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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี



 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1)  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2)  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3)  วิชาเอก 1 

4)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 2 

5)  รูปแบบของหลักสูตร 2 

6)  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 3 
7)  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 3 

8)  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 3 

9)  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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    10)  สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 
11)  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 5 
12)  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
11 

13)  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   12 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1)  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 13 
2)  แผนพัฒนาปรับปรุง 16 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1)  ระบบการจัดการศึกษา 17 
2)  การด าเนินการหลักสูตร 17 
3)  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 21 

4)  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 50 
5)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 50 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1)  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 53 
2)  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 55 
3)  การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcome: PLO) 62 
4)  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา 64 
5)  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) 
65 
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เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
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1)  การก ากับมาตรฐาน 77 
2)  บัณฑิต 78 
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4)  คณาจารย์ 82 
5)  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 82 
6)  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 85 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
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บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
               หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 25570101104886 หลักสูตรปริญญาโท 

 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Rubber Technology 
1.2 25570101104875 หลักสูตรปริญญาเอก 

 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Rubber Technology 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 หลักสูตรปริญญาโท 

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 
  Master of Science (Rubber Technology) 
 ชื่อย่อ  วท.ม. (เทคโนโลยียาง) 
  M.Sc. (Rubber Technology) 

2.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 
  Doctor of Philosophy (Rubber Technology) 
 ชื่อย่อ  ปร.ด. (เทคโนโลยียาง) 
  Ph.D. (Rubber Technology) 
 
3. วิชาเอก   -ไม่มี- 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตรปริญญาโท 

 4.1.1 แผน ก แบบ ก 1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 4.1.2 แผน ก แบบ ก 2 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต 
 4.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
 4.2.1 แบบ 1.1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 4.2.2 แบบ 1.2 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
 4.2.3 แบบ 2.1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชา 12 หน่วยกิต 
 4.2.4 แบบ 2.2  มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชา 24 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 5.1.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี และ 5 ป ี

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 5.5.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ให้ปริญญาสาขาเดียว 

5.5.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ให้ปริญญาสาขาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือน.........สิงหาคม.........พ.ศ. .....2562….. 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ .....(../....)..

เมื่อวันที่......... เดือน................. พ.ศ. ............... 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ........(../…..)....

เมื่อวันที่............…..เดือน....................... พ.ศ. ........................ 
 ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)……………………………………… 

  เมื่อวันที่................... …เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2563 กรณีระดับปริญญาโท และปีการศึกษา 2565 กรณรีะดับปริญญาเอก 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือนักเทคโนโลยียางทั้ งในสถาบันอุดมศึกษา                 
และสถาบันวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านยางและพอลิเมอร์  
8.3 ที่ปรึกษาให้แก่สถานประกอบการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
8.4 ผู้ประกอบการด้านการผลิตยางในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์  
8.5 ประกอบอาชีพ อิสระที่ เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ อุตสาหกรรมยาง  เช่น  ผู้ประกอบการ  
เจ้าของกิจการ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา
ระดับ 

 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3 8013 00435 13 2 รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายเจริญ นาคะสรรค์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Polymer Rheology and Processing 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
เคมี 

University of Bradford, England  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม. สงขลานครินทร์ 

2540 
2534 
2529 

3 8416 00230 82 0 อาจารย์ นางสาวจุฑารัตน์ อินทปัน Ph.D. 
ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Biotechnology and Microbiology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เคมี 

Montpellier SupAgro, France 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. ทักษิณ 

2553 
2553 
2546 
2541 

3 8013 00435 16 7 อาจารย์ นางสาวสกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2555 
2551 
2548 

3 8603 00233 90 3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุนิสา สุชาต ิ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
 
เคมี 
เทคโนโลยียาง 

Universite de Montpellier II,  
France 
ม. เชียงใหม่ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2555 
 
2542 
2533 

3 9202 00363 99 5 อาจารย์ นายเอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry and Physico-Chemistry 
of Polymer 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง 

Universite du Maine, France 
 
ม. สงขลานครินทร์ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โล ยี อุตสาหกรรม  มหาวิท ยาลัยสงขลานครินท ร์                              

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มี ผลผลิตยางพาราเป็น อันดับหนึ่ งของโลกมาตั้ งแต่  
ปี  พ .ศ . 2534 โดยใน ปี  พ .ศ . 2561 ประเทศไทยผลิตยางพาราประมาณ  4 .77 ล้ านตัน  
คิดเป็นร้อยละประมาณ 32.7 ของผลผลิตยางพาราของโลก แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตยางพาราส่วน
ใหญ่ของไทยส่งออกขายในต่างประเทศในรูปยางดิบ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการส่งออก
ยางดิบ ประมาณ 3.61 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในขณะที่มี                     
การใช้ยางพาราในประเทศเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ยางโดยแปรรูปประมาณ 800,000 ตัน และมีสต็อคประ
มาณ 360,000 ตัน ซึ่งมีการใช้ยางประมาณร้อยละ 16.8 เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ยางพารา                  
ในประเทศ คือ ยางยานพาหนะ (484,256 ตัน) ยางยืด (120,124 ตัน) ถุงมือยาง (97,267 ตัน)                  
ยางรัดของ (28,149 ตัน ) และผ ลิตภัณ ฑ์ ยางชนิ ด อ่ืนๆ  (70,204 ตั น )  ซึ่ งมี มู ล ค่ า สู งกว่ า                      
สองแสนล้านบาท (ส านั กงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) สถานการณ์ ราคายางพารา                     
ในสภาวะปัจจุบันมีแนวโน้มลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกขยายตัวในระดับต่ า         
ท าให้ความต้องการใช้ยางลดลง นอกจากนี้ คู่แข่งของยางพาราคือยางสังเคร าะห์มีราคาลดลง
เช่นเดียวกัน โดยยางสังเคราะห์มีชนิดและการสังเคราะห์ท าให้ยางมีสมบัติที่หลากหลาย                    
โดยยางสังเคราะห์ผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมซึ่งใช้น้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ
ขั้นต้น โดยในสภาวะปัจจุบันมีราคาผันผวนค่อนข้างมาก จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นทั้งปัจจัยภายใน                  
และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการผันผวนของราคายาง ซึ่ ง ส่ งผลกระทบเชิ งลบต่อ                             
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ดังนั้น การน ายางพารามาใช้ประโยชน์
ภายในประเทศโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ จึงมีความส าคัญ                 
เป็นอย่างย่ิง นอกจากนี้ การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางสังเคราะห์ และวัสดุพอลิเมอร์อ่ืนๆ 
ที่มีโอกาสเข้ามาเป็นวัสดุที่แข่งขันด้านการใช้งานกับยางธรรมชาติมีความจ าเป็นในหลากหลายรูปแบบ 

 ดังนั้นการมุ่งเน้นส่งออกยางดิบไม่น่าจะท าให้การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมยาง 
ของประเทศเกิดการพัฒนาได้ นอกจากนี้ การส่งออกยางดิบในปริมาณมากๆ ท าให้ประเทศสูญเสีย
โอกาสด้านรายได้ที่ควรจะได้สูงกว่านี้มาก หากประเทศมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย
ในประเทศโดยการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมที่ เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นในประเทศ  
แล้วส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาง หรือการพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศให้มีปริมาณสูงขึ้น                   
จะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาการแปรรูปยางและท าให้เพ่ิมมูลค่ายางพาราให้สูงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาด้านวิจัยและพัฒนา ตลอดถึงนวัตกรรม 
เทคโนโลยีด้านการผลิต ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านยาง และการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การพัฒนาให้วัสดุจากยางพารามีสมบัติที่เหมาะสม ทนทาน และมีสมบัติเหนือหรือทดแทนยาง
สังเคราะห์หรือวัสดุพอลิเมอร์อ่ืนๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาดได้ จึงเป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาที่
จะต้องสร้างนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยียางให้มีคุณภาพ เพื่อที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประเทศในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการผลิตนวัตกรรม                     
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ด้านเทคโนโลยียางอย่างแท้จริง เพ่ือตอบสนองต่อการขยายก าลังการผลิตยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง
ของประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการส่งออกยางพาราเป็นวัตถุดิบขั้นต้นเพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้
ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างก าลังคนให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาการใช้ยางพาราเองในประเทศ และพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือการส่งออกให้มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียางและอุตสาหกรรมยาง โดยมีการวิจัยเป็นฐานจึงเป็นส่ิงส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราของประเทศเป็นอย่างย่ิง ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Rubber 
Technology Hub ของประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์ด้านการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม                
ที่เกิดใหม่ เช่น ยางในยานพาหนะที่ขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า (Electrical Vehicles) ที่ใช้ชิ้นส่วน
อะไหล่ต่างๆ ที่ท าจากยางธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งการผลิตยางพารา นอกจากนี้การผลิตวัสดุอัจฉริยะ
จากยาง (smart materials) เช่น  วัสดุยางน าไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยางที่ ก่อให้ เกิดกระแสไฟฟ้า 
(piezoelectric rubber) เป็นต้น แต่ในสภาวะปัจจุบันมีการผลิตยางพาราจากภาคเกษตรกรรม                 
ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเกษตรกรและผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางพารา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นศักยภาพด้านการวิจัย การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียาง
จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิง ดังนั้นการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยียางในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิง ในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย
ด้านเทคโนโลยียางที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบ               
ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และมีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาความไม่สมดุล
ของปริมาณการผลิตยางดิบกับปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรมในการแปรรูปยาง 

 11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา การได้มาซึ่งข้อมูลของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถจัดท าการเรียนการสอนที่จะได้บัณฑิตที่พึง
ประสงค์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรได้ศึกษาข้อมูลหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมที มคณ าจารย์ ผู้สอนในห ลักสูตร และนั ก ศึกษา การเก็บข้อมูลจากส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมยาง และหน่วยงานราชการที่เป็นแหล่งงานเป้าหมายของบัณฑิตของหลักสูตร  โดย
สามารถสรุปความต้องการที่จ าเป็นของบัณฑิต เช่น ต้องการให้บัณฑิตมีทักษะและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยียางที่สามารถแก้ปัญหาให้กับกระบวนการผลิตได้ มีการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านยางที่เข้าใจทั้งระบบของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาง นั้นคือทั้ง
อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ า พร้อมทั้งเมื่อส าเร็จการศึกษา
มาแล้วมีความพร้อมในการท างาน ส่วนความต้องการจ าเป็นของบัณฑิตในระดับปริญญาเอกคือ มี
ความสามารถในการพัฒนาความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์ความรู้และวิชาชีพได้ มีองค์ความรู้
ความสามารถเชิงลึกของด้านเทคโนโลยียาง เพ่ือน ามาใช้ในด้ านการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหา 
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และพัฒนากระบวนการผลิต และสามารถสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

กับยางพาราได้ นอกจากนี้ในด้านคุณธรรม นักศึกษาควรมีความรู้คู่ความดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 
อุตสาหกรรม และงานที่ตัวเองท า และทักษะส าคัญเป็นที่ต้องการคือ ความต้องการให้มีทักษะส าคัญ
ในศตวรรษที่ 21  เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ ทักษะด้าน
ชีวิตและการท างาน การฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษา การบริหารจัดการและความเป็นผู้น า 
ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาจึงต้องให้มีมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ให้ชัดเจน 
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากข้อมูลความต้องการจ าเป็นที่ได้วิเคราะห์มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้สามารถก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละด้านของนักศึกษาได้ดังนี้ 

 
ระดับปริญญาโท 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมยางได ้

2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการได ้
3. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถท างานเป็นทีม ประสานงานและส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 
ระดับปริญญาเอก 

1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมยางได ้

2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยขั้นสูง และผลงานวิชาการเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา 
และ/หรือ พัฒนาอุตสาหกรรมยางเป็นที่ยอบรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 
3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4 สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
5 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลาได ้
6 ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 
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11.4 วิชาการเพื่อสังคม 
การสร้างองค์ความรู้ที่ ส ามารถน าไป ใช้ประโยชน์ ได้ จริ งตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและสังคมเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จากการวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยียางทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้สร้างโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมยางทั้งที่
เป็นยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบรายวิชาแกนในการเรียนของ
นักศึกษาที่ต้องมีองค์ความรู้หลักของเทคโนโลยียาง มีทักษะการปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพ่ือสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
สังคม โดยหลักสูตรมีรายวิชาที่เป็นการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยและ/หรือการท างานร่วมสถาบันวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนด้วย 
โดยมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่
ความร่วมมือในการศึกษา การพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัย 
  การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยเป็นการคิดร่วมกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ทั้งในส่วนของ
อุตสาหกรรมยางดิบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุใหม่ๆ  ในกลุ่มเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์ ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่ได้ด าเนินการดังนี้ 

- ร่วมงานกับบริษัทผลิตยางรถยนต์ Continental tyre เป็นบริษัทที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
สมบัติยางดิบ ให้มีมาตรฐานสม่ าเสมอ ซึ่งมีนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกที่ท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสมบัติยางดิบ ในหัวข้อเรื่อง Influence of Natural Rubber Clone on 

Characteristics and Properties of Gum and NR Vulcanizates เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
พันธุ์ยางและส่วนที่ไม่ใช่ยาง (โปรตีน และไขมัน) ต่อสมบัติของยางดิบและยางวัลคาไนซ์ โดย
งานวิจัยที่ท าจะเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมการผลิตยางขั้นกลาง ได้แก่ อุตสาหกรรมยาง
แท่ง และอุตสาหกรรมยางแผ่น และอุตสาหกรรมขั้นปลาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตล้อ
รถยนต์ เป็นต้น 

- ร่วมงานกับบริษัท IRPC เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายเม็ดพลาสติกและวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิ
ลาสโตเมอร์ ทางบริษัทสนใจงานวิจัยเกี่ยวกับเทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติ เพ่ือต้องการ
ผลิตและน าไปใช้ทดแทนเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่ ได้จากยางสังเคราะห์ ซึ่งมีงานวิจัย
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่จ านวนหนึ่ง 
โดยทางบริษัทต้องการร่วมมือและพัฒนากับทางสาขาเพ่ือให้สามารถเตรียมเทอร์โมพลาสติก
ยางธรรมชาติทางการค้าได้ต่อไป นอกจากนี้องค์ความรู้ด้านการเตรียมเทอร์โมพลาสติกยาง
ธรรมชาติได้รับการพัฒนามาเตรียมเป็นรองเท้าแตะที่มีการจัดจ าหน่ายโดยบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมฉลุง จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถต่อยอดจากงานวิจัยที่นักศึกษาและอาจารย์ใน
สาขาท าได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงเทอร์โมพลาสติกที่ย่อยสลายได้เพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม ด้วยเช่นกัน มีนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับเทอร์โมพลาสติกอิลาสติกเมอร์ดังนี้ 
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o อิทธิพลของสารตัวเติมชนิดทรัพยากรหมุนเวียนต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติก
ยางธรรมชาติย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์
กับแป้งเทอร์โมพลาสติก (ปริญญาโท) 

o เทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติชนิดใหม่จากการเบลนด์พอลิเอสเทอร์ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ (ปริญญาเอก) 

- ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาการปรับปรุงยางธรรมชาติให้มีสมบัติพิเศษ เช่น สมบัติน า
ไฟฟ้า โดยการใส่สารตัวที่น าไฟฟ้าที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนลงไปในยางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ
ใช้งานให้กับยางธรรมชาติ โดยวัสดุชนิดนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม AI 

(Artificial Intelligence) อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เซนเซอร์ เป็นต้น งานวิจัยของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวนาโนคอมโพสิตยาง
ธรรมชาติได้แก่ 

o Natural rubber for applications as electroactive elastomer (ปริญญา
เอก) 

o นาโนคอมโพสิทของยางธรรมชาติกับสารตัวเติมผสมของท่อนาโนคาร์บอนและ
อนุภาคเงินร่วมกับของเหลวไอออนิก (ปริญญาเอก) 

o พอลิเมอร์เชิงประกอบของยางธรรมชาติน าไฟฟ้าที่เสริมแรงด้วยสารตัวเติมผสม 
แกรไฟต์และท่อนาโนคาร์บอน (ปริญญาโท) 

o พอลิเมอร์เชิงประกอบชนิดนาโนของยางธรรมชาติของสารตัวเติมผสมระหว่าง
ท่อคาร์บอนชนิดนาโนและอนุภาคสังกะสีชนิดนาโน (ปริญญาโท) 

o พอลิเมอร์เชิงประกอบของยางธรรมชาติน าไฟฟ้าที่เสริมแรงด้วยสารตัวเติมผสม
ท่อคาร์บอนนาโนและเขม่าด า (ปริญญาโท) 

- งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องการเตรียมและวิเคราะห์พอลิยูรีเทนจากยางธรรมชาติ
ที่มีหมู่ปลายเป็นไฮ-   ดรอกซิลส าหรับประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ Preparation and 

Characterization of Polyurethane from Hydroxyl Terminated Natural Rubber 
for Biomedical Applications 

- งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องอิทธิพลของสารนาโนเซอร์โคเนียมต่อสมบัติการทนต่อ
การขัดถูของพอลิยูริเทนที่ได้จากยางธรรมชาติดัดแปรโมเลกุลส าหรับใช้เป็นสารเคลือบผิว  

Influence of nano-Zirconia particle on the wear resistance of polyurethane 

based hydroxyl telechelic natural rubber for coating application 
- งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติกราฟต์ไฮดรอกซีอะคริ

เลทมอนอเมอร์ต่อการกระจายตัวของซิลิกา เนื่องจากซิลิกาเป็นสารเสริมแรงชนิดหนึ่งที่นิยม
ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีสัน และในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิมความแข็งและสมบัติเชิงกล
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางล้อ เนื่องจากยางคอมพาวนด์ที่ใช้ซิลิกาเป็นสารเสริมแรง
ที่ให้สมบัติด้านความต้านทานต่อการหมุน (Rolling resistance) ความต้านทานต่อการสึก
กร่อน (Wear resistance) และการยึดเกาะบนพื้นเปียก (Wet traction) ที่ดีกว่าการใช้เขม่า
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ด า แนวทางหนึ่งที่ช่วยในการกระจายตัวของซิลิกาในยางให้มากขึ้นนอกจากการใช้ คือการ
ดัดแปรโมเลกุลยางให้มีความเป็นขั้วเพิ่มมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมอันตรกิริยาระหว่างยางและซิลิกาให้
มากขึ้น 

- งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องการเตรียมและสมบัติของพอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์ที่มี
พันธะไดซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบในสายโซ่โมเลกุลหลัก (Preparation and properties of 

polyurethane elastomers containing disulfide bonds in their main chain) 

วัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ (Self-healing materials) จัดเป็นวัสดุอัจฉริยะ 
ซึ่งมีกลไกการซ่อมแซมตัวเองเลียนแบบอวัยวะและเนื้อเย่ือของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะพอลิยูรี
เทนมีสมบัติที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ให้สมบัติเชิงกลสูง ทนต่อการขัดถู ทนต่อ
สารเคมี มีความเหนียวและความแข็งแรงสูง นิยมน ามาใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายงแต่
โฟมที่มีความยืดหยุ่น (Flexible foam) โฟมชนิดแข็ง (Rigid foam) กาว สารเคลือบ ยาง
สังเคราะห์ หนังสังเคราะห์ รวมไปจนกระทั่งเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนที่ใช้ในทาง
การแพทย์ ดังนั้นหากพัฒนาพอลิยูรีเทนที่มีสมบัติซ่อมแซมตัวเองได้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานในด้านการแพทย์ เช่น หลอดเลือดเทียม หรือท่อสายสวน ถ้าเกิดเกิดความเสียหายใน
ระหว่างรักษาก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ใช้ในอุตสาหกรรมหนัง สารเคลือบและอุปกรณ์อิ
เล็กโทรนิกส์ เช่น พัฒนาหนังเทียม หน้าจอสมาร์ทโฟน และสารเคลือบต่างๆ ท าให้มีสมบัติ
ในการซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อเกิดรอยแตกหรือความเสียหายเกิดขึ้นมันถ้ามันกลับมาสู่สภาพ
เดิมได้ก็จะช่วยในเรื่องการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 

- งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องการเตรียมและสมบัติไดอิเล็กทริกของยาง/เซรามิกค
อมพอสิต (Preparation and Dielectric Properties of Rubber/Ceramic Composites) 

ในปัจจุบันนี้มีความต้องการให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถยืดตัว
ได้ และให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยืดหยุ่นได้ (Flexible electronics) 
จึงถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น เซ็นเซอร์อะเรย์หรือเซ็น เซอร์สกิน (Sensor arrays/skins) วงจรไฟฟ้าแบบโค้ง 
(Curved circuits) ตัวเก็บประจุ  (Capacitors) หน้าจอแสดงผลแบบโค้งงอ (Flexible 
displays) เป็นต้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ือสาร เช่น โทรศัพท์อัจฉริยะ 
(smartphone) หรือบลูทูธ (Bluetooth) เพ่ือตอบสนองความต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
น้ าหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง แต่ยังคงค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกต่ า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง
และสามารถขึ้นรูปในรูปแบบต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมยาง/เซรามิกคอมพอสิต
ขึ้นมา เนื่องจากการเตรียมคอมพอสิตระหว่างยางและเซรามิกจะเป็นการรวมสมบัติทาง
กายภาพของเซรามิกและเมทริกซ์ยางเข้าด้วยกัน  

ในงานวิจัยนี้มีความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยและแลกเปล่ียนนักศึกษา
ร่ ว ม กั น ไ ด้ แ ก่  Advanced Materials Research Cluster, Faculty Earth Science, 
Universiti Malaysia Kelantan, 17600 Jeli, Kelantan, Malaysia 

- งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องการเตรียมและสมบัติแผ่นโฟมปูพ้ืนจากยางธรรมชาติที่
มีสมบัติต้านเชื้อจุ ลินทรี ย์  (Preparation and Properties of Natural Rubber Foam 
Flooring Mats with Antimicrobial Properties)  เป็นงานวิจัยที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
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ยางพาราให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้น ในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมยางรอง
ปูพื้นจากยางธรรมชาติที่มีสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกและทดแทน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากวัสดุสังเคราะห์ EVA ที่ใช้อยู่ในทางการค้าเดิม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ใน
การผลักดันส่งเสริมการใช้ยางในประเทศของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น เป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ยางพาราและเพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศให้สูงขึ้น 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ
ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและแลกเปล่ียนนักศึกษาร่วมกันได้แก่  University of applied 
sciences, Osnabruck, Germany Agricultural products processing institute, 
Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, China เป็นต้น 

นอกจากนี้ในด้านของโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมยางดิบ เช่น อุตสาหกรรมผลิต
ยางแท่งเกรด 20 ได้สนใจการพัฒนาคุณภาพยางแท่ง การลดข้อเสียของการผลิต ทางบริษัท
จึงได้ท าความร่วมมือกับทางหลักสูตรในการพัฒนาโจทย์วิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดจุดขาวและการลดปริมาณจุดขาวในยางแท่งเกรด 20 โดยได้
ด าเนินการจนถึงปัจจุปันสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการผลิตของโรงงาน 
ลดปัญหาการเกิดจุดขาวในกระบวนการผลิตยางแท่งเกรด 20  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้การพัฒนาหลักสูตรต้องเป็นไปในเชิ งรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเป ล่ียนได้ตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยียาง                
โดยการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียางที่มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ 
วิชาชีพและปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดี เก่ง และมี
จิตส านึกต่อสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 
โดยมุ่งเน้นการวิจัย และความเป็นเลิศในสาขายางพารา รวมทั้งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและเป็นคนดีของชาติมี ศักยภาพเรียนรู้  ศักยภาพด้านวิจัย และสร้างนวัตกรรม                    
ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหาและมีจิตส านึกช่วยเหลือสังคม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน               

การสอบ และการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยี

ยาง ที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง กระบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และ
ประยุกต์สาระส าคัญในศาสตร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยและ
นักวิชาการด้านเทคโนโลยียางที่มีความรู้ความช านาญขั้นสูง เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียางที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนา
อุตสาหกรรมยางที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้น าและที่
พ่ึงทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจได้
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย รวมทั้งเป็นพืชที่มีความส าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา กระจายอยู่
ในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก และพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคกลาง ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2534 
โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได้ประมาณ 4 .77 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ
ประมาณ 32.7 ของผลผลิตยางพาราทั่วโลก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) แต่ในสภาวะ
ปัจจุบันผลผลิตยางพาราของประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกส่งออกขายต่างประเทศในรูปยางดิบ ได้แก่ 
ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผ่ึงแห้ง ยางแท่ง และน้ ายางข้น เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการ
ส่งออกยางดิบ ประมาณ 3.61 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในขณะที่มี
การใช้ยางพาราในประเทศเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ยางโดยแปรรูปประมาณ 800,000 ตัน และมีสต็อคประ
มาณ 360,000 ตัน ซึ่งมีการใช้ยางประมาณร้อยละ 16.8 เท่านั้น แต่มีมูลค่าสูงกว่าสองแสนล้านบาท 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังนั้นการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ โดย
การใช้ฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการ เพ่ิม
มูลค่ายางพาราให้กับประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง  โดยเน้นบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย มี
ทักษะที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
การใช้สารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและการท างาน  ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ
ประเทศ 
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การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราใน
ประเทศคือ ปริมาณที่มากเกินความต้องการของตลาด โดยปริมาณความต้องการต่ ากว่าปริมาณท่ีผลิต
ได้ จึงต้องเก็บยางไว้ในสต็อคของรัฐบาลหลายแสนตันจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการเตรียมการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง ที่อาจส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ซึ่งความผันผวนของราคายางในระยะยาว  อาจจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก เป็นพืชอ่ืนๆ เช่น ปาล์มน้ ามัน พืชสวน และพืชไร่อ่ืนๆ เป็นต้น ท าให้เกิดความ
ไม่เสถียรของปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความไม่มั่นใจใน
การล งทุ น  แล ะอาจจะท า ให้ เกิ ด ภ าวะ เศ รษ ฐกิ จตกต่ า ได้  แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มที่จะใช้ยางพาราในปริมาณที่มากขึ้น  
โดยเฉพาะ 

รถยนต์ในศตวรรษใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electrical cars) หรือรถยนต์ลูกผสม (Hybrid 
cars)  ที่จะท าให้เทคโนโลยีการใช้ยางเปล่ียนแปลงไปมาก นอกจากนี้ ยางพาราและยางสังเคราะห์
ต่างๆ ถือเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์  ชิ้นส่วน
ป้องกันการสั่นสะเทือนในคลัสซี  ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เช่น ปะเก็น ยางรองแท่นเครื่อง ข้อต่อ 
และยางล้อขนาดใหญ่ (เช่น ยางล้อรถยนต์ ล้อรถบรรทุกยางล้อเครื่องบิน) ดังนั้นการให้ความส าคัญ
กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการผสมผสานศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการผลิตและการสร้างนวัตกรรมด้านวัสดุที่มี
ยางพาราเป็นองค์ประกอบส าคัญ เป็นส่ิงจ าเป็นและต้องปรับเปล่ียนจากการส่งออกยางดิบมาเป็นการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ยางใช้ ในประเทศและส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มากขึ้น  โดยการน า
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ที่สามารถเพ่ิมมูลค่ายางพารา
เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพในรูปแบบการขยายขอบเขตการใช้งาน และการใช้งานทดแทน
ยางและวัสดุพอลิเมอร์ที่มาจากการสังเคราะห์ให้มากข้ึน ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ และ
ทักษะ   ด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ด้านยางพาราทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ เชิงเดี่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกับยางและพอลิเมอร์สังเคราะห์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศ นอกจากนี้เป็นการเสริมแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ 3 
ทุน ประกอบด้วยทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม ขยายเป็น 6 
ทุนได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
และทุนทางวัฒนธรรม มาบูรณาการปรับใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เกื้อกูลกันโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการสร้างฐานทางปัญญาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคน และสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่
สังคม และเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิต และบริโภคอย่างย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยียาง                และพอลิเมอร์ที่
เกี่ยวข้องกับยางพารา ยางสังเคราะห์ และพอลิเมอร์อ่ืนๆ โดยมีการวิจัยเป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิด
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ย า ง พ า ร า ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า แ ล ะ ย่ั ง ยื น  
ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในประเทศไทย ซึ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
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เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ยางสังเคราะห์และปิโตรเคมี การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาและสร้าง  

องค์ความรู้ ใหม่  ซึ่ งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์  
และการพัฒนาประเทศ และเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปีที่จะมีการเพ่ิมนักวิจัยและต่อยอด
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป โดยมุ่งเน้น
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร วิ จั ย ใ น ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี ย า ง พ า ร า  
และพอลิเมอร์ที่ เกี่ยวข้อง และเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยียางสังเคราะห์ เพ่ือการใช้ประโยชน์
ยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
มีคุณธรรม  มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา และมีจิตส านึกช่วยเหลือสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียาง 
นวัตกรรมยาง และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์                 
และประยุกต์ได้ เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
 1.3.2 เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎี บัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยียาง ที่ มีองค์ความรู้ขั้ น สู ง                     
ด้านเทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะ               
ท าการวิจัยและพัฒนา และรู้จักประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียางอย่างเชี่ยวชาญ                   
ให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของประเทศ 
 1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ สกอ.  
และมาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3. ติดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของประเทศไทย 

1. รายงานผลการด าเนินการ
และการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 
3. รายงานผลการด าเนินการ
และการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของอุตสาหกรรม              
และสังคม 

1. พัฒนาหลักสูตร โดยมี
พ้ืนฐานจากความต้องการของ
อุตสาหกรรมและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการด้านเทคโนโลยี
ยาง และพอลิเมอร์ของประเทศ 

1. จ านวนวิทยานิพนธ์                    
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและสังคม 

2. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
2. สนับสนุนการดูงาน               
การหาโจทย์วิจัยจากภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 
เพ่ือก าหนดหัวข้อวิจัยและการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

1. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
2. จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
3. จ านวนครั้งต่ออาจารย์ใน
การดูงานหรือประชุมเพ่ือหา
โจทย์วิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
     การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดอ่ืนๆ ให้เป็นไป

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    ไม่มีการจัดการเรียนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 

2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
- เป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต              

หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00                    

หรือมีผลงานวิจัย หรือมีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี

- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรแบบ 1.1  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตร
ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร ์

- ผู้สมัครที่ มี คุณสมบัติ ไม่ เป็น ไปตามที่ ก าหนดข้างต้น ให้อ ยู่กับดุลยพินิ จ                     
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.2  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียน           
ดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชา
เทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ 

- ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตร
ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร ์

- ผู้สมัครที่ มี คุณสมบัติ ไม่ เป็นไปตามที่ ก าหนดข้างต้น ให้อ ยู่กับดุลยพินิ จ                     
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.2 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียน           
ดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชา
เทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ 

- ผู้สมัครที่ มี คุณสมบัติ ไม่ เป็น ไปตามที่ ก าหนดข้างต้น ให้อ ยู่กับดุลยพินิ จ                    
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

ทั้งนี้ ผู้สมัครในทุกแผนการศึกษา จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้านเทคโนโลยียาง หรือเทียบเท่า อาจไม่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับยางอย่างเพียงพอ ในการที่จะเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านเทคโนโลยียาง หรือเทียบเท่า อาจไม่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับยาง รวมทั้งความรู้ พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ ในการที่จะเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ก าหนดให้นักศึกษาที่มี พ้ืนฐานไม่ เพียงพอเรียนบางรายวิชาเพ่ือปรับพ้ืนฐาน                

ที่เหมาะสมตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
2.4.2 มีการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ    

ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2.5.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน 
ก 

