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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร (ถ้ามี): 25400101101423 

 1.2 ชื่อหลักสูตร 

  (ภาษาไทย) :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

  (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science Program in Polymer Technology  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ชื่อเต็ม 

 (ภาษาไทย)         :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

  (ภาษาอังกฤษ)     :   Master of Science (Polymer Technology)   

2.2 ชื่อย่อ  

 (ภาษาไทย)         :  วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

  (ภาษาอังกฤษ)    :  M.Sc. (Polymer Technology) 

3. วิชาเอก  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2    36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  5  หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2 ภาษาที่ใช้  

  5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา  

  5 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  5 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5 หลักสูตรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอนเดือน...........กรกฎาคม.........พ.ศ...........2563............ 

      ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 และเปิดสอนคร้ังแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2539  

� ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่

......../........   เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

� ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 (1) นักเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือนักเทคโนโลยียาง 

(2) นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางทั้งในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยทั้ง

ในภาครัฐและเอกชน 

 (3) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยาง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางซีตีไซยีดะห์ 

สายวารี 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

 

2548 

2543 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Elastomer Technology 

and Engineering 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เทคโนโลยียาง 

University of Twente, Netherlands 

 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสุบฮาน 

สาและ 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาตรี 

2557 

2557 

 

2551 

ปร.ด. 

Ph.D. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

Innovative Materials 

 

เทคโนโลยียาง 

ม.สงขลานครินทร ์

University Claude Bernard Lyon 1, 

France 

ม.สงขลานครินทร ์

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกรรณิการ์  

สหกะโร 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

2545 

 

2541 

 

2537 

Ph.D.  

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Polymer Science and 

Technology 

Polymer Science and 

Technology  

เทคโนโลยียาง 

University of Leeds, U.K. 

 

University of Manchester, U.K. 

 

ม.สงขลานครินทร ์

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวณฐินี 

โล่ห์พัฒนานนท ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2544 

2536 

Ph.D.* 

วท.บ. 

Polymer Engineering 

เคม ี

University of Sheffield, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอโนมา 

ธิติธรรมวงศ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2550 

2545 

ปร.ด.* 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์  

เทคโนโลยีวัสดุภณัฑ ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

 

หมายเหตุ  : * คือ ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโทควบเอก
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 5 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) 

ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน

ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ

พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ

ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ โมเดลประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ได้ให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ

ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ (1) การพัฒนานวัตกรรม

และการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน า

ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (2) การส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา 

การดัดแปลงและต่อยอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

และการผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

(Technopreneur) และมีการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ รวมถึงพัฒนาและ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะ

เร่ งส ร้ า งแ ล ะพั ฒ น าบุ ค ล าก รวิ จั ย ใน ส าข า  STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้ง

ระบบ (3) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ

ยกระดับคุณภาพมนุษย์ของประเทศ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ

ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (4) การ

ปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  เน้นสร้างความ
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เข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้

เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่

เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

“พอลิเมอร์” มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มี

ทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ คือ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Easter 

Economic Corridor, EEC) รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น

ประเทศรายได้สูงในอนาคตเพื่อหลุดพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) 

โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) 10 อุตสาหกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 

หรือ First S-curve หลักสูตรฯ ปรับปรุงมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

และอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งยางพารามีความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้างต้น 

ส่วนอุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-curve หลักสูตรฯ ปรับปรุงมีส่วนในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

ดังกล่าว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซึ่งวัสดุประเภทไบโอพลาสติกและวัสดุ

อัจฉริยะมีบทบาทและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี  มีการขยายการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานที่ เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น  และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  แต่อันดับ

ความสามารถในการแข่งขันของไทยยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการ

ภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้  เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤต

เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวใน

อัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยง

มากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นมากข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน 

เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น 

ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและ

มีมาตรการอ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นการพัฒนาการ

สื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคาม

และความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ใน

ขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากข้ึน จ านวน

ประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยัง

กระจุกตัว รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง 19.29 เท่า ใน

ป ีพ.ศ. 2560 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
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มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชน

ในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะ

ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมี

การเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น  ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ า  มีการให้ความส าคัญ

กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่

ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ 

ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ

พร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ

สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการ

กระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายส าคัญในการยกระดับ

รายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้

สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้

เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะทางธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู ้

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใช้แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพของคน เพื่อสร้างทุนมนุษย์ (Human capital) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

รวมทั้งการใช้การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของชาติ มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถสูงทางด้านเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยียางพาราและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการ

ผลิตและฐานรายได้เดิมจากยางพารา สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ

เทคโนโลยีด้านอ่ืนๆได้ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับห่วงโซ่มูลค่ายางพาราด้วยการใช้

เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการใช้นวัตกรรม  ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ EEC 

และชายแดนภาคใต้ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การ

เป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพื่อผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพสูง ที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อ

รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 

และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถ

แข่งขันกับนานาชาติได้ ยกระดับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ดังกล่าวข้างต้น 

หลักสูตรฯ ได้น าแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 

(พ.ศ. 2560- 2564) ในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLO, Programme expected Learning Outcome) ของหลักสูตร โดยก าหนดและจัดท าขึ้นตามความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย 7 ภาคส่วน คือ 1) 

นักศึกษา 2) ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ 3) ศิษย์เก่า 4) อาจารย์ 5) 

ผู้ปกครอง 6) มหาวิทยาลัย 7) ภาครัฐ (สกอ.) ข้อมูลความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ปกครองถูกรวบรวมผ่านการท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ ส่วนข้อมูลความต้องการของภาครัฐที่ใช้คือผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ถูกก าหนดด้วยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC’s Prescriptions) สุดท้ายคือข้อมูลความต้องการของมหาวิทยาลัย ที่

น ามาใช้คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลความต้องการทั้งหมดที่รวบรวมได้ 

ถูกน ามาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการท าแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) โดยแกนนอนเป็นผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดขึ้นและแกนตั้งเป็นข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง หมด 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละข้อจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) นักศึกษา 2) ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ 3) 

ศิษย์เก่า 4) อาจารย์ 5) ผู้ปกครอง ด้วยการท าแบบสอบถามออนไลน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรใช้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและสกอ. ในการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อใช้เป็นข้อมูล

เชิงประจักษ์ของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  (PLO) ด้วยเหตุนี้

บัณฑิตจากหลักสูตรจะมีผลการเรียนรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อีกทั้งยังตอบโจทย์ภาครัฐ (สกอ.) 

ภาคอุตสาหกรรม และสังคมตามความต้องการของแต่ละภาคส่วนที่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

ซึ่งตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงในภาคผนวก ค-1 หน้า 121   

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้ก าหนดกรอบการ

ด าเนินงานในแผนไว้ 3 เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
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การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล เป้าหมายที่ 2 

สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และเป้าหมาย

ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก 

โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ที่มีผลผลิตยางพาราเป็นจ านวนมาก โดยใช้

การวิ จั ย /นวัตกรรม ในการเพิ่ มมู ลค่ ายางพาราซึ่ ง เป็ น  First S-curve ในกลุ่ ม การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultural and Biotechnology) ซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน โดยใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงและงานวิจัย/นวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถยกระดับและเพิ่มรายได้

จากยางพาราให้กับประเทศ ส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของยางพารา ตาม

นโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม 

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของภาคใต้และประเทศ 

เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่

ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติ การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยียางพารา  มีความสามารถน าองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ไปประยุกต์ใช้กับร่วมกับเทคโนโลยีด้านอ่ืนๆได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้จาก

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่การวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของ

บัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถแสดงในตาราง

วิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงในภาคผนวก ค-1 หน้า 121 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนในประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) 

ยุทธศาสตร์ย่อย: 1.1 การผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์:   

HRD1 บัณฑิตมีสมมรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก 

HRD2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 
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แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์ 

HRD1-1 จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสูก่ารเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่

สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ 

HRD2-2 สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษาของ ม.อ.Diversify Higher Education Pathways โดย

ให้นักศึกษาสามารถเลือกทิศทางงานวิจัยตามความสนใจ และความถนัด ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น

ผู้ประกอบการ (Start up) และเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการเลือกคณะ/สาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and 

Innovation Development : RID) 

เป้าประสงค์:   

RID1 น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อการพัฒนา

ประเทศ 

แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์ 

RID1-2 การด าเนินงานของหลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ (Discipline based) และประเด็นที่

เชื่อมโยงงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  

RID2-2 จัดท าแผนที่น าทางงานวิจัย (Research road map) ของหลักสูตร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่เชื่อมโยงแหล่งทุนกับผู้ใช้

ประโยชน์ 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

5 ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

5 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

     ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหาเชิงลึก และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยให้ความส าคัญในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากยางพาราที่

สามารถน าไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

พอลิเมอร์มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก มีการน าพอลิเมอร์ใน

รูปแบบพลาสติกไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆคือ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ รองเท้า ภาชนะ และท่อพลาสติก

ส่วนพอลิเมอร์ในกลุ่มยางมีการน าไปแปรรูปเป็นยางรถยนต์ ถุงมือทางการแพทย์ ถุงยางอนามัย และอ่ืนๆ จาก

การวิจัยได้มีการพัฒนาศักยภาพของพอลิเมอร์เพื่อใช้งานที่ต้องการความทนทานสูงและมีน้ าหนักเบาทดแทนการ

ใช้โลหะ เซรามิก และไม้ โดยการพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบ ส าหรับโครงสร้างของอาคาร และรถยนต์ 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์  ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  นาโน

เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์มีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกระแสผลกระทบที่ท าให้โลกร้อนขึ้น 

ท าให้มีความต้องการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  การวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ในกลุ่มไบโอ

พลาสติกหรือไบโอพอลิเมอร์ ถูกน าไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประเทศไทยมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพค่อนข้างสูง รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพหรือ  Bio-

economy ซึ่งยางพาราเป็นวัสดุในกลุ่มนี้ที่มีบทบาทส าคัญและเร่งด่วนในการด าเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมา

ผลผลิตยางพาราส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวัตถุดิบซึ่งมีการเพิ่มมูลค่าค่อนข้างต่ าและเป็นปัญหาที่ สะสมมาโดย

ตลอด ส่งผลต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศค่อนข้างมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ นอกจากมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตแล้ว ยังให้ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนาที่เน้นสร้าง 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยางพารา ในศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอพอลิเมอร์ 

วัสดุอัจฉริยะ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรัฐบาลมีแนวคิดในการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 

สีเขียว ซึ่งจะเห็นได้ว่า “พอลิเมอร์” มีความเก่ียวข้องกับรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลและการพัฒนาพื้นที่

พิเศษภาคตะวัน (EEC) มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ปรับปรุงจะมีองค์ความรู้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีทักษะการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการทดแทนการใช้วัสดุประเภทอ่ืนๆ  ส่งผลดีต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ หลักสูตรฯ ปรับปรุงได้เพิ่มเติมรายวิชาใหม่ที่

ทันสมัยและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโนบายแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 

4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หลักสูตรฯ มีกระบวนการก าหนดโจทย์วิจัยจาก

ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ผลงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ประโยชน์ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ฉบับปรับปรุงแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนที่มีชื่อสาขาวิชาใกล้เคียงกัน

ภายในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ หลักสูตรฯ ปรับปรุงมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้าน
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เทคโนโลยียางเพื่ออุตสาหกรรมปลายน้ ายางพารา คือ เทคโนโลยียางล้อ เทคโนโลยีรีไซเคิลยาง เทคโนโลยี  

พอลิเมอร์เชิงประกอบขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยีเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทคโนโลยีน้ ายางและพอลียูริเทน 

โดยได้หลักสูตรฯ มีความร่วมมือด้านการเรียนและการท างานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ า และ

อุตสาหกรรมเทอร์โมพลาสติกที่ส าคัญ ได้แก่อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและถุงยางอนามัย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี

ศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ และองค์กรภาครัฐ ดังนั้นบัณฑิตจากหลักสูตรฯ ปรับปรุงมีองค์ความรู้และศักยภาพทางด้าน

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ าและอุตสาหกรรมเทอร์โม

พลาสติก เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตมี

คุณลักษณะดังนี้  

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน 

มีค่านิยมที่ดีงาม 

1.3.2 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และทันสมัย ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดย

เน้นเทคโนโลยียางพารา มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้  

1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ

ตัดสินใจในการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

1.3.4 มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  

1.3.5 มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

ในการค้นคว้า วางแผน ด าเนินการวิจัย น าเสนอผลงาน และการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะด าเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- จัดท าหลักสูตรให้มี

มาตรฐานสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ของ สกอ. และ OBE 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

- หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลยัและรับรองจาก สกอ. 

