                        2(2-0-4)                                                
312 952 เทคโนโลยีการเคลือบผิวและกาว            2(2-0-4) 
312 953 เทคโนโลยีเส้นใยขั้นสูง                      2(2-0-4) 
312 954 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์                 3(3-0-6) 
312 955  เทคโนโลยีเมมเบรน                3(3-0-6) 
312 899 วิทยานิพนธ์                                 15 หนว่ยกิต 

รายวิชาใหม ่
 
ปิดรายวิชา 
ปิดรายวิชา 
 
ปิดรายวิชา 
เปลีย่นรหัสเป็น 
SC238 502 
เปลีย่นรหัสเป็น 
SC238 507 
ปิดรายวิชา 
เปลีย่นรหัสเป็น 
SC238 505 
ปิดรายวิชา 
 
ปิดรายวิชา 
ปิดรายวิชา 
ย้ายหมวด 
ปิดรายวิชา 
เปลีย่นรหัสวิชา 
 

 *รายวิชาใหม่ 
**รายวิชาปรับปรุง 