แบบ 
ก1 

แผน 
ก 

แบบ 
ก2 

แผน 
ก 

แบบ 
ก1 

แผน 
ก 

แบบ 
ก2 

แผน 
ก 

แบบ 
ก1 

แผน 
ก 

แบบ 
ก2 

แผน 
ก 

แบบ 
ก1 

แผน 
ก 

แบบ 
ก2 

แผน 
ก 

แบบ 
ก1 

แผน 
ก 

แบบ 
ก2 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 

รวม 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 
จ านวนคาดว่า                 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - - 5 5 5 5 5 5 

 
 2.5.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แบบ 
1.1 
แบบ 
2.1 

แบบ 
1.2 
แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 
แบบ 
2.1 

แบบ 
1.2 
แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 
แบบ 
2.1 

แบบ 
1.2 
แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 
แบบ 
2.1 

แบบ 
1.2 
แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 
แบบ 
2.1 

แบบ 
1.2 
แบบ 
2.2 

ชั้นปีที่ 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
ชั้นปีที่ 2 - - 2 3 2 3 2 3 2 3 
ชั้นปีที่ 3 - - -  2 3 2 3 2 3 

รวม 2 3 4 6 6 9 6 9 6 9 
จ านวนคาดว่า                

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - - 2 3 2 3 2 3 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 
ค่าลงทะเบียน 1,353,000 1,353,000 1,353,000 1,353,000 1,353,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,448,900 2,644,800 2,856,400 3,084,900 3,331,700 

รวมรายรับ 4,128,900 4,324,800 4,536,400 4,764,900 5,011,700 
  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

 ก. งบด าเนินการ  

 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร   2,863,900   3,093,000     3,340,400     3,607,600     3,896,200  
 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 2,241,000  2,241,000  2,241,000  2,241,000     2,241,000  
3. ทุนการศึกษา - - - - - 

 4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย    1,020,980  1,066,800  1,116,280    1,169,700     1,227,400  
 

รวม (ก)   6,125,880    6,400,800    6,697,680    7,018,300     7,364,600  
 2562 2563 2564 2565 2566 

 ข. งบลงทุน  

 ค่าครุภัณฑ์ 5,000,000  - 5,000,000  - - 
รวม (ข) 5,000,000  - 5,000,000  - - 

รวม (ก) + (ข) 11,125,880  6,400,800     11,697,680  7,018,300 7,364,600 
 จ านวนนักศึกษา  30 30 30 30 30 
 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 370,900 213,400 389,900 233,900 245,500 

2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ - 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา จ านวน 2 ภาคการศึกษา                     
และต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แบบไม่นับหน่วยกิต 

 
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 3.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 - แบบ 1.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 - แบบ 1.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
  - แบบ 2.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต 
 - แบบ 2.2 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต 
 3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6  หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - - 6  หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

รวมแล้วไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต  72 หน่วยกิต 
หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับ

หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
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 3.3 รายวิชา  
3.3.1 หมวดวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 9 หน่วยกิต 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
Natural and Synthetic Rubber  Materials  

2(2-0-4) 

927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง                                                              
Additives for Rubbers 

2(2-0-4) 

927-503 กระบวนการแปรรูปยาง  
Processing of Rubber  

3(2-3-4) 

927-504 การทดสอบยาง  
Testing of Rubbers 

2(2-0-4) 

3.3.2 หมวดวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 จ านวน 6 หน่วยกิต 
927-505 หัวข้อพิเศษ 1  

Special Topics I 
3(3-0-6) 

927-506              หัวข้อพิเศษ 2                                       
Special Topics  II 

3(3-0-6) 

3.3.3 หมวดวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 จ านวน 15 หน่วยกิต 
927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 

Natural and Synthetic Rubber  Materials  
2(2-0-4) 

927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง                                                              
Additives for Rubbers 

2(2-0-4) 

927-503 กระบวนการแปรรูปยาง  
Processing of Rubber  

3(2-3-4) 

927-504 การทดสอบยาง  
Testing of Rubbers 

2(2-0-4) 

927-505 หัวข้อพิเศษ 1        
Special Topics I 

3(3-0-6) 

927-506              หัวข้อพิเศษ 2       
Special Topics II 

3(3-0-6) 

3.3.4 หมวดวิชาเลือกส าหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 9 หน่วยกิต                     

กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านพอลิเมอร์ 
927-521 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 
3(2-3-4) 

927-522        การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 
Instrumental Analysis  
 

3(2-3-4) 
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927-524 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์   
Structure-Properties Relationship of Polymer                 

2(2-0-4) 

927-525      พอลิเมอร์ผสม 
Polymer Blends 

2(2-0-4) 

927-526 

 
สมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์  
Rheological Properties of Polymer 

2(2-0-4) 

927-527 

 
กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ 
Reactive Polymer Processing 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านยาง 

927-543 เคมียาง 

Rubber Chemistry 

2(2-0-4) 

927-544 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง 
Physical Properties of Rubber 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยียางประยุกต์ 

927-561 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชันขั้นสูง 

Advanced Latex and Emulsion Technology 

3(2-3-4) 

927-562 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 

Rubber Products Design 

 

3(2-3-4) 

927-564 การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง 

Mold  Design for Rubber Products 

3(3-0-6) 

927-565 เทคโนโลยีการยึดติดกาวและการยึดติดยาง 
Adhesion, Adhesive and Rubber Bonding Technology 

3(3-0-6) 

927-566 การท าให้ยางสุกและสมบัติ  
Rubber Curing and Properties 

2(2-0-4) 

927-570 ยางธรรมชาติผสม  
Natural Rubber Blends 

2(2-0-4) 

927-571 การผสมยาง  
Mixing of Rubber 

2(2-0-4) 

927-572 ความยืดหยุ่นของยาง  
Rubber Elasticity 

2(2-0-4) 

927-574 การควบคุมกระบวนการผลิตยาง 
Process Control of Rubber Production 

2(2-0-4) 
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3.3.5 หมวดวิชาเลือกส าหรับหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 จ านวน 6 หน่วยกิต และ
แบบ 2.2 จ านวน 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านพอลิเมอร์ 
927-521 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 
3(2-3-4) 

927-523 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 
High Performance Polymers 

2(2-0-4) 

927-524 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์   
Structure-Properties Relationship of Polymer                 

2(2-0-4) 

927-531        การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง  
Advanced Instrumental Analysis 

3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านยาง 

927-541 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 
Chemical Modifications of Natural Rubber 

3(3-0-6) 

927-542 การเส่ือมสลายและความเสถียรของยาง 

Degradation and Stabilization of Rubber 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยียางประยุกต์ 

927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 

Rubber Nanocomposites  
3(3-0-6) 

927-567 ยางชนิดพิเศษ 
Speciality Elastomers 

2(2-0-4) 

927-568 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
Thermoplastic Elastomers 

3(3-0-6) 

927-573 สเปกโทรสโกปีของยางและวัสดุคล้ายยาง 
Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 

2(2-0-4) 

927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่   
Modern Rubber Product Technology 

2(2-0-4) 

3.3.6 รายวิชาสัมมนาปริญญาโท 

927-601 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1  
Seminar in Rubber and Polymer Technology I 

1(0-2-1) 

927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2  
Seminar in Rubber and Polymer Technology II 

1(0-2-1)      
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3.3.7 รายวิชาสัมมนาปริญญาเอก 

927-603 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3 
Seminar in Rubber and Polymer Technology III 

1(0-2-1) 

927-604 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4 
Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 

1(0-2-1)      

927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5 
Seminar in Rubber and Polymer Technology V 

1(0-2-1)      

927-606 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6 
Seminar in Rubber and Polymer Technology VI 

1(0-2-1)      

 
นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ  ที่เปิดสอน            

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ได้  โดยผ่านความเห็นชอบจาก   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

3.3.8 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

927-701 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

36(0-108-0) 

927-702 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

18(0-54-0) 

 

 
3.3.9 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

927-703 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

48(0-144-0) 

927-704 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

72(0-216-0) 

927-705 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

36(0-108-0) 

927-706 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

48(0-144-0) 
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3.3.10 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   

ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึงรหัสภาควิชา/สาขาวิชา 
927-xxx หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

เลขรหัส ตัวที่ 4  
เลข 5 หมายถึง รายวิชาบังคับและวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
เลข 6  หมายถึง รายวิชาสัมมนาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
เลข 7 หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์
เลขรหัส ตัวที่ 5  

เลข 0 - 1 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
เลข 2 - 3 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านพอลิเมอร์ 
เลข 4 - 5 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านยาง 
เลข 6 - 7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยียางประยุกต์ 
 
  

เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 

 3.3.10 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปน้ี 

 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 

 ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.4 แผนการศึกษา  
3.4.1 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

927-601  สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 1             

1 หน่วยกิต* 927-602  สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 2           

1 หน่วยกิต* 

927-701  วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 927-701  วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 แบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-701 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 927-701 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

3.4.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ 

2 หน่วยกิต 927-503 กระบวนการแปรรูป
ยาง 

3 หน่วยกิต 

927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง                                                              2 หน่วยกิต 927-504 การทดสอบยาง 2 หน่วยกิต 
927-601 สัมมนาทาง 

เทคโนโลยียาง 1 

1 หน่วยกิต* 927-602 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 2 

1 หน่วยกิต* 

927-xxx วิชาเลือก 7 หน่วยกิต 927-xxx วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
927-702 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

รวม 11 หน่วย รวม 10 หน่วยกิต 
หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 แบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-702 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 927-702 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต 
รวมทั้งหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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 3.4.3 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-603 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 3 

1 หน่วยกิต* 927-604 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 4 

1 หน่วยกิต* 

927-703 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-703 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-605 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 5 

1 หน่วยกิต* 927-606 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 6 

1 หน่วยกิต* 

927-703 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-703 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-703 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-703 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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 3.4.4 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-603 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 3 

1 หน่วยกิต* 927-604 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 4 

1 หน่วยกิต* 

927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-605 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 5 

1 หนว่ยกิต* 927-606 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 6 

1 หน่วยกิต* 

927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-704 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 5 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-704 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 927-704 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 4 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
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3.4.5 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-505 หัวข้อพิเศษ 1 3 หน่วยกิต 927-506 หัวข้อพิเศษ 2 3 หน่วยกิต 

927-603 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 3 

1 หน่วยกิต* 927-604 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 4 

1 หน่วยกิต* 

927-xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 927-705 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-605 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 5 

1 หน่วยกิต* 927-606 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 6 

1 หน่วยกิต* 

927-705 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-705 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-705 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 927-705 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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 3.4.6 แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-501 วัสดุยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ 

2 หน่วยกิต 927-503 กระบวนการแปรรูป
ยาง 

3 หน่วยกิต 

927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง                                                              2 หน่วยกิต 927-504 การทดสอบยาง 2 หน่วยกิต 

927-603 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 3 

1 หน่วยกิต* 927-604 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 4 

1 หน่วยกิต* 

927-xxx วิชาเลือก 5 หน่วยกิต 927-xxx วิชาเลือก 4 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-505 หัวข้อพิเศษ 1 3 หน่วยกิต 927-506 หัวข้อพิเศษ 2 3 หน่วยกิต 

927-605 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 5 

1 หน่วยกิต* 927-606 สัมมนาทาง 
เทคโนโลยียาง 6 

1 หน่วยกิต* 

927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบบไม่นับจ านวน
หน่วยกิต Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ  
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 5 
ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกติ 927-706 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
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3.5 ค าอธิบายรายวิชา 
927-501 วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 2(2-0-4) 

Natural and Synthetic Rubber Materials  
ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้งานของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์  

ได้แก่ ยางพอลิไอโซพรีน ยางสไตรีนบิวทาไดอีน ยางไนไตรล์ ยางคลอโรพรีน ยางบิวไทล์ ยางบิวทาได
อีน ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน ยางซิลิโคน ยางพอลิยูรีเทน ยางฟลูออโรคาร์บอน ยางสังเคราะห์ชนิด
ใหม่ๆ 

Types, structures, properties and applications of natural rubbers; 
synthetic  rubbers; synthetic polyisoprene, styrene butadiene rubber, nitrile rubber, 
chloroprene rubber, butyl rubber, butadiene rubber, ethylene propylene diene 
rubber, silicone rubber, polyurethane rubber, fluorocarbon rubber, new  synthetic 
rubber 
 
 
927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง      2(2-0-4) 

Additives for Rubber  
 สารเติมแต่งส าหรับระบบการเชื่อมขวาง การวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถันเปอร์ออกไซด์ 

และวิธีอ่ืนๆ สารตัวเร่ง สารกระตุ้น และสารหน่วง ตัวเติม ชนิดและคุณลักษณะของตัวเติม ตัวเติม
อนุภาค ตัวเติมแผ่นและเส้นใย การปรับสภาพผิว ตัวเติมส าหรับงานเฉพาะ สารท าให้นิ่ม  
พลาสติไซเซอร์และการใช้งาน สารเสถียรต่อความร้อน ออกซิเดชัน และรังสีอัลตราไวโอเลต แอนตีโอ
โซแนนต์และการใช้งาน สารให้สี สารหน่วงไฟ สารก่อโฟม สารต้านไฟฟ้าสถิต สารหล่อล่ืน สารเติม
แต่งชนิดใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยาง  

Additives for crosslinking systems; vulcanization by sulfur, peroxide 
and others; accelerators; activators and retarders; fillers, types and characteristics of 
fillers, particulate fillers, layered fillers, fiber fillers; surface treatment; specific filler; 
softener; plasticizers and use; heat, oxidation and ultraviolet stabilizers; antiozonants 
and use; coloring agents; flame retardants; blowing agent; antistatic agent; lubricants 
new additives in rubber industries  
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927-503 กระบวนการแปรรูปยาง 3(2-3-4) 
Processing of Rubber  

  สมบัติการไหลที่ เกี่ยวกับการแปรรูปยาง การบดเพ่ือท าให้โมเลกุลยางเล็กลง               
และกลไกปฏิกิริยา หลักการผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การรีดแผ่นยาง การขึ้นรูป                
โดยใช้แม่พิมพ์แบบอัด การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด  การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบฉีด                     
การออกแบบแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การอัดรีดขึ้นรูปยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคาไนซ์
ด้วยอากาศร้อน การวัลคาไนซ์อย่างต่อเนื่องของโปรไฟล์ยาง และปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกันการผสม
ยางกับสารเติมแต่ง การอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ กระบวนการเป่าฟิล์ม กระบวนการเป่าขึ้นรูป 
การรีดแผ่นฟิมล์โดยการอัดรีด การขึ้นรูปแบบอัด และอัดส่ง กระบวนฉีดเข้าแม่พิมพ์ การขึ้นรูปโดย
การเคลือบ การหล่อ และแบบเบ้าหมุน  

  Rheological properties involved in rubber processing; size reduction 
(mastication) of rubber molecules and reaction mechanisms; principles of rubber 
mixing and energy of mixing; rubber calendering; compression molding; transfer 
molding; injection molding; mold design; product finishing; rubber extrusion; steam 
vulcanization; hot air vulcanization; continuous vulcanization of rubber profiles and 
related laboratories mixing of rubber with additives, single screw and twin screw 
extrusion, blown film process, blow moulding process, extrusion line for film 
manufacturing, compression moulding, transfer moulding, injection moulding, coating, 
casting, rotomolding 

 
927-504 การทดสอบยาง 2(2-0-4) 

Testing of Rubbers 
การเตรียมชิ้นงานและสภาวะการทดสอบพลาสติซิตี เวลาอบสุกและสมบัติ         

การหลอมไหลความแข็งและการทดสอบความเค้น-ความเครียด การแตกหักและความต้านทาน      
ต่อการสึกหรอและการไหล การจัดตัวและการพักความเค้น การทดสอบรอยแตกจากการหักงอและ
ความล้าความกระเด้งการทดสอบแรงกระแทกและเชิงกลพลวัต การทดสอบทางไฟฟ้าความร้อนและ        
การบ่มเร่ง การทดสอบการติดไฟ การหน่วงไฟ การทดสอบแบบไม่ท าลาย การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ผลึกและการทดสอบที่เก่ียวข้องกับผลึก 

  Specimen preparation and testing conditions; plasticity; cure time and 
melt flow properties; hardness and stress-strain tests; fracture; abrasion and flow 
resistance; orientation and stress relaxation; flex cracking and fatigue tests; resilience; 
impact and dynamic mechanical tests; electrical tests; heat and aging; flammability 
tests; flame retarding; non-destructive tests; tests of products; crystallity and test 
methods  
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927-505 หัวข้อพิเศษ 1 3(3-0-6)   
Special Topics I 
หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ 
Special topics of current interests in rubber industry technology  

and polymer  
 

927-506 หัวข้อพิเศษ 2       3(3-0-6)   
Special Topics II 
หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ นอกเหนือจาก

การเรียนในรายวิชา 927-505 หัวข้อพิเศษ 1 
  Special topics of current interests in rubber industry technology and 
polymer which are not included in 927-505 Special Topics I 
 
927-521 การสังเคราะห์พอลิเมอร์      3(2-3-4) 

Polymer Synthesis 
 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบสายโซ่              

สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบ Ziegler-Natta ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 
แบบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวง ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ แบบเมตาทีซิส 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเคล่ือนย้าย กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิ บัติการ หา
ลักษณะเฉพาะและวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

Step growth polymerization; chain growth polymerization; 
stereochemistry of Ziegler-Natta polymerization; coordination polymerization; ring 
opening polymerization; metathesis polymerization; transfer polymerization; 
polymerization process; polymer characterization and analysis laboratory 

 
927-522  การวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ     3(2-3-4) 

Instrumental Analysis  
หลักการและเทคนิคของการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การวัดน้ าหนักโมเลกุลของพอ

ลิเมอร์ด้วยโครมาโทกราฟีแบบซึมผ่านเจล การวัดสมบัติเชิงความร้อนด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง
แคลอรีเมทรี เทอร์โมกราวิเมตริกแอนาไลซิส การวัดสมบัติเชิงพลวัตโดยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทาง
ความร้อนของวัสดุเชิงกล การตรวจคุณลักษณะของพอลิเมอร์ด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปีและฟูเรียทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี การวิเคราะห์เชิงสัณฐานวิทยาโดย
เทคนิคสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปีและทรานส์มิสชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี รวมถึงปฏิบัติการ
การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
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Principles and techniques of instrumental analysis based on polymer 
molecular weight determination by gel permeation chromatography (GPC) thermal 
properties measurement by differential scanning calorimetry (DSC) and 
thermogravimetric analysis (TGA), dynamic property by dynamic mechanical property 
(DMA); polymer characterization by nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) 
and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); morphology measurement by 
scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM); as 
well as laboratories of advanced instrument application and statistical analysis of 
results 
 
927-523  พอลิเมอร์สมรรถนะสูง      2(2-0-4) 

High Performance Polymers 
  พอลิเมอร์ที่มีความเหนียวและแข็งแรงสูง พอลิเมอร์ที่มีการเรียงตัว วัสดุผสม        
เส้นใยคาร์บอน แก้วและสารเสริมแรง พอลิเมอร์ส าหรับงานวิศวกรรม พอลิแอซิทัล พอลิคาร์บอเนต 
แอโรมาติกพอลิแอไมด์ พอลิอิไมด์ และพอลิเอสเตอร์ พอลิฟีนิลีนออกไซด์ พอลิซัลโฟน พอลิอีเทอร์คี
โทน พลาสติกทนแรงกระแทก อิลาสโตเมอร์ชนิดเสริมแรง วัสดุเสียดทานต่ า โฟมแบบโครงสร้างและ
แบบยืดหยุ่น ฟิล์มบรรจุภัณฑ์และเมมเบรน พอลิเมอร์  ชนิดละลายน้ า พอลิอิเล็กโทรไลต์                         
สารตกตะกอน ไฮโดรเจล สารดูดซึมสูง 
  High toughness and strength polymers; oriented polymers; composite 
materials; carbon fibers; glass and reinforcing agents; engineering polymers; 
polyacetal; polycarbonate; aromatic polyamides; polyimides and polyesters; 
poly(phenylene oxide); polysulfone; poly(ether ketone); impact resistant polymers; 
reinforced elastomers; low friction materials; structural and flexible foams; packaging 
films and membranes; water-soluble polymers; polyelectrolytes; precipitating agents; 
hydrogel; high absorbent materials 
 
927-524 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
  Structure – Properties Relationship of Polymer  

ผลของน้ าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลต่อสมบัติเชิงฟิสิกส์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลกับอุณหภูมิเปล่ียนสภาพแก้วและการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลกับการหลอมของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
โมเลกุลกับการเหนี่ยวน าให้เกิดผลึกขณะดึง อิทธิพลของโครงสร้างโมเลกุลต่อปฏิกิริยาการเชื่อมขวาง
และสมบัติเชิงฟิสิกส์   
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Effect of molecular weight and molecular weight distributions on 
physical properties; relationship between molecular structure and glass transition 
temperature and crystallization of polymer; relationship between molecular 
structure and melting of polymer; relationship between molecular structure and 
strain-induced crystallization; influence of molecular structure on crosslinking 
reaction and physical properties 

 
927-525 พอลิเมอร์ผสม       2(2-0-4) 
  Polymer Blends 

หลักการพ้ืนฐานของพอลิเมอร์ผสม วิธีการเข้ากันได้ส าหรับพอลิเมอร์ผสม           
ชนิดของพอลิเมอร์ผสม การตรวจคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม สมบัติของพอลิเมอร์ผสม              
การประยุกต์ในเชิงพาณิชย์ของพอลิเมอร์ผสม อนาคตการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ผสม 

Fundamental of polymer blends; compatibilization methods for 
polymer blends; types of polymer blends; characterization of polymer blends; 
properties of polymer blends; commercial applications of polymer blends; future 
perspectives in polymer blends 

 
927-526  สมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์      2(2-0-4) 

Rheological Properties of Polymer  
  ความรู้เบ้ืองต้นและนิยามต่างๆ ทางรีโอโลยี สมบัติด้านการเฉือน สมบัติด้านการยืด
และการวัด วิสโคอิลาสติซิตี เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี เครื่องรีโอมิ เตอร์แบบกรวยและแผ่น 
เครื่องรีโอมิ เตอร์แบบแผ่นขนาน เครื่องรีโอมิ เตอร์แบบทอร์ก การวัดรีโอโลยีโดยใช้สมบัติ 
ทางแสงรีโอโลยีของกระบวนการผสมยาง การอัดรีดขึ้นรูป การฉีดยางและพลาสติก การเป่าถุงและ
การเป่าขวดพลาสติก    
  Introduction and definition of rheology; shear properties; extensional 
properties and measurement; viscoelasticity; capillary rheometer; cone and plate 
rheometer; parallel plate rheometer, torque rheometer; rheological measurement 
utilizing optical properties; rheology of rubber mixing; extrusion; injection molding of 
rubbers and plastics; blow-film extrusion and injection blow molding of plastic 
bottles 

 
927-527 กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ     2(2-0-4) 

Reactive Polymer Processing 
  หลักการและทฤษฎี การประยุกต์ใช้งานและกระบวนการของการผลิตพอลิเมอร์
แบบรีแอกทีฟโดยใช้กระบวนการการอัดรีดข้ึนรูปและการฉีด    
  Principles and theories; applications and production processes of 
reactive polymers by extrusion and injection processes 
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927-531   การวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือขั้นสูง     3(2-3-4) 
  Advanced Instrumental Analysis 
  หลักการและเทคนิคของการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงได้แก่  การวัดสมบัติเชิง
พลวัตโดยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล สมบัติเชิงรีโอโลยีโดยรีโอมิเตอร์แบบ
คาปิลลารี สมบัติการพักความเค้น การตรวจคุณลักษณะของพอลิเมอร์ด้วยเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน
สมบัติพลวัตเชิงกลด้วยการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปยาง การวัดสมบัติเชิงพ้ืนผิวด้วยอะตอมมิก
ฟอร์ซไมโครสโกปี รวมถึงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือขั้นสูง การวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ 
  Principles and techniques of advanced instrumental analysis based on 
dynamic property by dynamic mechanical property (DMA); rheological property by 
measurement by capillary rheometer; temperature stress scanning relaxation (TSSR) 
polymer characterization by X-ray diffraction (XRD); dynamic mechanical property by 
rubber processing analyzer (RPA); as well as laboratories of advanced instrument 
application; statistical analysis of results 
 
927-541  การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ    3(3-0-6) 
  Chemical Modifications of Natural Rubber 
  การจัดตัวใหม่ของพันธะของโมเลกุลยาง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  การเพ่ิมหมู่ฟังก์ชัน
โดยการเกาะติดของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่านปฏิกิริยาการแทนที่ การเติมปฏิกิริยา
การเกิดโคพอลิเมอร์แบบกราฟต์และแบบบล็อกของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืน ๆ บนโมเลกุลยางและอนุพันธ์
ของยางธรรมชาติ วัลคาไนซ์เซชั่นของยางที่ผ่านการดัดแปร 
  Bond rearrangements of rubber molecule; oxidation reaction; 
functionalization by attachment of new chemical groups to rubber molecule through 
substitution; additionreactions; graft and block copolymerization of other monomers 
to rubber backbone and derivatives of natural rubber; vulcanization of modified 
rubber 
 
927-542  การเส่ือมสลายและความเสถียรของยาง     2(2-0-4) 

Degradation and Stabilization of Rubber 
  การเส่ือมสลายเนื่องจากความร้อน ออกซิ เดชัน ปฏิกิริยาเคมี เชิงแสงและ 

การเส่ือมสลายเชิงกล ปฏิกิริยาการตัดโซ่โมเลกุล การเคล่ือนย้าย ออโตออกซิเดชัน การทดลองศึกษา
การเส่ือมของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการป้องกันการเส่ือมสลาย การพัฒนาสารเสถียรต่อความ
ร้อนและต่อแสงแอนติออกซิแดนต์และแอนติโอโซแนนต์ส าหรับยางและพลาสติก การบ่มเร่ง                     
การเส่ือมสลาย ทางชีวภาพ การน าพอลิเมอร์มาเวียนท าใหม่ 
  Thermal degradation; oxidation; photochemical and mechanical 
degradation; chain scission reaction; transfer reaction; autoxidation; experimental 
study of polymer degradation; mechanisms of prevention reaction; development of 
heat and light stabilizers; antioxidants and antiozonants for rubbers and plastics; 
aging; biodegradation; polymer recycling 



 

 

38 

927-543         เคมียาง                                                              2(2-0-4) 
Rubber Chemistry 
ธรรมชาติ ท างเคมี ของโม เลกุ ลยางธรรมชาติ  ยางได อีน โฮโมพอ ลิ เมอร์                         

และโคพอลิเมอร์ การเชื่อมขวางยางไดอีน  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและโอโซโนไลซีสของยางไดอีน       
และการป้องกัน สมบัติทางเคมีของยางคลอโรพรีน พอลิไอโซบิวทิลีนและยางบิวทิล ยางที่มีเอทิลีน
เป็นองค์ประกอบ ยางที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ และยางอะคริลิก 

Chemical nature of natural rubber molecule; diene homopolymer 
rubbers and diene-based copolymers; cross-linking of diene rubbers; oxidation and 
ozonolysis of diene rubbers and protection; chemistry of polychloroprene, 
polyisobutylene and butyl rubber; rubbers based on ethylene; fluorine-containing 
rubbers and acrylic rubbers 
 
927-544 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง      2(2-0-4) 
  Physical Properties of Rubber 
 สมบัติเชิงพลวัตของยาง ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ สัมประสิทธิ์ของ        
การขยายตัวและการกดอัดของยาง ความจุความร้อนและการน าความร้อนของยาง ความยืดหยุ่น       
ของยาง อุณหภูมิเปล่ียนสภาพแก้วของยาง อันตรกิริยาระหว่างยางกับตัวท าละลาย พารามิเตอร์         
การละลาย ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด การบวมพองของโครงร่างตาข่ายของยาง 
การเกิดผลึกเมื่อถูกเหนี่ยวน าด้วยความเครียด สัณฐานวิทยา สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติด้านแม่เหล็ก
ของยาง  การตอบสนองต่อความร้อนและรังสีของยาง พ้ืนผิวและสมบัติของผิวสัมผัส การแพร่ผ่าน
ของก๊าซและไอ สมบัติด้านเสียงของยาง ความแข็งแรงและความล้า ความเสียดทานและการขัดถู 

 Dynamic properties of rubber; density and specific gravity; coefficient 
of thermal expansion and compressibility of rubber; heat capacity and thermal 
conductivity of rubber materials; rubber elasticity; of rubber glass transition of rubber 
materials; rubber-solvent interaction;  solubility parameters; relationship between 
stress and strain; swelling of rubber networks; strain induced crystalization; 
morphology; electrical and magnetic properties; of rubber respond to heat and 
radiation of rubber; surface and interfacial properties; permeability of gas and vapor; 
acoustic properties of rubber; strength and fatigue; friction and abrasion 
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927-561  เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชันขั้นสูง     3(2-3-4) 
 Advanced Latex and Emulsion Technology 
  ยางธรรมชาติ น้ ายางสังเคราะห์ อิมัลชันและเทคนิคของอิมัลชัน ความเสถียร        
ของน้ ายางและอิมัลชัน ไฮโดรโฟบิก-ไลโอฟิลิกบาลานซ์ (เอชแอลบี) น้ ายางและอิมัลชันส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากการชุบ ฟองยาง สีทา กาว และอ่ืนๆ และปฏิบัติการที่สอดคล้อง                             
กับอุตสาหกรรมน้ ายาง 
  Natural rubber latex; synthetic latices; emulsion and emulsion 
techniques; emulsion and latex stability; hydrophobic-lyophillic balances (HLB); 
latices and emulsion for dipping, foam, paint, adhesive, and other industries and 
related laboratories in latex industries 
 
927-562  การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง     3(2-3-4) 

Rubber Products Design  
การใช้ทฤษฎีของวิศวกรรมพอลิเมอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ยาง  การออกแบบ   การเลือกใช้วัสดุยาง สารเคมี ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
และเทคนิคกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมต่อการใช้งาน   และสามารถแข่งขันทาง
การค้าได้    และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน 

Application of polymer engineering theories and computer software to 
design rubber products; design, selection of rubber materials, additives for rubber 
product processing and production techniques to obtain rubber product with 
appropriate and commercial application and related laboratories 
 
927-563         นาโนคอมพอสิตของยาง      3(3-0-6) 

 Rubber Nanocomposites 
 นิยาม โครงสร้าง การจ าแนกประเภทของสารเสริมแรงขนาดนาโนและเมทริกซ์ยาง
เทคนิคการสังเคราะห์สารเสริมแรงขนาดนาโน กระบวนการขึ้นรูปยางนาโนคอมพอสิต การกระจาย
ตัวของสารเสริมแรงชนิดนาโนในเมทริกซ์ยาง การยึดติดระหว่างสารเสริมแรงชนิดนาโน กับเมทริกซ์
ยาง สมบัติเชิงกลและสมบัติการใช้งานของยางนาโนคอมพอสิต สารตัวเติมขนาดนาโนที่ใช้ในยาง 
ตัวอย่างเช่น นาโนซิลิกา นาโนเคลย์ ท่อคาร์บอนนาโน กราฟีน สารตัวเติมเซรามิก  เขม่าด า                 
สารเติมแต่งขนาดนาโนชนิดใหม่ ๆ 
 Definition, structure and classification of nanoscale reinforcements and 
rubber matrices; synthesis technique of nanoreinforcements; fabrication and 
processing techniques of nano-rubber composites; dispersion of nanoreinforcements 
in rubber matrix; adhesion between; mechanical and functional properties of rubber 
nanocomposites; nanofillers using in rubber for example, nanosilica, nanoclays, 
carbon nanotube, graphene, ceramic fillers, carbon black, new nano fillers 
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927-564 การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง    3(3-0-6) 
 Mold Design for Rubber Products 
 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมของการออกแบบแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์เบ้าที่ใช้       
ในกระบวนการอัดยางแบบอัด แบบอัดส่ง และกระบวนการฉีดยาง กระแสวิทยาของยางหลอม         
ในแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ การถ่ายโอนพลังงานและมวลในแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ    
 Basic engineering of mold design; mold design for compression, 
transfer molding and injection molding processes of rubber; rhological properties  
of rubber melt flow in various molds; heat and mass transfer phenomena in various 
molds 
 