- รายงานผลการประเมินหลักสตูรทุกปี

การศึกษา 

- การพัฒนาบุคลากร - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้

เป็น active learning 

 

 

 

 

 

- สนับสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม

และน าเสนอผลงานวิจัยในระดบัชาติ/

นานาชาต ิ

 

 

 

- สนับสนนุให้อาจารย์ส่งผลงาน

ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

 

- ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวจิัย/

นวัตกรรมที่ร่วมกับความต้องการของ

อุตสาหกรรม 

- สนับสนนุให้บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ

พัฒนาความรู้/ทักษะใหม่ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 

-  จ านวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรม 

การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีน   

การสอนแบบ active learning 

- จ านวนรายวชิาที่มีกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ active learning 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน

การสอนแบบ active learning 

- อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ป ี

- จ านวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่

ในที่ประชุมวิชาการที่รวบรวมเป็น 

proceedings เฉลี่ยอย่างน้อย 1 เรื่อง/

คน/ปี  

- จ านวนผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติที่

อยู่ในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและ สกอ. 

ยอมรับ เฉลี่ยอย่างน้อย  1 เรื่อง/คน/ปี 

- จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบัน

เกษตรกรไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ปี 

- บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้าร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนาอย่างน้อย 1 

คร้ัง/ป ี

- การบริการวิชาการ/

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

- สนับสนนุให้อาจารย์มีงานบรกิาร

วิชาการแก่สังคม 

- จ านวนงานบริการวชิาการเฉลี่ยอย่าง

น้อย 1 โครงการ/ป ี
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

นวัตกรรม - ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานวจิัยไป

ใช้ประโยชน์กบัชุมชน 

- จ านวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้เฉลี่ย

ประโยชน์อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี 

- การพัฒนานักศึกษา - ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ 

 

- สนับสนนุให้นักศึกษาในหลักสตูร 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในเวที

วิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรมี

การท างานเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรม

ผ่านโครงการวิจัยหรือวิทยานพินธ์ 

- ผลักดันให้นักศึกษาในหลักสตูร

เผยแพร่ผลงานวิจัย/องค์ความรู้ใหม่

ในวารสารวชิาการระดับชาติ/

นานาชาต ิ

- นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม

การพัฒนาความคิดเชิงผู้ประกอบการ

อย่างน้อย 1 คร้ัง 

- นักศึกษาปีสดุท้ายทุกคนเข้าร่วม

น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/

นานาชาต ิ

- รายงานการวิจัยหรือวิทยานพนธ์ 

 

 

- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

โดยเฉลี่ย 1 เรื่อง/ปี 

- การพัฒนาสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านการเรียนการ

สอน 

- จัดให้มีโสตทัศนปูกรณ์/อินเทอร์เนต 

ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานประจ าห้อง

บรรยาย 

- เสนอของบประมาณเพื่อจัดหา

ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเปน็อย่างสงูต่อ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

- มีโสตทัศนปูกรณ์/อินเทอร์เนตที่

ทันสมัยและพร้อมใช้งานประจ าห้อง

บรรยาย 

- ภาควิชาได้รับครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น

อย่างสูงอย่างน้อย 1 รายการ/ปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

5 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

5 มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

5 วัน – เวลาราชการปกติ 

 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน 

  ภาคฤดูร้อน          เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

  ภาคฤดูร้อน          เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 

                                         ภาคฤดูร้อน          เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือ  

มีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรมในสาขาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์  มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

โดยนักศึกษาที่ประสงค์เรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีจดหมายแนะน าจากอาจารย์ผูเ้คยสอนหรือที่ท างาน 
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2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หรือเทียบเท่า ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 2.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ….. 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับพอลิเมอร์หรือยางไม่เพียงพอ 

 2) ขาดทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 1) นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาคัดเลือกจากบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์หรือยางและ

ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี   

 2) ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านพอลิเมอร์  จะต้องปรับความรู้พื้นฐานโดยเรียนรายวิชา  

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 2(1-3-4) และ 741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 2(2-0-4) 

หรือเรียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 3) ส าหรับนักศึกษาที่ขาดทักษะภาษาอังกฤษ สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย

เรียนรายวิชา 417-501 English for Graduate Studies 1 3(3-0-6) 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แผน  ก แบบ ก1 

ชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 1 1 1 1 1 

2 - 1 1 1 1 

รวม 1 2 2 2 2 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา - 1 1 1 1 

แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 14 14 14 14 14 

2 - 14 14 14 14 

รวม 14 28 28 28 28 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา - 14 14 14 14 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 ระดับปริญญาโท 

 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 

 
2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 840,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 840,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

 2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 5,344,822 5,612,063 5,892,666 6,187,300 6,496,665 

2.ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

(ไม่รวม 3) 
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

3. ทุนการศึกษา 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - 360,000 360,000 360,000 360,000 

รวม (ก) 5,839,822 6,467,063 6,747,666 7,042,300 7,351,665 

ข. งบลงทนุ  

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 5,839,822 6,467,063 6,747,666 7,042,300 7,351,665 

จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 389,322 215,569 224,922 234,743 245,055 

  หมายเหตุ *คิดอัตราเงินเดือนบุคลากรเพิ่มข้ึน 5% ต่อปีโดยเฉลี่ย 

2.7 ระบบการศึกษา 

5 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...... 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 5 แผน  ก  แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 5 แผน  ก  แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก   8 หน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1  รายวิชา  

  หมวดวิชาบังคับ  10 หน่วยกิต 

รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

Rubber and Plastic Materials 

2((2)-0-4) 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

Additives for Rubbers and Plastics 

2((2)-0-4) 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

Processing of Rubbers and Plastics  

3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 

Testing of Rubbers and Plastics 

3(2-3-4) 

741-550 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

 

741-551 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

  หมวดวิชาเลือก  8 หน่วยกิต 

รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 

2(1-3-4) 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

Instrumental Analysis of Polymers 

2((2)-0-4) 
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รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 

Degradation and Stabilization of Polymers 

2((2)-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

Chemical Modifications of Natural Rubber 

2((2)-0-4) 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ 

Physical Properties of Polymers 

2((2)-0-4) 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

Rheology of Polymers  

2((2)-0-4) 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน   

Polymer Nanocomposites 

2((2)-0-4) 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 

Thermoplastic Elastomers 

2((2)-0-4) 

741-535 พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ 

Biodegradable Polymers 

2((2)-0-4) 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ 

Smart Polymers  

2((2)-0-4) 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน 

Latex and Emulsion Technology 

2((2)-0-4) 

741-544   เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง 

Rubber Recycling Technology  

2((2)-0-4) 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

Entrepreneurship and Innovation 

2((2)-0-4) 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร ์

Polymer Engineering 

2((2)-0-4) 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

Computing and Process Control 

2(1-3-2) 

741-562 วิศวกรรมยาง 

Rubber Engineering 

2((2)-0-4) 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและแม่พิมพ์ 

Rubber and Plastic Products and Mold Design 

2(1-3-2) 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หรือสถาบันการศกึษาอ่ืนๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36/18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 

741-570 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 

Thesis 

36(0-108-0) 

741-571 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

Thesis 

18(0-54-0) 

ชุดวิชาโมดูล 

รหัสวิชา           ชื่อชุดวิชา  หน่วยกิต 

741-501 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

Production of Rubber and Plastic Products 

8(7-3-14) 

741-502 การทดสอบและวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

Testing and Characterization of Polymers 

5(5-2-8) 

 

3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน   

 รายวิชานั้น ๆ 

  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับการศึกษาหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีจะ

เร่ิมต้นจากเลข 5 เป็นต้นไป 

  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

   เลข 0 หมายถึง ชุดวิชาโมดูล 

   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีพอลิเมอร ์

   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร ์

   เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุ 

   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปและ 

    การทดสอบ 

   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและหัวข้อพิเศษ 

   เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรม 

   เลข 7 หมายถึง วิทยานิพนธ ์

  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมี

ความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Aactive learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การ 

            จัดการเรียนรู้แบบ  active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4 แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่ ภาคการศึกษาที่ รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 741-570 วิทยานิพนธ์ 9 

  741-550 สัมมนา 1* 1 

 2 741-570 วิทยานิพนธ์ 9 

  741-551 สัมมนา 2* 1 

2 1 741-570 วิทยานิพนธ์ 9 

 2 741-570 วิทยานิพนธ์ 9 

  จ านวนหน่วยกิตรวม* 36 

หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 741-530 วัสดุยางและพลาสติก 2 

  741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 2 

  741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 3 

  741-550 สัมมนา 1* 1 

  741-571 วิทยานิพนธ์ 2 

  
xxx-xxx วิชาเลือก 

741-501 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก** 

2 

8 

1 2 741-541 การทดสอบยางและพลาสติก  3 

  741-551 สัมมนา 2* 1 

  741-571 วิทยานิพนธ์ 2 

  
xxx-xxx วิชาเลือก 

741-502 การทดสอบและการวิเคราะห์ยางและพลาสติก** 

6 

5 

2 1 741-571 วิทยานิพนธ์ 7 

 2 741-571 วิทยานิพนธ์ 7 

  จ านวนหน่วยกิตรวม* 36 

หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นับจ านวนหน่วยกิต 

             ** นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนชุดวิชาโมดูลควบคู่กับรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกใน 

                 แผนการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

741-510  การสังเคราะห์พอลิเมอร์                                                                    2(1-3-4) 

Polymer Synthesis 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระแบบเดิม

และแบบควบคุม ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบไอออนิก ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์โดยใช้สารตัวเร่ง 

ซีเกลอร์-แนตตา ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบโคออร์ดิเนชันที่มีตัวเร่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ  

ทรานสิชัน กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิบัติการสังเคราะห์และวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

Step-growth polymerization; free radical polymerization (conventional and 

controlled radical polymerization); ionic polymerization; Ziegler-Natta polymerization; 

coordination polymerization with transition metal based complex as catalyst; polymerization 

process; polymer synthesis and characterization laboratory 
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741-511  การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ                                           2((2)-0-4) 

Instrumental Analysis of Polymers 

น้ าหนักโมเลกุลและการวัดน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์โดยเทคนิคการกระเจิงของแสง และ

โครมาโตกราฟีแบบแยกขนาด การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มัล 

เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งคาร์ลอรีเมตรี และเทคนิคเทอร์โมแกรวิเมตริก การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต  

การวิเคราะห์ผลึกของพอลิเมอร์โดยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรคชันสเปกโทรสโกปี  การวิเคราะห์โครงสร้างและ

องค์ ป ระกอบ ท าง เคมี โด ย เท คนิ ค อั ล ต รา ไว โอ เลต -วิ สิ เบิ ล ส เป ก โท รส โกปี  เท คนิ ค อิ น ฟ รา เรด 

สเปกโทรสโกปี เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์สเปกโทรสโกปี และเทคนิคแมสสเปกโตรเมตรี การวิเคราะห์

สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน และเทคนิคอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโกปี 

Molecular weight and molecular weight determination of polymers by light scattering 

technique and size exclusion chromatography; thermal characterization of polymers by differential thermal 

analysis, differential scanning calorimetry and thermogravimetry; dynamic mechanical analysis; determination 

of polymer crystallinity by X-ray diffraction spectroscopy; characterization of chemical structure and 

composition by ultraviolet-visible spectroscopy, infrared spectroscopy nuclear magnetic resonance 

spectroscopy and mass spectrometry; morphological analysis of polymers by electron microscope and 

atomic force microscopy 

741-512  การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร ์                                       2((2)-0-4) 