927-565 เทคโนโลยีการยึดติดกาวและการยึดติดยาง                     3(3-0-6) 
                    Adhesion, Adhesive and Rubber Bonding Technology 
               การยึดติดของวัสดุทางวิศวกรรม   เคมีเชิงผิวของกาว ทฤษฎีของการยึดติด 

และการยึดติดร่วม การเตรียมผิว สูตรผสมของกาว การทดสอบ อายุการใช้งานและความเชื่อถือได้
ของกาว การเตรียมวัสดุติดที่ เป็นโลหะ การปรับผิวยางและพลาสติก  การติดยางกับโลหะ  
การทดสอบความแข็งแรงของการยึดติด การเตรียมสารยึดติด การประยุกต์และการใช้  สารยึดติด 

ชนิดมีตัวท าละลายเป็นตัวกลาง สารยึดติดชนิดมีน้ าเป็นตัวกลาง ไพรเมอร์ การยึดติดยางกับโลหะ 
ความล้มเหลวของการยึดติดยางกับวัสดุต่าง ๆ 
 Adhesion of engineering materials; surface chemistry of adhesive; 
theories of adhesion and cohesion; surface preparation; adhesive formulation; testing; 
lifetime and reliability of adhesives; substrate preparation (metal); pre-treatment of 
rubber and plastic; rubber to metal bonding; strength for adhesion test; bonding 
agent preparation, application and use; solvent-borne bonding systems; waterborne 
bonding systems; primers; bonding of rubber to metal, failures in rubber bonding to 
substrates 
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927-566 การท าให้ยางสุกและสมบัติ 2(2-0-4)  
 Rubber Curing and Properties 
 การส่งผ่านความร้อนของการท าให้ยางสุก  (การส่งผ่านแบบการน าความร้อน         
การพาความร้อน และการแผ่รังสี ) สมบัติ เชิ งความร้อน (ความร้อนจ าเพาะ การน าความร้อน  
และการแพร่ความร้อน) จลนศาสตร์ของการท าให้สุก การวัดเอนทาลปีของการท าให้ยางสุก การท าให้
ย างสุ ก ในแม่ พิ มพ์  ความสัมพันธ์ ระหว่ างชนิ ดยางกับแม่ พิ มพ์  กระบวนการให้ ความร้อน 

และการท าให้ยางสุก ผลความหนาของยาง ผลของเอนทาลปีของการท าให้ยางสุก ผลของอุณหภูมิต่อ
การท าให้ยางสุก ผลปัจจัยด้านจลนศาสตร์ของการท าให้ยางสุก ผลของพลังงานกระตุ้น 

 Heat transfer of rubber curing process (heat conduction,  
heat convection, and heat radiation); thermal properties (specific heat, thermal 
conductivity, thermal diffusivity); kinetics of cure reaction; measure of cure enthalpy; 
cure of rubber in mold; rubber–mold relation; process of heating and cure;  
effect of rubber thickness; effect of the enthalpy of cure; effect of temperature  
on cure; effect of the kinetic parameters of cure; effect of activation energy 
 
927-567 ยางชนิดพิเศษ 2(2-0-4) 
 Speciality Elastomers 

สมบัติ  และการประยุกต์ ใช้ งานของยางไฮโดรจิ เนตไนไตรล์ ยางฟลูออโร  
ยางพอลิอะคริเลต ยางเอทิ ลีน /อะคริลิก ยางอิพิคลอโรไฮดริน ยางคลอริเนเตตพอลิเอทิลีน  
ยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน ยางแอลคิเลตคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน ยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทต 
ยางพอลิซัลไฟด์ สารวัลคาไนซ์  แอนติออกซิแดนซ์ และสารช่วยแปรรูปส าหรับยางพิเศษ  
การพิจารณาด้านการออกแบบสูตรยาง 

Properties and applications of hydrogenated nitrile rubber; 
fluoroelastomers; polyacrylate elastomers; ethylene/acrylic (AEM) elastomer; 
polyepichlorohydrin elastomer; chlorinated polyethylene; chlorosulfonated 
polyethylene; alkylated chlorosulfonated polyethylene; ethylene vinyl acetate 
elastomers (EVM); polysulfide elastomers; vulcanization agents, antioxidants and 
processing aids for special elastomers; considerations in design of rubber formulation 
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927-568 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 3(3-0-6) 
Thermoplastic Elastomers 

  ความหมาย ประเภท และสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  สไตรีนเทอร์โม
พลาสติก อิลาสโตเมอร์ ไอโอนอเมอริกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  เทอร์โมพลาสติกชนิดหลาย
บล็อก เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางและพลาสติก โดยการบวนการเบลนด์แบบ
ปกติ และการเตรียมแบบเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซทเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน 
พอลิอีเทอร์เอสเตอร์และพอลิเอไมด์ 
  Definition; types and properties of thermoplastic elastomers; styrenic 
thermoplastic elastomers; ionomeric thermoplastic elastomers; multiblock 
thermoplastic elastomer; thermoplastic polyolefin elastomers; thermoplastic 
elastomer from blending of rubber and thermoplastic; simple blends (SB) and 
thermoplastic vulcanizates (TPV); thermoplastic polyether ester elastomers and 
thermoplastic polyamide elastomers 
 
927-570         ยางธรรมชาติผสม                                                  2(2-0-4) 
 Natural Rubber Blends 
 การวัดระดับการเชื่ อมขวางในยางวัลคาไนซ์ผสม การตรวจคุณ ลักษณ ะ 

ของยางวัลคาไนซ์ผสมด้วยเทคนิคไมโครสโกปี การประเมินระดับการเชื่อมขวางในยางวัลคาไนซ์ผสม
โดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีในสภาวะของแข็ง การผสมยางธรรมชาติ        
กับยางบิวทาไดอีน การผสมยางธรรมชาติกับเอทิลีนโพรไพลีนโคพอลิเมอร์ การผสมยางธรรมชาติ  
กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ การผสมยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเพ่ือผลิตส่วนด้านข้างของยางล้อ    
การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกจากการผสมยางธรรมชาติกับเทอร์โมพลาสติก
ชนิดต่าง ๆ 
 Measurement of crosslink density in vulcanized rubber blends; 
characterization of vulcanized rubber blends by microscopy; estimation of crosslink 
density in vulcanized rubber blends by solid-state nuclear magnetic resonance 
spectroscop; natural rubber/ nitrile butadiene rubber blends; natural propylene 
copolymer (EPM) blends; natural rubber/epoxidized natural rubber blends; 
compounding NR/EPDM blends for tyre sidewalls; preparation and properties of 
thermoplastic natural rubber based on NR blend with various types of thermoplastic 
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927-571  การผสมยาง                                               2(2-0-4) 
 Mixing of Rubber  
 การผสมยางกับอนุภาคต่างๆ จลนศาสตร์ของการผสม เครื่องผสม การผสมแบบ              
ลามินาร์และแบบกระจาย การบดยางด้วยลูกกล้ิง การผสมยางด้วยเครื่องผสมแบบปิด การผสมยาง
แบบต่อเนื่อง การเตรียมและการผสมยางผง 
 Blending of various particles; kinetics of mixing; mixing equipment; 
laminar and dispersive mixing; milling of rubbers; rubber compounding with internal 
mixer; continuous rubber mixing; preparation and mixing of powder rubbers 
 
927-572 ความยืดหยุ่นของยาง                                                       2(2-0-4) 
 Rubber Elasticity 
 สมบัติ เชิ งฟิ สิก ส์ทั่ ว ไปของยาง การเป ล่ียนแปลงพลังงานและเอนโทรปี 

ขณะเกิดการผิดรูป อิลาสติซิตีของโมเลกุลยาง อิลาสติซิตีของโครงข่ายโมเลกุล ทฤษฎีทั่วไป 

ของความเครียดทฤษฎีของการผิดรูปมาก การเฉือนและการบิด ปรากฏการณ์การบวม การเชื่อมขวาง
และมอดุลัส 
 General physical properties of rubber; energy and entropy changes on 
during deformation; elasticity of rubber molecules;  elasticity of molecular network; 
general strain theory; large-deformation theory: shear and tortion; swelling 
phenomena; cross-linking and modulus  
 
927-573        สเปกโทรสโกปีของยางและวัสดุคล้ายยาง 2(2-0-4) 
 Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 

 การตรวจคุณ ลักษณะยางด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  สเปกโทรสโกปี              
แสงของยาง ภาพนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ของยาง การตรวจคุณลักษณะทางเคมีของยางวัลคาไนซ์    
ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สถานะของแข็งที่มีความสามารถในการแยกรายละเอียดสูง การ
ตรวจคุณลักษณะโครงข่ายทางเคมีและฟิสิกส์ของวัสดุยางด้ วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติก              
เรโซแนนซ์ การใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ความเข้มสูงในการวิเคราะห์ยาง การใช้ 129Xe 
NMR ในการวิเคราะห์ยางผสมและคอมพอสิต การใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์                     
ในการวิเคราะห์วัสดุวิสโคอิลาสติก การใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ชนิดดิวทีเรียม                  
ในการวิเคราะห์ยาง 

Rubber characterization by infrared spectroscopy; optical spectroscopy 
of rubber; nuclear magnetic resonance imaging of rubber; chemical characterization 
of rubber vulcanizate by high-resolution solid state nuclear magnetic resonance; 
characterization of chemical and physical networks in rubbery materials using nuclear 
magnetic resonance, high resolution nuclear magnetic resonance for rubber 
characterization; using of 129Xe NMR for characterizing in rubber blends and 
composites; using of nuclear magnetic resonance techniques for characterization  
of viscoelastic materials; using of deuterium NMR for characterization of rubbers  
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927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                   2(2-0-4) 
 Process Control of Rubber Production 
  ทรานสดิวเซอร์ส าหรับวัดความดัน อุณหภูมิ ความเค้น การเปล่ียนต าแหน่ง              
ความเป็นกรด-ด่าง ความเร็วเชิงมุม ความเร็วเชิงเส้นและการเร่ง ส่วนประกอบทางเคมี ระดับการไหล   
การปิด-เปิดระบบ การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์กับคอมพิวเตอร์ การเก็บและแสดงผลข้อมูล             
การควบคุมกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยซีเอดี และซีเอเอ็ม 
  Transducers for measuring pressure, temperature, stress, position 
change, acid-base, angular velocity, linear velocity and acceleration, chemical 
compositions, flow level, on-off system; transducer and computer interface; data 
acquisition and display; process control by computer CAD, CAM 
 
927-575        เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่   2(2-0-4) 

Modern Rubber Product Technology   
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์       

การเลือกใช้วัสดุยาง สารเติมแต่งและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  ยางล้อ ยางใน ยางสายพาน        
ส่งก าลัง ยางสายพานล าเลียง รองเท้า ยางท่อ สายเคเบ้ิล ยางติดเหล็ก ยางลูกกล้ิง ยางปะเก็น        
ชิ้นส่วนยาง ยางในงานโครงสร้าง เทปกาวไวแรงอัด ผลิตภัณฑ์ยาง ส าหรับอุปกรณ์การกีฬา ผลิตภัณฑ์
จากน้ ายาง รวมถึงวิธีการทดสอบในอุตสาหกรรมยางและการรีไซเคิลของเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 Modern technology in product production from natural and synthetic 
rubbers; selection of rubber materials; additives and production process of rubber 
goods, tyres, inner tyres, V-belt, conveyor belt, footwear, hose, cable, rubber to 
metal bonding, rubber covered rollers, gasket, rubber parts, rubber in construction, 
pressure sensitive adhesive tape, rubber sport goods, latex product including test 
methods in rubber industry and recycling of wastes from rubbers production 
 
927-601   สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1     1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology I  
  การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมการเข้าฟังและการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and 
polymer industry technology based on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of the seminar 
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927-602  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2     1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology II  
  การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้ควบคุม การเข้าฟัง                       
และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยมีการน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and 
polymer industry technology based on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of the seminar; presentation in english 
 
927-603  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3     1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology III  
  การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้ควบคุม การเข้าฟัง                   
และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยมีจ านวนบทความวิจัย จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
บทความ 

  Literature survey and presentation of current topics in rubber and 
polymer industry technology based on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of the seminar; with at least 2 
research articles  
 
927-604  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4     1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology IV  
  การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้ควบคุม การเข้าฟัง                         
และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยมีจ านวนบทความวิจัย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
บทความ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and 
polymer industry technology based on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of the seminar; with at least 3 
research articles  
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927-605  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 5     1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology V  
  การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
และพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจ  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้ควบคุม การเข้าฟัง                       
และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา สัมมนา โดยมีจ านวนบทความวิจัยจ านวน               
ไม่น้อยกว่า 3 บทความ น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and 
polymer industry technology based on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of the seminar; with at least 3 
research articles; presentation in english  
 
927-606  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 6     1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology VI  
  การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง      
ในหัวข้อที่สนใจโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและการมีส่วนร่วม                 
ในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ท า  น าเสนอสัมมนา             
เป็นภาษาอังกฤษ 

  Literature survey and presentation of current topics in rubber and 
polymer industry technology based on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of the seminar; focus on topics related 
to thesis and presentation in english  
 
927-701 วิทยานิพนธ์                   36(0-108-0) 
  Thesis 
   ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์            
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ /หรือประยุกต์ใช้งาน          
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and 
polymer in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or 
applications under the supervision of advisors 
927-702  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
  Thesis 
  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์             
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ /หรือประยุกต์ใช้งาน    
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and 
polymer in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or 
applications under the supervision of advisors 
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927-703  วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
  Thesis 
  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์                
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ /หรือประยุกต์ใช้งาน      
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and 
polymer in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or 
applications under the supervision of advisors 
 
927-704  วิทยานิพนธ์              72(0-216-0) 
  Thesis 
  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์                
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ /หรือประยุกต์ใช้งาน    
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and 
polymer in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or 
applications under the supervision of advisors 
 
927-705  วิทยานิพนธ์              36(0-108-0) 
  Thesis 
  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์                
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ /หรือประยุกต์ใช้งาน 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and 
polymer in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or 
applications under the supervision of advisors 
 
927-706 วิทยานิพนธ์              48(0-144-0) 
 Thesis 
  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์                
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ /หรือประยุกต์ใช้งาน     
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and 
polymer in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or 
applications under the supervision of advisors 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 3 8013 00435 13 2 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายเจริญ  
นาคะสรรค์ 

Ph.D. (Polymer Rheology 
and Processing), University 
of Bradford, England, 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร์, 2529 

ภาคผนวก ง 

2 3 8416 00230 82 0 อาจารย์ นางสาวจุฑารัตน์  
อินทปัน 

Ph.D. (Biotechnology and 
Microbiology), Montpellier 
Sup Agro, France, 2553 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม. สงขลานครินทร์, 2553 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม. สงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (เคมี), ม.ทักษิณ, 2541 

ภาคผนวก ง 

3 3 8004 00100 18 2 ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

นางวรรณรัตน์  
เชื่องชยะพันธุ์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม. สงขลานครินทร์, 2555 

Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม. สงขลานครินทร์, 2552 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร์, 2549 

ภาคผนวก ง 

4 3 8013 00435 16 7 อาจารย์ นางสาวสกุลรัตน์ 
พิชัยยุทธ์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),   
ม. สงขลานครินทร์, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม. สงขลานครินทร์, 2551 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         
ม. สงขลานครินทร์, 2548 

ภาคผนวก ง 
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ที ่ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

5 3 8603 00233 90 3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุนิสา  
สุชาติ 

Ph.D. (Chemical 
Engineering), Universite de 
Montpellier II, France, 2555
วท.ม. (เคมี), ม. เชียงใหม่, 
2542 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),         
ม. สงขลานครินทร์, 2533 

ภาคผนวก ง 

6 3 8097 00159 74 1 ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

นางสุวลักษณ์   
วิสุนทร 

Ph.D. (Chemical 
Engineering), Universite   
de Montpellier II, France, 
2549 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), 
ม. สงขลานครินทร์, 2543 
วท.บ. (เคมี),  
ม. สงขลานครินทร์, 2539 

ภาคผนวก ง 

7 3 9202 00363 99 5 อาจารย์ นายเอกสิษฐ์ 
อนันต์เจริญวงศ์ 

Ph.D. (Chemistry and 
Physico-Chemistry of 
Polymer), Universite du 
Maine, France, 2554 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 
ม. สงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง), 
ม. สงขลานครินทร์, 2541 

ภาคผนวก ง 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 3 9506 00248 53 1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางซีตีไซยีดะห์   
สายวารี 

Ph.D. (Elastomer 
Technology and 
Engineering), Award Cum 
Laude, Natherland, 2556
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
ม. สงขลานครินทร์, 2548 
วท.บ. (เทคโนโลยียาง),  
ม. สงขลานครินทร์, 2543 

ภาคผนวก จ 

2 3 8408 00295 55 0 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

นางสาวณัฐธิดา  
รักกะเปา 

วท.ด. (เคมี),  
ม. เทคโนโลยีสุรนาร,ี 2553
วท.บ. (เคมี), ม. แม่โจ้, 2547 

ภาคผนวก จ 

3 3 8016 00042 05 5 ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

นายเบญจ   
ทองนวลจันทร์ 

Ph.D. (Materials), University 
of Manchester, England, 
2554 
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
ม. สงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ. (เคมี), ม. รามค าแหง, 
2543 

ภาคผนวก จ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ในหลักสูตรไม่มีการฝึกงานของนักศึกษา แต่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  ต้ องเป็นหั วข้อที่ เกี่ ยวข้องกับ เทคโน โล ยียางธรรมชาติ  ยางสั งเคราะห์                   
หรือพอลิเมอร์อ่ืนๆ ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นยางและพอลิเมอร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่                  
ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือเพ่ือประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
หรือชุมชนโดยนักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ 1 คนต่อ 1 เรื่อง ที่มีขอบเขตการวิจัยและแผนงาน                   
ที่ชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์ในรูปแบบที่ก าหนด 
ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการประชุมวิชาการ และ /หรือการตี พิมพ์ผลงาน                        
ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
วิทยานิพนธ์ เป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์              

หรือพอลิเมอร์ ที่สามารถน าความรู้และทฤษฎีพ้ืนฐานมาอธิบายผลการวิจัย หรือการน าความรู้       
ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ไปประยุกต์ ใช้วิจัยร่วมกับสาขาวิชาการอ่ืนๆ ที่จะเกิดประโยชน์
น าไปใช้จริงได้ วิทยานิพนธ์จะต้องมีขอบเขตของการท าวิทยานิพนธ์ที่ เหมาะสมและสามารถ                      
ท าให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ได้จาก 

การวิจัย 
 5.2.2 สามารถท างานวิจัยเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
 5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 5.2.4 มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการท าวิจัย 
 5.2.5 สามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.3 ช่วงเวลา  

5.3.1 หลักสูตรปริญญาโท 

-   หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

-   หลักสูตรแผน ก แผน ก แบบ ก 2 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

5.3.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
-   หลักสูตรแบบ 1.1 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 

-   หลักสูตรแบบ 1.2  
   ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5 

-   หลักสูตรแบบ 2.1  
   ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 

-   หลักสูตรแบบ 2.2  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 หลักสูตรปริญญาโท 

-   แผน ก แบบ ก 1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
-   แผน ก แบบ ก 2 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 



 

 

52 

5.4.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
-   แบบ 1.1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
-   แบบ 1.2 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
-   แบบ 2.1 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
-   แบบ 2.2 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
 5.5.3 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 5.5.4 นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เพ่ือรับข้อเสนอแนะและการประเมินผล 
 5.5.5 จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน  
5.6.2 มีการประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาต้องมี

การรายงานความก้าวหน้าที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
5.6.3 ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่ ง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.6.4 ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์

ผลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล  
5.6.5 ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก าหนด 
5.6.6 ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้ดีในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
และพอลิเมอร์ และสามารถท าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานี้ 

1. นักศึกษาจะเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 

ผ่านรายวิชาต่างๆ และการท าวิทยานิพนธ์ที่เน้นผลการวิจัย 

ที่มีคุณภาพ 
2. หลักสูตรจะจัดสัมมนาต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
และแลกเปล่ียนงานวิจัยจากนักศึกษาอาจารย์                       
และผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
3. หลักสูตรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม 

การประชุมวิชาการต่างๆ เพ่ือได้รับองค์ความรู้รอบด้าน 
 

2. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. ฝึกทักษะการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริม 

การใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงาน 

ในต่างประเทศ 
 

3. มีทักษะและความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. อบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงฐานข้อมูลการวิจัยด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
2. การมอบหมายงานให้มีการสืบค้นข้อมูลและศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองในรายวิชาเรียนต่างๆ และในการท าวิทยานิพนธ์ 
 

4. มีทักษะในการน าเสนอผลงาน 1. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีการฝึกน าเสนองาน
ในรายวิชาเรียนต่างๆ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาส         
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ              
ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สอดแทรกและแนะน าการแต่งกายที่เหมาะสม                 
ในการน าเสนอการติดต่อส่ือสารเทคนิคการเจรจา               
การส่ือสารและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

5. มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง            
มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและต่อสังคมมี
ความเป็นผู้น า และมีความคิดริเริ่ม              
ในการแก้ปัญหา 

1. มีกติกาในการสร้างความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง 
เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
ส่งงานตรงเวลาและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. มีกิจกรรมหรือรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียน
กันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษา      
มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา 
3. ในการเรียนมีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างมีระบบ
และมีการใช้วิจารณญาณฝึกการแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนา
สังคมอย่างถูกต้อง 
4. อบรมนักศึกษาเรื่องการท าวิจัยและจริยธรรม 
ในการท าวิจัย 
 

6. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์          
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์              
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
2. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์                        
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน            
และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  2.1 ระดับปริญญาโท 
 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
 1) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3) ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเข้าใจผู้ อ่ืนรวมทั้ งเคารพ              
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง          
และกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น  

ในสถานการณ์นั้นๆเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
 4) เน้นการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
 5) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มฝึกการเป็นผู้น าสมาชิกกลุ่ม         
และฝึกความรับผิดชอบ 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงาน            
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมาย ความมีวินัย        
และพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ การเผยแพร่ผลงาน               
ที่ไม่ละเมิดผลงานผู้อ่ืน 

2.1.2 ความรู้ 
 2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์  และที่ เกี่ ยวข้อง 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2) มีความเข้าใจและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ และที่เก่ียวข้อง 
 3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ทางด้านยางและพอลิเมอร์ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
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 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)  เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น Active learning ใช้ ในการเรียนการสอน            
ในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติ โดยทันต่อการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ 
 3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการจัดบรรยายพิเศษจากวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรงพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 4) สอนโดยสาธิตการใช้เครื่องมือฝึกปฏิบัติจริงภายในห้องปฏิบัติการ 
 5) เน้นกระบวนการท าวิจัยของนักศึกษาผ่านการท าวิทยานิพนธ์โดยมีอิสระ
ในการแสวงหาความรู้เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง มีการติตตาม
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 2) การท ารายงานและการน าเสนอผลงาน 
 3) การท าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้      
ของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้นแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้  
ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ 
 3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 
เช่น น าเสนอผลงานอภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการการทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  
 2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากการสอบในรายวิชา 
 2) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
 3) การอภิปรายน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการสัมมนา 
 4) การสอบวิทยานิพนธ์ 
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 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับความสามารถ       
ในการรับผิดชอบ 
 1)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวัฒนธรรม 
 5) มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
 3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ 
 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
 2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
 3) ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
 2) มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจน      
การส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
แปลความหมายและน าเสนอรายงาน/วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์              
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  และผู้ที่ 
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม 
 3) จัดประสบการณ์ ให้ ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ          
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
 2) ทักษะการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และวารสารวิจัยทางวิชาการ 
 3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบายอภิปราย
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา         
เชิงตัวเลข 
 2.2 ระดับปริญญาเอก 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยต้องถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3) มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเข้าใจผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงกรณี
ตัวอย่างพร้อมทั้งให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ
เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
 4) เน้นการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
 5) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มฝึกการเป็นผู้น าสมาชิกกลุ่ม               
และฝึกความรับผิดชอบ 
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 6) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพเคารพในสิทธิ
ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้องส่งเสริมและสอดแทรก
ให้นักศึกษามีการแต่งกายตามกาลเทศะ 
  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงาน                         
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ ได้ รับมอบหมาย ความมีวินั ย                       
และพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ การเผยแพร่ผลงานที่ ไม่ละเมิด
ผลงานผู้อ่ืน 
 2.2.2 ความรู้ 
  2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง                        
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2) มีความเข้าใจและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ และที่เก่ียวข้อง 
 3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทาง    
ด้านยางและพอลิเมอร์ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
 4) สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์                           
กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น Active Learning ใช้ ในการเรียนการสอน                   
ในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติโดยทันต่อการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ 
 3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการจัดบรรยายพิเศษจากวิทยากร 
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรงพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 4) สอนโดยสาธิตการใช้เครื่องมือฝึกปฏิบัติจริงภายในห้องปฏิบัติการ 
 5) เน้นกระบวนการท าวิจัยของนักศึกษาผ่านการท าวิทยานิพนธ์โดยมีอิสระใน
การแสวงหาความรู้ เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง มีการติตตาม
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 2) การท ารายงานและการน าเสนอผลงาน 
 3) การท าวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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 2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ของ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้นแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใน
การแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ 
  3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีต่ามมาจากการตัดสินใจนั้น และผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์ความรู้และวิชาชีพได้ 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคล และกลุ่ม 
เช่น น าเสนอผลงานอภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการการทดลองในห้องปฏิบัติการฯลฯ  
 2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากการสอบในรายวิชา 
 2) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
 3) การอภิปรายน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการสัมมนา 
 4) การสอบวิทยานิพนธ์ 
 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับความสามารถ
ในการรับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคล และรายกลุ่ม 
 2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
และวัฒนธรรม 
 5) มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
 3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ 
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 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
 2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
 3) ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1 ผลการ เรี ยน รู้ ด้ านทั กษ ะการ วิ เค ราะห์ เชิ ง ตั ว เลข  การ ส่ื อส าร                            
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
 2) มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจน       
การส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
แปลความหมายและน าเสนอรายงาน/วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ 
 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม 
 3) จัดประสบการณ์ ให้ ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                     
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
  2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
 2) ทักษะการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และวารสารวิจัยทางวิชาการ 
 3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบายอภิปราย
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา                   
เชิงตัวเลข 
 
 
 
 



 

 

62 

3. การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcome: PLO) 
 

3.1 การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน ระดับปริญญาโท 
3.1.1 PLO1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี                

เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง 
3.1.2 PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

3.1.3 PLO3 สามารถ เรี ยน รู้ ด้ วยตน เอง มี ทั กษะการ คิดวิ เค ราะห์ เพ่ื อแก้ ปัญ หา                             
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.4 PLO4 สามารถท างานเป็นทีม ประสานงานและส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 PLO5 ด าเนิ นชี วิตอ ย่างมี คุณ ธรรม จริยธรรม  มีความรับ ผิดชอบต่ อ สั งคม                            
และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 

ทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

PLO1                    
PLO2                    
PLO3                    

PLO4                    

PLO5                    
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3.2 การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน ปริญญาเอก 

3.2.1 PLO1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านยาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี                    
เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง 

3.2.2 PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยขั้น สูง และผลงานวิชาการเพ่ือ                       
น าไปสู่การแก้ปัญหา และ/หรือ พัฒนาอุตสาหกรรมยางเป็นที่ยอบรับทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  

3.2.3 PLO3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2.4 PLO4 สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 

3.2.5 PLO5 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตรัวได้ตามสถานการณ์และแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

3.2.6 PLO6 ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 

ทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

PLO1                       

PLO2                       

PLO3                       

PLO4                       

PLO5                       

PLO6                       
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
ปีท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในชั้นสูงทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆ                    
ที่ตัวเองสนใจ สามารถศึกษาและค้นคว้าหัวข้อทางเทคโนโลยียาง และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอ
ในรูปแบบปากเปล่า อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงาน  

2 นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน งานวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้และนวัตกรรม
สมัยใหม่ กับงานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีความรู้ความเข้าใจในการบวนการวิจัย และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้จากการวิจัย อีกท้ังยังมีคุณธรรมและจริยธรรมในการน าเสนอ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ระดับปริญญาเอก 
ปีท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรู้ขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยียาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้
วิทยาการสมัยใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆ สามารถท างานวิจัยเชิงลึกเพ่ือแก้ไข
ปัญหาโดยวิธีวิจัย และสามารถศึกษาและค้นคว้าหัวข้อทางเทคโนโลยียาง และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

2 นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน และงานวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ กับงานทางด้านเทคโนโลยียาง มีความรู้ความเข้าใจในการบวนการวิจัย สามารถ
ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่สนใจทางด้านเทคโนโลยียาง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล สามารถน าเสนอในรูปแบบปากเปล่า อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็นและเขียนรายงาน 

3 นักศึกษามีความรู้ขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยียาง กระบวนการผลิตและเทคโนโลยียาง วิทยาการใหม่
เพ่ือตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆ ที่ตัวเองสนใจ เข้าใจในกระบวนการวิจัยและสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้จากการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล สามารถศึกษาและค้นคว้าหัวข้อทางเทคโนโลยียาง และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
น าเสนอในรูปแบบปากเปล่า อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงาน 

4 นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน งานวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้และนวัตกรรม
สมัยใหม่ กับงานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีความรู้ความเข้าใจในการบวนการวิจัย                
และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้จากการวิจัย อีกทั้งยังมีคุณธรรมและจริยธรรมในการน าเสนอ 
และเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 



 

 

65 

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

 5.1 ระดับปริญญาโท  
 5.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3) ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเข้าใจผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า                
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 5.1.2 ความรู้ 
 1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี                 
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2) มีความเข้าใจและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง                   
และพอลิเมอร์ และท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) มีความรู้ ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ ไขปัญหา           
ทางดา้นยางและพอลิเมอร์ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
 5.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ของศาสตร์                 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล                   
ที่ได้จากการสืบค้นแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใน
การแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ  
 3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์               
โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
 5.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
วัฒนธรรม 
 5) มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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 5.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง             
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
 2) มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการส่ือสาร                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
 3) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล                        
แปลความหมายและน าเสนอรายงาน/วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ระดับปริญญาโท 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
927-501  วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์                    

927-502  สารเติมแต่งส าหรับยาง                                                                                 

927-503  กระบวนการแปรรูปยาง                    

927-504  การทดสอบยาง                                        

927-521  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                    
927-522  การวิเคราะห์โดยใช้เครือ่งมือ                    
927-524  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัต ิ
             ของพอลิเมอร ์                    

927-525  พอลิเมอรผ์สม                    

927-526  สมบัตริีโอโลยีของพอลเิมอร ์                    

927-527  กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ                    

927-543  เคมียาง                    

927-544  สมบัตเิชิงฟิสิกส์ของยาง                    

927-561  เทคโนโลยีน้ ายางและอมัิลชันข้ันสูง                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
927-562  การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง                    

927-564  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง                    
927-565  เทคโนโลยีการยึดตดิกาวและการยึดตดิยาง                    

927-566  การท าให้ยางสุกและสมบัต ิ                    

927-570  ยางธรรมชาตผิสม                    

927-571  การผสมยาง                    

927-572  ความยืดหยุ่นของยาง                    

927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                    
927-601  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 1                     
927-602  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 2                     
927-701  วิทยานิพนธ์                     
927-702  วิทยานิพนธ์                     
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3.2 ระดับปริญญาเอก 
 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีความสามารถในการแก้ ไข ปัญ หาโดย ถูกต้ องตาม คุณ ธรรมจริยธรรม                         
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3) มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเข้าใจผู้ อ่ืนรวมทั้ งเคารพในคุณค่า                      
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
 3.2.2 ความรู้ 
  1) มีความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และสาขาที่ เกี่ยวข้อง                
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
  2) มีความเข้าใจและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง                 
พอลิเมอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้าน
ยางและพอลิเมอร์ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
  4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กับความรู้                      
ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้                   
ของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาหรืองานอ่ืนๆ  
  3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์                  
โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ                   
ทีต่ามมาจากการตัดสินใจนั้น และผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์ความรู้และวิชาชีพได้ 
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล                      
และวัฒนธรรม 

5) มีภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม             
ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
  2) มีทักษะการใช้ภาษาในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
  3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลแปล
ความหมายและน าเสนอรายงาน/วิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ระดับปริญญาเอก 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
927-501  วัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์                       

927-502  สารเติมแต่งส าหรับยาง                                                                                    

927-503  กระบวนการแปรรูปยาง                       

927-505  หัวข้อพิเศษ 1                       

927-506  หัวข้อพิเศษ 2                                                               

927-521  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                       

927-522  การวิเคราะห์โดยใช้เครือ่งมือขั้นสูง                       

927-523  พอลิเมอรส์มรรถนะสูง                        

927-524  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ     
             สมบัติของพอลิเมอร ์                       

927-525 พอลิเมอรผ์สม                       

927-526  สมบัตริีโอโลยีของพอลเิมอร ์                       

927-527  กระบวนการแปรรูปแบบรีแอกตีฟ                       

927-531 การวิเคราะห์โดยใช้เครือ่งมือขั้นสูง                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

927-541  การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ                       

927-542  การเสื่อมสลายและความเสถียรของยาง                       

927-543  เคมียาง                       

927-544  สมบัตเิชิงฟิสิกส์ของยาง                       

927-561  เทคโนโลยีน้ ายางและอมัิลชันข้ันสูง                       

927-562  การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง                       

927-563  นาโนคอมพอสิตของยาง                       

927-564  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง                       

927-565  เทคโนโลยีการยึดตดิกาวและการยึดตดิยาง                       

927-566  การท าให้ยางสุกและสมบัต ิ                       

927-567  ยางชนิดพิเศษ                       

927-568  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร ์                       

927-570  ยางธรรมชาตผิสม                       

927-571  การผสมยาง                       

927-572  ความยืดหยุ่นของยาง                       

927-573  สเปกโทรสโกปีของยางและวัสดุคลา้ยยาง                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
927-574  การควบคุมกระบวนการผลิตยาง                       

927-575  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่                       

927-603  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 3                       
927-604  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 4                       
927-605  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 5                       
927-606  สัมมนาทางเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 6                       
927-703  วิทยานิพนธ์                        
927-704  วิทยานิพนธ์                        
927-705  วิทยานิพนธ์                        
927-706  วิทยานิพนธ์                        
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                    
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา 

2.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

2.1.3  ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2.1.4  คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
2.1.5  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษา 
2.1.6 ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท าโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม          

และการสัมภาษณ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร การ
เก็บข้อมูลอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 การได้ งานท าของมหาบัณ ฑิ ตและดุษฎี บัณ ฑิ ต  ประเมินจากมหาบัณ ฑิ ต              
และดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นของ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต       
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในมหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ นั้น  ๆ                
ในระยะเวลาต่าง ๆ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ งและหรือความก้ าวหน้ าในสายงานของมหาบัณ ฑิ ต                    
และดุษฎีบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม ในระดับความพึงพอใจใน            
ด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะจบการศึกษา               
และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม
และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรต่อปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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2.2.7 ผลงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร 
จ านวนผลงานตี พิ ม พ์  จ านวน รางวั ลทางสั งคมและวิช าชี พ  จ า น วนกิ จกรรมการกุ ศล                   
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                     
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

3.1 ปริญญาโท 
3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย                                 

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้สนใจเข้ารับฟังได้                    
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2 ปริญญาเอก 
3.2.1 แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ

ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ การประเมิน  การจัดสอบภาษาอังกฤษระดับ บัณ ฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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3.2.2 แบบ 1.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ
ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง และน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การ
ประเมินการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2.3 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และ
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2.4 แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตาม เกณ ฑ์ การประเมินการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับ บัณ ฑิ ต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่ง เสริมการสอน                    

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ               
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน            
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง                   
การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้              
และคุณธรรม 

2.2.2 ส่ งเสริมการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน                      
และเพ่ือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบ                
ของต ารา และบทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. ก ากับมาตรฐานการจัดท า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในการสร้างหลักสูตร จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มี  
ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร       
และการเรียนการสอนตั้งแต่             
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  
และติดตามประเมินผลและน าผล       
มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติและจ านวนตามที่ได้
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรก ากับให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์               
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม                 
เป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. หลักสูตรติดตามและตรวจสอบ
คุณสมบัติและผลงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรส่งข้อมูลอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ/ร่วมเพ่ิมเติม
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์
พิเศษมีคุณสมบัติตามที่ได้
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรก ากับให้อาจารย์ประจ า 
หรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาท่ี
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หลักสูตรติดตามและตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า           
และพิจารณาร่วมกับกรรมการ
วิชาการของคณะ และวิทยาเขต 
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2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  1) นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมิน             
และแนวทางการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัย                
เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า              
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งและผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนดในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
  3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้                 
ในหลักสูตรและได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ                    
เสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 น าเสนอวิทยานิพนธ์              
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งหรือ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
  2.1.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย                          
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่ งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยคุณภาพวารสารทางวิชาการ
ตามมาตรฐาน สกอ. ก าหนด 
  2) นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในแบบ  1.2 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือ                       
ท าวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า                 
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งและผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยคุณภาพวารสารทางวิชาการ
ตามมาตรฐาน สกอ. ก าหนด 
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  3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 2.1 ต้องเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆที่ได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย                           
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่ งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือร ะดับ
นานาชาติ (proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยคุณภาพวารสารทางวิชาการ
ตามมาตรฐาน สกอ. ก าหนด 
  4) นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในแบบ  2.2 ต้องศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอและ
สอบผ่านโครงร่างวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยคุณภาพ
วารสารทางวิชาการตามมาตรฐาน สกอ. ก าหนด 

 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
  1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตร 
  2) มีการส ารวจการได้งานท าของมหาบัณฑิตทุกปี 
  3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน และสังคม 
  4) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 

หลักสูตร ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

แบบ ก 1 1 หรือ 1 1 หรือ 1 

แบบ ก 2 1 หรือ 1 1 หรือ 1 

แบบ 1.1 1 หรือ 1 - 2 
แบบ 1.2 1 หรือ 1 - 2 
แบบ 2.1 1 หรือ 1 - 1 
แบบ 2.2 1 หรือ 1 - 1 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

  3.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียน ได้แก่ 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

- หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้ อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานวิจัย หรือมีประสบการณ์ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี

-  ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
- หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 

คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 
2.50 

- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3.1.2 หลักสูตรปริญญาเอก ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียน ได้แก่ 

หลักสูตรแบบ 1.1  
- หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 

คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางหรือพอลิเมอร ์

- ผู้สมัครที่ มี คุณสมบัติ ไม่ เป็น ไปตามที่ ก าหนดข้างต้น ให้อ ยู่กับดุลยพินิ จ                
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.2  
- หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน คือ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ 

- ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หลักสูตรแบบ 2.1 
- หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน คือ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 
หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางหรือพอลิเมอร ์

- ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้น ให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.2 
- หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน คือ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียาง วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีสิทธิบัตรในสาขาวิชาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ 

- ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

ทั้งนี้ ผู้สมัครในทุกแผนการศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือแนะน าดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.2.2 ก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้าในการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 นักศึกษาสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผล
คะแนน และวิธีการประเมินผล 

3.3.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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4. คณาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียน การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูล                  
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
การแต่ งตั้ งคณาจารย์ที่ สอนบางเวลาและอาจารย์พิ เศษจะค านึ งถึ งคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ  แ ล ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไป ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 4.2 คุณภาพคณาจารย์ 
  กรรมการบริหารหลักสูตรมีรายงานคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตรทุกปี 

 4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตรทุกปี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  ระบบ กลไก หรือแนวทางในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1  คณะฯ แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  5.1.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท าการทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา                
และ curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
  5.1.3 อาจารย์ ผู้ เกี่ยวข้อง และผู้ ใช้ บัณฑิตแสดงความคิดเห็นห ลักสูตรที่ปรับปรุง  
เพ่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  5.1.4  ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ  
  5.1.5  ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการบัณฑิตคณะฯ 
พิจารณา 
  5.1.6  ส่งร่างหลักสูตรหลังจากที่ปรับแก้จากที่กรรมการบัณฑิตคณะฯ เสนอที่ประชุมต่างๆ
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  สภามหาวิทยาลัย                       
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ 
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

- อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
- ผู้สอน พิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน  ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ 

ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 
  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) การจัดท า มคอ.3 และ 5  
- ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 วางแผนจัดการเรียนการ

สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชา                        
ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 และ มคอ.5  
- มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5 ภายใน 30 วัน

หลังส้ินสุดการเรียนการสอน 
2) การจัดท าวิทยานิพนธ์  
- มีการก าหนดแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
- นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามก าหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด  
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ มีการแต่งตั้งกรรมการสอบ 

เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
- สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2558 

- นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์อย่างน้อย          
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

- จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการในการน าเสนอ เพ่ือได้ข้อเสนอแนะหรือแนวคิด
ในการผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อสังคม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา/แก้ไขในการท าวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ปีละ 1 ครั้ง 
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 5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือแนะน าดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ                      

การจัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 - ก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้าในการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ  
 5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 - นักศึกษาสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผล
คะแนน และวิธีการประเมินผล 

 - จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
 - จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 
หลังส้ินสุดการเรียนการสอน 

- มีการประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาโดยผู้เรียน 
- ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน  

  5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ 
- ประธานหลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งมี คุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ประธานกรรมการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าการประเมิน

วิทยานิพนธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และอยู่ในระดับใดในแบบประเมิน 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา                 
ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน             
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง                 
ของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
6.2.2 อุปกรณ์การสอนรายการครุภัณฑ์ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ประจ าวิทยาเขต                 

สุราษฎร์ธานี 
 6.2.3 รายการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

 1) เครื่องมือด้านเทคโนโลยียาง 
o โรงงานต้นแบบการผลิตน้ ายางข้นชนิดครีมและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ า

จากน้ ายางสดในระดับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ครุภัณฑ์ประจ า
โรงงาน ได้แก่ 

- ถังกวนพร้อมถังแยกเตรียมน้ ายางครีม 
- เครื่องตีฟองน้ าแบบแบช  
- เครื่องตีฟองน้ าแบบต่อเนื่อง 
- เครื่องล้างฟองน้ าและบีบน้ า 
- เครื่องนึ่งฟองน้ า 
- เครื่องอบแห้ง 
- เครื่องเตรียมสารแขวนลอย 
- ตู้อบ 
- เครื่องชั่ง ชั่งได้สูงสุด 50 กิโลกรัม 

o เครื่องทดสอบความเสถียรเชิงกลของน้ ายาง  
o ชุดปฏิกรณ์เคมี 
o เครื่องบดพลาสติก 
o เครื่องบดผสมแบบเปิด  
o เครื่องบดผสมแบบปิด ขนาดความจุ 500 ลิตร 
o เครื่องผสมแบบปิดขั้นสูง 
o เครื่องอัดเบ้า  
o เครื่องมือวัดความอ่อนตัวของยาง  
o เครื่องวัดความหนืดมูนนี่ 
o เครื่องมือทดสอบการสุกของยางแบบไร้โรเตอร์   
o เครื่องทดสอบแรงดึง  
o เครื่องวัดความแข็งของยาง 
o เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟาเรด 
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o เครื่องทดสอบสมบัติพลวัติเชิงกล 
o เครื่องทดสอบการพักความเค้นที่สามารถแปรอุณหภูมิการทดสอบได้ 
o เครื่องทดสอบสมบัติการไหลของวัสดุแบบแคปิลลารี 
o เครื่องจ าลองและเร่งสภาวะอากาศ 
o เครื่องวัดความถ่วงจ าเพาะ 
o เครื่องวัดความหนืดชนิด Brookfield 
o เครื่องวัดแรงตึงผิว 
o เครื่องทดสอบการบ่มเร่งด้วยอากาศร้อนชนิดเกียร์ 
o เครื่องทดสอบการคืนรูป 
o เครื่องทดสอบการสึกหรอ 
o เครื่องทดสอบการกระเด้งตัว 
o เครื่องวิเคระห์การกระจายตัวของเขม่าด า 
o เครื่องวัดขนาดอนุภาค 
o เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า 
o เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร 
o เครื่องทดสอบการพักความเค้นที่ สามารถแปรอุณหภูมิการทดสอบได้ 

(Temperature Scanning Stress Relaxation Meter) 
o กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม 
o กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
o อาคารปฏิบัติการทางด้านยาง 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรสามารถใช้บริการเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.2 หนังสือ/ต ารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ อาจารย์ผู้สอนและ

ผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และต าราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพ่ิมเติม 
6.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการ

ทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติม และแจ้งความต้องการไปยังวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ               
เพ่ือการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

6.3.4 มีคณะกรรมการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช้
ทรัพยากร 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้ง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5        
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพ ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผล
การด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า     
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย       
ปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่           
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X* X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่             
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X* X X 

หมายเหตุ * ปรากฏเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา               
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตาม                
ข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน      

ชั้นเรียน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมท าโดยการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่            
ผู้ว่าจ้างหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งส ารวจสัมฤทธ์ิผลของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตัวบ่งชี้ข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์
ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผน
กลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
 

ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
ข.  ส่วนที่ 1 ตารางการสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
ฉ. ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1. ชื่อหลักสูตร 
    1.1 หลักสูตรปริญญาโท 
ภาษาไทย      วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ    

         สาขาวชิาเทคโนโลยียาง 
ภาษาอังกฤษ  Master of Science  Program in  

Rubber Technology 
     1.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

ภาษาไทย       ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
                   สาขาวชิาเทคโนโลยียาง 
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy Program in   
                   Rubber Technology 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
     1.1 หลักสูตรปริญญาโท 

ภาษาไทย       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวชิาเทคโนโลยียาง 

ภาษาอังกฤษ   Master of Science Program in 
Rubber Technology 

1.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
ภาษาไทย      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวชิาเทคโนโลยียาง 
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy Program in    

    Rubber Technology 

2. ปรัชญาหลักสูตร 
     หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
เทคโนโลยียาง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียางท่ีมี
ความรู้และความสามารถด้ านยางและพอลิ เมอร์ 
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี  การประยุกต์ ใช้                    
ใน อุ ต ส าห ก รรม ย า งต ลอ ด จน  มี ค ว าม ส าม ารถ                         
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้
อย่างเชี่ยวชาญเป็นผู้น าทางวิชาการ ท่ีสามารถผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมท้ังเป็น ผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
      
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยาง มีความมุ่งหมายท่ีจะผลิตนักวิจัย และนักวิชาการท่ีมี
ความรู้ความช านาญขั้นสูง เป็นผู้น าทางวิชาการท่ีสามารถ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและ/
หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางท่ี เป็น ท่ี ยอมรับ ท้ั งใน
ระดับชาติ และระดับสากลมีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้น า 
และท่ีพึ่ งทางวิชาการขององค์กรท่ีตนปฏิบัติงานได้
สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจได้
เป็ นอย่ างดีพ ร้อม ท้ั งเป็ นผู้ ท่ี มี คุณ ธรรมจริยธรรม                     
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2. ปรัชญาหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียาง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียาง 
ที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียาง กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิ เคราะห์และประยุกต์
สาระส าคัญในศาสตร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทาง
วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมท้ังเป็น
ผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต  สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง มีความมุ่งหมายท่ีจะผลิตนักวิจัยและ
นักวิชาการด้านเทคโนโลยียางท่ีมีความรู้ความช านาญ
ขั้นสูง เป็นผู้น าทางวิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียางทีม่ีคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางท่ีเป็นท่ี
ยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับสากล มีความคิด
สร้างสรรค์เป็นผู้น าและท่ีพึง่ทางวิชาการขององค์กรท่ีตน
ปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้
ให้แก่ผู้ อ่ืน เข้าใจได้ เป็นอย่างดี  พร้อมท้ังเป็นผู้ ท่ี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
 



 

 

91 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย 
รวมท้ังเป็นพืชท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภูมิภาคและโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก
ยางพาราประมาณ 18.46 ล้านไร่ กระจายอยู่ในพื้นท่ี
ภาคใต้ และภาคตะวันออก และพื้นท่ีปลูกยางใหม่ใน             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 
ป ระ เทศ ไทยสามารถผลิ ตยางได้ เป็ น อันดั บหนึ่ ง 

ของโลกมาตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2534 โดยในปี พ.ศ. 2555  
ประเทศไทยสามารถผลิตยางได้ถึงประมาณปีละ 3.78 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 32.90 ของผลผลิตยางท่ัวโลก 
(Office of Agricultural Economics, 2556)  แ ต่ ใ น
สภาวะปัจจุบันผลผลิตยางของประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
ถูกส่งออกขายต่างประเทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยาง
แผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแท่ง และน้ ายางข้น โดย
ในปี พ.ศ. 2555 มีการส่งออกยางถึง 3.12 ล้านตันคิดเป็น
ร้อยละ 86.76 ของปริมาณยางท้ังหมด หรือมีมูลค่า 
270,153 ล้านบาท ในขณะท่ีการใช้ยางในประเทศเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางมีเพียงร้อยละ13.34 เท่านั้น แต่มี
มูลค่าสูงถึง 259,819.76 ล้านบาท (สถิติยางประเทศไทย 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2555) ดังนั้นการ
พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ โดยการใช้ฐาน
ด้านการวิจัยและพัฒนามีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน                   
ในการเพิ่มมูลค่ายางพาราให้กับประเทศ ประกอบกับ
รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางจาก 160,000 ล้ านบาท  ในปี  พ .ศ . 2550 เป็ น 
220,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556  จึงได้มีนโยบายใน
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อพัฒนาต่อยอดการ
ใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้คุ้มค่าและยั่งยืน นอกจากนี้
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จะส่งผล
ให้การน าเข้าและการส่งออกยางพาราของชาติในอาเซียน 
10 ประเทศ เป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น ดังนั้นการผลิตยาง
ดิบเพื่ อการส่งออกนั้นอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าได้ จึงมีความจ าเป็นใน
การเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและเพิ่มปริมาณการใช้ยาง
ในประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
สอดคล้ องกับการพัฒ นาบุ คลากรท่ี มี ความรู้ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางโดยเน้นบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพในการวิจัย ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนา

3. ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ

ไทย รวมท้ังเป็นพืช ท่ีมีความส าคัญ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและโลก ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีพื้นท่ีปลูกยางพารา กระจายอยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ 
และภาคตะวันออก และพื้น ท่ีปลูกยางใหม่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ประเทศ
ไทยสามารถผลิตยางพาราได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย
สามารถผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.77 ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละประมาณ 32.7 ของผลผลิตยางพาราท่ัวโลก 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) แต่ในสภาวะ
ปัจจุบันผลผลิตยางพาราของประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูก
ส่งออกขายต่างประเทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยางแผ่น
รมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแท่ง และน้ ายางข้น โดยใน
ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการส่งออกยางดิบ ประมาณ 
3.61 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของปริมาณการผลิต
ท้ังหมด ในขณะท่ีมีการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางโดยแปรรูปประมาณ 800,000 ตัน และ
มีสต็อคประมาณ 360,000 ตัน ซึ่งมีการใช้ยางประมาณ
ร้อยละ 16.8 เท่านั้น แต่มีมูลค่าสูงกว่าสองแสนล้าน
บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังนั้นการ
พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง   ในประเทศ โดยการใช้
ฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมมี
ความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มมูลค่ายางพารา
ให้กับประเทศ จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง  เพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ซึ่ง
การพัฒนาดังกล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสอดคล้องกับ
การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียาง  โดยเน้นบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการวิจัย 
มีทักษะท่ีส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการใช้
สารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและการท างาน  ซึ่ งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

การเพิ่มพื้นท่ีปลูกยางพาราในทุกภาคของ
ประเทศ ส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพารา           
ในประเทศคือ ปริมาณท่ีมากเกินความต้องการของ
ตลาด โดยปริมาณ ความต้องการต่ ากว่ าปริมาณ           
ท่ี ผลิ ต ได้  จึ งต้ องเก็บยางไว้ ในสต็ อคของรัฐบ าล 

หลายแสนตันจากมาตรการช่ วยเหลือ เกษตรกร 
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อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มพื้นท่ีปลูก
ยางท่ัวประเทศ ซึ่ งเป็นปัจจัย ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศในด้านปริมาณท่ีอาจจะ
มากเกินความต้องการของตลาด จึงมีความจ าเป็นในการ
เตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะ
ส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจ ซึ่งความผันผวนของราคายาง ในระยะยาวอาจจะ
ท า ให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงพื้ น ท่ีปลูก เป็นพื ช อ่ืนๆ                  
เช่ น  ป าล์ มน้ ามั น  เป็ นต้ น  ส่ งผล ให้ เกิดปัญ หาใน        
ด้านเกษตรกรรม และเกิดความไม่เสถียรของวัตถุดิบท่ี
ต้องป้อนให้กับโรงงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจใน
การลงทุน และเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในอนาคตได้ แต่
อย่างไรก็ตามประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ัวโลกมีแนวโน้มท่ีจะใช้ยางพารา
ในปริมาณท่ีมากขึ้น เนื่องจากยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ท่ีส าคัญ  เช่น  ชิ้ นส่ วน
อิเลคทรอนิกส์ ยางล้อขนาดใหญ่ เช่น ยางล้อรถยนต์                  
ล้ อ รถบ รร ทุ กย างล้ อ เค รื่ อ งบิ น  แล ะวั ส ดุ ท่ี ใช้ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์  ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากยางพารามากกว่าการ
ส่ ง อ อ ก วั ต ถุ ดิ บ จึ ง เป็ น สิ่ ง ท่ี ส า คั ญ  โด ย ก า รน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
เพิ่มมูลค่ายางพารา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
ในรูปแบบการขยายขอบเขตการใช้งานและการใช้งาน
ทดแทนยางสังเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะด้านการวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางพารา                     
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 ท่ีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ นอกจากนี้เป็นการ
เสริมแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตาม
หลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยง ต่อ เนื่ องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยการน าทุนของประเทศท่ีมี
ศักยภาพ 3 ทุน ประกอบด้วยทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเป็น 6 
ทุ น ได้ แ ก่  ทุ น ม นุ ษ ย์  ทุ น สั ง ค ม  ทุ น ก า ย ภ า พ                     
ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และทุนทางวัฒนธรรม มาบูรณาการปรับใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในลักษณะท่ีเก้ือกูลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ของรัฐบาล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการเตรียมการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ที่อาจส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ซึ่งความผันผวนของ
ราคายางในระยะยาว อาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พื้นท่ีปลูก เป็นพืชอ่ืนๆ เช่น ปาล์มน้ ามัน พืชสวน และ
พืชไร่อ่ืนๆ เป็นต้น ท าให้เกิดความไม่เสถียรของปริมาณ
และราคาวัตถุดิบท่ีป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อความไม่มั่นใจในการลงทุน และอาจจะท าให้
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าได้ แต่อย่างไรก็ตามการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์มี
แนวโน้มท่ีจะใช้ยางพาราในปริมาณที่มากข้ึน โดยเฉพาะ
รถยนต์ในศตวรรษใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electrical 
cars) หรือรถยนต์ลูกผสม (Hybrid cars) เนื่ องจาก
ยางพาราเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี
ส าคัญ เช่น ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์  ชิ้นส่วนป้องกันการ
สั่นสะเทือนในคลัสซี ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เช่น                
ปะเก็น ยางรองแท่นเครื่อง ข้อต่อ และยางล้อขนาดใหญ่ 
(เช่น ยางล้อรถยนต์ ล้อรถบรรทุกยางล้อเครื่องบิน) 
ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการผสมผสานศาสตร์ด้านต่างๆ 
เช่น  ด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีพอลิ เมอร์ 
เทคโนโลยีการผลิต และการสร้างนวัตกรรมด้านวัสดุท่ีมี
ยางพาราเป็นองค์ประกอบส าคัญ เป็นสิ่งจ าเป็นและต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการส่งออกยางดิบมาเป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางใช้ ในประเทศและส่งออกในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยการน ากระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์     ท่ี
สามารถเพิ่มมูลค่ายางพารา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
มีคุณภาพในรูปแบบการขยายขอบเขตการใช้งาน และ
การใช้งานทดแทนยางและวัสดุพอลิเมอร์ท่ีมาจากการ
สังเคราะห์ให้มากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ และทักษะด้านการวิจัย พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรม ด้านยางพาราทั้งทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์เชิงเดี่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมผสานกับยางและพอลิเมอร์สังเคราะห์
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ 
ให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ นอกจากนี้
เป็นการเสริมแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยการน าทุนของประเทศ
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สร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนและ
สั งคม ไท ย ให้ เป็ น สั งคม ท่ี มี คุณ ภ าพ  ก้ าวสู่ สั งคม                     
และเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภค
อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต      
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง       
คณ ะวิท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เท ค โน โลยี อุ ต ส าห กรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้น
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยี
ยาง ที่เก่ียวข้องกับยางพาราและยางสังเคราะห์ โดยมีการ
วิจัยเป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์
ยางพาราภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ี เปิดสอนใน
ประเทศไทย ซึ่ ง เน้ นด้ านวิทยาศาสตร์พอลิ เมอร์ 
เทคโนโลยีพอลิ เมอร์ ยางสังเคราะห์และปิ โตรเคมี                   
การเปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง จะสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  และ
เท ค โน โล ยี ย า ง  ซึ่ ง มี ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร พั ฒ น า  
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการพัฒนา
ประเทศ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัย ในสาขา
เทคโนโลยียางพารา และเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยียาง
สั งเคราะห์  เพื่ อการใช้ป ระโยชน์ ยางพาราให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม มีศักยภาพเรียนรู้
ด้วยตนเอง มี ทั กษะการแก้ปัญหา และมีจิตส านึก
ช่วยเหลือสังคม 

ท่ีมีศักยภาพ 3 ทุน ประกอบด้วยทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขยายเป็น 
6  ทุ น ได้ แ ก่  ทุ น ม นุ ษ ย์  ทุ น สั งคม  ทุ น กายภ าพ                   
ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และทุนทางวัฒนธรรม มาบูรณาการปรับใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในลักษณะท่ีเก้ือกูลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคน และ
สังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ก้าวสู่สังคม และ
เศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิต และบริโภคอย่าง
ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
เท ค โ น โ ล ยี ย า ง ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ย า ง พ า ร า                      
ยางสังเคราะห์ และพอลิเมอร์อ่ืนๆ โดยมีการวิจัยเป็น
พื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ยางพารา
ภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร อ่ื น ๆ  ท่ี เ ปิ ด ส อ น                            
ในประเทศไทย ซึ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์พอลิ เมอร์ 
เทคโนโลยีพอลิ เมอร์ ยางสังเคราะห์และปิโตรเคมี                    
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ย า ง                     
จะสามารถผลิ ตบัณ ฑิ ต ท่ี มี องค์ ความรู้ท างด้ าน
วิทยาศาสตร์และ เทค โน โลยี ยาง ซึ่ งมี ศั กยภาพ                 
ในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยในสาขาเทคโนโลยียางพารา และเสริมความรู้
ด้านเทคโนโลยียางสังเคราะห์ เพื่อการใช้ประโยชน์
ยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังการผลิต
บุ ค ล ากร ท่ี มี ค วาม รู้ ค วามสาม ารถท างวิ ช าการ               
มีคุณธรรม มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการ
แก้ปัญหา และมีจิตส านึกช่วยเหลือสังคม 
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4. วัตถุประสงค์ 
     4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง              
ท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและสาขาท่ีเก่ียวข้อง        
มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์
และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทางวิชาการ                
ท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
      4.2 เพื่ อ ผ ลิ ต ป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า          
เทคโนโลยียาง ท่ีมีองค์ความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยียาง
และสาขาท่ีเก่ียวข้องเป็นนักวิจัยมืออาชีพท่ีมีศักยภาพ
มากพอท่ีจะท าการวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียางให้เกิดประโยชน์แก่งานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางของประเทศ 
      4.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต               
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
ท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียาง นวัตกรรมยาง และ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักวิเคราะห์ และประยุกต์ได้ เป็นผู้น าทาง
วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
 4.2 เพื่ อผลิตปรัชญ าดุษฎีบัณ ฑิ ตสาขาวิชา
เ ท ค โ น โ ล ยี ย า ง  ท่ี มี อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ขั้ น สู ง                     
ด้านเทคโนโลยียางและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็น
นั ก วิ จั ย มื อ อ า ชี พ ท่ี มี ศั ก ย ภ า พ ม า ก พ อ ท่ี จ ะ               
ท าการวิจัยและพัฒนา และรู้จักประยุกต์องค์ความรู้
ท า ง ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี ย า ง อ ย่ า ง เ ชี่ ย ว ช า ญ                   
ให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยางของประเทศ 
 4.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

5. เปรียบ เที ยบรายวิชาที่ มี การเป ล่ียนรหั ส วิชา  
หรือ ชื่อวิชา หรือค าอธิบายรายวิชา 
927-501 วัสดุยางธรรมชาติ                     2(2-0-4) 
             และยางสังเคราะห ์

  Natural and Synthetic Rubber Materials  
             ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้งาน
ของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์  ได้แก่ ยางพอลิไอโซพรีน 
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน ยางไนไตรล์ ยางคลอโรพรีน ยางบิว
ไทล์ ยางบิวทาไดอีน ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน ยางซิลิโคน 
ยางพอลิยูรีเทน ยางฟลูออโรคาร์บอน  
              
          Types, structures, properties and 
applications of natural rubbers; synthetic  rubbers 
such as, synthetic polyisoprene, styrene butadiene 
rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, butyl 
rubber, butadiene rubber, ethylene propylene 
diene rubber, silicone rubber, polyurethane rubber, 
fluorocarbon rubber  
 

5. เปรียบเทียบรายวิชาที่ มีการเป ล่ียนรหัสวิชา  
หรือ ชื่อวิชา หรือค าอธิบายรายวิชา 
927-501 วัสดุยางธรรมชาติ                   2(2-0-4) 
             และยางสังเคราะห ์

  Natural and Synthetic Rubber Materials  
              ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้งาน
ของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์  ได้แก่ ยางพอลิไอโซพรีน 
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน ยางไนไตรล์ ยางคลอโรพรีน ยางบิว
ไทล์ ยางบิวทาไดอีน ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน ยางซิลิโคน 
ยางพอลิยูรีเทน ยางฟลูออโรคาร์บอน ยางสังเคราะห์ชนิด
ใหม่ๆ 

              Types, structures, properties and 
applications of natural rubbers; synthetic  rubbers; 
synthetic polyisoprene, styrene butadiene rubber, 
nitrile rubber, chloroprene rubber, butyl rubber, 
butadiene rubber, ethylene propylene diene 
rubber, silicone rubber, polyurethane rubber, 
fluorocarbon rubber, new  synthetic rubber 
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927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง  2(2-0-4) 
            Additives for Rubbers 
             สารเติมแต่งส าหรับระบบการเช่ือมขวาง ได้แก่ 
การวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถันเปอร์ออกไซด์ และวิธีอื่นๆ สาร
ตัวเร่ง สารกระตุ้น และสารหน่วง สารตัวเติม ชนิดและ
คุณลักษณะของสารตัวเติม สารตัวเติมอนุภาค สารตัวเติม
แผ่นและเส้นใย การปรับสภาพผิว สารตัวเติมส าหรับงาน
เฉพาะ สารท าให้นิ่ม พลาสติไซเซอร์และการใช้งาน สาร
เสถียรต่อความร้อน ออกซิเดชัน และรังสีอัลตราไวโอเลต 
แอนตีโอโซแนนต์และการใช้งาน สารให้สี สารหน่วงไฟ สาร
ก่อโฟม สารต้านไฟฟ้าสถิต สารหล่อลื่น และอื่นๆ 