Degradation and Stabilization of Polymers 

การเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ออกซิเดชัน โฟโตเคมิคัล และการเสื่อมสภาพเชิงกล 

ปฏิกิริยาการตัดโมเลกุล ปฏิกิริยาการเคลื่อนย้าย ออโตออกซิเดชัน การศึกษาโดยใช้การทดลองของการ

เสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการป้องกัน  การพัฒนาสารเสถียรต่อความร้อนและแสง  

แอนติออกซิแดนท์และแอนตี้โอโซแนนท์ส าหรับยางและพลาสติก การบ่มเร่ง การน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่  

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; polymer recycling 

741-513  การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ                                           2((2)-0-4) 

Chemical Modifications of Natural Rubber 

การดัดแปรหลังพอลิเมอไรเซชันผ่านปฏิกิริยาดีลส์-แอลเดอร์ ปฎิกิริยาการเติมของไทออล-อีน 

ปฎิกิริยาการเติมแบบไมเคิล ปฏิกิริยาการเติมแบบวงของเอไซด์แอลไคน์ การจัดตัวใหม่ของพันธะของโมเลกุลยาง 

ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น การเพิ่มหมู่ฟังก์ชั่นโดยการเกาะติดของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่านปฏิกิริยาการ

แทนที่และการเติม กราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืนๆ บนโมเลกุลยางผ่านกลไกปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระ

แบบดั้งเดิมและแบบควบคุม อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ 
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Post-polymerization modification via Diels-Alder reactions, thiol-ene 

addition, Michael-type addition and azide alkyne cycloaddition reactions; bond rearrangements 

of rubber molecules; oxidation reaction; functionalization by attachment of new chemical 

groups to rubber molecules through addition and substitution reactions; graft 

copolymerizations of other monomers to rubber molecules via conventional and controlled 

radical polymerizations; derivatives of natural rubber 

741-520  สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์                                            2((2)-0-4) 

Physical Properties of Polymers  

คอนฟอร์เมชันของโมเลกุลพอลิเมอร์ ความยืดหยุ่นอย่างยาง วิสโคอิลาสติกเชิงเส้น สภาพแก้ว 

การตกผลึกของพอลิเมอร ์เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลายพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์  

Conformations of polymer molecules; rubber-like elasticity, linear 

viscoelasticity; glass transition; crystallization of polymers; thermodynamics of polymer 

solutions and blends; mechanical properties of polymers  

741-522  รีโอโลยีของพอลิเมอร์                                            2((2)-0-4) 

Rheology of Polymers  

สมบัติการเฉือน สมบัติการยืด และการวัด วิสโคอิลาสติซิตี้ เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี 

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบกรวยและแผ่น เคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบแผ่นขนาน เครื่องรีโอมิเตอร์แบบทอร์ค การวัดรีโอโลยี

โดยใช้สมบัติทางแสง รีโอโลยีของกระบวนการผสมยาง การเอ็กซ์ทรูด การฉีดยางและพลาสติกเข้าแม่พิมพ์  

การเป่าฟิล์มและการฉีดเป่า  

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 

741-530  วัสดุยางและพลาสติก                                            2((2)-0-4) 

Rubber and Plastic Materials 

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ไดอีนพอลิเมอร์ เอสบีอาร์ อีพีดีเอ็ม ซิลิโคน และ 

พอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์  เทอร์โมพลาสติกพอลิ โอลิฟิน  พอลิ ไวนิลคลอไรด์  พอลิ เมอร์ที่ มีฟลูออรีน  

พอลิไวนิลอะซิเตตและอนุพันธ์ อะคริลิกและเมทาคริลิกพอลิเมอร์ พอลิสไตรีนและอนุพันธ์ พอลิเมอร์ชนิด

ควบแน่น ไนลอนและพอลิเอสเทอร์ เทอร์โมเซ็ตเรซิน ฟีนอลิก อะมิโนพลาสติก พอลิเอสเทอร์เรซินไม่อ่ิมตัว  

อิพอกซีเรซิน พอลิแลกติกแอซิด พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต 
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Natural and synthetic rubbers; diene polymers; SBR; EPDM; silicone; 

polyurethane elastomers; thermoplastic polyolefins; poly(vinyl chloride); fluorine-containing 

polymers; poly(vinyl acetate) and its derivatives; acrylic and methacrylic polymers; polystyrene 

and its derivatives; condensed polymers; nylons and polyesters; thermoset resins; phenolic 

resins; aminoplastics; unsaturated polyesters; epoxy resins; poly(lactic acid); 

polyhydroxybutyrate 

741-531  สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก                                           2((2)-0-4) 

Additives for Rubbers and Plastics 

ระบบการเชื่อมโยง การวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถัน เปอร์ออกไซด์ และสารเคมีอ่ืนๆ สารตัวเร่ง 

สารกระตุ้น และสารหน่วง สารตัวเติม ชนิดและคุณลักษณะของสารตัวเติม สารตัวเติมอนุภาค สารตัวเติมแผ่น 

สารตัวเติมเส้นใย การปรับสภาพผิว สารตัวเติมส าหรับงานเฉพาะ การท าให้นิ่ม พลาสติไซเซอร์และการใช้งาน 

สารเสถียรต่อความร้อน ออกซิเดชัน และแสงอัลตราไวโอเล็ต แอนตี้โอโซแนนท์และการใช้งาน สี สารหน่วงไฟ 

สารก่อโฟม สารต้านไฟฟ้าสถิต สารหล่อลื่น และอ่ืนๆ 

Crosslinking systems; vulcanization by sulfur, peroxide and other chemicals; 

accelerators, activators, and retarders; fillers, types and characteristics of fillers, particulate 

fillers, layered fillers, fiber fillers; surface treatment; specific fillers; softening; plasticizers and 

use; heat, oxidation, and ultraviolet stabilizers; antiozonants and use, coloring agents, flame 

retardants; foaming agents; antistatic agents; lubricants and others 

741-533  พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน                                            2((2)-0-4) 

Polymer Nanocomposites 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีนาโน โครงสร้างของพอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน โครงสร้างและ

สมบัติของสารเสริมแรงชนิดนาโนและเมทริกซ์พอลิเมอร์  การเตรียมและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์เชิง

ประกอบนาโน หลักการและการวิเคราะห์การกระจายตัวของสารเสริมแรงชนิดนาโนในเมทริกซ์พอลิเมอร์   

การยึดเหนี่ยวระหว่างสารเสริมแรงนาโนและพอลิเมอร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและขั้นตอนการเตรียมผิวของสาร

เสริมแรงชนิดนาโน สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน สมบัติการทนไฟและสมบัติต้านการซึมผ่านแก๊สของ 

พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 

Evolution of nanotechnology; structure of polymer nanocomposites; 

structure and properties of nanoreinforcing materials and polymer matrices; fabrication and 

processing of polymer nanocomposites; principles and analysis of dispersion of nanoreinforcing 

materials in polymer matrices, interfacial adhesion between nanoreinforcing materials and 

polymers; technological development and surface treatment of nano-reinforment; mechanical 

properties; thermal properties; fire retardant properties; barrier properties of polymer 

nanocomposites 
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741-534  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์                                            2((2)-0-4) 

Thermoplastic Elastomers 

ประเภทของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีนเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ไอโอนอเมอริก

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์เอสเทอร์ และพอลิเอไมด์ 

เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์ และยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 

Types of thermoplastic elastomers; styrenic thermoplastic elastomers; ionomeric 

thermoplastic elastomers; thermoplastic polyolefin elastomers; thermoplastic polyether ester elastomers; 

thermoplastic polyamide elastomers; thermoplastic polyurethane elastomers; thermoplastic natural rubbers 

741-535  พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ                                           2((2)-0-4) 

Biodegradable Polymers   

การแบ่งกลุ่มพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติการทนความร้อนและ

การทนน้ าของพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพ กลไกการย่อยสลาย การใช้สารเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ   

การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ในเชิงพานิชย์ 

Classification of biodegradable polymers; mechanical properties, heat 

resistance and water resistance; mechanism of biogradation; use of pro-degradant; methods for 

estimating biodegradable performance; biodegradable polymers for industrial applications 

741-536  พอลิเมอร์อัจฉริยะ                                            2((2)-0-4) 

Smart polymers 

การจ าแนกพอลิเมอร์อัจฉริยะ พอลิเมอร์น าไฟฟ้า พอลิเมอร์เพียโซอิเล็กตริก พอลิเมอร์ 

เชิงประกอบส าหรับประยุกต์ใช้กักเก็บพลังงาน วัสดุตรวจวัดความเครียดจากพอลิเมอร์ชนิดยืดหยุ่น พอลิเมอร์

ตอบสนองทางไฟฟ้า ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุพอลิเมอร์อัจฉริยะ 

Classification of smart polymers; conductive polymers; piezoelectric 

polymers; polymer composite for energy storage application; polymer-based flexible strain 

sensor; electroactive polymers; progress in smart polymers 

741-540  กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก                                             3(2-3-4) 

Processing of Rubbers and Plastics 

สมบัติการไหลที่เกี่ยวกับการแปรรูปยางและพลาสติก การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไก

ปฏิกิริยา หลักการผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การรีดแผ่นยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัดส่ง การฉีดเข้า

แม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การเอ็กซ์ทรูดยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคาไนซ์ด้วยอากาศ

ร้อน การวัลคาไนซ์อย่างต่อเนื่องของยาง การผสมพลาสติกและสารเคมี การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก เครื่องเอ็กซ์ทรูดแบบสก

รูเดี่ยวและสกรูคู่ การเอ็กซ์ทรูดเป็นแผ่นฟิล์ม การฉีดพลาสติก การเป่าแผ่นฟิล์ม การรีดแผ่นพลาสติก การหล่อและการ

ขึ้นรูปด้วยความร้อน การฉีดเป่า การหล่อเบ้าหมุน กระบวนการลามิเนท การประกอบและเทคนิคการเชื่อมต่อ 
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Rheological properties involved in rubbers and plastic processing; reduction 

of size 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 rubbers; mixing of plastics and additives; plastic extrusion; single 

and twin screw extruders; film extrusion; injection molding of plastics; blow-film extrusion; 

plastic calendering; thermocasting and thermoforming; injection blow molding; rotational 

molding; laminated process; assembly and welding techniques 

741-541  การทดสอบยางและพลาสติก                                              3(2-3-4) 

Testing of Rubbers and Plastics 

การเตรียมชิ้นตัวอย่างและสภาวะการทดสอบ พลาสติซิตี้ เวลาอบสุกและสมบัติการหลอม

ไหล การทดสอบความแข็งและความเค้น-ความเครียด การแตกหัก ความต้านทานต่อการสึกหรอ การไหล  

การจัดตัวและการคลายความเค้น การทดสอบรอยแตกจากการหักงอและความล้า ความกระเด้ง การทดสอบแรง

กระแทกและเชิงกลพลวัต ความร้อนและการบ่มเร่ง การทดสอบค่าดัชนีการไหล การทดสอบทางรีโอโลยี  

การทดสอบหาค่าปริมาณออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่ช่วยในการติดไฟ 

Specimen preparation and testing conditions; plasticity; cure time and melt flow 

properties; hardness and stress-strain tests; fracture; abrasion resistance; flow; orientation and stress 

relaxation; flex cracking and fatigue tests; resilience; impact and dynamic mechanical tests; heat and 

aging; melt flow index test; rheological tests; limiting oxygen index test  

741-543  เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน                                            2((2)-0-4) 

Latex and Emulsion Technology 

น้ ายางธรรมชาติ น้ ายางสังเคราะห์ อิมัลชันและเทคนิคของอิมัลชัน ความเสถียรของน้ ายาง

และอิมัลชัน ดุลยภาพของความชอบน้ าและไม่ชอบน้ า น้ ายางและอิมัลชันส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

จากการชุบ ฟองยาง สี กาว และอ่ืนๆ 

Natural rubber latex; synthetic latices; emulsion and emulsion techniques; 

emulsion and latex stability; hydrophobic lyophilic balances (HLB); latices and emulsion for 

dipping, foam, paint, adhesive, and other industries 

741-544  เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง                                            2((2)-0-4) 

Rubber Recycling Technology  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิลยางโดยวิธีการรีเคลมและ

วิธีการดีวัลคาไนซ์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการรีไซเคิล การวิเคราะห์และทดสอบ

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยางรีไซเคิล  การประยุกต์ใช้ยางรีไซเคิลในอุตสาหกรรม 
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Progress of rubber recycling technology; recycling methods by reclamation 

and de-vulcanization via physical and chemical processes; characterization of recycling 

efficiency; characterization and testing of physical and chemical properties of recycled rubbers; 

applications of recycled rubbers in industries 

741-550  สัมมนา 1                                              1(0-2-1) 

Seminar I 

การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจ

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา 

Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer 

technology based on individual interest with approval of advisors; attendance and participation 

in the discussion of the department seminars  

741-551  สัมมนา 2                                              1(0-2-1) 

Seminar II 

เทคนิคการน าเสนอผลงานและการตั้งค าถามทางวิชาการ การเข้าฟังและการมีส่วนร่วมใน

การอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา  

Academic presentation and questioning techniques; attendance and 

participation in the discussion of the department seminars 

741-552  ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม                                           2((2)-0-4) 

Entrepreneurship and Innovation 

ลักษณะผู้ประกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ การประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 

กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวัตกรรมและโอกาส การวางแผนด าเนินงาน การจัดการความเสี่ยง 

การประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจมาปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การธุรกิจ 

Entrepreneurial characteristic; enterprise initiation process; alternative 

evaluating for new business; new enterprise entry law; seeking sources of fund, innovation and 

opportunities; operation planning; risk management; application of entrepreneurship concepts 

for improving the effectiveness of a firm’s operations 

741-560  วิศวกรรมพอลิเมอร ์                                            2((2)-0-4) 

Polymer Engineering 

มุมมองของฟิสิกส์พอลิเมอร์ โครงสร้างจุลภาค การเคลื่อนตัวของโมเลกุล พลาสติกซึ่งถูก

เชื่อมขวาง ยางซึ่งถูกเชื่อมขวาง การครากในพอลิเมอร์ กลไกการผิดรูป กลไกการแตกหัก ความล้าเชิงกล  

พอลิเมอร์เชิงประกอบชนิดใช้เส้นใย การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูป ความสัมพันธ์

ระหว่างการแปรรูปและสมบัติ  
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Aspects of polymer physics; microstructure; molecular mobility; crosslinked 

plastics; crosslinked rubbers; yield in polymers; deformation mechanisms; fracture mechanics; 

mechanical fatigue; fibre-polymer composites; fluid flow and heat transfer in melt processing; 

relationships between processing and properties 

741-561  การค านวณและการควบคุมกระบวนการ                                             2(1-3-2) 

Computing and Process Control 

ทรานสดิวเซอร์ส าหรับวัดความดัน อุณหภูมิ ความเค้น การเปลี่ยนต าแหน่ง ความเป็น 

กรด-ด่าง ความเร็วเชิงมุม ความเร็วเชิงเส้นและการเร่ง ส่วนประกอบทางเคมี ระดับการไหล การปิด-เปิดระบบ 

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์กับคอมพิวเตอร์  การเก็บและแสดงผลข้อมูล การควบคุมกระบวนการด้วย

คอมพิวเตอร ์การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) และการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAM) 

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; computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) 

741-562  วิศวกรรมยาง                                            2((2)-0-4) 

Rubber Engineering 

สมบัติเชิงวิศวกรรมของยาง ความยืดหยุ่นของโครงข่ายโมเลกุลยาง ความแข็งแรงและการ

เสริมแรง สมบัติการรับแรงและการผิดรูปเชิงสถิตย์  สมบัติเชิงกลพลวัตของยาง การแยกและการส่งผ่าน 

การสั่นสะเทือน การใช้งานในทางวิศวกรรมของยาง 

Engineering properties of rubbers; elasticity of rubber network; strength and 

reinforcement; static load-deformation properties; dynamic mechanical properties of rubbers; 

vibration isolation and transmissibility; engineering uses of rubbers 

741-563  การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและแม่พิมพ ์                                    2(1-3-2) 

Rubber and Plastic Products and Mold Design 

พื้นฐานการคิดเชิงนวัตกรรม หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบ การพิมพ์สามมิติ พื้นฐานทางวิศวกรรมของการออกแบบ

แม่พิมพ์ โลหะและการเลือกใช้โลหะส าหรับแม่พิมพ์ยางและพลาสติก สมบัติการไหลของยางและพลาสติก  

การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การอัดเบ้า การอัดส่ง และการฉีดเข้าเบ้า 

Fundamental of innovative thinking; principles of product design; rubber and plastic 

product design; software of product design; 3D printing; basic engineering of mold design; metals and 

metals selection for rubber and plastic molds; rheological properties of rubber and plastic; mold design 

for rubber and plastic processing; compression, transfer molding and injection molding 
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741-570  วิทยานิพนธ์                                         36(0-108-0) 

Thesis 

การค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ 

ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เชิงลึกหรือสร้างนวัตกรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  สามารถ

เขียนเรียบเรียงผลงานเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ มีความสามารถใน

การเขียนวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

Research on topics of technology of natural and synthetic rubbers or other 

types of polymers to create in-depth knowledge or innovation under the supervision of 

advisors; writing and publishing the research work in conference proceedings or scientific 

journals; writing a thesis and sucessful defense the thesis 

741-571 วิทยานิพนธ์                                           18(0-54-0) 

Thesis 

การค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ 

ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เชิงลึกหรือสร้างนวัตกรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  สามารถ

เขียนเรียบเรียงผลงานเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ มีความสามารถใน

การเขียนวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

Research on topics of technology of natural and synthetic rubbers or other 

types of polymers to create in-depth knowledge or innovation under the supervision of 

advisors; writing and publishing the research work in conference proceedings or scientific 

journals; writing a thesis and sucessful defense the thesis 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวณฐินี 

โล่ห์พัฒนานนท์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2544 

2536 

Ph.D.* 

วท.บ. 

Polymer Engineering 

เคม ี

University of Sheffield, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 94 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางซีตีไซยีดะห์ 

สายวารี 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556 

 

2548 

2543 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Elastomer Technology 

and  Engineering 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เทคโนโลยียาง 

University of Twente, Netherlands 

 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 96 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสุบฮาน 

สาและ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตรี 

2557 

2557 

2551 

Ph.D.* 

ปร.ด.* 

วท.บ. 

Innovative Materials 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เทคโนโลยียาง 

University Claude Bernard Lyon 1, France 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 98 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย ์

นายอาซีซัน 

แกสมาน 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2540 

2533 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

เทคโนโลยียาง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1หน้า 100 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวกรรณิการ์  

สหกะโร 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

2545 

 

2541 

 

2537 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Polymer Science and 

Technology 

Polymer Science and 

Technology 

เทคโนโลยียาง 

University of Leeds, U.K. 

 

University of Manchester, U.K. 

 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 102 

30 



31 

 

 

ที ่

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

6 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายอดิศัย  

รุ่งวิชานิวัฒน์ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตรี 

2538 

 

2532 

Ph.D.* 

 

วท.บ. 

Polymer Technology 

 

เทคโนโลยียาง 

Loughborough University of 

Technology, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1หน้า 105 

7 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวอโนมา  

ธิติธรรมวงศ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2550 

2545 

ปร.ด.* 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เทคโนโลยีวัสดุภณัฑ ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1หน้า 106 

8 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายเบญจ   

ทองนวลจันทร์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2554 

2546 

2543 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เคม ี

University of Manchester, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

ม. รามค าแหง 

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 109 

9 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายตุลยพงษ์  

ตุลยพิทักษ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

2549 

2539 

Ph.D.* 

วท.บ. 

Polymer Science 

เทคโนโลยียาง 

University of Akron, U.S.A. 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1หน้า 111 

10 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายอนุวัติ  

แซ่ตั้ง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2552 

2544 

2541 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

เทคโนโลยียาง 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 113 

11 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายณัฐพงศ์  

นิธิอุทัย 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2545 

 

2541 

2536 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Polymer Science and 

Engineering 

Polymer Processing 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Case Western Reserve University, U.S.A. 

 

Case Western Reserve University, U.S.A. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 115 
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ที ่

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน

สอน 

และผลงาน

ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

12 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายนาบิล  

หะยีมะแซ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2558 

2554 

2552 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ 

Polymer Engineering 

Polymer Engineering 

เทคโนโลยียาง 

Universiti Sains Malaysia 

Universiti Sains Malaysia 

ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  

ข-1 หน้า 117 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที ่

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปี

การศึกษา 

ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายวรพจน์  

ปานรอด 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2555 

2549 

 

2542 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

บธ.บ. 

การจัดการ 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การตลาด 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.วลัยลักษณ ์

 

ม.สงขลานครินทร ์

2562 :  30 ช.ม. 

2563 :  30 ช.ม. 

2564 :  30  ช.ม. 

2565 :  30 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-

2 หน้า 120 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ไม่มี 

 

หมายเหตุ  : * คือ ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโทควบเอก 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาที่   -   ของปีการศึกษาที่   - 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 -   วันตอสัปดาหเปนเวลา    -   สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน  -  ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีการก าหนดโจทย์วิจัยให้กับนักศึกษา ซึ่งมี

แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางคือ  

 (1) การคิดโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม ประเด็นวิจัยจะต้อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยประเด็นวิจัยถูก

น ามาก าหนดเป็นแผนที่น าทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิ เมอร์  (Research road map for polymer 

technology) ของหลักสูตร และมีการเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการการ

บริหารงานวิจัยของหลักสูตรแสดงตามแผนผังที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 1 กระบวนการบริหารงานวิจัยของหลักสูตร 
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  (2) ก าหนดโจทย์วิจัยขึ้นจากกระบวนการคิดหรือการต่อยอด ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มหรือทิศทางการ

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในอนาคต เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ หรือเพื่อประยุกต์ใช้งานจาก 

องค์ความรูใ้หม่ที่เกิดขึ้น  

  โดยนักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ 1 คนต่อ 1 เรื่อง และมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมี

วิทยานิพนธ์ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ 

วิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางธรรมชาติ  ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ และ

สอดคล้องกับแผนที่น าทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน น ามาเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง จากนั้นเขียนโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ และประเมินผลใน

แต่ละภาคการศึกษา ในขั้นสุดท้ายเป็นการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  ภายใต้ความดูแลของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

(1)  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยาง

และ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ 

(2)  พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ส าหรับการท าผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

 (3)  ออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อ

และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

(4)  ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงเครื่องมือทดสอบวัสดุยาง วัสดุ

พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ 

(5)  วางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอแนวคิดในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

(6)  น าความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิ เมอร์มาเชื่อมโยงหรือบูรณาการจนเกิดการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

(7)  คัดกรองและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(8)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(9)  ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 

(10) มีความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  สามารถท างานเป็นทีม และ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดจนส าเร็จเรียบร้อย 

(11) เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(12) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
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5.3 ชวงเวลา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ 2 

5.4 จ านวนหนวยกิต    

แผน ก แบบ ก 1 (36 หน่วยกิต)  

แผน ก แบบ ก 2 (18 หน่วยกิต) 

5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา มีห้องสมุดและระบบอินเตอร์เน็ต

เพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ มีห้องพักนักศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบโครงร่างไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน  

5 คน มีการประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา นักศึกษาต้องมีการรายงาน

ความก้าวหน้าที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของ

การประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล  

มีการสอบวิทยานิพนธ์โดยกรรมการสอบ  ซึ่งมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่ เกิน 5 คน 

ประกอบด้วยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมี

รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความ

เชี่ยวชาญทาง

เทคโนโลยพีอ

ลิเมอร์ 

สามารถน า

ความรู้ไป

บูรณาการเพื่อ

พัฒนา

อุตสาหกรรม

ยางพารา

ปลายน้ าและ

อุตสาหกรรม

พอลิเมอรท์ี่

เก่ียวข้องของ

ประเทศและมี

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีทักษะ

การแก้ไข

ปัญหา 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการศึกษาค้นควา้อย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยเน้นเทคโนโลยียางพารา และให้นักศึกษาติดตาม

ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชพีที่เก่ียวข้องทั้งในเวทีอาเซียนและเวทโีลก 

2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ดา้นตา่งๆ 

3. ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

4. ฝึกฝนให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม โดยบูรณาการกับงานวิจัย 

5. น าปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อฝึกทกัษะการแก้ไขปัญหา 

2. มีจิต

วิญญาณของ

การถือ

ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และชว่ยเหลือสังคมที่ด าเนินการโดยคณะ/มหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอก  
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คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

3. มีแนวคิด

ของการเป็น

ผู้ประกอบการ 

1. จัดการเรียนการสอนในรายวชิาภาวะผูป้ระกอบการและนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาแนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและสว่นภูมิภาค เช่น 

โครงการเส้นทางสูน่วัตวณชิย์ (Research to market, R2M) 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุ

ยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับ

ยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุ

ยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และ

สารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับ

บริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียน

และการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนแบบ active learning โดยมอบหมาย

งานให้ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอ  

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/

จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี

ความเชีย่วชาญหรือมีประสบการณ์ตรง  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/

สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. ประเมินจากการท างานที่ได้รบั

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่

สามารถใชผ้ลิตผลติภัณฑ์ยางและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วนยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถงุยาง

อนามัย 

 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียน

และการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เนน้การเรียนรู้

ของผู้เรียนแบบ active learning เช่น 

Case study โดยการมอบหมายกรณีศึกษา

ให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาสูตรคอมพา

วนด์ยางและพลาสติกส าหรับการผลิตยาง

ล้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย โดยให้ค้นควา้ ท ารายงานและ

1. ประเมินจากการสอบย่อย/

สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. ประเมินผลจากการเขียน

รายงานและการน าเสนองาน 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

เสนอแนะแนวทางแก้ไข  

 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์

และกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์

ยางและพลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วน

ยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง

และถุงยางอนามัย 

 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียน

และการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เนน้การเรียนรู้

ของผู้เรียนแบบ active learning ได้แก ่ 

- Team based learning เชน่ การท า

โครงงานที่ให้วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรปูผลติภัณฑ์

ยางและพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต ์อุตสาหกรรมถุง

มือยางและถุงยางอนามัย และน าเสนอ

ผลงาน 

 - Case based learning เช่น 

วิเคราะห์กรณีศึกษางานออกแบบและ

สร้างแม่พิมพ์ส าหรับผลติภัณฑย์างและ

พลาสติกในอุตสาหกรรมยางล้อและ

ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือ

ยางและถุงยางอนามัย 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/

สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. ประเมินผลจากการเขียน

รายงานและการน าเสนองาน 

3. ประเมินจากโครงงานและ

ชิ้นงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูป

ในการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ ยางและ

พ ล าส ติ ก  รวม ถึ ง ใช้ เค รื่ อ งมื อ

ทดสอบวัสดุยาง วัสดุพลาสติก 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า งแล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

ก าหนด 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียน

และการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

learning เช่น การมอบหมายให้

นักศึกษาวางแผนการใช้เคร่ืองมอืแปร

รูปในการท าผลติภัณฑ์ยางและพลาสติก 

รวมถึงวางแผนเทคนิคการทดสอบสมบัติ

ของผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/

สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. ประเมินจากงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

 

 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานใน

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

learning เช่น Case study โดยการ

1. ประเมินผลจากการเขียน

รายงานและการน าเสนองาน 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

ผ่านกระบวนการวางแผน ค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูล 

 

มอบหมายกรณีศึกษาซึ่งเป็นปญัหาที่

เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

ส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วน

ยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและ

ถุงยางอนามยั โดยให้ค้นคว้า ท ารายงาน

และเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และ

ทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้าน

อ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์

ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าและวิจัย 

2. การให้นักศึกษาเขียนโครงร่าง

วิทยานพินธ์ด้วยตนเองและแก้ไขปัญหา

ในการท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

1. ประเมินผลจากการสอบเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวจิัยและ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการท างานด้าน

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับ

การผลติผลิตภัณฑย์างและพลาสตกิ 

1. การมอบหมายงานให้นักศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาโดยใช้

เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

1. ประเมินผลจากคุณภาพของ

รายงาน และการน าเสนองาน 

 

PLO8 แสดงออกถึ งทั กษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสืบค้น

ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับ

ความต้องการ 

1. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม  

1. ประเมินผลจากคุณภาพของ

การน าเสนองาน 

PLO9 สื่ อสารทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

1. สอนโดยให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยา่งมี

ประสทิธิภาพ เชน่ การน าเสนอผลงาน

วิชาการเปน็ภาษาอังกฤษ หรือการเขียน

รายงาน/วทิยานิพนธ์เปน็ภาษาอังกฤษ 

1. ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน 

เขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการ

เป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างาน

เป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอน

และหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายให้

เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 

1. สอนโดยเน้น การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 

จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาแสดงออก

ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการท างานเป็นทีม 

1. ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรมและการแสดงออกของ

นักศึกษาในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม  

2. ประเมินความสม่ าเสมอของ

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

เช่น กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ (Startup)  

 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมใน

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่

กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาขอ้มูล

หรือความรู้ใหม่  

2. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อเรื่อง

ที่เกีย่วข้องกับบทเรียนให้นักศึกษาค้นควา้ 

ท ารายงานและน าเสนองาน 

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการเพื่อให้เกิดการพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับรู้องค์ความรู้

และเทคโนโลยีใหม่กับนักวชิาการต่างๆ 

1. ประเมินผลจากการเขียน

รายงานและการน าเสนองาน 

2. ประเมินผลจากการรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวจิัยและ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ

วินัย ยึดมั่นและสนับสนนุหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

และมีจิตสาธารณะ 

 

 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน

การเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน และ

การท าวิทยานิพนธ ์

2. บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณี 

ศึกษา และให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง

หรือจัดกิจกรรมในชั้นเรียน   

3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

4. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

1. ประเมินความรับผิดชอบจาก

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้

เรียนและการส่งงาน 

2. ประเมินจากการมีวินัยและ

พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ

เข้าร่วมกิจกรรม และการให้ความ

ร่วมมือกับกิจกรรมของภาควิชา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียน 

 

3.  ความคาดหวังของผลลัพธก์ารเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 มีความรอบรู้ทางทฤษฎีด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก พลาสติกชนิด

พิเศษ สารเคมีชนิดใหม่ สามารถสอนและให้ค าแนะน ากับกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความต้องการ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้นั้นๆ มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ยางและ

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยางอนามัย เชี่ยวชาญการ
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ปีที ่ รายละเอียด 

ออกแบบเบ้าพิมพ์ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีทักษะการออกแบบกระบวนการแปรรูปยางและ

พลาสติก ใช้เครื่องมือแปรรูปยางและพอลิเมอร์ รวมถึงเครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของ

ยางและพอลิเมอร์ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม สื่อสารและร่วมมือ ปรับตัวได้ดี สามารถน าองค์ความรู้และทักษะไปต่อยอดเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกได้ มีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร 

มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2 น าความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการท าวิจัย ต่อ

ยอดและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ ายางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ ชิ้นส่วน

ยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยางอนามัย) และน าไปใช้ในการสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็ง

ให้กับภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร 

 
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

- มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ตามข้อก าหนดของ สกอ.  

คุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพในทุกสถานการณ์ตาม

หลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

2) ริเริ่มในการยกปัญหาและชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทบทวนและแก้ไข 

สนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

3) เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในพหุวัฒนธรรม มี

จิตสาธารณะ และให้ยึดถือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”เป็นที่ตั้ง 

4) ตรงต่อเวลา มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ขององค์กรและสังคม  

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ 

ความรู ้

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของหลักสูตรเทคโนโลยี พอลิเมอร์ โดยเน้น

เทคโนโลยียางพารา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน

ระดับแนวหน้า 
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3) สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและประยุกต์ใช้ รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

4) สามารถบูรณาการความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยเน้นเทคโนโลยียางพารา

กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 

5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ และ

พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจใน

การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม  

3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์

ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการบูรณา

การและสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา 

1) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่าง ๆ 

3) มีภาวะการเป็นผู้น าอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ และสามารถปรับตัวเป็นผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือซอฟแวร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

แปลความหมาย ค้นคว้า สรุป และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

2) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ที่เก่ียวข้อง 
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3) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการ

น าเสนอได้เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยการน าเสนอรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ 

 4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ในตารางมีความหมายดังนี้ 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยาง

และ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุยาง 

วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและ

พลาสติกก าหนด 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผ่าน

กระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิด

การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการท างานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล  และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับ

ความต้องการ 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLO กับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ตามข้อก าหนดของ สกอ. 

 

PLO 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO1 ถ่ ายทอดความรู้ เกี่ ยวกับวัสดุ ยางและ

พลาสติ ก สารเคมี ส าหรับยางและพลาสติ ก 

โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และ

สารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

     3   3  3             

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่สามารถใช้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้ นส่ วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

     3   3  3             

PLO3 อ อ ก แ บ บ ต้ น แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ แ ล ะ

กระบวนการแปรรูป ผลิ ตภัณ ฑ์ ยางและ

พลาสติกส าหรับ อุตสาหกรรมยางล้อและ

ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและ

ถุงยางอนามัย 

     3   3  3          3   
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PLO 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือ

ทดสอบวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง

และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ล าสติ ก ได้ ถู ก ต้ อ งต าม

มาตรฐานที่ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

ก าหนด 

     3   3            3   

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นใน

การท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่

ผ่านกระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 

คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

            3  3         

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์

ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่

หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

พอลิเมอร ์

      3 3    3  3         

 

46

 



46 

 

 

PLO 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO7 เลื อ ก ใ ช้ เท ค นิ ค ท า ง ส ถิ ติ ห รื อ

คณิตศาสตร์ในการท างานด้านเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก 

                   3  3  

LO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ

ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

                  3  3 3 3 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่าน

และเขียน 

                     3  

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัว

ตามโอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสม

กับโอกาสและสถานการณ์ 

 

               3 3 3     
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PLO 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

         3    3          

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่น

และสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมี

จิตสาธารณะ 

3 3 3 3 3                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) 

x ความรับผิดชอบหลักO ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ x   x x O x x O x O x 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ O   x x O x x O O O x 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ x   O x O O x O O O x 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ x   O x O O x O O O x 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  x   O x O O x O O O x 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ x   O x O x x O O O x 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก x x  O x x O x O O O x 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก x x  O x x O x O O O x 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน x x  O x O O x O O O x 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ x x  O x O O x O O O x 

741-535 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ x x  O x O O x O O O x 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ x x  O x O O x O O O x 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก O  x x x x x x O x O x 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก O   x x x x x O x O x 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน x x  O x O O x O O O x 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง x x  O x O O x O O O x 
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รายวิชา 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์ x   O x O x x O O O x 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ O  x x x O x x O x O x 

741-562 วิศวกรรมยาง x   O x O x x O O O x 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและแม่พิมพ ์ O  x O x x x x O x O x 

741-550 สัมมนา 1     x x O x x O x x 

741-551 สัมมนา 2     x x O x x O x x 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม     x x O x O x O x 

741-570 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) x x x x x x x x x x x x 

741-571 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) x x x x x x x x x x x x 

 

หมายเหตุ : ความรับผิดชอบหลัก หมายถึง เป็นการด าเนินการสอนและมีการวัดประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   

    ความรับผิดชอบรอง หมายถึง เป็นการด าเนนิการสอนแตไ่ม่จ าเป็นต้องมีการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับ 

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ..... (ภาคผนวก ง-1) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร 

2.1.3 ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1.4 นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานจากการท าวทิยานพินธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ และ/

หรือการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล 

2.1.5 การสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2.1.6 คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

2.1.7 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วน าผลที่ได้ไป

ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร การเก็บข้อมูลอาจจะ

ด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 การได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นของมหาบัณฑิตต่อความรู้  ความสามารถ ความมั่นใจของ

มหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา

เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
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เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรต่อปัจจัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

เรียนรู ้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของมหาบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนผลงานตีพิมพ์ จ านวน

รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  จ านวนกิจกรรม

อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1 

 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 

เร่ือง และน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

 แผน ก แบบ ก 2 

 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 

เร่ือง หรือน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดย

บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชานั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และมีระบบการน าข้อร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม

ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและ plagiarism  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน 

รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ การสนับสนุนการศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการสอนให้ทันสมัย 

2.1.4 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของต าราและบทความซึ่งตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ได้มีกระบวนการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยั

กับเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

1.วางแผน ประเมิน และรายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตรตามระบบ 

AUN-QA ทุกรอบปีการศึกษา และน า

ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 3-5 ป ี

1.มีหลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกบั

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 โดยมีความทันสมัยและมี

การปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

2.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง

คุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐาน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

อย่างสม่ าเสมอ  

1.การประเมินหลักสูตรตามระบบ

ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร 

ตามระบบ AUN-QA ทุกรอบป ี

2.การส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา 

คณาจารย์ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ประกอบการด้านพอลิเมอร์ ซึ่งจัดให้มี

การประเมินทุกรอบปี 

1.รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 

AUN-QA  

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.เพื่อประกันคุณภาพของ

หลักสูตรและการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์

ประจ าหลักสูตร และมีภาระหนา้ที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 

3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีคณุวุฒิ

ปริญญาเอกหริอเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงานทาง

1. รายละเอียดหลักสูตรตามแบบ 

มคอ. 2 

2. รายละเอียดรายวิชาตามแบบ 

มคอ. 3 

3. รายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 

4. รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ ตามระบบ 

AUN-QA 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

วิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัย 

2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ

ทบทวนการด าเนนิงานของหลักสูตร 

3. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

4. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดภาค

การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 

30 วันหลังจากสิน้สุดภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตรตามตามระบบ AUN-QA 

ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะครบถ้วนตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่  

(1) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 

(3) มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
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(4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

(5) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่

เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ  และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

2.1.2 หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผล

การส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า  3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรมีการติดตามการได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในรูปของรายงานการประเมินตนเองของ

หลักสูตรตามระบบ AUN-QA ทุกรอบปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

3. นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 

หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 

3.00 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือมีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรมใน

สาขาเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

3.00 จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติ

อ่ืนนอกเหนือจากนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คุณสมบัติที่ก าหนดไว้นี้  เป็น

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษา มีศักยภาพในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอค าปรึกษาหรือช่องทางที่จะให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.2.2 การก าหนดให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรายวิชา เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชา

ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่  21 เช่น กิจกรรม Start up 

Thailand กิจกรรม 24 Hours of Innovation Thailand และกิจกรรม Research to Marketing (R2M) 

เป็นต้น สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ 

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 



 

 

56 

หลักสูตรมีระบบการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้แก่  อัตราการคงอยู่ และ

นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชานั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และมีระบบการน าข้อร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ

จัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. คณาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และการสาธิตการสอน 

4.1.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้

ความสามารถในรายวิชาทีจ่ะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการคณะ 

4.1.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข และท าการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการ

ทบทวนหลักสูตร 

4.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ  การสร้างผลงาน

วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  นอกจากนี้หลักสูตรมีการ

ประชาสัมพันธ์การอบรมหรืองานประชุมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับอาจารย์ประจ า และจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือประชุมวิชาการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ 

4.2  คุณภาพคณาจารย์ 

หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิขาการและ

จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพหลักสูตร และมีกลไกการติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคน เป็นประจ าทุกรอบปี 

4.3  ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และส ารวจ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการของหลักสูตรทุกรอบปี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรก าหนดกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  เพื่อให้

ตอบสนองต่อความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Expected 

learning outcome, ELO) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วย

การวิเคราะห์สาระรายวิชาซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาของแต่ละ

ชั้นปี เพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน เวลาสอบและผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชา

เลือก หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

จะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา

และประสบการณ์การสอน รวมถึงพิจารณาเร่ืองตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนและผู้สอน และตรวจสอบ

การจัดท า มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 

5.3  การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประเมินตนเอง) ในแต่ละรายวิชา การประเมินรายวิชา และการประเมินความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

6.2.2 อุปกรณ์การสอน รายการครุภัณฑ์ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ประจ าภาควิชา 

6.2.3 รายการครุภัณฑ์ในภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ดังนี้ 

(1) เครื่องมือแปรรูปยาง 

เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two-roll mill) จ านวน 6 เครื่อง ประกอบด้วย 

- Two roll mill ขนาด 10” x 20” จ านวน 4 เครื่อง 

- Two roll mill ขนาด 6” x 12”จ านวน 4 เครื่อง 

 

เครื่องผสมยางแบบปิด (Internal Mixer) จ านวน 5 เครื่อง ประกอบด้วย 

- Internal mixer ขนาดความจุ 2.5 ลิตรจ านวน 1 เครื่อง 
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- Internal mixer ขนาดความจุ 0.5 ลิตรจ านวน 1 เครื่อง 

- Internal mixer ขนาดความจุ 80 มิลลิลิตรจ านวน 1 เครื่อง 

- Kneader ขนาดความจุ 3.0 ลิตรจ านวน 2 เครื่อง 

เครื่องวัลคาไนซ์ยางแบบกดอัด (Vulcanizing press) จ านวน 6 เครื่อง ประกอบด้วย 

- Vulcanizing press ขนาด 12” x 13”จ านวน 3 เครื่อง 

- Vulcanizing press ขนาด 15” x 15”จ านวน 3 เครื่อง 

- Vulcanizing press ขนาด 18” x 18”จ านวน 2 เครื่อง 

- Vulcanizing press with cooling systemขนาด 15” x 15”จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ยาง (Rubber extruder) จ านวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 

- Hot feed extruder ขนาดสกรู 1.5”จ านวน 1 เครื่อง 

- Cold feed extruder ขนาดสกรู 1.5”จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องคาเลนเดอร์ยาง 3 ลูกกลิ้งขนาดลูกกลิ้ง 6” x 12จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องฉีดขึ้นรูปยาง (Rubber injection molding machine)จ านวน 2 เครื่อง 

(2) เครื่องมือแปรรูปพลาสติก 

 - Single screw plastic extruder, L/D = 25/1จ านวน 1 เครื่อง 

 - Twin screw extruderจ านวน 1 เครื่อง 

 - Plastic injection moldingจ านวน 1 เครื่อง 

 - Blow film extrusion lineจ านวน 1 เครื่อง 

 - Plastic recycling unitจ านวน 1 เครื่อง 

 - ชุดสังเคราะห์พอลิเมอร์จ านวน 1 เครื่อง 

(3) เครื่องมือวิเคราะห์ 

- Oscillating disk rheometer, ODRจ านวน 2 เครื่อง 

- Moving die rheometer, MDRจ านวน 2 เครื่อง 

- Rubber processing analyser, RPA จ านวน 1 เครื่อง 

- Moving die processibility tester, MDPTจ านวน 1 เครื่อง 

- Mooney viscometerจ านวน 3 เครื่อง 

- Dynamic mechanical analyzer, DMA 8000 จ านวน 1 เครื่อง 

- Thermogravimetric analyzerจ านวน 1 เครื่อง 

- Tensile testing machineจ านวน 2 เครื่อง 

- Capillary rheometerจ านวน 1 เครื่อง 

- Electric densimeterจ านวน 1 เครื่อง 

- Friction testerจ านวน 1 เครื่อง 

- Dielectric test fixtureจ านวน 1 เครื่อง 

(4) เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย 
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- เครื่องกลึงโลหะจ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องเจาะโลหะจ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องไสโลหะจ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าจ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องเชื่อมแก๊ส จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องกัดโลหะแบบแนวตั้งจ านวน 1 เครือ่ง 

- เครื่องกัดโลหะแบบแนวราบจ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องปั๊มลมจ านวน 2 เครื่อง 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการเสนอซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิา

จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

ในส่วนของภาควิชาจะมีห้องสมุดเพื่อบริการหนังสือ  ต ารา และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

(LAN & Wireless) เพื่ อบริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ภาควิชาจะจัดสื่อการสอนเพื่อใช้

ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น คอมพิวเตอร ์เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ 

เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นที่มีในศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก ่

- Fourier-transform infrared spectrometer 

- Ultraviolet-visible spectrometer  

เครื่องมืออ่ืนๆและรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์เครื่องมือกลาง คณะฯ ดูได้

ที่http://www.inct.sat.psu.ac.th/ 

เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นที่มีในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ ได้แก ่ 

- Nuclear magnetic resonance spectrometer 

- Differential scanning calorimeter 

- Scanning electron microscope 

- Transmission electron microscope 

- Particle size analyzer 

- Gas chromatograph-Mass spectrometer (GC-MS) 

- Flammability tester 

- Ozone resistance property tester 

เครือ่งมืออ่ืนๆและรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดูได้ที่ 

http://www.sec.psu.ac.th/home/ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องจะประเมินความเพียงพอของทรัพยากร     
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6.4.2 ภาควิชาจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

การประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย

ต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มี รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3) มี รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการ 

ศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลัง

สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิ ดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่

ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
X X X X X 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 

80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควชิา 

1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  

1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมท าโดยการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ผู้ว่าจ้าง หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและตัวบ่งชี้ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า/บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร  

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์จากผลการประเมินหลักสูตรทุกรอบปี 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ค-3 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

ง-2 ส า เน าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตร (กรณี เป็ นหลั กสู ตรปรับป รุง )  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
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ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
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ปรัชญา 

หลั กสู ต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัย

และนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยเชิงลึกใน

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 

เป็ น ผู้ น าและที่ พึ่ งท างวิช าการขององค์ กรที่ ตน

ปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้

ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

 

 

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ ทักษะการแก้ไข

ปัญหาเชิงลึก และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทางด้ าน เทคโน โลยี ยางและพอลิ เมอร์  โดย ให้

ความส าคัญในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ยางพาราที่สามารถน าไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยใน

สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา

เทคโนโลยียางมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศ

ผู้ส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเชิงของ

วัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างต่ า ดังนั้นการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มยางธรรมชาติ รวมถึงการเพิ่ม

ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิชาการ

ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นเพื่อ

ตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ต้องพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตและ

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการตอบสนองต่อแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในการที่จะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้ระดับสูงเพื่อการ

พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป นอกจากนี้ภาควิชาฯ มี

ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิ

 

พ อลิ เมอ ร์มี ค วาม เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารใช้

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก มีการน าพอลิ

เมอร์ในรูปแบบพลาสติกไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ประเภท

ต่างๆคือ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ รองเท้า ภาชนะ 

และท่อพลาสติกส่วนพอลิเมอร์ในกลุ่มยางมีการน าไป

แปรรูปเป็นยางรถยนต์ ถุงมือทางการแพทย์ ถุงยาง

อนามัย  และ อ่ืนๆ  จากการวิจั ยได้มี การพัฒนา

ศักยภาพของพอลิเมอร์เพื่อใช้งานที่ต้องการความ

ทนทานสูงและมีน้ าหนักเบาทดแทนการใช้โลหะ เซรา

มิก และไม้  โดยการพัฒนาเป็นวัสดุ เชิงประกอบ 

ส าหรับโครงสร้างของอาคาร และรถยนต์ นอกจากนี้

ยั งมีการพัฒนาพอลิ เมอร์เพื่ อใช้ งานที่ เกี่ ยวข้อง

ทางด้านการแพทย์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  นาโน

เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์มี

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกระแสผลกระทบที่ท าให้โลก

ร้อนขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์

ในกลุ่มไบโอพลาสติกหรือไบโอพอลิเมอร์ ถูกน าไปต่อ

ยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ประเทศไทยมี

ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง รัฐบาลได้

ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญในการพัฒนา
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เมอร์กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศซึ่งเป็นการ

เสริมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร์ 

 