               Additives for crosslinking systems such 
as, vulcanization by sulfur, peroxide and others; 
accelerators; activators and retarders; fillers, types 
and characteristics of fillers, particulate fillers, 
layered fillers, fiber fillers; surface treatment; 
specific filler; softener; plasticizers and use; heat, 
oxidation and ultraviolet stabilizers; antiozonants 
and use; coloring agents; flame retardants; blowing 
agent; antistatic agent; lubricants and others 

927-502 สารเติมแต่งส าหรับยาง           2(2-0-4) 
             Additives for Rubber  
 สารเติมแต่งส าหรับระบบการเชื่อมขวาง การวัล
คาไนซ์ด้วยก ามะถันเปอร์ออกไซด์ และวิธีอื่นๆ สารตัวเร่ง 
สารกระตุ้น และสารหน่วง ตัวเติม ชนิดและคุณลักษณะของ
ตัวเติม ตัวเติมอนุภาค ตัวเติมแผ่นและเส้นใย การปรับ
สภาพผิว ตัวเติมส าหรับงานเฉพาะ สารท าให้นิ่ม พลาสติไซ
เซอร์และการใช้งาน สารเสถียรต่อความร้อน ออกซิเดชัน 
และรังสีอัลตราไวโอเลต แอนตีโอโซแนนต์และการใช้งาน 
สารให้สี สารหน่วงไฟ สารก่อโฟม สารต้านไฟฟ้าสถิต สาร
หล่อลื่น สารเติมแต่งชนิดใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยาง  
               Additives for crosslinking systems; 
vulcanization by sulfur, peroxide and others; 
accelerators; activators and retarders; fillers, types 
and characteristics of fillers, particulate fillers, 
layered fillers, fiber fillers; surface treatment; 
specific filler; softener; plasticizers and use; heat, 
oxidation and ultraviolet stabilizers; antiozonants 
and use; coloring agents; flame retardants; blowing 
agent; antistatic agent; lubricants new additives in 
rubber industries 
 
 

927-505 หัวข้อพิเศษ 1                         3(3-0-6)   
            Special Topics I 
            หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 
             Special topics of current interests in 
rubber industry technology 

927-505 หัวข้อพิเศษ 1                            3(3-0-6) ( )  
            Special Topics I 
             หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางและพอลิเมอร์ 
              Special topics of current interests in 
rubber industry technology and polymer  
 

927-506  หัวข้อพิเศษ 2     3(3-0-6)   
             Special Topics II 
             หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ย าง  น อ ก เห นื อ จ าก ก า ร เรี ย น ใน ร าย วิ ช า  927-505 

หัวข้อพิเศษ 1 
 Special topics of current interests in rubber 
industry technology which are not included in 927-
505 Special Topics I 
 

927-506  หัวข้อพิเศษ 2   3(3-0-6)   
             Special Topics II 
              หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ย า ง แ ล ะ พ อ ลิ เม อ ร์  น อ ก เห นื อ จ า ก ก า ร เรี ย น 
ในรายวิชา 927-505 หัวข้อพิเศษ 1 
               Special topics of current interests in 
rubber industry technology and polymer which are 
not included in 927-505 Special Topics I 
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927-522 การวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือขั้นสูง  3(2-3-4) 

Advanced Instrumental Analysis  

            หลักการและเทคนิคของการวิ เคราะห์โดยใช้
เครื่องมือขั้นสูงได้แก่ การวัดน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์
ด้วยโครมาโทกราฟีแบบซึมผ่านเจล การวัดสมบัติเชิงความ
ร้อนด้วยดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิงแคลอรีเมทรี และเทอร์
โมกราวิ เมตริกแอนาไลซิส การตรวจคุณลักษณะของ                     
พอลิเมอร์ด้วยเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และฟูเรียทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดส
เปกโตรสโกปี การวัดสมบัติเชิงพื้นผิวด้วยอะตอมมิกฟอร์ซไม
โครสโกปีการวิเคราะห์เชิงสัณฐานวิทยาโดยเทคนิคสแกนนิง
อิเล็กตรอนไมโครสโกปี  และทรานส์มิสชันอิเล็กตรอนไมโครส
โกปี รวมถึงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือข้ันสูงและการวิเคราะห์
ผลทางสถิติ 
              Principles and techniques of advanced 
instrumental analysis based on polymer molecular 
weight determination by gel permeation 
chromatography; thermal properties measurement 
by differential scanning calorimetry (DSC) and 
thermogravimetric analysis (TGA); polymer 
characterization by X-ray diffraction (XRD), nuclear 
magnetic resonance spectroscopy (NMR)  and 
fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); 
surface property measurement by atomic force 
microscopy (AFM); morphology measurement by 
scanning electron microscopy (SEM) and 
transmission electron microscopy (TEM); as well as 
laboratories of advanced instrument application 
and statistical analysis of results 

 

927-522 การวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 3(2-3-4) 
             Instrumental Analysis  
             หลักการและเทคนิคของการวิเคราะห์โดยใช้
เครื่องมือ การวัดน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยโคร
มาโทกราฟีแบบซึมผ่านเจล การวัดสมบัติเชิงความร้อน
ด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอรีเมทรี เทอร์โมกราวิ
เมตริกแอนาไลซิส การวัดสมบัติ เชิงพลวัตโดยเทคนิค
วิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล การตรวจ
คุณลักษณะของพอลิเมอร์ด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปีและฟูเรียทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดส
เปกโตรสโกปี การวิเคราะห์เชิงสัณฐานวิทยาโดยเทคนิค
สแกนนิ งอิ เล็ กตรอนไมโครสโกปี และทรานส์ มิส ชัน
อิเล็กตรอนไมโครสโกปี รวมถึงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ
และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
               Principles and techniques of 
instrumental analysis based on polymer molecular 
weight determination by gel permeation 
chromatography (GPC) thermal properties 
measurement by differential scanning calorimetry 
(DSC) and thermogravimetric analysis (TGA), 
dynamic property by dynamic mechanical 
property (DMA); polymer characterization by 
nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) 
and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); 
morphology measurement by scanning electron 
microscopy (SEM) and transmission electron 
microscopy (TEM); as well as laboratories of 
advanced instrument application and statistical 
analysis of results 

927-541 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ   2(2-0-4) 
            Chemical Modifications of Natural   
             Rubber 
              การจัดตัวใหม่ของพันธะของโมเลกุลยาง ปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันโดยการเกาะติดของหมู่ทาง
เคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่านปฏิกิริยาการแทนที่และ
การเติมปฏิกิริยาการเกิดโคพอลิเมอร์แบบกราฟต์และแบบ
บล็อกของมอนอเมอร์ชนิดอื่น ๆ บนโมเลกุลยางและอนุพันธ์
ของยางธรรมชาติ 
 
 
 

927-541 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
             Chemical Modifications of Natural  
             Rubber 
 การจัดตั วให ม่ของพันธะของโม เลกุลยาง 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันโดยการเกาะติดของ
หมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่านปฏิกิริยาการ
แทนที่ การเติมปฏิกิริยาการเกิดโคพอลิเมอร์แบบกราฟต์
และแบบบล็อกของมอนอเมอร์ชนิดอื่น ๆ บนโมเลกุลยาง
และอนุพันธ์ของยางธรรมชาติ วัลคาไนซ์เซชั่นของยางที่ผ่าน
การดัดแปร 
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             Bond rearrangements of rubber molecule; 
oxidation reaction; functionalization by attachment 
of new chemical groups to rubber molecule 
through addition and substitution reactions; graft 
and block copolymerization of other monomers to 
rubber backbone and derivatives of natural rubber 

 Bond rearrangements of rubber 
molecule; oxidation reaction; functionalization by 
attachment of new chemical groups to rubber 
molecule through substitution; additionreactions; 
graft and block copolymerization of other 
monomers to rubber backbone and derivatives of 
natural rubber; vulcanization of modified rubber  
 
 

927-544  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง   2(2-0-4) 
 Physical Properties of Rubber 
             สมบัติเชิงพลวัตของยางความหนาแน่นและความ
ถ่วงจ าเพาะสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวและการกดอัดของ
ยาง ความจุความร้อนและการน าความร้อนของยาง ความ
ยืดหยุ่นของยางอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วของยาง อันตร
กิริยาระหว่างยางกับตัวท าละลายพารามิเตอร์การละลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด การบวมพอง
ของโครงร่างตาข่ายของยาง การเกิดผลึกเม่ือถูกเหนี่ยวน าด้วย
ความเครียดสัณฐานวิทยาสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติด้าน
แม่เหล็กของยาง     การตอบสนองต่อความร้อนและรังสีของ
ยางพื้นผิวและสมบัติผิวประจัญการแพร่ผ่านของก๊าซและไอ
สมบัติด้านเสียงของยาง ความแข็งแรงและความล้าความเสยีด
ทานและการขัดสี 
             Dynamic properties of rubber; density and 
specific gravity; coefficient of thermal expansion 
and compressibility of rubber; heat capacity and 
thermal conductivity of rubber materials; rubber 
elasticity; glass transition of rubber materials;  
rubber-solvent interaction;  solubility parameters; 
relationship between stress and strain; swelling of 
rubber networks; strain induced crystalization of 
rubber;  morphology; electrical and magnetic 
properties; respond to heat and radiation of rubber; 
surface and interfacial properties; permeability of 
gas and vapor to rubber; acoustic properties of 
rubber; strength and fatigue of elastomers; friction 
and abrasion 

 

 

927-544  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง  2(2-0-4) 
  Physical Properties of Rubber 
              สมบัติเชิงพลวัตของยาง ความหนาแน่นและ
ความถ่วงจ าเพาะ สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวและการกด
อัดของยาง ความจุความร้อนและการน าความร้อนของยาง 
ความยืดหยุ่นของยาง อุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วของยาง 
อันตรกิริยาระหว่างยางกับตัวท าละลาย  พารามิเตอร์         
การละลาย ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด 
การบวมพองของโครงร่างตาข่ายของยาง การเกิดผลึกเม่ือ
ถูกเหนี่ยวน าด้วยความเครียด สัณฐานวิทยา สมบัติทาง
ไฟฟ้าและสมบัติด้านแม่เหล็กของยาง  การตอบสนองต่อ
ความร้อนและรังสีของยาง พื้นผิวและสมบัติของผิวสัมผัส 
การแพร่ผ่านของก๊าซและไอ สมบัติด้านเสียงของยาง ความ
แข็งแรงและความล้า ความเสียดทานและการขัดถู 
               Dynamic properties of rubber; density 
and specific gravity; coefficient of thermal 
expansion and compressibility of rubber; heat 
capacity and thermal conductivity of rubber 
materials; rubber elasticity; of rubber glass 
transition of rubber materials; rubber-solvent 
interaction;  solubility parameters; relationship 
between stress and strain; swelling of rubber 
networks; strain induced crystalization; 
morphology; electrical and magnetic properties; of 
rubber respond to heat and radiation of rubber; 
surface and interfacial properties; permeability of 
gas and vapor; acoustic properties of rubber; 
strength and fatigue; friction and abrasion 
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927-563  นาโนคอมพอสิตของยาง   2(2-0-4) 
             Rubber Nanocomposites 
             นิยามโครงสร้าง การจ าแนกประเภทของสาร
เสริมแรงชนิดนาโนและเมทริกซ์ยาง  เทคนิคการสังเคราะห์
สารเสริมแรงชนิดนาโน กระบวนการขึ้นรูปยางนาโนคอมพอ
สิต การกระจายตัวของสารเสริมแรงชนิดนาโนในเมทริกซ์ยาง 
การยึดติดระหว่างสารเสริมแรงชนิดนาโนกับเมทริกซ์ยาง 
สมบัติเชิงกลและสมบัติการใช้งานของยางนาโนคอมพอสิต 
สารตัวเติมชนิดนาโนที่ใช้ในยาง ตัวอย่างเช่น นาโนซิลิกา นา
โนเคลย์ ท่อคาร์บอนนาโน สารตัวเติมเซรามิค และเขม่าด า 
ฯลฯ 

              Definition, structure and classification of 
nanoscale reinforcements and rubber matrices; 
synthesis technique of various nanoreinforcements; 
fabrication and processing techniques of nano-
rubber composites; dispersion of 
nanoreinforcements; interfacial adhesion; 
mechanical and functional properties of rubber 
nanocomposites; nanofillers using in rubber for 
example, nanosilica, nanoclays, carbon nanotube, 
ceramic fillers, carbon black, etc 

 

927-563  นาโนคอมพอสิตของยาง  3(3-0-6) 
             Rubber Nanocomposites 
              นิยาม โครงสร้าง การจ าแนกประเภทของสาร
เสริมแรงขนาดนาโนและเมทริกซ์ยางเทคนิคการสังเคราะห์
สารเสริมแรงขนาดนาโน กระบวนการขึ้นรูปยางนาโนคอม
พอสิต การกระจายตัวของสารเสริมแรงชนิดนาโนในเมท
ริกซ์ยาง การยึดติดระหว่างสารเสริมแรงชนิดนาโน กับเมท
ริกซ์ยาง สมบัติเชิงกลและสมบัติการใช้งานของยางนาโน
คอมพอสิต สารตัวเติมขนาดนาโนที่ใช้ในยาง ตัวอย่างเช่น 
นาโนซิลิกา นาโนเคลย์ ท่อคาร์บอนนาโน กราฟีน สารตัว
เติมเซรามิก เขม่าด า สารเติมแต่งขนาดนาโนชนิดใหม่ ๆ 
                Definition, structure and classification 
of nanoscale reinforcements and rubber matrices; 
synthesis technique of nanoreinforcements; 
fabrication and processing techniques of nano-
rubber composites; dispersion of 
nanoreinforcements in rubber matrix; adhesion 
between; mechanical and functional properties of 
rubber nanocomposites; nanofillers using in rubber 
for example, nanosilica, nanoclays, carbon 
nanotube, graphene, ceramic fillers, carbon black, 
new nano fillers 
 

927-565 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว             3(3-0-6) 
            Adhesion and Adhesive Technology 
             การยึดติดของวัสดุทางวิศวกรรม  เคมีเชิงผิวของ
กาว ทฤษฎีของการยึดติด และการยึดติดร่วม การออกแบบ
ข้อต่อ การเตรียมผิว สูตรผสมของกาว กาวในทางการค้า การ
ทดสอบอายุการใช้งาน และความเชื่อถือได้ของกาว 
               Adhesion of engineering materials; 
surface chemistry of adhesive; theories of adhesion 
and cohesion; joint design; surface preparation; 
adhesive formulation; commercial adhesives; 
testing; lifetime and reliability of adhesive 

927-565 เทคโนโลยีการยึดติดกาว                3(3-0-6) 
             และการยึดติดยาง                      
             Adhesion, Adhesive and Rubber    
             Bonding Technology 
              การยึดติดของวัสดุทางวิศวกรรม  เคมีเชิงผิวของ
กาว ทฤษฎีของการยึดติด และการยึดติดร่วม การเตรียมผิว 
สูตรผสมของกาว การทดสอบ อายุการใช้งานและความ
เชื่อถือได้ของกาว การเตรียมวัสดุติดที่เป็นโลหะ การปรับผิว
ยางและพลาสติก  การติดยางกับโลหะ การทดสอบความ
แข็งแรงของการยึดติด การเตรียมสารยึดติด การประยุกต์
และการใช้ สารยึดติดชนิดมีตัวท าละลายเป็นตัวกลาง สาร
ยึดติดชนิดมีน้ าเป็นตัวกลาง ไพรเมอร์ การยึดติดยางกับโลหะ 
ความล้มเหลวของการยึดติดยางกับวัสดุต่าง ๆ 
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               Adhesion of engineering materials; 
surface chemistry of adhesive; theories of 
adhesion and cohesion; surface preparation; 
adhesive formulation; testing; lifetime and 
reliability of adhesives; substrate preparation 
(metal); pre-treatment of rubber and plastic; 
rubber to metal bonding; strength for adhesion 
test; bonding agent preparation, application and 
use; solvent-borne bonding systems; waterborne 
bonding systems; primers; bonding of rubber to 
metal, failures in rubber bonding to substrates 
 
 
 
 

927-567 ยางชนิดพิเศษ                             2(2-0-4) 
            Speciality Elastomers 
             ยางไฮโดรจิเนตไนไตรล์ ยางฟลูออโร ยางพอ
ลิอะคริเลต ยางเอทิลีน/อะคริลิก ยางอิพิคลอโรไฮดริน ยาง
คลอริเนเตตพอลิเอทิลีน ยางคลอโรซัลโฟเนเตตพอลิเอทิลีน 
ยางอัลคิเลตคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทิลีน ยางเอทิลีนไวนิล
แอซิเทต ยางพอลิซัลไฟด์ สารวัลคาไนซ์ แอนติออกซิแดนซ์ 
และสารช่วยแปรรูปส าหรับยางพิเศษ การพิจารณาด้านการ
ออกแบบสูตรยาง 
             Hydrogenated nitrile rubber; 
fluoroelastomers; polyacrylate elastomers; 
ethylene/acrylic (AEM) elastomer; 
polyepichlorohydrin elastomer; chlorinated 
polyethylene; chlorosulfonated  polyethylene; 
alkylated chlorosulfonated polyethylene; ethylene 
vinyl acetate elastomers (EVM); polysulfide 
elastomers; vulcanization agents, antioxidants and 
processing aids for specialty elastomers; 
considerations in the design of a rubber formulation 

 

 

927-567  ยางชนิดพิเศษ                           2(2-0-4) 
              Speciality Elastomers 
              สมบัติ และการประยุกต์ใช้งานของยางไฮโดรจิ
เนตไนไตรล์ ยางฟลูออโร ยางพอลิอะคริเลต ยางเอทิลีน/
อะคริลิก ยางอิพิคลอโรไฮดริน ยางคลอริเนเตตพอลิเอทิลีน  
ยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน ยางแอลคิเลตคลอโรซัลโฟ
เนตพอลิเอทิลีน ยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทต ยางพอลิซัลไฟด์ 
สารวัลคาไนซ์  แอนติออกซิแดนซ์ และสารช่วยแปรรูป
ส าหรับยางพิเศษ การพิจารณาด้านการออกแบบสูตรยาง 
              Properties and applications of 
hydrogenated nitrile rubber; fluoroelastomers; 
polyacrylate elastomers; ethylene/acrylic (AEM) 
elastomer; polyepichlorohydrin elastomer; 
chlorinated polyethylene; chlorosulfonated 
polyethylene; alkylated chlorosulfonated 
polyethylene; ethylene vinyl acetate elastomers 
(EVM); polysulfide elastomers; vulcanization 
agents, antioxidants and processing aids for special 
elastomers; considerations in design of rubber 
formulation 
 
 
 
 



 

 

100 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
927-568  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์          2(2-0-4)  2 0
             Thermoplastic Elastomers 
              ความหมาย ประเภท และสมบัติของเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีนเทอร์-โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
ไอโอนอเมอริกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์เอสเทอร์
และพอลิเอไมด์ 

 Definition, types and properties of 
thermoplastic elastomers, styrenic thermoplastic 
elastomers, ionomeric thermoplastic elastomers, 
thermoplastic polyolefin elastomers, thermoplastic 
polyether ester elastomers and thermoplastic 
polyamide elastomers 

927-568 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์          2(2-0-4) 
             Thermoplastic Elastomers 
             ความหมาย ประเภท และสมบัติของเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีนเทอร์โมพลาสติก อิลาสโต
เมอร์ ไอโอนอเมอรกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทอร์โม
พลาสติกชนิดหลายบล็อก เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
จากการเบลนด์ยางและพลาสติก โดยการบวนการเบลนด์
แบบปกติ และการเตรียมแบบเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนเซท
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์
เอสเตอร์และพอลิเอไมด์ 
              Definition; types and properties of 
thermoplastic elastomers; styrenic thermoplastic 
elastomers; ionomeric thermoplastic elastomers; 
multiblock thermoplastic elastomer; thermoplastic 
polyolefin elastomers; thermoplastic elastomer 
from blending of rubber and thermoplastic; simple 
blends (SB) and thermoplastic vulcanizates (TPV); 
thermoplastic polyether ester elastomers and 
thermoplastic polyamide elastomers 
 
 

927-570  ยางธรรมชาติผสม                        2(2-0-4) 
             Natural Rubber Blends 
              การวัดระดับการเช่ือมขวางในยางวัลคาไนซ์ผสม 
การตรวจคุณลักษณะของยาง    วัลคาไนซ์ผสมด้วยเทคนิคไม
โครสโกปี การประเมินระดับการเช่ือมขวางในยางวัลคาไนซ์
ผสมโดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
ในสภาวะของแข็ง การผสมยางธรรมชาติกับยางบิวทาไดอีน 
การผสมยางธรรมชาติกับเอทิลีนโพรไพลีนโคพอลิเมอร์ การ
ผสมยางธรรมชาติกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ การผสมยาง
ธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเพื่อผลิตส่วนด้านข้างของยางล้อ    
การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกจากการ
ผสมยางธรรมชาติกับเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ 
 
               Measurement of crosslink density in 
vulcanized blends; characterization of vulcanized 
blends by microscopy; estimation of crosslink 
density by solid-state NMR spectroscopy; NR/NBR 
blends;natural rubber/ethylene propylene 
copolymer (EPM) blends; natural rubber/ENR-25 
blends; compounding NR/EPDM blends for tyre 
sidewalls; preparation and properties of 

927-570  ยางธรรมชาติผสม                      2(2-0-4) 
             Natural Rubber Blends 
              การวัดระดับการเช่ือมขวางในยางวัลคาไนซ์ผสม 
การตรวจคุณลักษณะของยางวัลคาไนซ์ผสมด้วยเทคนิคไมโค
รสโกปี การประเมินระดับการเช่ือมขวางในยางวัลคาไนซ์
ผสมโดยเทคนิคนิวเคลยีร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
ในสภาวะของแข็ง การผสมยางธรรมชาติ       กับยางบิวทา
ไดอีน การผสมยางธรรมชาติกับเอทิลีนโพรไพลีนโคพอลิ
เมอร์ การผสมยางธรรมชาติกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์     
การผสมยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเพื่อผลิตส่วนด้านข้าง
ของยางล้อ การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติเทอร์โม
พลาสติกจากการผสมยางธรรมชาติกับเทอร์โมพลาสติกชนิด
ต่าง ๆ 
              Measurement of crosslink density in 
vulcanized rubber blends; characterization of 
vulcanized rubber blends by microscopy; 
estimation of crosslink density in vulcanized 
rubber blends by solid-state nuclear magnetic 
resonance spectroscop; natural rubber/ nitrile 
butadiene rubber blends; natural propylene 
copolymer (EPM) blends; natural 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_2
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_2
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_3
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_3
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_5
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_5
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_9
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_9
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_10
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_10
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_15
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4922-8_15


 

 

101 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
thermoplastic natural rubber based on NR blend 
with various types of thermoplastic 

rubber/epoxidized natural rubber blends; 
compounding NR/EPDM blends for tyre sidewalls; 
preparation and properties of thermoplastic 
natural rubber based on NR blend with various 
types of thermoplastic 

927-572  อิลาสติซิตีของยาง                        2(2-0-4) 
             Rubber Elasticity 
             สมบัติเชิงฟิสิกส์ทั่วไปของยาง การเปลี่ยนแปลง
พลังงานและเอนโทรปีขณะเกิดการผิดรูปอิลาสติซิตีของ
โมเลกุลยาง อิลาสติซิตีของโครงข่ายโมเลกุล ทฤษฎีทั่วไปของ
ความเครียดทฤษฎีของการผิดรูปมาก การเฉือนและการบิด 
ปรากฏการณ์การบวม การเชื่อมขวางและมอดุลัส 
              General physical properties of rubber; 
internal energy and entropy changes on 
deformation; elasticity of long chain molecules;  
elasticity of molecular network; general strain 
phenomenological theory; large-deformation 
theory: shear and tortion; swelling phenomena; 
cross-linking and modulus   

927-572  ความยืดหยุ่นของยาง                  2(2-0-4) 
             Rubber Elasticity 
              สมบัติเชิงฟิสิกส์ทั่วไปของยาง การเปลี่ยนแปลง
พลังงานและเอนโทรปี ขณะเกิดการผิดรูป อิลาสติซิตีของ
โมเลกุลยาง อิลาสติซิตีของโครงข่ายโมเลกุล ทฤษฎีทั่วไป 

ของความเครียดทฤษฎีของการผิดรูปมาก การเฉือนและ   
การบิด ปรากฏการณ์การบวม การเช่ือมขวางและมอดุลัส 
               General physical properties of rubber; 
energy and entropy changes on during 
deformation; elasticity of rubber molecules;  
elasticity of molecular network; general strain 
theory; large-deformation theory: shear and 
tortion; swelling phenomena; cross-linking and 
modulus  

927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่       2(2-0-4) 
Modern Rubber Product Technology   

            เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การเลือกใช้วัสดุยาง สารเติม
แต่งและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  ยางล้อ ยางใน ยาง
สายพานส่งก าลัง ยางสายพานล าเลียง รองเท้า ยางท่อ สาย
เคเบิ้ล ยางติดเหล็ก ยางลูกกลิ้ง ยางปะเก็น ช้ินส่วนยาง ยาง
ในงานโครงสร้าง เทปกาวไวแรงอัด ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์
การกีฬา ผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง รวมถึงการทดสอบและการรี
ไซเคิลของเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 
               Modern technology in product 
production from natural and synthetic rubbers; 
selection of rubber materials; additives and 
production process of rubber goods, tyres, inner 
tyres, V-belt, conveyor belt, footwear, hose, cable, 
rubber to metal bonding, rubber covered rollers, 
gasket, rubber parts, rubber in construction, 
pressure sensitive adhesive tape, rubber sport 
goods, latex product including test methods in 
rubber industry and recycling of wastes from 
rubbers production 

927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่      2(2-0-4) 
 Modern Rubber Product Technology   

             เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การเลือกใช้วัสดุยาง สารเติม
แต่งและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  ยางล้อ ยางใน ยาง
สายพานส่งก าลัง ยางสายพานล าเลียง รองเท้า ยางท่อ สาย
เคเบิ้ล ยางติดเหล็ก ยางลูกกลิ้ง ยางปะเก็น ช้ินส่วนยาง     
ยางในงานโครงสร้าง เทปกาวไวแรงอัด ผลิตภัณฑ์ยาง 
ส าหรับอุปกรณ์การกีฬา ผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง รวมถึงวิธีการ
ทดสอบในอุตสาหกรรมยางและการรีไซเคิลของเสียจากการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ 
             Modern technology in product 
production from natural and synthetic rubbers; 
selection of rubber materials; additives and 
production process of rubber goods, tyres, inner 
tyres, V-belt, conveyor belt, footwear, hose, cable, 
rubber to metal bonding, rubber covered rollers, 
gasket, rubber parts, rubber in construction, 
pressure sensitive adhesive tape, rubber sport 
goods, latex product including test methods in 
rubber industry and recycling of wastes from 
rubbers production 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
927-602 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2   1(0-2-1) 
            Seminar in Rubber Technology II  
             การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในหัวข้อที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและ              
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber industry technology based 
on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of 
the seminar 

927-602  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2 1(0-2-1) 
             Seminar in Rubber Technology II  
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวข้อที่
สนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้า
ฟัง และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
โดยมีการน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber and polymer industry 
technology based on individual interest with 
approval of advisors; attendance and participation in 
the discussion of the seminar presentation in English 
 

927-603  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 1 1(0-2-1) 
             Seminar in Rubber Technology I  
              การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในหัวข้อที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและ               
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber industry technology based 
on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of 
the seminar 

927-603  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3 1(0-2-1) 
              Seminar in Rubber Technology III  
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวข้อที่
สนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้า
ฟัง และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
โดยมีจ านวนบทความวิจัย จ านวนไม่น้อยกว่า 2 บทความ 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber and polymer industry 
technology based on individual interest with 
approval of advisors; attendance and participation 
in the discussion of the seminar; with at least 2 
research articles 
 

927-604  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 2  1(0-2-1) 
             Seminar in Rubber Technology II  
              การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในหัวข้อที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและ               
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
   Literature survey and presentation of 
current topics in rubber industry technology based 
on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of 
the seminar 

927-604  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4 1(0-2-1) 
              Seminar in Rubber Technology IV  
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวข้อที่
สนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้า
ฟัง และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
โดยมีจ านวนบทความวิจัย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 บทความ 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber and polymer industry 
technology based on individual interest with 
approval of advisors; attendance and participation 
in the discussion of the seminar; with at least 3 
research articles  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
927-605 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 3  1(0-2-1) 
            Seminar in Rubber Technology III  
             การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในหัวข้อที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและ             
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber industry technology based 
on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of 
the seminar 

927-605  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 5 1(0-2-1) 
              Seminar in Rubber Technology V  
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวข้อที่
สนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้า
ฟัง และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
สัมมนา โดยมีจ านวนบทความวิจัยจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
บทความ น าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber and polymer industry 
technology based on individual interest with 
approval of advisors; attendance and participation 
in the discussion of the seminar; with at least 3 
research articles; presentation in English 
 

927-606  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 4  1(0-2-1) 
 Seminar in Rubber Technology IV  
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราในหัวข้อที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและ              
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber industry technology based 
on individual interest with approval of advisors; 
attendance and participation in the discussion of 
the seminar 

927-606  สัมมนาทางเทคโนโลยียาง 6 1(0-2-1) 
              Seminar in Rubber Technology VI  
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ในหัวข้อที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและ
การมีส่วนร่วม ในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยเน้น
หัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ท า น าเสนอสัมมนา             
เป็นภาษาอังกฤษ 
 Literature survey and presentation of 
current topics in rubber and polymer industry 
technology based on individual interest with 
approval of advisors; attendance and participation 
in the discussion of the seminar; focus on topics 
related to thesis and presentation in english 
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7. รายวิชาใหม ่
927-531   การวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือขั้นสูง     3(2-3-4) 
  Advanced Instrumental Analysis 
  หลักการและเทคนิคของการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงได้แก่  การวัดสมบัติเชิง
พลวัตโดยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล สมบัติเชิงรีโอโลยีโดยรีโอมิเตอร์แบบ
คาปิลลารี สมบัติการพักความเค้น การตรวจคุณลักษณะของพอลิเมอร์ด้วยเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน
สมบัติพลวัตเชิงกลด้วยการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปยาง การวัดสมบัติเชิงพ้ืนผิวด้วยอะตอมมิก
ฟอร์ซไมโครสโกปี รวมถึงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือขั้นสูง การวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ 
  Principles and techniques of advanced instrumental analysis based on 
dynamic property by dynamic mechanical property (DMA); rheological property by 
measurement by capillary rheometer; temperature stress scanning relaxation (TSSR) 
polymer characterization by X-ray diffraction (XRD); dynamic mechanical property by 
rubber processing analyzer (RPA); as well as laboratories of advanced instrument 
application; statistical analysis of results 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ

ประเทศไทย รวมทั้ งเป็นพืชที่ มีความส าคัญ               
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาคและ
โลก ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 
กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก 
แ ล ะ พื้ น ที่ ป ลู ก ย า ง ใ ห ม่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 
ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได้เป็นอันดับ
หนึ่ งของโลกมาตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2534 โดยในปี               
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได้
ประมาณ 4.77 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละประมาณ 
32.7 ของผลผลิตยางพาราทั่วโลก (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) แต่ในสภาวะปัจจุบัน
ผลผลิตยางพาราของประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูก
ส่งออกขายต่างประเทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบ
ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแท่ง และ
น้ ายางข้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการ
ส่งออกยางดิบ ประมาณ 3.61 ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ 75.7 ของปริมาณ การผลิตทั้ งหมด 
ในขณะที่มีการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางโดยแปรรูปประมาณ 800,000 ตัน 
และมีสต็อคประมาณ 360,000 ตัน ซ่ึงมีการใช้
ยางประมาณร้อยละ 16.8 เท่านั้น แต่มีมูลค่าสูง
กว่าสองแสนล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562) ดังนั้นการพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง ในประเทศ โดยการใช้ฐานด้านการ
วิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมมีความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มมูลค่ายางพารา
ให้กับประเทศ จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  เพิ่มปริมาณการใช้ยางใน
ประเทศ ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวมีความจ าเป็นที่
จะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง โดยเน้น
บุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย มีทักษะที่ส าคัญ
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการใช้
สารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและการท างาน  ซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ
ประเทศ 

 

     หลักสู ต รวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มุ่ง
ผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยียาง ที่มี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี ย า ง 
กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ง  ต ล อ ด จ น มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์สาระส าคัญใน
ศาสตร์ได้อย่างเช่ียวชาญ เป็นผู้น าทาง
วิชาการที่ สามารถผลิตงานวิจัยที่ มี
คุณภาพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ มีคุณธรรม
จริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มีความมุ่งหมาย
ที่จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการด้าน
เทคโนโลยียางท่ีมีความรู้ความช านาญขั้น
สูง เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ยางท่ีมีคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา
และ/หรือพัฒนาอุตสาหกรรมยางที่เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้น าและที่พึ่ง
ทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงาน
ได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้
ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง
เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม                           
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยียาง ที่ มีองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยียาง นวัตกรรม
ยาง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ต น เ อ ง  รู้ จั ก วิ เ ค ร า ะ ห์                 
และประยุกต์ได้  เป็นผู้น าทาง
วิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่
มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ของประเทศ 
2. เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ที่มีองค์
ความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยียาง
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็น
นักวิจัยมืออาชีพท่ีมีศักยภาพมาก
พอที่จะท าการวิจัยและพัฒนา 
และรู้จักประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้ านเทคโนโลยียางอย่าง
เชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์แก่งาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยางของประเทศ 
3. เพื่ อผลิ ตมหาบัณ ฑิ ตและ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
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หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ 
การเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในทุกภาค

ของประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยางพารา ในประเทศคือ ปริมาณที่มากเกินความ
ต้องการของตลาด โดยปริมาณความต้องการต่ า
กว่าปริมาณที่ผลิตได้ จึงต้องเก็บยางไว้ในสต็อค
ของรัฐบาลหลายแสนตันจากมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรของรัฐบาล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นใน
การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ท่ีอาจ
ส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจ ซ่ึงความผันผวนของราคายางในระยะ
ยาว อาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก 
เป็นพืชอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ ามัน พืชสวน และพืชไร่
อื่นๆ เป็นต้น ท าให้เกิดความไม่เสถียรของปริมาณ
และราคาวัตถุดิบที่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
อาจจะส่งผลต่อความไม่ม่ันใจในการลงทุน และ
อาจจะท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าได้ แต่
อย่างไรก็ตามการผลิตผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มที่จะใช้ยางพารา
ในปริมาณที่มากข้ึน โดยเฉพาะรถยนต์ในศตวรรษ
ใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electrical cars) หรือ
รถยนต์ลูกผสม (Hybrid cars) เนื่องจากยางพารา
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ส าคัญ  เช่น ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์   ช้ินส่วน
ป้องกันการสั่นสะเทือนในคลัสซี ส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต์ เช่น ปะเก็น ยางรองแท่นเครื่อง 
ข้อต่อ และยางล้อขนาดใหญ่ (เช่น ยางล้อรถยนต์ 
ล้อรถบรรทุกยางล้อเครื่องบิน) ดังนั้นการให้
ความส าคัญ กั บ การสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการผสมผสานศาสตร์
ด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ อ ลิ เ ม อ ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต                              
และการสร้างนวัตกรรมด้านวัสดุที่มียางพาราเป็น
องค์ประกอบส าคัญ  เป็นสิ่ งจ าเป็นและต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการส่งออกยางดิบมาเป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศและส่งออกในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยการน ากระบวนการวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรม  มาใช้ ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่ายางพารา เพื่อให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพในรูปแบบการขยาย
ขอบเขตการใช้งาน และการใช้งานทดแทนยาง
และวัสดุพอลิเมอร์ที่มาจากการสังเคราะห์ให้มาก
ขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ และ
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หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ 
ทักษะด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
ด้านยางพาราทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เชิงเดี่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกับยางและพอลิเมอร์
สังเคราะห์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีเป็นการ
สร้างภู มิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ นอกจากนี้เป็นการ
เสริมแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยการน า
ทุนของประเทศที่มีศักยภาพ 3 ทุน ประกอบด้วย
ทุ น สั ง ค ม  ทุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขยายเป็น 6 
ทุนได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนสังคม ทุนกายภาพ                   
ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม มาบูรณาการ
ปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เกื้อกูลกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อ
เป็นภู มิคุ้มกันให้กับคน และสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคม และเศรษฐกิจสี
เขียวท่ีมีแบบแผนการผลิต และบริโภคอย่างยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับเทคโนโลยียางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา                      
ยางสังเคราะห์ และพอลิเมอร์อื่นๆ โดยมีการวิจัย
เป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์
ยางพาราภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซ่ึง
มีลักษณะที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเปิดสอน                            
ในประเทศไทย ซ่ึงเน้นด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ยางสังเคราะห์และปิโตรเคมี                    
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง                     
จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง ซ่ึงมีศักยภาพ                 
ในการพัฒ นาและสร้างองค์ความรู้ ให ม่  ซ่ึ ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการพัฒนา
ประเทศ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยใน
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สาขาเทคโนโลยียางพารา และเสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยียางสังเคราะห์ เพื่อการใช้ประโยชน์
ยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
มีคุณธรรม มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ
การแก้ปัญหา และมีจิตส านึกช่วยเหลือสังคม 

 
ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา (รหัสวิชา) 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียาง
และพอลิ เมอร์ รวมทั้ งส าขาอ่ืนที่ เกี่ ยว ข้อ ง                   
มี ค วามส ามารถ ในการ เรี ยน รู้ ด้ ว ยตน เอ ง                     
รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ   
เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ของประเทศ 

927-501, 927-502, 927-503, 927-521, 927-522, 927-
523, 927-524, 927-525, 927-526, 927-527, 927-541, 
927-542, 927-543, 927-544, 927-561, 927-562, 927-
563, 927-564, 927-565, 927-566, 927-567, 927-568, 
927-570, 927-571, 927-572, 927-573, 927-574, 927-
575, 927-601, 927-602, 927-701, 927-702 
 
 
 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพมากพอที่จะท า
การวิจัยและพัฒนาและรู้จักประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้เกิด
ประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ของประเทศ 

927-501, 927-502, 927-503, 927-504, 927-505, 927-
521, 927-522, 927-523, 927-524, 927-525, 927-526, 
927-527, 927-531, 927-541, 927-542, 927-543, 927-
544, 927-561, 927-562, 927-563, 927-564, 927-565, 
927-566, 927-567, 927-568, 927-570, 927-571, 927-
572, 927-573, 927-574, 927-575, 927-603, 927-604, 
927-605, 927-606, 927-703, 927-704, 927-705, 927-
706 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏี บัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

927-504, 927-505, 927-601, 927-602, 927-603, 927-
604, 927-605, 927-606, 927-701, 927-702, 927-703, 
927-704, 927-705, 927-706 
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ภาคผนวก ค 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกียรติก าจรวงศ์  

1. ภาพรวมของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก มีข้อสังเกตดังนี้ คือ วิชาบังคับเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. ส่วนวิชาเลือกในหลักสูตร
เยอะมาก และจ านวนหน่วยกิตไม่ลงตัวพอดีกับ
จ านวนหน่วยที่เลือกท าให้ต้องเรียนหลายวิชาเพ่ือ
น ามารวมกันให้ตรงกับจ านวนที่บังคับ 

การมี รายวิชาเลือกหลายวิชา เพ่ือสร้างความ
หลากหลายและให้ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  

2. จากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา 5 
ท่าน และมีอาจารย์อีกกี่ท่านจะมาสอนวิชาเลือก
จ านวนมาก แต่คิดว่าคงเปิดไม่ได้หลายวิชา ดังนั้น
เสนอให้เอาวิชาส าคัญในแต่ละกลุ่มเป็นวิชาหลัก 
และจ าเป็นต้องมีความรู้มาเปิดให้เรียน  

ได้ด าเนินการตามค าแนะน า คือ เลือกเปิดวิชา
ส าคัญในแต่ละกลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่ เชี่ยวชาญ                 
ในแต่ละรายวิชานั้นเป็นอาจารย์ผู้สอน 

3. กลุ่มวิชาสัมมนามีถึง 6 วิชา ที่จัดให้แต่ละแบบ
ก า ร เรี ย น ท า ง ค ณ ะ ฯ  ได้ เข้ า ร หั ส ต่ า ง กั น                     
แต่เนื้อหาวิชาเหมือนกัน และยังระบุว่าเรียนแล้วไม่
น าหน่วยกิต ทางคณะวิทย์ฯ ให้ถือว่าป็นวิชา Audit 
แต่คณะกลับบอกว่าไม่นับหน่วย จึงเขาข่าย Non-

credit ไม่ใช่ audit ซึ่งต้องให้เกรด S หรือ U  

การใช้รหัสต่างกันเพ่ือต้องการแยกกลุ่มผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน เช่น วิชาสัมมนาส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
หรือวิชาสัมมนาส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก หรือ
วิชาสัมมนาส าหรับนักศึกษาปริญญาโทควบเอก 
เพ่ือป้องกันความสับสนของนักศึกษา 

4. เสนอให้วิชาสัมมนาในแต่ละแบบการเรียนให้เป็น 
Year Course เพ่ือให้ผู้เรียนไม่สับสน แต่ผู้เรียนวิชา
นี้ 2 เทอม ที่ต่อเนื่องหากแยกรหัสวิชา นักศึกษา
สามารถเลือกลงไม่ต่อเนื่องได้ และควรมีเนื้อหาที่
ทันสมัยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรใช้การเรียงล าดับรหัสวิชาเพ่ือป้องการ
สับสนของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน และให้
นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

5. หน้า 18 ตารางใต้หัวข้อ 3.2.2. ในช่องหมวดวิชา
บังคับและหมวดวิชาเลือก ในช่อง แบบ 1.1 และ
แบบ  1 .2  ไม่ ควรขีด  “ -”  เพราะถ้ าขี ด เช่ นนี้
หมายความว่าไม่ต้องเรียน ซึ่งขัดแย้งกับค าอธิบาย
ใต้ตาราง ควรใช้เป็นสัญลักษณ์แบบอ่ืนดีกว่าใช้ “-”  
 

เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนแบบ 1.1 และ 1.2 นั้น   
ไม่ต้องเรียนหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก           
จึงขอคงสัญลักษณ์ “ - ” เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 

6. เนื้อหารายวิชา หน้า 27 วิชา 927-502 fillers 
ในเนื้อหาภาษาอังกฤษท าให้ทราบว่า ใช้ค าศัพท์
เทคนิคไม่ถูกต้อง ซึ่งทางหลักสูตร ใช้ค าว่า “สารตัว
เติม” นั้นไม่ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตย 
สถานที่ประกาศใช้เป็น ”ตัวเติม” เท่านั้น 

ด าเนินการตามเสนอแนะ โดยเปลี่ยนเป็นใช้ค าว่า  
ตัวเติม ในรายวิชา 927-502  
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. การเขียนล าดับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยมีการเขียนทับศัพท์การ
ออกเสียงไม่ถูกต้อง จ านวนหนึ่ง 

ด าเนินการปรับแกต้ามเสนอแนะ 

8. ค าศัพท์เทคนิคท่ีควรแก้ไข เช่น หน้า 27 ค าว่า 
”filler” ควรเป็น “ตัวเติม” ไม่มีค าว่า ”สาร” หน้า
ตัวเติม ค าว่า “fluorescent whitening agent”  
ควรเป็น สารให้ความขาวเรืองแสง  

ปรับแก้ตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 927-

502 หน้าที่ 27 

9. หน้า 25 ค าว่า gel permeation 
chromatography ควรมีตัวย่อตามหลังใน
ภาษาอังกฤษ เป็น (GPC) ให้เหมือนเทคนิคอ่ืน              
ที่ตามหลังมา  

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-522 หน้าที่ 25 

10. หน้า 29 ค าว่า “ด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง” 
ไม่มี ร์ หลังค าว่า เฟอ  
      หน้า 29 วชิา 927-522 ตัวย่อในภาค
ภาษาอังกฤษควรใส่ในภาคภาษาไทยด้วย 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-522 หน้าที่ 29 

11. หน้า 30 วิชา 927-523 ค าว่า … และ สาร
เสริมแรงไม่มีค าว่า “ชนิดอนุภาค” เพราะภาค
ภาษาอังกฤษ เขียนเฉพาะ “......” ค าว่า 
“polyester” อ่านเป็น “พอลิเอสเตอร์” เป็นค า
ยกเว้นตัว “t” เป็นตัวสะกด แต่อ่านเป็น “ต”  

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-523 หน้าที่ 30 

12. หน้า 32 วิชา 927-542 ... กลไกของปฏิกิริยา
การป้องกันแต่มีความหมาย degradation 
mechanism มาก่อน ดังนั้น จึงควรเติมค าว่า”การ
เส่ือมสลาย” หลังค าว่า “ป้องกัน” 
 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-542 หน้าที่ 32 

13 . ห น้ า  33  927 -544  ค าว่ า  “in terfacial” 
ภาษาไทย ค าว่า “interfacial” แปลว่าระหว่าง
ผิวสัมผัส ดั งนั้ น  ค าภาษาอังกฤษจึ งถอดเป็น
ภาษาไทย สมบัติของผิวสัมผัส  

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-544 หน้าที่ 33 

14 . หน้ า 33 วิชา 927 -544 ค าว่ า abrasion 
แปลว่า “การขัดถ”ู 
 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-544 หน้าที่ 33 

15. หน้า 33 วิชา 927-561 ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
(HLB) ดังนั้น ภาษาไทยหลังค าว่า ...... ไลโอฟิลิกมา
ลานซ์ (เอชเอบี) 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-561 หน้าที่ 33 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
16. หน้า 34 วิชา 927-563 ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
“nanoscale”  ภาษาไทย ควรเป็น “ขนาดนาโน” 
ไม่ใช่ชนิดนาโน สารเติมแต่งเซรามิก “มิก” เป็น 
“ก” ตัวตาม 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-563 หน้าที่ 34 

17. หน้า 36 วิชา 927-567 ค าว่า 
“chlorosulfonated polyethylene ภาษาไทย
ควรเป็น ” ยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน “ ยาง
แอลคิเลต วิชา 927-568 แก้พอลิเอสเทอร์                
เป็นพอลิเอสเตอร์  

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-567 หน้าที่ 36 

18. หน้า 37 วิชา 927-573 ค าว่า “คอมโพสิท” 
ควรเป็น “คอมพอสิต” ต สะกด 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-573 หน้าที่ 37 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาซีซัน แกสมาน  
1. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                
(หน้า 5) ควรเขียนให้เห็นความเชื่อมโยงกับนโยบาย 
S  Curve (Thailand 4.0) ใน ส่ ว น ข อ ง  B io  -
Economy ของรัฐบาล 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏในหน้าที่ 5 

2. (12.1) การพัฒนาหลักสูตร (หน้า 7) ให้เห็น
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับการสร้างบุคลากร 
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการทักษะที่ ส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏในหน้าที่ 7 

3. 3.5 ค าอธิบายรายวิชา (หน้า 27) 927-502 
สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก เนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนของค าอธิบายรายวิชา เช่น blowing agent 
chemical blowing agent, coloring a g ents 
colorants, flame retardants และสารตั ว เดิ ม 
และเสริมแรงพลาสติก มีประเด็นเนื้อหา แตกต่าง
จ า ก ส า ร ตั ว เติ ม  ที่ ได้ ก ล่ า ว ไป ก่ อ น ห น้ า นี้                 
(เก่ียวขอ้งกับยาง) 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-502 หน้าที่ 27 

4. 927-503 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 
(หน้า 32) ค าอธิบายรายวิชามีปฏิบัติการ แต่หน่วย
กิตไม่ได้ระบุไว้ 3(3-0-6) 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยเปลี่ยนแปลง
จ านวนจ านวนหน่วยกิต เป็น 3(2-3-4) 

5. รายวิชา 927-562 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 
(หน้า38) และ 927-564 การออกแบบแม่พิมพ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง (หน้า39) ควรจะยุบเป็น

สองรายวิชานี้ ใช้ศาสตร์ที่แตกต่างกัน เป็นสองวิชา
ที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมยางในระดับการ
ผลิตมาก หลักสูตรมีเจตนาที่จะสร้างความเข้มแข็ง
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายวิชาเดียวกัน เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน ด้านการออกแบบ โดยให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่ดีมาก

ในทั้งสองด้าน จึงคงดังเดิมจะท าให้บริหารจัดการ
ทั้งด้านผู้สอน และเวลาเรียนที่เหมาะสมได้ดีกว่า 

6. รายวิชา 927-567 ยางชนิดพิเศษ (หน้า 36) 
เนื้อหาควรระบุให้เห็นว่ายางแต่ละชนิดที่เรียนมี
ประเด็นบ่อยๆ คืออะไรบ้าง เช่น สมบัติทั่วไป              
การออกสูตร และการประยุกต์ใช้งานในผลิตภัณฑ์
ยางชนิดใดบ้าง 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-567 หน้าที่ 36 

7. รายวิชา 927-565 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
(หน้า 35) และ 927-569 การยึดติดยาง สามารถ
รวมกันได้หรือไม่ เพราะมีเนื้อหาสัมพันธ์กันผู้เรียน
จะได้ลงเรียนในคราวเดียวกัน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ รวมสองวิชานี้เป็น
วิชาเดียวกันดังรายละเอียดในรายวิชา 927-565 
เทคโนโลยีการยึดติดกาวและการยึดติดยาง  

8. 927-572 อิลาสติซิตีของยาง (หน้า 37) การใช้
ภาษาไทยเป็นสมบัติความยืดหยุ่นของยาง                  
จะครอบคลุมค าอธิบายของรายวิชาหรือไม่ 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏในรายวิชา 
927-572 หน้าที่ 37 

9. 927-573 สเปกโทรสโกปีของยางและวัสดุคล้าย
ยาง (หน้า 37) และ 927-522 การวิเคราะห์โดยใช้
เครื่องมือขัน้สูง (หน้า 29) สามารถยุบรวมกันได้
หรือไม่ นักศึกษาจะได้ลงเรียนครั้งเดียว และเนื้อหา
มีความซ้ าซ้อน/เชื่อมโยงกัน 

รายวิชา 927-522 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ         
ขัน้สูงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียน เรียนรู้ หลักการ
ทั่วไปของการวิเคราะห์ยางและพอลิเมอร์โดยการใช้
เครื่องมือ แต่รายวิชา 927-573 สเปกโทรสโกปีของ
ยางและวัสดุคล้ายยาง มีวัตถุประสงค์ในการเรียน
แบบเจาะลึก ส าหรับนักศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ท าวิจัย
เน้นหนักในด้านการใช้สเปกโทรสโกปี จึงขอความ
กรุณาคงรายวิชาทั้งสองรายวิชาไว้เช่นเดิม  

10. 927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่ 
(หน้า 38) ค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง
ชนิด ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรมากนัก เช่น รองเท้า 
ปะเก็น ยางติดเหล็ก ฯลฯ  

ขอคงค าอธิบายรายวิชาไว้เช่นเดิม ทั้งนีใ้นการเรียน
การสอน ผู้สอนจะน าเนื้อหาที่มีความทันสมัย             
ในแต่ละผลิตภัณฑ์มาเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา 

11. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ป.โท (หน้า 
52) และ ป.เอก (หน้า 56) ควรมีความแตกต่าง
โดยเฉพาะ ป.เอก จะสามารถแก้ปัญหาเชิงลึก
ซับซ้อนหรืออ่ืนๆ ได้มากกว่า ป.โท 

ด าเนินการตามเสนอแนะ โดยปรับทักษะทางปัญญา 
ของปริญญาเอก เป็น 3) สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น                   
และผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์ความรู้และ
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วิชาชีพได้ 

12. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่าง ป.โท และ ป.เอก ควรมีความแตกต่างกัน
หรือมีระดับขั้นความแตกต่าง (หน้า 53 และ หน้า 
57)  
 
 
 
 
 

ได้ระบุจุดเน้นให้แตกต่างกันระหว่าง ป.โท                 
และ ป.เอก ดังแสดงใน curriculum mapping             
ป.โท หน้าที่ 60 และป.เอก หน้าที่ 65 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ  
1. ในหัวข้อ  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา เห็นพ้อง 
ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

2. ในหัวข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  มีข้อเสนอแนะให้เติม ค าว่า “พารา” 
ต่อท้าย เป็น ยางพารา และขอให้ตรวจสอบข้อมูล 

ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏ 
ในหน้าที่ 5 

3. ในหัวข้อ 1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
มีข้อเสนอแนะให้เติม ค าว่า “พารา” ต่อท้าย เป็น 
ยางพารา และขอให้ตรวจสอบข้อมูล 

ด าเนินการปรับแก้ไขตามเสนอแนะ ดังปรากฏ    
ในหน้าที่ 8 

4. ในหัวขอ้ 2.5.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 
และในหัวข้อ 2.5.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญา
โท,เอก ควรใส “-” ในช่องจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ในปีการศึกษา 2562  ของปริญญาโท และ ชั้นปีที่ 
2,3 ของปริญญาเอก ขอให้ตรวจสอบข้อมูล 

ด าเนินการปรับแก้ไขตามเสนอแนะ ดังปรากฏ     
ในหน้าที่ 14 

5. ในหัวข้อ 3.3.2 หมวดวิชาบังคับส าหรับหลักสูตร
ปริญญาเอก ทั้ง 2 แบบ ขอเสนอให้มีรายวิชาบังคับ 
1 รายวิชา ที่จะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
ที่ได้ปริญญาเอก จาก หลักสูตรเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ เช่น  927-575 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยาง
สมัยใหม่  (Modern Rubber Product 
Technology ) หรือจะเป็นการสร้าง รายวิชาใหม่ที่
เป็น Advanced Polymer Technology ที่
นักศึกษาทุกคนควรมีความรู้เหมือนกัน และสามารถ
น าวิชาความรู้ไปพัฒนา หรือต่อยอดได้ ในโครงสร้าง

เนื่องจากนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาที่เป็นหลักใน
ด้านนี้ก่อน คือ วัสดุยางและพลาสติก สารเติมแต่ง
ส าหรับยางและพลาสติกและกระบวนการแปรรูป
ยางและพลาสติก ทั้งนี้เพ่ือเป็นฐานในการศึกษาใน
ระดับท่ีเจาะลึก และเตรียมการท าวิทยานิพนธ์ จึง
จ าเป็นต้องคงรายวิชาบังคับไว้ตามรายละเอียดใน
เล่มหลักสูตร ส่วนความรู้ด้าน Advanced Rubber 
Product Technology และผลิตภัณฑ์และ
วิทยาการและนวัตกรรมด้านยางและพอลิเมอร์ใหม่ 
จะท าการสอนในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 1 และ 2  
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504 หัวข้อพิเศษ 1 ซึ่งอาจไม่เหมือนกันในแต่ละปี 
ก็เป็นได้ จะไม่สามารถบอกได้ว่านักศึกษาท่ีจบไปมี
ฐานความรู้ที่เหมือนกัน  
 
 

6. ในหัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน      
ควรให้มีความแตกต่างที่ชัดเจน ระหว่างปริญญาโท 
และปริญญาเอก ซึ่งด้านความรู้มีความแตกต่างแล้ว  
แต่ด้านทักษะทางปัญญา ของปริญญาโท และเอก 
เหมือนกัน ควรเพิ่มเติมของปริญญาเอก เช่น 4) 
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์
ความรู้และวิชาชีพได้ 

ด าเนินการตามเสนอแนะ โดยปรับทักษะทางปัญญา 
ของปริญญาเอก เป็น 3) สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญ หาและเสนอแนวทางการแก้ ไข ได้ อ ย่ าง
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
ประสบการณ์ ในภาคปฏิบัติ  สามารถวิเคราะห์
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ ต า ม ม า จ าก ก า รตั ด สิ น ใจ นั้ น                   
และผลกระทบของผลงานวิจัยต่อองค์ความรู้และ
วิชาชีพได้ 

ดร.บัญชา ขุณหสวัสดิกุล  

1. การเน้นสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาแสดงแผน
หลักสูตรในข้อ  
       11.1 ชี้แจงได้ดี แต่การสร้างให้เมืองไทย ซึ่ง
เป็นประเทศผู้ส่งยางใหญ่ที่สุด ควรเน้นให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น าเทคโนโลยียาง ไม่ต้องเน้นเฉพาะยาง
ธรรมชาติ เพราะถึงอย่างไรประเทศมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องยางธรรมชาติ ท าให้บริษัทล้อรถยนต์ต่างเข้า
มาลงทุน แต่พวกเขาวิจัยลึกลงทั้งยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ “Rubber Technology Hub”  
        11.2 การมองไปข้างหน้า “Technology 
Industry Trends” ถู ก ต้ อ งแ ล้ ว  EV แ ล ะ ก า ร
แปรเปล่ียนของอุตสาหกรรม อันเกิดจากเทคโนโลยี
ท าให้ชนิดของยาง และคุณสมบัติยางที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในอนาคต คุณสมบัติยางอะไรที่ใช้กับ 
EV ยางอะไรใช้กับ fuel cell ยางและคุณสมบัติยาง
ในอนาคตมีกฎและความต้องการอะไร อาจจะ
เรียนรู้และน ามาสอนนักศึกษา 
 
 

 
 
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏ           
ในหน้าที ่5 
 
 
 
 
 
ทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น EV, fuel cell อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามา
ปรับใช้ในการสอนนักศึกษา 
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          ข้อที่  12  การพัฒ นาที่ ห ลั ก สูต ร เน้ น
นักศึกษาที่จบไปสามารถท างานในอุตสาหกรรมโพลิ
เมอร์ได้ทั้งภาษา ทั้งการศึกษา และค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเรียนการสอนควรเน้นให้นักศึกษา
ค้นคว้ามา สัมมนาวิชาการเอง ภาษาอังกฤษต้องฝึก
ให้ได้ ใช้ให้ได้ มิฉะนั้นเราก็โตได้แต่ในอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ไปโต ในต่างประเทศหรือบริษัท
ต่างชาติ ต้องการภาษาการค้นคว้าเอง 

 
ในรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้และ
หัวข้อใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยมีการน าเสนอวิชา
สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรมีความ
ร่วมมือกับประเทศเยอรมัน ฝรั่ งเศส จีน และ
มาเลเซีย เป็นต้น 

2. หมวด2 1.ปรัชญา ราคายางขึ้นกับ Demand & 
Supply ผู้ผลิตยางในประเทศใหม่ๆหรือ 5 - 6 ปี 
ท าให้ราคายางลดลง แต่คุณค่ายางพาราจะขึ้นกับ
ความสามารถน ายางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ มี
ความเหมาะสมควบคู่ไปกับยางสังเคราะห์ สมควร
ใ ช้  Polymer industry ไ ม่ ใ ช้  Para rubber 
technology ที่สถาบันควรเน้นบุคลากรต้องเป็น
ผู้ ช า น า ญ ก า ร  Polymer technology ก า ร
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่พูดถึงในหัวข้อที่ 10 น่าชมเชย 
เราไม่ต้องการผลิตเน้นอาจารย์สอนเท่านั้น 

ด าเนินการตามเสนอแนะ ดังปรากฏในหน้าที่ 8 

3. อาจารย์ที่สอนและก าหนดหลักสูตร ควรออก
สัม ผัสกับ อุตสาหกรรม บ้ างขณ ะ เพ่ื อ ให้ รู้ ว่ า
อุตสาหกรรมต้องการส่ิงใดและเทคโนโลยีแปร
เปล่ียนไปในทิศทางใด จะได้ก าหนดหลักสูตรการ
สอนที่ ดี  แผนการปรับปรุงที่ ก ล่าวไว้หน้ า 11                 
ท าให้ได ้

ทางอาจารย์ได้ด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามแผนที่
ปรับปรุงได้กล่าวไว้ โดยอาจารย์ได้มีการสัมผัสกับ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดูงาน จัดท าข้อ
วิจัยผ่านระบบงานสหกิจร่วมกัน ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับหลักสูตรนี้ได้ 

4. หน้ า 12 พยายามร่วมกับ อุตสาหกรรมให้ 
นักศึกษามาท างานในอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมเข้าท างาน 
 
 
 

หลักสูตรความร่วมมือในการวิจัยผ่านวิทยานิพนธ์
ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม 

5. รายวิชา ครอบคลุมได้กว้างดี ขอดู เนื้อหาวิชา 
927-501 เน้นให้นักศึกษาเขียนโครงสร้างพอลิเมอร์
ทุกตัวได้ จากโครงสร้างสอนให้เห็นคุณสมบัติที่
แตกต่างกับโครงสร้างอ่ืน ในพอลิเมอร์ตัวเดียวกัน 

ในการเรียนการสอนได้ด าเนินการตามค าอธิบาย
รายวิชา ซึ่งตรงกับข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แต่ละ grade มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ
มอนอเมอร์มีโครงสร้างสารตั้งต้น ส่วนประกอบและ
หมู่ฟังก์ชัน และโครงสร้างท าให้สารตัวเดียวกัน 
น าไปใช้เพราะคุณสมบัติที่แตกต่างกัน คิดว่า
อาจารย์คงครอบคลุมไว้แล้ว 

6. 927-503 ขบวนการแปรรูปยางและพลาสติก
แตกต่างกันมาก หวังว่า 1 เทอม อาจารย์จะ
สามารถครอบคลุมทั้งการผลิตยางและพลาสติกได้ 
(ถ้าเป็นผม ผมแยกเป็น 2 เทอม และเน้นการแปร
รูปที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ) 

อาจารย์ ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมทั้งการผลิตยางและพลาสติกได้ 

7. 927-523 ค าว่า High Performance Polymers 
คืออะไร อาจารย์ก าลังเน้นที่ composite หรือตัว
โครงสร้าง polymer ที่มหีมู่ atoms ที่มี MW สูง 

ในรายวิชานี้เน้นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างและสมบัติที่
มีสมรรถนะสูง 

8. 927-524 Block copolymer มีการน ามาสอน
ในนี้ไหม โครงสร้าง Block copolymer ที่ออกมา
ใหม่ๆ ของ Dow เช่น Infuse 

ในการเรียนการสอนวิชานี้มีการสอนความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง โค ร งส ร้ า งแ บ บ  Block copolymer                
กับสมบัติของพอลิเมอร์ต่างๆ อยู่แล้ว โดยมีน าเอา
งานวิจัยที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนด้วย 

9. 927-525 Polymer Blends (?) ก็ยังถกเถียงว่า 
blends ใช้กับ latex phase หรือ liquid phase, 
compounding จะเน้น wordingที่เหมาะสมกว่า
ไหม การ blends จะใช้ energy ต่ ากว่า การเกิด 
distribution and homoginizing ของการ 
compound ยาง ระหว่าง ยาง-ยาง ยาง-filler 
ยาง-น้ ามัน ยาง-เคมี และกับทุกตัว 
 
 

ขอคงใช้ค าว่า polymer blend เหมือนเดิม เพราะ
เป็นการศึกษาการผสมกันระหว่างพอลิเมอร์กับ           
พอลิเมอร์ 

1 0 .  9 2 7 -5 6 4  Mold Design for Rubber 
Products และ 927-562 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เป็นวิชาที่น่าสนใจอีกวิชาหนึ่ง ที่อุตสาหกรรมยาง
ต้องการเทคนิคยางใน 2 ด้านนี้ 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาทั้งสอง เพ่ือให้นักศึกษา
มีความรู้และทักษะในด้านเหล่านี้ 