เศ รษ ฐกิ จ ฐ าน ชี ว ภ าพ ห รื อ  Bio-economy ซึ่ ง

ยางพาราเป็นวัสดุในกลุ่มนี้ที่มีบทบาทส าคัญและ

เร่งด่วนในการด าเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมาผลผลิต

ยางพาราส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวัตถุดิบซึ่งมีการ

เพิ่มมูลค่าค่อนข้างต่ าและเป็นปัญหาที่สะสมมาโดย

ตลอด ส่งผลต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศ

ค่อนข้างมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ นอกจากมุ่งเน้นการ

ผลิตมหาบัณฑิตแล้ว ยังให้ความส าคัญกับงานวิจัยและ

พั ฒ น า ที่ เ น้ น ส ร้ า ง 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพารา ในศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอพอ

ลิเมอร์ วัสดุอัจฉริยะ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้ งรัฐบาลมีแนวคิดในการเร่งรัดการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่

เรียกว่า “BCG Model” ซึ่ งเน้น เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะเห็นได้

ว่า “พอลิเมอร์” มีความเก่ียวข้องกับรูปแบบเศรษฐกิจ

ใหม่ของรัฐบาลและการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวัน 

(EEC) มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ 

ปรับปรุงจะมีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก มีทักษะการแก้ไขปัญหาในกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  และสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการทดแทนการ

ใช้วัสดุประเภทอ่ืนๆ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ 

หลักสูตรฯ ปรับปรุงได้เพิ่มเติมรายวิชาใหม่ที่ทันสมัย

และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมตามนโนบายแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 

4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 12 หลักสูตรฯ มีกระบวนการก าหนดโจทย์วิจัยจาก

ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ผลงานวิจัยตอบ

โจทย์ความต้องการและการใช้ประโยชน์ หลักสูตร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

ฉบับปรับปรุงแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนที่มีชื่อสาขาวิชา

ใกล้เคียงกันภายในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ หลักสูตรฯ 

ปรับปรุงมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่ งมีความ

เชี่ ย ว ช าญ ใน ศ าส ต ร์ ด้ าน เท ค โน โล ยี ย า ง เพื่ อ

อุตสาหกรรมปลายน้ ายางพารา คือ เทคโนโลยียางล้อ 

เทคโนโลยีรีไซเคิลยาง เทคโนโลยีพอลิ เมอร์เชิ ง

ประกอบขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยีเทอร์มอพลาสติกอิ

ลาสโตเมอร์ เทคโนโลยีน้ ายางและพอลียูริเทน โดยได้

หลักสูตรฯ มีความร่วมมือด้านการเรียนและการ

ท างานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ าและ

อุตสาหกรรม เทอร์ โมพ ลาสติ ก ที่ ส าคัญ  ได้ แก่

อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย ซึ่ งอยู่ ใน อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ งกลุ่ ม

อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่  12 นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

และองค์กรภาครัฐ ดังนั้นบัณฑิตจากหลักสูตรฯ 

ปรับปรุงมีองค์ความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรม

ยางพาราปลายน้ าและอุตสาหกรรมเทอร์โมพลาสติก 

เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

พอลิ เมอร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน มี

หลักฐานและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆตามหลักการ 

เหตุผลและค่านิยมที่ดีงาม 

2. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และทันสมัย ใน

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สามารถบูรณา

การศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางและพอลิเมอร์ของประเทศ  

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ

ตัดสิน ใจในการด าเนิ น งาน ได้ด้ วยตน เอง  และมี

ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง 

4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน 

มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ และท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างดี รวมทั้งมีความเป็นผู้น า 

5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมในการค้นคว้า

วางแผน ด าเนินการวิจัย น าเสนอผลงาน และการ

ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน มี

ค่านิยมที่ดีงาม 

2. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และทันสมัย 

ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  โดยเน้น

เทคโนโลยียางพารา มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ

บูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้  

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินงานได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการ

เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

4. มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ และท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างดี  

5 . มี ค ว า ม ส าม า รถ ใน ก า รสื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสมในการค้นคว้า วางแผน ด าเนินการวิจัย 

น าเสนอผลงาน และการติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ 

ก 1 

แผน ก แบบ 

ก 2 

หมวดวิชาบงัคับ - 10 

หมวดวิชาเลือก - 8 

วิทยานพินธ ์ 36 18 

หน่วยกิตรวม 

ไม่ต่ ากว่า 
36 36 

 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ 

ก 1 

แผน ก แบบ 

ก 2 

หมวดวิชาบงัคับ - 10 

หมวดวิชาเลือก - 8 

วิทยานพินธ ์ 36 18 

หน่วยกิตรวม 

ไม่ต่ ากว่า 
36 36 
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รายวิชาในหลักสูตร 

แผน ก 1 

วิทยานพินธ ์

741-570 วิทยานิพนธ์                        36(0-108-0) 

แผน ก 2 

วิชาบังคับ 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก                  2(2-0-4) 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก                 

                                                       2(2-0-4) 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก      

                                                       3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก         3(2-3-4) 

วิชาเลือก 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์              2(1-3-4) 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ                                                

                                                       2(2-0-4) 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ 

            พอลิเมอร์                               2(2-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ       

                                                       2(2-0-4) 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์    2(2-0-4) 

 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์                  2(2-0-4) 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน          2(2-0-4) 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์        2(2-0-4) 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน         2(2-0-4) 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง             2(2-0-4) 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์                    2(2-0-4) 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

                                                       2(1-3-2) 

741-562 วิศวกรรมยาง                           2(2-0-4) 

นอกจากรายวิชาเลือกที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษา

สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอน

 

แผน ก 1 

วิทยานพินธ ์

741-570 วิทยานิพนธ์                      36(0-108-0) 

แผน ก 2 

วิชาบังคับ 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก              2((2)-0-4) 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก       

                                                    2((2)-0-4) 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก      

                                                     3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก       3(2-3-4) 

วิชาเลือก 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์            2(1-3-4) 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ        

                                                     2(2-0-4) 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ 

            พอลิเมอร์                            2((2)-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ       

                                                    2((2)-0-4) 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ 

                                                    2((2)-0-4) 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์              2((2)-0-4) 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน       2((2)-0-4) 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์    2((2)-0-4) 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน     2((2)-0-4) 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง         2((2)-0-4)  

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์                2((2)-0-4) 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ            

                                                     2(1-3-2) 

741-562 วิศวกรรมยาง                       2((2)-0-4) 

 

741-535 พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชวีภาพ           
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ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผ่านการเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและ

แนะน าการเลือกรายวิชาภายใต้ความสมดุลของรายวิชา

ทั้งหมดที่เลือกลงทะเบียนในหลักสูตร 

 

วิทยานพินธ ์

741-571 วิทยานิพนธ์                         18(0-54-0) 

นักศึกษาที่ศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 โดยไมน่ับ

หน่วยกิต 

741-550 สัมมนา 1                               1(0-2-1) 

741-551 สัมมนา 2                               1(0-2-1) 

                                                    2((2)-0-4) 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ                  2((2)-0-4) 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

                                                    2((2)-0-4) 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและ

แม่พิมพ์                                           2(1-3-2) 

นอกจากรายวิชาเลือกที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษา

สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยผ่านการเห็นชอบ

จากอาจารย์ทีป่รึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล

และแนะน าการเลือกรายวิชาภายใต้ความสมดุลของ

รายวิชาทั้งหมดที่เลือกลงทะเบยีนในหลักสูตร 

วิทยานพินธ ์

741-571 วิทยานิพนธ์                        18(0-54-0) 

นักศึกษาที่ศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 โดยไมน่ับ

หน่วยกิต 

741-550 สัมมนา 1                              1(0-2-1) 

741-551 สัมมนา 2                              1(0-2-1) 

ชุดวิชาโมดลู 

ชุดวิชาโมดูล 

741-501 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

                                                    8(7-3-14) 

741-502 การทดสอบและวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

                                                     5(5-2-8) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์  

(Polymer Synthesis)                           2(1-3-4) 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเกิด

พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระแบบเดิมและแบบควบคุม 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบไอออนิก ปฏิกิริยาการ

เกิดพอลิเมอร์โดยใช้สารตัวเร่งซีกเลอร์-แนตตา และ

 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์  

(Polymer Synthesis)                          2(1-3-4) 

 

คงเดิม 
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ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบโคออร์ดิเนชันที่มีตัวเร่ง

เป็ น สารประกอบ เชิ งซ้ อนของโลหะทรานสิ ชั น 

กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิบัติการสังเคราะห์และ

วิเคราะห์พอลิเมอร ์

Step-growth polymerization; free radical 

polymerization (conventional and controlled 

radical polymerization); ionic polymerization; 

Ziegler-Natta polymerization; coordination 

polymerization with transition metal based 

complex as catalyst; polymerization process; 

polymer synthesis and characterization 

laboratory 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

(Instrumental Analysis of Polymers)      2(2-0-4) 

น้ าหนักโมเลกุลและการวัดน้ าหนักโมเลกุลของ 

พอลิเมอร์โดยเทคนิคการกระเจิงของแสง และโครมาโต  

กราฟีแบบแยกขนาด การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน

ของพอลิเมอร์โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มัล 

เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งคาร์ลอรีเมตรี และ

เทคนิคเทอร์โมแกรวิเมตริก การวิเคราะห์สมบัติเชิงกล

พลวัต  การวิเคราะห์ผลึกของพอลิเมอร์โดยเทคนิค

เอกซเรย์ดิฟแฟรคชันสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์

โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี โดยเทคนิค

อัลตราไวโอเลต -วิสิ เบิ ลส เปก โทรส โกปี  เทคนิ ค

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติก 

เรโซแนนท์สเปกโทรสโกปี และเทคนิคแมสสเปกโตรเม

ตรี การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์โดยใช้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน และเทคนิคอะตอมมิค

ฟอร์ซไมโครสโกปี 

Molecular weight and molecular weight 

determination of polymers by light scattering 

technique and size exclusion chromatography; 

thermal characterization of polymers by 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

(Instrumental Analysis of Polymers)  2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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differential thermal analysis, differential 

scanning calorimetry and thermogravimetry; 

dynamic mechanical analysis; determination of 

polymer crystallinity by X-ray diffraction 

spectroscopy; characterization of chemical 

structure and composition by ultraviolet-

visible spectroscopy, infrared spectroscopy 

nuclear magnetic resonance spectroscopy and 

mass spectrometry; morphological analysis of 

polymers by electron microscope and atomic 

force microscopy 

 

741-512 ก าร เสื่ อ ม สภ าพ แล ะค วาม เสถี ย รขอ ง 

พอลิเมอร์  

(Degradation and Stabilization of Polymers)                                         

                                                           2(2-0-4) 

การเสื่ อมสภาพเนื่ องจากความร้อน ออกซิ เดชัน  

โฟโตเคมิคัล และการเสื่อมสภาพเชิงกล ปฏิกิริยาการตัด

โมเลกุล ปฏิกิริยาการเคลื่อนย้าย ออโตออกซิ เดชัน 

การศึกษาโดยใช้การทดลองของการเสื่อมสภาพของ 

พอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการป้องกัน การพัฒนาสาร

เสถียรต่อความร้อนและแสง แอนติออกซิแดนท์และแอนตี้

โอโซแนนท์ส าหรับยางและพลาสติก การบ่มเร่ง การเสื่อม

สลายทางชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ กลับมาใช้ใหม่   

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 

 

741-512 การเสื่ อมสภาพและความ เสถี ยรของ 

พอลิเมอร์  

(Degradation and Stabilization of Polymers)                                        

                                               2((2)-0-4)      

การเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ออกซิเดชัน  

โฟโตเคมิคัล และการเสื่อมสภาพเชิงกล ปฏิกิริยาการ

ตัดโมเลกุล ปฏิกิริยาการเคลื่อนย้าย ออโตออกซิเดชัน 

การศึกษาโดยใช้การทดลองของการเสื่อมสภาพของ

พอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการป้องกัน การพัฒนา

สารเสถียรต่อความร้อนและแสง แอนติออกซิแดนท์

และแอนตี้โอโซแนนท์ส าหรับยางและพลาสติก การ

บ่มเร่ง การน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่  

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; polymer recycling 
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741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

(Chemical Modifications of Natural Rubber)   

                                                     2(2-0-4) 