11. 927-567 ยางพิเศษ จะสอนอยู่ในรายวิชา 
927-523 High Performance Polymers ไหม 

ทั้งสองเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกัน ดังแสดงในค าอธิบาย
รายวิชา 

12. 927-568 อาจารย์สอน TPV ไหม เนื้อหาเก่ียว TPV มีสอนในรายวิชา 927-568 
13 . ช อบ วิ ช า  927 -574  Process control in 
rubber production  

ทางหลักสูตรต้องการให้นักศึกษามีความรู้ไปใช้ใน
การควบคุมกระบวนการผลิตยาง 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
14. ดีครับ เน้นจริยธรรม-จริยธรรมทางสังคมและ
ท าตัวเป็นผู้น าที่ดี มีจริยธรรมเสมอ แต่อาจารย์สอน
จริงๆ หรือเปล่า ความรู้ คู่ความดี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อุตสาหกรรม และงานที่ตัวเองท า และ
รับผิดชอบ หาผู้เก่งๆในอุตสาหกรรมมาบรรยายบ้าง 

ทางห ลัก สูตรได้ป ลูก ฝั งเรื่องจริยธรรม ให้ กั บ
นักศึกษาในทุกๆ รายวิชา โดยเฉพาะในรายวิชา
วิทยานิพนธ์  นอกจากนั้ นทางห ลัก สูตรได้ จัด
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ประกอบการณ์ 

15. ชอบหมวดที่ 6 อาจารย์นี่แหละที่ต้องออกเย่ียม
อุตสาหกรรมบ่อยๆพร้อมนักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความรู้ ความพร้อม ในการสอนลูกศิษย์ Train the 
Trainers “Excellent Rubber Technology 
Hub” 

ทีมผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมเย่ียมชมอุตสาหกรรม 
ท าวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม จัดและเข้าร่วมประชุม
วิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 110 (8/2561) เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

มติที่ประชุม การด าเนินการ 
1. ดูหน่วยกิตของรายวิชาชีพเลือกให้ถูกต้อง ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

2. หน้าที่ 19 ในรายวิชาสัมมนา รหัสวิชาซ้ ากัน ควร
แยกให้ชัดเจน 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ดังปรากฏ           
ในหน้าที ่19 

3. รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้ระบุแบบ ก หรือ แบบ ข การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์                  
ทั้ง แผน  ก แบบ ก 1 และ แผน  ก แบบ ก 2             
จะแสดงอยู่ในแผนการศึกษา เนื่องจาก นักศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1 จะลงทะเบียน
เรียน รายวิชา 927-701 วิทยานิพนธ์ และ แผน  ก 
แบบ ก 2 จะลงทะเบียนเรียน รายวิชา 927-702 
วิทยานิพนธ์ 

 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ 46 (4/2561)            
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2561 

มติที่ประชุม การด าเนินการ 
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
1. หน้า 4 และหน้า 42 ตรวจทานต าแหน่งทาง
วิ ช าก ารและป ระวั ติ ก าร ศึ กษ าขอ งอาจ าร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
ด าเนินการตรวจทานและปรับปรุง                      
ตามข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ 46 (4/2561)            
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2561 

2. หน้า 27 - 41 ทบทวนการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตาม
แนวปฏิ บัติ ในการเขียนค าอธิบายรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น วิชา 927-502 
สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก และ927-522 
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง 

หลักสูตรด าเนินการทบทวนการเขียนค าอธิบาย
รายวิชา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะจากคณะท างานกล่ันกรองฯ ค าชี้แจงฯ 
1. ขอให้หลักสูตรกรุณาตรวจสอบและน าผลงาน
วิชาการท่ีอยู่นอกช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลังออกจาก
ภาคผนวก (ควรมีเฉพาะผลงานในปี 2014 - 2018 
หรือ 2557 - 2561) ทั้งนี้ ผลงานวิชาการท่ีเป็น
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการจะต้องระบุเลข
หน้าด้วย 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยการตัดผลงาน  
ทางวิชาที่อยู่นอกช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลังออก 

2. ในหน้าที่ 4 อาจารย์ท่านที่ 2 มีผลงานปรากฏอยู่
ในภาคผนวก หน้าที่ 110 ซึ่งเป็นผลงานที่อยู่ในช่วง 
2014  - 2018 เพียง 2 เรื่อง จึงท าให้อาจารย์ท่านนี้
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 2558                 
ที่ระบุว่าต้องมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ใน 5 ปี 
ย้อนหลัง จึงไม่อาจท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ 

หลักสูตรได้ด าเนินการเพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการ
ตามข้อเสนอแนะ ของ ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน                  
ดังปรากฏในภาคผนวก ง 

3. หน้า 7 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน ค าว่าสถาบันในที่นี้หมายถึง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลัก วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
นวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า  1 ใน 5 ของอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 ในหัวข้อนี้หลักสูตรต้องเขียน
บรรยายว่า หลักสูตรนี้มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงควรเขียนอย่างชัดเจนว่ามาตราฐานการ
เรียนรู้ 5 ด้าน หรือ Expected Learning 

หลักสูตรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยปรับปรุง
ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน              
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ข้อเสนอแนะจากคณะท างานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะจากคณะท างานกล่ันกรองฯ ค าชี้แจงฯ 
Outcome (ELO) ของหลักสูตรสะท้อนวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร เช่น วิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
นวัตกรรมและสังคม ELO ของหลักสูตรได้มีการ
ก าหนดหรือไม่ว่าบัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ในเชิงปฏิบัติหรือไม่ นอกจากนี้ ELO ได้ก าหนด
หรือไม่ว่าความสามารถในด้านต่างๆ ของบัณฑิตท่ี
หลักสูตรพัฒนานั้นมีความโดดเด่นอยู่ในระดับสากล 
หรือในระดับอาเซียน 

4. หน้า 7 ข้อ 13.3 ควรตัดส่วนที่เป็นเนื้อหาออก 
เพราะการบริหารจัดการหมายถึง การบริหารจัดการ
กรณทีี่ต้องใช้รายวิชาร่วมกับหลักสูตรอ่ืน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยตัดเนื้อหา                    
ข้อที่ 13.3 การบริหารจัดการออก 

5. หน้า 12, 15, 46, 65, 66 เมื่อกล่าวถึงระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรตัดค าว่า พ.ศ. 
2556 ออก เนื่องจากก าลังมีระเบียบฉบับใหม่                  
มาทดแทน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยระบุเป็น พ.ศ. 
2558 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉบับใหม่ 

6. หน้า 17 วิชา 927-521 ตัวเลขในวงเล็บที่ถูก
น่าจะเป็น (3-3-3) ไม่น่าจะเป็น (3-3-4) เพราะ
ผลรวมของตัวเลขในวงเล็บต้องเป็น 3 เท่า                       
ของตัวเลขนอกวงเล็บ 

หลักสูตรด าเนินการแก้ไขตัวเลขในวงเล็บเป็น                 
3(2-3-4) 

7. หน้า 42 อาจารย์ท่านที่ 2 มีผลงานปรากฏอยู่ใน
ภาคผนวก หน้าที่ 110 ซึ่งเป็นผลงานที่อยู่ในช่วง 
2014  - 2018 เพียง 2 เรื่อง จึงท าให้อาจารย์ท่านนี้
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 2558                 
ที่ระบุว่าต้องมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ใน 5 ปี 
ย้อนหลัง จึงไม่อาจท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ 

หลักสูตรได้ด าเนินการเพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการ
ตามข้อเสนอแนะ ของ ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน                  
ดังปรากฏในภาคผนวก ง 

8. หน้า 43 หัวข้อ 3.2.2 ควรเปล่ียนจากอาจารย์
ประจ าเป็นอาจารย์ผู้สอน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไข หัวข้อ 
3.2.2 จากอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ผู้สอน 
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คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2561 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม การด าเนินการ 
1. หลักสูตรนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     วิ ท ย า เขต ห าด ให ญ่ : ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าส ต ร
มหาบัณ ฑิ ต  และปรัชญ าดุษฎี บัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
     วิทยาเขตปัตตานี:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
     แต่เนื่องจากในสาขาวิชาเดิม “เทคโนโลยียาง” มี
เนื้อหารายวิชาที่แตกต่างกัน และมี Uniqueness ของ
ตนเอง เมื่อปรับปรุงเป็นสาขาวิชา “เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์” และเมื่อพิจารณารายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาพบว่าซ้ ากับรายวิชาในหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี
เกือบทุกวิชา และบางส่วนซ้ ากับหลักสูตรในวิทยาเขต
หาดใหญ่ ที่ประชุมจึงขอให้ด าเนินการดังนี้ 
     1.1 ให้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการเสนอ
ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ งภ าย ใต้ ชื่ อ ส าข าวิ ช า เดิ ม  คื อ 
“เทคโนโลยียาง” ที่เป็น Uniqueness ของตนเอง โดย
ตัดส่วนที่ซ้ ากับวิทยาเขตอ่ืนออกไป 

     1.2 เสนอให้ห ลัก สูตรทั้ ง  3 วิทยาเขต ร่วมกัน
พิจารณาทบทวนว่าสามารถบูรณาการหลักสูตรร่วมกันได้
หรือไม่  เพ่ื อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
ควรบูรณาการเป็นหลักสูตรร่วมหรือหลักสูตรบูรณาการ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร ตลอดถึง
การแบ่งปันหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรายวิชา                 
ผู้สอยอุปกรณ์ ฯลฯ โดยเบ้ืองต้นให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
ประสานงานนัดประชุม เพ่ือบูรณาการหลักสูตรทั้ง 3 
วิทยาเขต ควบคู่ไปด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยปรับไปใช้ชื่อ
สาขาวิชา “เทคโนโลยียาง” และปรับเนื้อหา
ในส่วนต่างๆ ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับ              
วิทยาเขตอ่ืน 
 
 

2. ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปี มีนักศึกษา 
23 คน (ปริญญาโท 17 คน ปริญญาเอก 6 คน) แต่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา 3 คน ซึ่งน้อยมาก จึงขอให้หลักสูตรหา
มาตรการด าเนินการให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

หลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษามีอาจารย์            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ชั้นที่ 1 มีหัวข้อ       
ในการท าวิทยานิพนธ์ และด าเนินการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีการศึกษาท่ี 1 และมีการรายงาน
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คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2561 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม การด าเนินการ 
ความก้าวหน้าที่ภาคการศึกษา และมีแผนการ
ติดตามให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด                  

3. หน้า 40-41 รายวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ค าอธิบายรายวิชาเหมือนกันทุกวิชา ขอให้
แก้ไขให้มีความแตกต่างกันทั้ง 6 วิชา 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชาสัมมนาทุก
รายวิชาให้มีความแตกต่างกัน 

4. เนื่องจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกต้องมีความแตกต่างกัน ดังนั้นรายวิชาที่เรียน
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ควรเป็นรายวิชา
เดียวกัน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยการแยก
รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก               
ที่แตกต่างกัน 

ข้อสังเกตจากบัณฑิตวิทยาลัย การด าเนินการ 
1. หน้า 10 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ระบุแยกกัน
ระหว่างระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงจะต้อง
แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีความลุ่มลึกตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น และ
ขอให้แก้ไขในหน้าที่ 91, 97, และ 101 ด้วย 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยระบุแยกกัน
ระหว่างระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

2. หน้า 14 ข้อ 2.5 แผนการรับนัก ศึกษา ทั้ งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ขอให้ระบุจ านวนแยกตาม
แผนการศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO  

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยระบุจ านวน
แยกตามแผนการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา 

3. หน้า 46 วุฒิการศึกษาของ ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา 
แก้ไขการเขียนชื่อสถาบัน จากเดิม “ม.เทคโนโลยี-สุร
นารี” เป็น “ม.เทคโนโลยีสุรนารี” 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยปรับแก้ไข
เป็น “ม.เทคโนโลยีสุรนารี” 

4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ ขอให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
     4.1 การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน  (Program 
Learning Outcome: PLO) ซึ่งจะต้องระบุให้สอดคล้อง
กับ ELO  
     4.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปี
การศึกษา ตามรูปแบบ โดยให้ระบุเป็นล าดับถัดจาก
หัวข้อ “2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน” ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการกรอกข้อมูลในระบบ 
CHECO 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
โดยเพิ่มเติมหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้แต่
ละด้าน (Program Learning Outcome: 
PLO)” และ “ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 
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คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2561 
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มติที่ประชุม การด าเนินการ 
5. หน้า 69-71 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ขอให้คัดลอกข้อความจากเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ 14.2.1 14.2.2 14.3.1 และ 14.3.2 มาใส่ให้ครบถ้วน 
เนื่องจาก สกอ.ได้แจ้งข้อสังเกตประเด็นนี้ในหลักสูตรว่า 
หากจะระบุรายละเอียด จะต้องระบุเนื้อหาให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี้สามารถก าหนดเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาที่สูงกว่าการเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้ โดยให้
เพ่ิมเติมข้อความจากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยด าเนินการ
คัดลอกข้อความจากเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 
2558 มาใส่ และเพ่ิมเติมเกณฑ์ในส่วนที่สูง
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

6. หน้า 92 คอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง ข้อ 6.2 หมวดวิชา
บังคับฯ รายวิชา 927-503 กระบวนการแปรรูปยางฯ 
ขอให้แก้ไขตัวเลขในวงเล็บ จากเดิม “3(3-0-6)” เป็น 
“3(2-3-4)” 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขตัวเลข
ในวงเล็บ จากเดิม “3(3-0-6)” เป็น “3(2-3-
4)” 

7. หน้า 95 คอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษของรายวิชา 927-503 กระบวนการแปรรูป
ยางฯ บรรทัดสุดท้าย แก้ไขค าว่า “rotomoldingE” เป็น 
“rotomolding” 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขค าว่า 
“rotomoldingE” เป็น “rotomolding” 

8. หน้า 96 คอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง แก้ไขรหัสวิชา 
หัวข้อพิเศษ 1 และ 2 จากเดิม “927-505” และ “927-
506” เป็น  “927-504” และ “927-505” ตามล าดับ 
และในค าอธิบายรายวิชา 927-505 แก้ไขข้อความ จาก 
“นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา 927-505” เป็น 
“นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา 927-504” รวมถึง
แก้ไขในภาษาอังกฤษด้วย 

เนื่องจากหลักสูตร ปรับใช้โครงสร้างหลักสูตร
เหมือนเดิม จึงต้องใช้รหัสวิชา 927-505       
ในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 1 และ รหัสวิชา 927-
506 ในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 2 ตามเดิม 

9. ภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ ข้อมูลวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ทุกท่าน ขอให้แก้ไขค าว่า “วุฒิการศึกษา” 
เป็น “วุฒิการศึกษาสูงสุด” 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยการแก้ไขค า
ว่า “วุฒิการศึกษา” เป็น “วุฒิการศึกษา
สูงสุด” ในภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ 
ข้อมูลวุฒิการศึกษาของอาจารย์ทุกท่าน 

10. หน้า 131 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.สุวลักษณ์ 
วิ สุนทร ขอให้ปรับรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวหนาชื่อ 
“Wisunthon” ในทุกรายการด้วย 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยปรับรูปแบบ
ตัวอักษรเป็นตัวหนาชื่อ “Wisunthon” ในทุก
รายการ 

11. หน้า 133 ผลงานทางวิชาการของ ดร.เอกสิษฐ์ 
อนันต์เจริญวงศ์ ขอให้แก้ไขข้อมูลดังนี้ 
     11.1 เรียงล าดับผลงานฯ โดยน า “บทความตีพิมพ์ใน
วารสาร” มาอยู่ในล าดับก่อน “บทความงานวิจัยเสนอใน

 
 

ด า เนิ น ก ารต าม ข้ อ เส น อ แ น ะ  โด ย น า 
“บทความตีพิมพ์ในวารสาร” มาอยู่ในล าดับ
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มติที่ประชุม การด าเนินการ 
ที่ประชุมวิชาการ” 
     11.2 บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
จะต้องเป็น full proceeding เท่านั้น จึงจะถึงว่าเป็น
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 และหาก
ผลงานใดเป็น book of abstract ไม่สามารถนับเป็น
ผลงาน ท างวิ ช าการได้  โดยผลงาน ใดที่ เ ป็ น  full 
proceeding ขอให้ระบุ เลขหน้าในแต่ระรายการให้
ชัดเจน 
     11.3 หน้า 134 ผลงานรายการที่  3 แก้ ไขค าว่า 
“กรีกยางพารา” เป็น “กรีดยางพารา” และค าว่า “เกียว
กับ” เป็น “เกี่ยวกับ” 

ก่อน “บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุม
วิชาการ” 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขค าว่า 
“กรีกยางพารา” เป็น “กรีดยางพารา” และ
ค าว่า “เกียวกับ” เป็น “เกี่ยวกับ” 

12. หน้า 135 วุฒิการศึกษาของ ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สาย
วารี ขอให้ระบุชื่อประเทศและปีที่ส าเร็จการศึกษาต่อท้าย
ชื่อสถาบันด้วยคือ Netherland, 2556 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยระบุชื่อ
ประเทศและปีท่ีส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติม 

13. หน้า 136 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.ซีตีไซยี
ดะห์  ส าย วารี  ขอ ให้ แก้ ไขและตรวจสอบ ข้ อมู ล
เช่น เดียวกับผลงานทางวิชาการของ ดร.เอกสิษฐ์           
อนันต์เจริญวงศ์ ดังระบุในข้อทั้ง 11.1) - 11.2) 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

14. หน้า 139 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.ณัฐธิดา  
รักกะเปา ขอให้แก้ไขและตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับ
ผลงานทางวิชาการของ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์             
ดังระบุในข้อทัง้ 11.1) - 11.2) เช่นกัน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2562 

วันที่ 29 มกราคม 2562 

มติที่ประชุม การด าเนินการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง 
ดังนี้ 
1. ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ขอให้ปรับแก้ไขข้อมูลปี 2558 ให้มีความทันสมัยเป็นปี
ปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยาง                       
มีความพลวัตค่อนข้างสูง จึงมีข้อมูลใหม่จ านวนมาก 
นอกจากนี้ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลที่หลักสูตรมีความร่วมมือ 
หรือความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยปรับแก้ไข
ข้อมูลให้มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันย่ิงขึ้น 

 

 
 
 

2. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อรายวิชาในแบบฟอร์ม
แสดงกิจกรรมการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                  
ให้ถูกต้องตรงกับชื่อวิชาในเล่มหลักสูตร มคอ.2 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยการแก้ไขชื่อ
รายวิชาในแบบฟอร์มแสดงกิจกรรมการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

3. ปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาต่อไปนี้
ให้มีความแตกต่างกัน 
     3.1 วิชาสัมมนา 1 ของระดับปริญญาโท เหมือนกับ
วิชาสัมมนา 3 และวิชาสัมมนา4 ของระดับปริญญาเอก 

     3.2 วิชาสัมมนา 5 เหมือนกับวิชาสัมมนา 6 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดนการปรับ
ค าอธิบายรายวิชาวิชาสัมมนาให้มีความ
แตกต่างกัน 

4. หน้า 92-108 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างห ลักสูตรเดิมกับห ลักสูตรปรับปรุง ขอให้
เปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่มีความแตกต่างต่างกันเท่านั้น 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยการตัดส่วนที่
ไม่มีความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุงออก 

 
คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คร้ังที่ .. (../25..) 
วันที่ .. ............. 25.. 

มติที่ประชุม การด าเนินการ 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

(1) ชื่อ-สกุล  นายเจริญ นาคะสรรค์ 
ต าแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Rheology and Processing), University of  
   Bradford, England, 2540 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกติ 
741-477 Thermoplastic Elastomers 2(2-0-4) 
741-464 Research Project in Rubber and Polymer  Technology I 2(2-0-4) 
741-465 Research Project in Rubber  and Polymer Technology II 2(2-0-4) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-505 Special Topics I 3(3-0-6) 
927-506 Special Topics II 3(3-0-6) 
927-521  Polymer Synthesis 3(2-3-4) 
927-524  Structure – Properties Relationship of Polymer 2(2-0-4) 
927-526  Rheological Properties of Polymer 2(2-0-4) 
927-527  Reactive Polymer Processing 2(2-0-4) 
927-568  Thermoplastic Elastomers 2(2-0-4) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis  48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis  48(0-144-0) 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. Pichaiyut, S., Nakason, C., Wisunthorn, S. 2018. Biodegradability and Thermal 
Properties of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ 
Thermoplastic Starch Ternary Blends, Journal of Polymers and the Environment, 
Article in Press.doi.org/10.1007/s10924-017-1174-3. 

2. Faibunchan, P, Nakaramontri, Y, Chueangchayaphan, W., Pichaiyut, S., 
Kummerlöwe, C., Vennemann, N., Nakason, C. 2018. Novel Biodegradable 
Thermoplastic Elastomer Based on Poly (butylene succinate) and Epoxidized 
Natural Rubber Simple Blends. Journal of Polymers and the Environment, Article 
in Press. doi.org/10.1007/s10924-017-1173-4 
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3. Yangthong, H, Pichaiyut, S. Jumrat, S.  Wisunthorn, S. Nakason, C. 2018. Novel 
Natural Rubber Composites with Geopolymer Filler, Advances in Polymer 
Technology, Article in Press. DOI: 10.1002/adv.21940 

4. Salaeh, S. Boiteux, G. Cassagnau, P. Nakason, C. 2017. Dynamically cured poly 
(vinylidene fluoride)/epoxidized natural rubber blends filled with ferroelectric 
ceramic barium titanate, Comp. A., 93: 107–116. 

5. Thongnuanchan, B. Rattanapan, S. Persalea, K. Thitithammawong, A. Pichaiyut, S. 
Nakason, C. 2017. Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends 
through grafting of diacetone acrylamide functional group, Polym. Adv. Technol., 
28(9): 1148–1155. 

6. Boontawee, H. Nakason, C. Kaesaman, A.Thitithammawong, A. 
Chewchanwuttiwong, S. 2017. Benzyl esters of vegetable oils as processing oil in 
carbon black–filled sbr compounding: chemical modification, characterization, 
and performance. Polym. Adv. Technol., 36(3): 320–330. 

7. Uthaipan, N. Jarnthong, M. Peng, Z. Junhasavasdikul, B. Nakason, C. 
Thitithammawong, A. 2017. Effects of crosslinked elastomer particles on 
heterogeneous nucleation of isotactic PP in dynamically vulcanized EPDM/PP and 
EOC/PP blends, J. Polym. Res., 24(8): 118-118. 

8. Jarnthong, M. Peng, Z. Lopattananon, N. Nakason, C. 2017. Nanosilica–reinforced 
epoxidized natural rubber nanocomposites: effect of epoxidation level on 
morphological and mechanical properties, Polym. Compos., 38(6): 1151–1157. 

9. Uthaipan, N. Junhasavasdikul, B. Vennemann, N. Nakason, C. Thitithammawong, 
A. 2017. Investigation of surface properties and elastomeric behaviors of 
EPDM/EOC/PP thermoplastic vulcanizates with different octene contents, J. Appl. 
Polym. Sci., 134(21): 44857(1)-44857(10). 

 
 
10. Nakaramontri, Y. Pichaiyut, S. Wisunthorn, S. Nakason, C. 2017. Hybrid carbon 

nanotubes and conductive carbon black in natural rubber composites to 
enhance electrical conductivity by reducing gaps separating carbon nanotube 
encapsulates, Euro. Polym. J., 90: 467–484. 

11. Matchawet, S. Kaesaman, A. Vennemann, N. Kummerloewe, C. Nakason, C. 2017. 
Optimization of electrical conductivity, dielectric properties, and stress relaxation 
behavior of conductive thermoplastic vulcanizates based on ENR/COPA blends 
by adjusting mixing method and ionic liquid loading, Indus. Eng. Chem. Res., 
56(13): 3629–3639. 

12. Nakaramontri, Y. Nakason, C. Kummerloewe, C. Vennemann, N. 2017. 
Enhancement of electrical conductivity and other related properties of 
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epoxidized natural rubber/carbon nanotube composites by optimizing 
concentration of 3–aminopropyltriethoxy silane, Polym. Eng. Sci., 57(4): 381–391. 

13. Matchawet, S. Kaesaman, A. Vennemann, N. Kumerloewe, C. Nakason, C. 2017. 
Effects of imidazolium ionic liquid on cure characteristics, electrical conductivity 
and other related properties of epoxidized natural rubber vulcanizates. Euro. 
Polym. J., 87: 344–359. 

14. Thongnuanchan, B. Ninjan, R. Nakason, C. 2017. Acetoacetoxy functionalized 
natural rubber latex capable of forming cross–linkable film under ambient 
conditions, Iran. Polym. J., 26(1): 41–53. 

15. Matchawet, S. Kaesaman, A. Bomlai, P. Nakason, C. 2016. Electrical, dielectric, 
and dynamic mechanical properties of conductive carbon black/epoxidized 
natural rubber composites, J. Compos. Mater., 50(16): 2191–2202. 

16. Uthaipan, N. Jarnthong, M. Peng, Z. Junhasavasdikul, B. Nakason, C. 
Thitithammawong, A. 2016. Micro–scale morphologies of EPDM/EOC/PP ternary 
blends: Relating experiments to predictive theories of dispersion in melt mixing 
Mater. Des., 100: 19–29. 

17. Nakaramontri, Y. Kummerlöwe, C. Nakason, C. Vennemann, N. 2016. Effects of in–
situ functionalization of carbon nanotubes withbis(triethoxysilylpropyl) 
tetrasulfide (TESPT) and 3–aminopropyltriethoxysilane (APTES) on properties of 
epoxidized natural rubber–carbon nanotube composites, Polym. Eng. Sci., 55(11): 
2500–2510. 

18. Pichaiyut, S. Wisunthorn, S. Thongpet, C. Nakason, C. 2016. Novel ternary blends 
of natural rubber/linear low–density polyethylene/thermoplastic starch: influence 
of epoxide level of epoxidized natural rubber on blend properties, Iran. Polym. J., 
25(8): 711–723. 

19. Sasdipan, K. Kaesaman, A. Kummerloewe, C. Vennemann, N. Nakason, C. 2016. 
Recyclability of novel dynamically cured copolyester/epoxidized natural rubber 
blends, J. Mater. Cyc. Was. Manag., 18(1): 156–167. 

20. Sookyung, U. Nakason, C. Venneman, N. Thaijaroend, W. 2016. Influence 
concentration of modifying agent on properties of natural rubber/organoclay 
nanocomposites, Polym. Test., 54: 223–232.  

21. Intharapat, P. Nakason, C. Kongnoo, A. 2016. Preparation of boric acid supported 
natural rubber as a reactive flame retardant and its properties, Polym. Deg. Stab., 
128: 217–227.  
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22. Sripornsawat, B. Saiwari, S. Pichaiyut, S. Nakason, C. 2016. Influence of ground tire 
rubber devulcanization conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate 
blends with copolyester, Euro. Polym. J., 85: 279–297Sookyung, U. Nakason, C. 
Thaijaroen, W. Vennemann, N. 2014. Influence of modifying agents of organoclay 
on properties of nanocomposites based on natural rubber, Polym. Test., 33: 48–
56. 

23. Pongdong, W. Kummerloewe, C. Vennemann, N. Thitithammawong, A. Nakason, 
C. 2016. Property correlations for dynamically cured rice husk ash filled 
epoxidized natural rubber/thermoplastic polyurethane blends: Influences of RHA 
loading, Polym. Test., 53: 245–256. 

24. Matchawet, S. Kaesaman, A. Bomlai, P. Nakason, C. 2015. Effects of multi–walled 
carbon nanotubes and conductive carbon black on electrical, dielectric, and 
mechanical properties of epoxidized natural rubber composites, Polym. Compos., 
38(6): 1031–1042. 

25. Nakaramontri, Y. Kummerlöwe, C. Nakason, C. Vennemann, N. 2015. Influence of 
modified natural rubber on properties of natural rubber–carbon nanotubes 
composites, Rubber Chem. Technol., 88(2): 199–218. 

26. Nakaramontri, Y. Kummerlöwe, C. Nakason, C. Vennemann, N. 2015. The effect of 
surface functionalization of carbon nanotubes on the properties of natural 
rubber/carbon nanotube composites, Polym. Compos. 36(11): 2113–2122. 

27. Nakaramontri, Y. Kummerlöwe, C. Nakason, C. Vennemann, N. 2016. 
Enhancement of electrical conductivity and filler dispersion of carbon nanotube 
filled natural rubber composites by latex mixing and in situ silanization, Rubber 
Chem. Technol., 89(2): 272–291. 

28. Nakason, C. Narathichat, M. Kummerloewe, C. Vennemann, N. 2015. Novel 
thermoplastic natural rubber based on polyamide 12 blends: Influence of 
vulcanization system, J. Elast. Plas., 47(8):       697–718. 

29. Sookyung, U. Nakason, C. Thaijaroen, W. Vennemann, N. 2015. Effect of 
organoclay loading level on mechanical properties, thermomechanical behavior, 
and heat build–up of natural rubber/organoclay nanocomposites, Polym. 
Compos., 37(6): 1735–1745. 

30. Johns, A. Aan, M.P. Johns, J. Bhagyashekar, M.S. Nakason, C. Kalkornsurapranee, E. 
2015. Optimization study of ammonia and glutaraldehyde contents on 
vulcanization of natural rubber latex. Iran. Polym. J., 24(11): 901–909.  

31. Uthaipan, N. Junhasavasdikul, B. Nakason, C. Thitithammawong, A. 2015.  
Prediction models for the key mechanical properties of EPDM/PP blends as 
affected by processing parameters and their correlation with stress relaxation and 
phase morphologies, Polym. Adv. Technol., 26(8): 970–977. 
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32. Uthaipan, N. Jarnthong, M. Peng, Z. Junhasavasdikul, B. Nakason, C. 
Thitithammawong, A. 2015. Effects of cooling rates on crystallization behavior and 
melting characteristics of isotactic polypropylene as neat and in the TPVs 
EPDM/PP and EOC/PP, Polym. Test., 44: 101–111. 

33. Pongdong, W. Nakason, C. Kummerlöwe, C. Vennemann, N. 2015. Influence of 
filler from a renewable resource and silane coupling agent on the properties of 
epoxidized natural rubber vulcanizates, J. Chem., 1–15. 

34. Wongthong, P. Nakason, C. Pan, Q. Rempel, Garry L. Kiatkamjornwong, S. 2015. 
Influences of the phenolic curative content and blend proportions on the 
properties of dynamically vulcanized natural rubber/acrylonitrile–butadiene–
styrene blends, J. Appl. Plom. Sci., 132( 36): DOI:10.1002/app.42520. 

35. Thongnuanchan, B. Ninjan, R. Kaesaman, A. Nakason, C. 2015. Studies on the 
ambient temperature crosslinking of latex films based on natural rubber grafted 
with poly (diacetone acrylamide) using DMTA, J. Polym. Res., 22(6): DOI: 
10.1007/s10965-015-0760-0. 

36. Thitithammawong, A. Nakason, C. Kasoe, R. 2015. The Effects of chlorination and 
epoxidation on mooney viscosity, curing characteristics and vulcanisate properties 
of silica filled chlorinated epoxidised natural rubber, J. Rub. Res., 18(1): 1–16. 

37. Thepchalerm, C. Vaysse, L. Wisunthorn, S. Kiatkamjornwong, S. Nakason, C. 
Bonfils, F. 2015. The Stability of lutoids in hevea brasiliensis latex influences the 
storage hardening of natural rubber, J. Rub. Res., 18(1): 17–26. 

38. Sasdipan, K. Kaesaman, A. Vennemann, N. Nakason, C. 2014. Influence of blend 
ratio on properties of novel thermoplastic vulcanizates based on 
copolyester/epoxidized natural rubber blends, Iran. Polym. J., 23(12): 965–977. 

39. Thitithammawong, A. Nakason, C. Warawat, T. 2014. Application of natural 
rubbers as blend component in formulation of flexographic printing 
photopolymer. Part i: Effect of natural rubber types, blend ratios as well as types 
and quantities of acrylate monomer, J. Rub. Res., 17(3): 143–160. 

40. Thongnuanchan, B. Ninjan, R. Kaesaman, A. Nakason, C. 2014. A novel method to 
crosslink natural rubber latex adhesive at ambient temperature, Polym. Bul., 
72(1): 135–155. 

41. Wongthong, P. Nakason, C. Pan, Q. Rempel, G.L. Kiatkamjornwong, S. 2014.  
Styrene–assisted grafting of maleic anhydride onto deproteinized natural rubber, 
Euro. Polym. J., 59: 144–155. 

42. Sookyung, U. Thaijaroen, W. Nakason, C. 2014. Influence of modifying organoclay 
on the properties of natural rubber/organoclay nanocomposites, J. Compos. 
Mater., 48(16): 1959–1970. 
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43. Nakason, C. Sasdipan, K. Kaesaman, A. 2014. Novel natural rubber-g-N-(4-
hydroxyphenyl) maleimide: Synthesis and its preliminary blending products with 
polypropylene, Iran. Polym. J., 23(1): 1–12. 

44. Lopattananon, N. Wangpradit, N. Nakason, C. Kaesaman, A. 2014. Effect of rubber 
composition on foaming and properties of EVA/NR/PP thermoplastic vulcanisates 
(TPVs), J. Rub. Res., 17(2): 88–95. 
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(2) ชื่อ-สกุล  นางสาวจุฑารัตน์ อินทปัน  
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2553 

 Ph.D. (Biotechnology and Microbiology), Montpellier Sup Agro, 
France, 2553 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-202  Additives for Rubber 2(2-0-4) 
927-304  Latex Technology and Its Products 2(2-0-4) 
927-342  Seminar 1(0-2-1) 
927-343  Research and Development of Product 2(2-0-4) 
924-353  Ruber Product Technology 3(3-0-6) 
927-441  Seminar (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 1(0-2-1) 
927-442  Cooperative Operation (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 6(0-36-0) 
927-443  Student Project (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-502  Additives for Rubber and Plastic  3(3-0-6) 
927-541  Chemical Modifications of Natural Rubber 2(2-0-4) 
927-542  Degradation and Stabilization of Rubber 2(2-0-4) 
927-543  Rubber Chemistry  2(2-0-4) 
927-561  Advanced Latex and Emulsion Technology 3(2-3-4) 
927-565  Adhesion, Adhesive and Rubber Bonding Technology 3(3-0-6) 
927-575  Modern Rubber Product Technology 2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III 1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV  1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology V 1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology VI  1(0-2-1) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis  48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Salomez M, Subileau M, Vallaeys T, Santoni 3, Bonfils F, Sainte-Beuve J, Intapun J, 

Granet F, Vaysse L, Dubreucq É. 2018. Microbial communities in natural rubber 
coagula during maturation: impacts on technological properties of dry natural 
rubber. 124(2):444-456. 

2. Yutthapong Pianroj, Warit Werapun, Jutharat Intapun, Saysunee Jumrat and 
Seppo Karrila (2018) Mathematical modeling of drying kinetics and property 
investigation of natural crepe rubber sheets dried with infrared radiation and               
hot air, Drying Technology, 36:12, 1436-1445. 

3. Salomez M, Subileau M, Intapun J, Bonfils F, Sainte-Beuve J, Vaysse L, Dubreucq E. 
2014. Microorganisms in latex and natural rubber coagula of Hevea brasiliensis and 
their impact on rubber composition, structure, and properties. Journal of Applied 
Microbiology 117(4).921-929. 
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(3) ชื่อ-สกุล     นางสาววรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ (นามสกุลเดิม พันธุ์วิริยะรัตน์) 
ต าแหน่งวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

       Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of Polymer),  
       Universite du Maine, France, 2555  
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
937-110  Principles of Chemistry 2(2-0-4) 
937-111  Principles of Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 
927-304  Latex Technology and Its Product 3(2-3-4) 
937-330  Industrial Chemicals 3(3-0-6) 
927-402  Instrumental Analysis of Rubber 3(3-0-6) 
927-424 Special Topic of Plastic technology 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-521  Polymer Synthesis 3(2-3-4) 
927-524  Structure-Properties Relationship of Polymer 2(2-0-4) 
927-541  Chemical Modifications of Natural Rubber 2(2-0-4) 
927-543  Rubber Chemistry 2(2-0-4) 
927-567  Speciality Elastomers 2(2-0-4) 
927-573  Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III  1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology V  1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology VI  1(0-2-1) 
927-701  Thesis 36(0-108-0) 
927-702  Thesis 18(0-54-0) 
927-703  Thesis 48(0-144-0) 
927-704  Thesis 72(0-216-0) 
927-705  Thesis 36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Chueangchayaphan, W., Chueangchayaphan, N., Tanrattanakul, V., Muangsap, S. 

(2018) Influences of the grafting percentage of natural rubber‐graft‐poly 
(2‐hydroxyethyl acrylate) on properties of its vulcanizates. Polymer International, 
67(6), 739-746. Doi: 10.1002/pi.5565  

2. Faibunchan, P., Nakaramontri, Y., Chueangchayaphan, W., Pichaiyut, S., 
Kummerlowe, C., Vennemann, N., Nakason, C. (2018) Novel Biodegradable 
Thermoplastic Elastomer Based on Poly (butylene succinate) and Epoxidized 
Natural Rubber Simple Blends. Journal of Polymers and the Environment, 26(7), 
2867-2880. Doi: 10.1007/s10924-017-1173-4  

3. Faibunchan, P., Nakaramontri, Y., Pichaiyut, S., Chueangchayaphan, W., 
Wisunthorn, S., Kummerlowe, C., Vennemann, N., Nakason, C. (2018) Optimizing 
mechanical and morphological properties of biodegradable thermoplastic 
elastomer based on epoxidized natural rubber and poly(butylene succinate) 
blends. Journal of Applied Polymer Science, 135(37), 46541(1-10). Doi: 
10.1002/app.46541 

4. Chueangchayaphan, W., Tanrattanakul, V., Chueangchayaphan, N., Muangsap, S., 
Borapak, W. (2017) Synthesis and thermal properties of natural rubber grafted with 
poly (2-hydroxyethyl acrylate). Journal of Polymer Research 24(7), 107(1-8).  

5. Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Chueangchayaphan, N. 2017. Study on 
physicochemical properties of poly (ester-urethane) derived from biodegradable 
poly (ε-caprolactone) and poly (butylene succinate) as soft segments. Polym Bull. 
47:2245-2261. Doi: 10.1007/s00289-016-1833-x 

6. Jaratrotkamjorn, R., Nourry, A., Pasetto, P., Choppé, E., Panwiriyarat, W. 
Tanrattanakul, V., Pilard, J. 2017. Synthesis and characterization of elastomeric, 
biobased, nonisocyanate polyurethane from natural rubber.  J Appl Polym Sci. 
134(42): 45427 (1-12). Doi 10.1002/app.45427:   

7. Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Pilard, J. Burel, F., Kébir N. 2016. Elaboration 
and properties of renewable polyurethanes based on natural rubber and 
biodegradable poly (butylene succinate) soft segments. J Appl Polym Sci. 133(5): 
42943(1-8). 
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(4) ชื่อ-สกุล  นางสาวสกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-203  Processing of Rubber II 3(3-0-6) 
927-305  Rubber Formulation 3(2-3-4) 
927-342  Seminar 1(0-2-1) 
927-424  SP (Thermoplastic Elastomer) 2(2-0-4)    
927-312  Industrial Excursion 3(3-0-6) 
927-443  Student Project 6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-503 Processing of Rubber and Plastic 3(2-3-4) 
927-505 Special Topics I 3(3-0-6) 
927-506 Special Topics II 3(3-0-6) 
927-521 Polymer synthesis 3(2-3-4) 
927-522 Advance Instrument Analysis 3(2-3-4) 
927-525 Polymer Blends 2(2-0-4) 
927-570  Natural Rubber Blends 2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III  1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology V 1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology VI  1(0-2-1) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis 48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. Pichaiyut S, Nakason C, Wisunthorn S. 2018. Biodegradability and Thermal 
Properties of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ 
Thermoplastic Starch Ternary Blends, Journal of Polymers and the Environment, 
doi.org/10.1007/s10924-017-1174-3. 

2. Yangthong H, Pichaiyut S, Jumrat S, Wisunthorn S, Nakason C. 2018. Novel 
natural rubber composites with geopolymer filler. Avanced Polymer Technology, 
DOI: 10.1002/adv.21940 

3. Faibunchan P, Nakaramontri Y, Chueangchayaphan C, Pichaiyut S, Kummerlöwe 
C, Vennemann N, Nakason C. 2018. Novel Biodegradable Thermoplastic Elastomer 
Based on Poly(butylene succinate) and Epoxidized Natural Rubber Simple Blends, 
Journal of Polymers and the Environment, doi.org/10.1007/s10924-017-1173-4 

4. Nakaramontri Y, Pichaiyut S, Wisunthorn S, Nakason C. 2017. Hybrid carbon 
nanotubes and conductive carbon black in natural rubber composites to 
enhance electrical conductivity by reducing gaps separating carbon nanotube 
encapsulates, European Polymer Journal, 90: 467–484.   

5. Pichaiyut S, Wisunthorn S, Thongpet C, Nakason C. 2016. Novel ternary blends of 
natural rubber/linear low-density polyethylene/thermoplastic starch: influence of 
epoxide level of epoxidized natural rubber on blend properties, Iranian Polymer 
Journal, 25:711–723   

6. Sripornsawat B, Saiwari S, Pichaiyut S, Nakason C. 2016. Influence of ground tire 
rubber devulcanization conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate 
blends with copolyester, European Polymer Journal, 85:279-297. 
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(5) ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิสา สุชาต ิ
ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Chemical Engineering), Universite de Montpellier II,  
  France, 2555 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-201       Natural Rubber 2(2-0-4) 
927-204      Rubber Processing I 3(3-0-6) 
927-303  Rubber Product Technology 3(3-0-6) 
927-304  Latex Technology and Its Product 3(2-3-4) 
927-306  Physical Testing of Rubber 4(2-6-4) 
927-312  Industrial Excursion 1(0-3-0) 
927-441  Seminar 1(0-2-1) 
927-341  Cooperative Education I 1(1-0-2) 
927-442  Cooperative Education II 1(1-0-2) 
924-342  Apprenticeship 1(0-0-6) 
927-443  Student Project 6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-501 Rubber and Plastic Materials                                          3(3-0-6) 
927-502  Additives for Rubber and Plastic 3(3-0-6) 
927-503  Processing of Rubber and Plastic 3(2-3-4) 
927-525  Polymer Blends 2(2-0-4) 
927-565  Adhesion, Adhesive and Rubber Bonding Technology 3(3-0-6) 
927-570  Natural Rubber Blends 2(2-0-4) 
927-573  Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 2(2-0-4) 
927-575  Modern Rubber Product Technology  2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III  1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology V 1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology VI  1(0-2-1) 
927-701  Thesis 36(0-108-0) 
927-702  Thesis 18(0-54-0) 
927-703  Thesis 48(0-144-0) 
927-704  Thesis 72(0-216-0) 
927-705  Thesis 36(0-108-0) 
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927-706  Thesis 48(0-144-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Suchat, S., Theanjumpol, P., Karrila, S. 2015. Rapid moisture determination for cup 

lump natural rubber by nearinfrared spectroscopy. Industrial Crops and Products 
76 (2015) 772–780. 

2. Suchat, S. and Yingprasert, W. 2014. ECO-adhesive from modified natural rubber 
for wood applications. ISBN: 978-3-03785-927-8, J. Advanced Materials Research, 
vol. 844, Trans Tech Publications, Switzerland. pp. 182-185. 

3. Suchat, S. and Aditapsatit, P. 2014. On the Performance of Hybrid Natural Rubber 
Rubberized Concrete, ISBN: 978-3-03785-927-8, J. Advanced Materials Research 
Vol. 844 Trans Tech Publications, Switzerland.  pp. 186-189. 

4. Suchat, S., Meechum, S., Ninbanjong, J. 2014. Effect of Storage Life on Moisture 
Content of Cup Lump. Agricultural Science Journal. Vol. 45: 3/1 (Suppl.) : 457-460. 
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(6) ชื่อ-สกุล  นางสุวลักษณ์ วิสุนทร 
ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemical Engineering), Universite de Montpellier II,  
   France, 2549 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
924-452  Rubber Chemistry 3(3-0-6) 
927-101  Natural Rubber 2(2-0-4) 
927-201  Synthetic Rubber  2(2-0-4) 
927-301  Rubber Chemistry 3(3-0-6) 
927-342  Seminar (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 1(0-2-1) 
927-441  Cooperative Education (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 6(0-36-0) 
927-442  Student Project (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 6(0-18-0) 
937-210  Physical Chemistry 3(2-3-4) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-501  Rubber and Plastic Materials                                                                3(3-0-6) 
927-541  Chemical Modifications of Natural Rubber 2(2-0-4) 
927-543  Rubber Chemistry 2(2-0-4) 
927-544  Physical Properties of Rubber 2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III 1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology III  1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV  1(0-2-1) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis  48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Yangthong, H, Pichaiyut, S. Jumrat, S.  Wisunthorn, S. Nakason, C. 2018. Novel 

Natural Rubber Composites with Geopolymer Filler, Advances in Polymer 
Technology, 1-12. 

2. Pichaiyut, S., Nakason, C., Wisunthorn, S. 2018. Biodegradability and Thermal 
Properties of Novel Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene/ 
Thermoplastic Starch Ternary Blends, Journal of Polymers and the Environment, 
26: 2855-2866. 

3. Nun-anan, P., Wisunthorn, S., Pichaiyut, S., Vennemann, N., Nakason, C. 2018. 
Novel approach to determine non-rubber content in Hevea brasiliensis: Influence 
of clone variation on properties of un-vulcanized natural rubber Industrial Crops 
and Products, 118: 38-47. 

4. Nakaramontri, Y. Pichaiyut, S. Wisunthorn, S. Nakason, C. 2017. Hybrid carbon 
nanotubes and conductive carbon black in natural rubber composites to enhance 
electrical conductivity by reducing gaps separating carbon nanotube encapsulates, 
Euro. Polym. J., 90: 467–484. 

5. Thepchalerm, C., Vaysse, L., Wisunthorn, W., Kiatkamjornwong, S., Nakason, C., 
Bonfils, F. 2015. The Stability of Lutoids in Hevea brasiliensis Latex Influences the 
Storage Hardening of Natural Rubber, Journal of Rubber Research, 18(1): 17-26. 

6. Wisunthorn, W., Chambon, B., Sainte-Beuve, J., Vaysse, L. 2015. Natural Rubber 
Quality Starts at the Smallholdings: Farmers’ Cup Coagulum Production in 
Southern Thailand, Journal of Rubber Research, 18(2): 87-98. 

7. Thongpet, C., Wisunthorn, W., Liengprayoon, S., Vaysse, L., Bonfils, F., Nakason, C. 
2014. Effect of Rubber Clone on Fatty Acid Composition and Properties of Air 
Dried Sheet, Advanced Materials Research, 844: 194-197. 

8. Thepchalerm, C., Wisunthorn, W., Vaysse, L., Kiatkamjornwong, S., Nakason, C., 
Bonfils, F., 2014. Macroscopic and mesoscopic study of natural rubber: the 
dynamics of structuration after purification of the rubber particles, Advanced 
Materials Research, 844: 417-420. 
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(7) ชื่อ-สกุล  นายเอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of Polymer), Universite 
   du Maine, France, 2554 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-203  Machines for rubber industry 3(3-0-6) 
927-301  Rubber Processing II 2(2-0-4) 
927-306  Physical Testing of Rubber 3(3-0-6) 
927-307  Rubber Formulation 3(2-3-4) 
927-441  Seminar (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 1(0-2-1) 
927-442  Cooperative Operation (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 6(0-36-0) 
927-443  Student Project (ประธานและกรรมการที่ปรึกษา) 6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-501  Rubber and Plastic Materials 3(3-0-6) 
927-503  Processing of Rubber and Plastic 3(2-3-4) 
927-523  High Performance Polymers 2(2-0-4) 
927-564  Mold Design for Rubber Products 3(3-0-6) 
927-565  Adhesion, Adhesive and Rubber Bonding Technology 3(3-0-6) 
927-575  Modern Rubber Product Technology 2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III  1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology V 1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology VI  1(0-2-1) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis  48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. ผลการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อคุณภาพยางธรรมชาติ . เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ , เอกสิษฐ์                     

อนันต์เจริญวงศ์ . วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้าที่
269-280, 2560 
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2. การผลิตตัวหนังตะลุงจากยางธรรมชาติ. เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์, สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ. วารสาร
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย หน้าที่ 114-122, 2559 

3. พฤติกรรมการกรีดยางพารา พฤติกรรมการเลือกใช้มีดกรีดยางพารา และการประเมินแนวคิด
เกีย่วกับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติของเกษตรกรชาวสวน. นริศรา มหาธนินวงศ์, เธียรศักดิ์ ชูชีพ
, นงเยาว์ เมืองดี , สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ,  ปินาฏ โชติกวนิชย์ , กนกรัตน์ส าอางกาย , เอกสิษฐ์                  
อนันต์เจริญวงศ์ . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที3่3 ฉบับที่ 1 หน้าที่66-76, 2559 

 
บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Anancharoenwong E., Marthosa S., Mueangdee N., Mahathaninwong N., 

Chotkawanid P. 2017. Comparative Performances of The Automatic Para Rubber 
Tapping Machine and a Jeh-Bong Knife Tapping The Asia Pacific Rubber 

Conference (APRC) 2017, 16-17  November 2017, Prince of Songkla University, 
Surat Thani, Thailand. P47 

2. Anancharoenwong E., Suklueng M., Chaiprapat S., Niyomwas S. Marthosa S. 2017.   

Properties of carbon black filled NR/EPDM blends for forming the O ring seals 
apply to Solid Oxide Fuel Cells. The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017, 

16-17  November 2017, Prince of Songkla University, Surat Thani, Thailand. P83 
3. Chaisrikhwun B., Rakkapao N., Chueang chayaphan W., Gatemala H., 

Anancharoenwong E. 2017.  Effect of Varying the PEG Molecular Weight on 

Mechanical and Thermal Properties of Polyurethane and Polyurethane Containing 
Silver Nano-Particles .The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017, 16-17  

November 2017, Prince of Songkla University, Surat Thani, Thailand. 
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ภาคผนวก จ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 

(1) ชื่อ-สกุล   นางซีตีไซยีดะห์ สายวารี 
ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Elastomer Technology and Engineering), Award Cum  
   Laude, Netherland, 2556 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
741-111   Introduction to Rubber Technology  2(2-0-4) 
741-220   Natural Rubber 2(2-0-4) 
741-251   Polymer Chemistry Laboratory  1(0-3-0) 
741-324   Rubber Chemistry 2(2-0-4) 
741-344   Latex Technology Laboratory 1(0-3-0) 
741-410   Progress of Rubber Technology 2(2-0-4) 
741-461   Seminar 1(0-2-1) 
741-471   Research Project in Rubber Technology I 3(0-9-0) 
741-472   Research Project in Rubber Technology II 3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 
741-781   Special Topics I 3(3-0-6) 
741-783   Seminar I 1(0-2-1) 
741-784   Seminar II 1(0-2-1) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-701  Thesis 36(0-108-0) 
927-702  Thesis 18(0-54-0) 
927-703  Thesis 48(0-144-0) 
927-704  Thesis 72(0-216-0) 
927-705  Thesis 36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. S. Saiwari, J.W. van Hoek, W.K. Dierkes, L.E.A.M. Reuvekamp, G. Heideman, A. 

Blume, J.W.M. Noordermeer. Upscaling of a Batch De-Vulcanization Process for 
Ground Car Tire Rubber to a Continuous Process in a Twin Screw Extruder, 
Materials, 9 (9), 724, 1-17, 2016. 

2. B. Sripornsawat, S. Saiwari, S. Pichaiyut, C. Nakason. Influence of ground tire rubber 
devulcanization conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate blends 
with copolyester, European Polymer Journal, 85, 279-297, 2016. 

3. S. Saiwari, K. Waesateh, N. Lopattananon, A. Thititammawong, A. Kaesaman. Study 
on reuse of diphenyl disulfide-devulcanized natural rubber from truck tires, 
Macromolecular Symposia, 354, 155-162, 2015. 

4. S. Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. Comparative investigation of the 
devulcanization parameters of tire rubbers, Rubber Chemistry and Technology, 87, 
31-42, 2014. 

5. S. Saiwari, E. Lohyi, C. Nakason. Application of NR gloves reclaim: Cure and 
mechanical properties of NR/reclaim rubber blends, Advanced Materials Research, 
844, 437-440, 2014. 

6. D.A.I.H. Habibah, S. Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer. Effect of ground tyre 
rubber devulcanisates on the properties of a passenger car tyre tread formulation 
Advanced Materials Research, 844, 425-428, 2014. 

บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. S Saiwari, B. Yusoh, A. Thitithammawong, 2017, "From Waste of Natural Rubber 

Gloves to a valuable material: Thermoplastic Vulcanizates" The Asia Pacific Rubber 
Conference (APRC2017), Surat-Thani, Thailand, 16-17 November. 

2. S.Saiwari, J.W., van Hoek, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer, and A. Blume, and G. 
Heideman, 2016. "Tire recycling technologies: What is the future". 23rd European 
Tyre Recycling Conference: The Circular Economy, The Economics of Tyre 
Recycling, Brussels, Belgium, March 16-18. 

3. B. Yusoh, S Saiwari, A. Thitithammawong, 2016, "In-situ Modification of TPVs based 
on De-Vulcanized Rubber/Polypropylene Blends: Effect of Modifiers on Mechanical 
and Rheological Properties". The 6Th International Polymer Conference of Thailand 
(PCT-6), Bangkok, Thailand, 30 June -1 July. 

4. S. Saiwari, W. Kaewsakul, E. Kalkornsurapranee, A. Thititammawong, 2015 , " 
Improvement of Mechanical Properties of De-vulcanized Ground Tire Rubber and 
Natural Rubber Blends" International Rubber Conference (IRC) and German Rubber 
Conference (DKT), Nürnberg, Germany, 29 June - 2 July. 
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5. S.Saiwari, W.K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer, and A. Blume, 2015. "Best Practice for 
the Devulcanization of Sulfur-cured SBR Rubber" International Rubber Conference 
(IRC) and German Rubber Conference (DKT), Nürnberg, Germany, June 29 - July 2S.  

6. S. Saiwari, K. Waesateh, N. Lopattananon, A. Thititammawong, A. Kaesaman, 2014, " 
Re-utilization of post-consumer truck tires de-vulcanizate" The IUPAC World 
Polymer Congress, Macro2014, Chiang-mai, Thailand, 6-11 July. 

7. S. Saiwari, B. Yusoh, D.A.I.H. Habibah, 2014, "Soluble fraction of gum and filled SBR 
de-vulcanizates" the 4th Polymer Conference of Thailand (PCT-4), Bangkok, 
Thailand, 201-21 March. 
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(2) ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐธิดา รักกะเปา 
ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (เคมี), ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
937-011  Basic Chemistry 3(3-0-6) 
937-012  Basic Chemistry Laboratory 1(0-3-0 
922-202  Engineering Material 3(3-0-6) 
937-231  Inorganic Chemistry 3(3-0-6) 
937-438  Project of Chemistry for Industry II 1(0-3-0) 
937-439  Project of Chemistry for Industry III 1(0-3-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-523  High Performance Polymers 2(2-0-4) 
927-563  Rubber Nanocomposites 2(2-0-4) 
927-575  Modern Rubber Product Technology 2(2-0-4) 
927-601  Seminar in Rubber and Polymer Technology I  1(0-2-1) 
927-602  Seminar in Rubber and Polymer Technology II  1(0-2-1) 
927-603  Seminar in Rubber and Polymer Technology III  1(0-2-1) 
927-604  Seminar in Rubber and Polymer Technology IV 1(0-2-1) 
927-605  Seminar in Rubber and Polymer Technology V 1(0-2-1) 
927-606  Seminar in Rubber and Polymer Technology VI  1(0-2-1) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis  48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Chaisrikhwun, B. Rakkapao, N. Phatthiya, A. Pechwang, J.  Werapun, U. 2017. Anti-

Microbial Activity and Mechanisms of Chitosan along with Chitosan Based 
Derivatives and Composites, Srinakharinwirot Science Journal., 33. 

2. Rakkapao, N. Watanabe, H. Matsumiya, Y. Masubuchi, Y. 2016. Dielectric 
Relaxation and Ionic Conductivity of a Chitosan/Poly (ethylene oxide) Blend 
Doped with Potassium and Calcium Cations, J. Soc. Rheol. Japan., 44: 89.  
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3. Matsumiya, Y. Rakkapao, N. Watanabe, H. 2015. Entanglement Length in Miscible 
Blends of cis-Polyisoprene and Poly (p-tert-butylstyrene), Macromolecules., 
48:7889.  

4. Rakkapao, N. 2014. Molecular Dynamics Simulation of Gas Transport in 
Polyisoprene Matrix, Advanced Materials Research., 844: 209-213.  

5. Rakkapao, N. Vao-soongnern, V. 2014. Molecular simulation and experimental 
studies of the miscibility of chitosan/poly (ethylene oxide) blends, J. Polym. Res., 
21:606.  
 

บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Chaisrikhwun, W. Chueangchayaphan, H. Gatemala, E. Anancharoenwong, N. 

Rakkapao*, 2018. Effect of Varying the PEG Molecular Weight on Mechanical and 
Thermal Properties of Pristine PEG based Polyurethane and Polyurethane 
Containing Silver Nano-Particles, the 13th International Workshop for East Asian 
Young Rheologists (IWEAYR-13), Jeju International University, Jeju, South Korea. 

2. N. Rakkapao, Y. Masubuchi, and H. Watanabe 2016.*, CS/PEO Blend Based Solid 
Polymer Electrolyte Doping with Different Types of Lithium Salts, International 
Symposium on Rheology, Japan (ISR), Kobe University , Kobe, Japan. 

3. N. Rakkapao, H. Watanabe*, Y. Matsumiya, and Y. Masubuchi, 2016. Dielectric 
Relaxation and Ionic Conductivity of a Chitosan/Poly(ethylene oxide) Blend Doped 
with Potassium and Calcium Cations, The XVIIth International Congress on 
Rheology (ICR2016), Kyoto TERRSA, Kyoto, Japan. 

4. N. Rakkapao, B. Chaisrikhwun, Y. Matsumiya and H. Watanabe 2016.*, Effect of 
Using Polyethylene glycol (PEG) with Different Molecular Weight as Plasticizer on 
Physical and Chemical Properties of Chitosan Based Lithium Polymer Electrolyte, 
the 11st International Workshop for East Asian Young Rheologists ( IWEAYR-11), 
Shenzhen University, Shenzhen, China. 

5. B. Chaisrikhwun, N. Rakkapao*, 2015. Influence of Using Different Molecular 
Weight Poly(ethylene glycol) as Plasticizer of Chitosan Based Solid Polymer 
Electrolyte, the 10th International Workshop for East Asian Young Rheologists 
(IWEAYR-10), Kyushu University, Kyushu, Japan. 

6. P. Chumai, N. Rakkapao*, 2015. Effect of Using Ethylene Carbonate as Plasticizer 
of CS/PEO blend Solid Polymer Electrolyte, the 10th International Workshop for 
East Asian Young Rheologists (IWEAYR-10), Kyushu University, Kyushu, Japan. 

7. A. Ubonkaew, N. Rakkapao*, 2015. CS/PEO Blend Based Solid Polymer Electrolyte 
Doping with Different Types of Lithium Salts, the 10th International Workshop for 
East Asian Young Rheologists (IWEAYR-10), Kyushu University, Kyushu, Japan. 
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8. N. Sookkhun, N. Rakkapao*, 2015. Chitosan – Based Edible Films Incorporated 
with Different Types of Essential Oils Extracted from Thai Herbal, the 10th 
International Workshop for East Asian Young Rheologists ( IWEAYR-10), Kyushu 
University, Kyushu, Japan.  

9. N. Rakkapao*, J. Pengsawang, P. Chaichamnan, 2014. Antimicrobial Activity and 
Properties of Edible Chitosan Based Films Incorporated with Difference Types of 
Essential Oils Extracted from Thai Herbals, the 9th International Workshop for East 
Asian Young Rheologists (IWEAYR-9), Seoul National University, Seoul, Korea. 
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(3) ชื่อ-สกุล  นายเบญจ ทองนวลจันทร์ 
ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Materails), University of Manchester, England, 2554 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 
741-230  Polymer Chemistry 3(3-0-6) 
741-251  Polymer Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 
741-362  Thermoplastic Elastomers 2(2-0-4) 
741-363  Rubber Blends 2(2-0-4) 
741-471  Research Project in Rubber Technology I 3(0-9-0) 
741-472  Research Project in Rubber Technology II 3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 
741-530  Rubber and Plastic Materials 3(3-0-6) 
741-541  Testing of Rubbers and Plastics 3(2-3-4) 
741-513  Chemical Modifications of Natural Rubber 2(2-0-4) 
741-534  Thermoplastic Elastomers 2(2-0-4) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา หน่วยกิต 
927-541  Chemical Modifications of Natural Rubber 2(2-0-4) 
927-543  Rubber Chemistry 2(2-0-4) 
927-561  Advanced Latex and Emulsion Technology 3(2-3-4) 
927-701  Thesis  36(0-108-0) 
927-702  Thesis  18(0-54-0) 
927-703  Thesis  48(0-144-0) 
927-704  Thesis  72(0-216-0) 
927-705  Thesis  36(0-108-0) 
927-706  Thesis 48(0-144-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kalkornsurapranee, E., Lopattananon1, N., 

Nakason, C. 2018. Glutaraldehyde as Ambient Temperature Crosslinking Agent of 
Latex Films from Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone acrylamide), Journal 
of Polymers and the Environment, DOI: 10.1007/s10924-018-1193-8. 
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2. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A, Nakason, C. 2017. Synthesis of 
Modified Natural Rubber With Grafted Poly (acetoacetoxyethyl methacrylate-co-
methyl methacrylate) and Performance of Derived Adhesives With GTA Crosslinker, 
Polymer Engineering and Science, DOI: 10.1002/pen.24750. 

3. Thongnuanchan, B., Rattanapan, S., Persalea, K., Thitithammawong, A., Pichaiyut, 
S., Nakason, C. 2017. Improving Properties of Natural Rubber/Polyamide 12 Blends 
through Grafting of Diacetone Acrylamide Dunctional Group, Polymers for 
Advanced Technologies, 28, 1148-1155. 

4. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Nakason, C. 2017. Acetoacetoxy Functionalized 
Natural Rubber Latex Capable of Forming Cross-linkable Film under Ambient 
Conditions.  
Iran Polymer Journal, 26, 41-53. 

5. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A, Nakason, C. 2015. Studies on the 
Ambient Temperature Crosslinking of Latex Films Based on Natural Rubber Grafted 
with Poly(diacetone acrylamide) using DMTA. Journal of Polymer Research, 22, 1-
11.  

6. Thongnuanchan B., Ninjan R., Kaesaman A. and Nakason C. 2015. A novel method 
to crosslink natural rubber latex adhesive at ambient temperature. Polymer 
Bulletin. 72, 135-155.  

7. Cameron N. R., Lagrille O., Lovell P.A. and Thongnuanchan B. 2014. Solution 
homopolymerizations of n-butyl acrylate and styrene mediated using 2,2,5-
trimethyl-4-tert-butyl-3-azahexane-3-oxyl (TITNO). Polymer. 55, 772-781.  

8. Thongnuanchan B., Ninjan R., Bunsanong A. and Nakason C. 2014. Room-
temperature curing adhesive based on graft copolymers of natural rubber and 
poly(diacetone acrylamide). Advanced Materials Research. 844, 353-356.  

9. Yokkhun P., Thongnuanchan B. and Nakason C. 2014. Influence of epoxide levels 
in epoxidized natural rubber (ENR) molecules on cure characteristics, dynamic 
properties and mechanical properties of ENR/montmorillonite clay 
nanocomposites. Advanced Materials Research. 844, 247-250.  
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ภาคผนวก ฉ 
ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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ภาคผนวก  ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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