การดัดแปรหลังพอลิเมอไรเซชันผ่านปฏิกิริยาดีลส์-

แอลเดอร์ ปฎิกิริยาการเติมของไทออล-อีน ปฎิกิริยา

การเติมแบบไมเคิล ปฏิกิริยาการเติมแบบวงของเอไซด์

แอลไคน์ การจัดตัวใหม่ของพันธะของโมเลกุลยาง 

ปฎิกิริยาออกซิ เดชั่น  การเพิ่ มหมู่ฟั งก์ชั่น โดยการ

เกาะติดของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่าน

ปฏิกิริยาการแทนที่และการเติม กราฟต์โคพอลิเมอไร 

เซชันของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืนๆ บนโมเลกุลยางผ่าน

กลไกปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระแบบดั้งเดิมและแบบ

ควบคุม อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ 

Post-polymerization modification via Diels-

Alder reactions, thiol-ene addition, Michael-

type addition and azide alkyne cycloaddition 

reactions; bond rearrangements of rubber 

molecules; oxidation reaction; 

functionalization by attachment of new 

chemical groups to rubber molecules through 

addition and substitution reactions; graft 

copolymerizations of other monomers to 

rubber molecules via conventaional and 

controlled radical polymerizations; derivatives 

of natural rubber 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

(Chemical Modifications of Natural Rubber)   

                                                   2((2)-0-4) 

คงเดิม 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  

(Physical Properties of Polymers)       2(2-0-4) 

คอนฟอร์เมชันของโมเลกุลพอลิเมอร์ ความยืดหยุ่น

อย่างยาง วิสโคอิลาสติกเชิงเส้น สภาพแก้ว การตกผลึก

ของพอลิ เมอร์ เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลาย 

พอลิ เมอร์และพอลิ เมอร์ผสม สมบัติ เชิ งกลของ 

พอลิเมอร์  

 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  

(Physical Properties of Polymers)      2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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Conformations of polymer molecules; 

rubber-like elasticity, linear viscoelasticity; glass 

transition; crystallization of polymers; 

thermodynamics of polymer solutions and 

blends; mechanical properties of polymers  

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymers)                    2(2-0-4) 

สมบัติการเฉือน สมบัติการยืด และการวัดวิสโคอิลาส

ติซิตี้ เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี เครื่องรีโอมิเตอร์

แบบกรวยและแผ่น เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแผ่นขนาน 

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบทอร์ค การวัดรีโอโลยีโดยใช้สมบัติ

ท า ง แ ส ง  รี โอ โล ยี ข อ ง ก ระ บ ว น ก า ร ผ ส ม ย า ง  

การเอ็กซ์ทรูด การฉีดยางและพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ การ

เป่าฟิล์มและการฉีดเป่า   

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 

741-522 รโีอโลยีของพอลิเมอร์ 

(Rheology of Polymers)                   2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

(Rubber and Plastic Materials)              2(2-0-4) 

ยางธรรมชาติ และยางสั งเคราะห์  ไดอีนพอลิ เมอร์  

เอสบีอาร์ อีพีดีเอ็ม ซิลิโคน และพอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์ 

เทอร์ โมพลาสติ กพอลิ โอลิ ฟิ น พอลิ ไวนิ ลคลอไรด์  

พอลิเมอร์ที่มีฟลูออรีน พอลิไวนิลอะซิเตตและอนุพันธ์ 

อะคริลิกและเมทาคริลิกพอลิเมอร์ พอลิสไตรีนและอนุพันธ์ 

พอลิเมอร์ชนิดควบแน่น ไนลอนและพอลิเอสเทอร์ เทอร์โมเซ็ต

เรซิน ฟีนอลิก อะมิโนพลาสติกพอลิเอสเทอร์เรซินไม่อ่ิมตัว อิ

พอกซีเรซิน พอลิแลกติกแอซิด พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

(Rubber and Plastic Materials)          2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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Natural and synthetic rubbers; diene 

polymers; SBR; EPDM; silicone; polyurethane 

elastomers; thermoplastic polyolefins; 

poly(vinyl chloride); fluorine-containing 

polymers; poly(vinyl acetate) and its 

derivatives; acrylic and methacrylic polymers; 

polystyrene and its derivatives; condensed 

polymers; nylons and polyesters; thermoset 

resins; phenolic resins; aminoplastics; 

unsaturated polyesters; epoxy resins; 

poly(lactic acid); polyhydroxybutyrate 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

(Additives for Rubbers and Plastics)      2(2-0-4) 

ระบบการเชื่อมโยง การวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถัน  

เปอร์ออกไซด์ และสารเคมีอ่ืนๆ สารตัวเร่ง สารกระตุ้น 

และสารหน่วง สารตัวเติม ชนิดและคุณลักษณะของสาร

ตัวเติม สารตัวเติมอนุภาค สารตัวเติมแผ่น สารตัวเติม

เส้นใย การปรับสภาพผิว สารตัวเติมส าหรับงานเฉพาะ 

การท าให้นิ่ม พลาสติไซเซอร์และการใช้งาน สารเสถียร

ต่อความร้อน ออกซิเดชัน และแสงอัลตราไวโอเล็ต 

แอนตี้ โอโซแนนท์และการใช้งาน สี  สารหน่วงไฟ  

สารก่อโฟม สารต้านไฟฟ้าสถิต สารหล่อลื่น และอ่ืนๆ 

Crosslinking systems; vulcanization by sulfur, 

peroxide and other chemicals; accelerators, 

activators, and retarders; fillers, types and 

characteristics of fillers, particulate fillers, 

layered fillers, fiber fillers; surface treatment; 

specific fillers; softening; plasticizers and use; 

heat, oxidation, and ultraviolet stabilizers; 

antiozonants and use, coloring agents, flame 

retardants; foaming agents; antistatic agents; 

lubricants and others 

 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

(Additives for Rubbers and Plastics)   2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 

(Polymer Nanocomposites)                  2(2-0-4) 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีนาโน โครงสร้างของ 

พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน โครงสร้างและสมบัติของ

สารเสริมแรงชนิดนาโนและเมทริกซ์พอลิเมอร์ การ

เตรียมและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์เชิงประกอบ

นาโน หลักการและการวิเคราะห์การกระจายตัวของสาร

เสริมแรงชนิดนาโนในเมทริกซ์พอลิเมอร์ การยึดเหนี่ยว

ระหว่างสารเสริมแรงนาโนและพอลิเมอร์ การพัฒนา

เทคโนโลยีและขั้นตอนการเตรียมผิวของสารเสริมแรง

ชนิดนาโน สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน สมบัติการ

ทนไฟและสมบัติต้านการซึมผ่านแก๊สของพอลิเมอร์เชิง

ประกอบนาโน 

Evolution of nanotechnology; structure of 

polymer nanocomposites; structure and 

properties of nanoreinforcing materials and 

polymer matrices; fabrication and processing 

of polymer nanocomposites; principles and 

analysis of dispersion of nanoreinforcing 

materials in polymer matrices, interfacial 

adhesion between nanoreinforcing materials 

and polymers; technological development and 

surface treatment of nano-reinforment; 

mechanical properties; thermal properties; fire 

retardant properties; barrier properties of 

polymer nanocomposites 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 

(Polymer Nanocomposites)              2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 

 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร ์

(Thermoplastic Elastomers)                 2(2-0-4) 

ประเภทของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีน

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ไอโอนอเมอริกเทอร์โม

พลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์

จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์เอสเทอร์ และพอลิเอไมด์ 

เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์ และยาง

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร ์

(Thermoplastic Elastomers)              2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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ธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 

Types of thermoplastic elastomers; styrenic 

thermoplastic elastomers; ionomeric 

thermoplastic elastomers; thermoplastic 

polyolefin elastomers; thermoplastic polyether 

ester elastomers; thermoplastic polyamide 

elastomers; thermoplastic polyurethane 

elastomers; thermoplastic natural rubbers 

 

 

เดิมไม่มี 

741-535 พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ 

(Biodegradable Polymers)                2((2)-0-4) 

การแบ่งกลุ่มพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ 

สมบัติเชิงกล สมบัติการทนความร้อน และการทนน้ า

ของพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพ กลไกการย่อย

สลาย การใช้สารเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ  การ

ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ การ

ประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ในเชิงพานิชย์ 

Classification of biodegradable polymers; 

mechanical properties, heat resistance and 

water resistance; mechanism of biogradation; 

use of pro-degradant; methods for estimating 

biodegradable performance; biodegradable 

polymers for industrial applications 

 

 

เดิมไม่มี 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ 

(Smart polymers)                            2((2)-0-4) 

การจ าแนกพอลิเมอร์อัจฉริยะ พอลิเมอร์น าไฟฟ้า 

พอลิเมอร์เพียโซอิเล็กตริก พอลิเมอร์เชิงประกอบ

ส าหรับประยุกต์ใช้กักเก็บพลังงาน วัสดุตรวจวัด

ความเครียดจากพอลิเมอร์ชนิดยืดหยุ่น พอลิเมอร์

ตอบสนองทางไฟฟ้า ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุ 

พอลิเมอร์อัจฉริยะ 

Classification of smart polymers; 

conductive polymers; piezoelectric polymers; 

polymer composite for energy storage 
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application; polymer-based flexible strain 

sensor; electroactive polymers; progress in 

smart polymers. 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

(Processing of Rubbers and Plastics)      3(2-3-4) 

สมบัติการไหลที่เก่ียวกับการแปรรูปยางและพลาสติก 

การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไกปฏิกิริยา หลักการ

ผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การรีดแผ่น

ยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัดส่ง การฉีดเข้าแม่พิมพ์ 

ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์  ก า ร ต ก แ ต่ ง ชิ้ น ง า น  

การเอ็กซ์ทรูดยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคา

ไนซ์ด้วยอากาศร้อน การวัลคาไนซ์อย่างต่อเนื่องของยาง 

การผสมพลาสติกและสารเคมี การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก 

เครื่องเอ็กซ์ทรูดแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ การเอ็กซ์ทรูด

เป็นแผ่นฟิล์ม การฉีดพลาสติก การเป่าแผ่นฟิล์ม การ

รีดแผ่นพลาสติก การหล่อและการข้ึนรูปด้วยความร้อน 

การฉีดเป่า การหล่อเบ้าหมุน กระบวนการลามิเนท การ

ประกอบและเทคนิคการเชื่อมต่อ 

Rheological properties involved in rubbers 

and plastic processing; reduction of size 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 

rubbers; mixing of plastics and additives; 

plastic extrusion; single and twin screw 

extruders; film extrusion; injection molding of 

plastics; blow-film extrusion; plastic 

calendering; thermocasting and 

thermoforming; injection blow molding; 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

(Processing of Rubbers and Plastics)    3(2-3-4) 

 

คงเดิม 
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rotational molding; laminated process; 

assembly and welding techniques 

741-541 การทดสอบยางและพลาสตกิ 

(Testing of Rubbers and Plastics)          3(2-3-4) 

การเตรี ยมชิ้ นตั วอย่ างและสภาวะการทดสอบ 

พลาสติซิตี้ เวลาอบสุกและสมบัติการหลอมไหล การทดสอบ

ความแข็งและความเค้น-ความเครียด การแตกหัก ความ

ต้านทานต่อการสึกหรอ การไหล การจัดตัวและการคลาย

ความเค้น การทดสอบรอยแตกจากการหักงอและความล้า 

ความกระเด้ง การทดสอบแรงกระแทกและเชิงกลพลวัต 

ความร้อนและการบ่มเร่ง การทดสอบค่าดัชนีการไหล การ

ทดสอบทางรีโอโลยี การทดสอบหาค่าปริมาณออกซิเจนที่

น้อยที่สุดที่ช่วยในการติดไฟ 

Specimen preparation and testing conditions; 

plasticity; cure time and melt flow properties; 

hardness and stress-strain tests; fracture; abrasion 

resistance; flow; orientation and stress relaxation; 

flex cracking and fatigue tests; resilience; impact and 

dynamic mechanical tests; heat and aging; melt flow 

index test; rheological tests; limiting oxygen index 

test 

741-541 การทดสอบยางและพลาสตกิ 

(Testing of Rubbers and Plastics)        3(2-3-4) 

 

คงเดิม 

 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมลัชนั 

(Latex and Emulsion Technology)         2(2-0-4) 

น้ ายางธรรมชาติ น้ ายางสังเคราะห์ อิมัลชันและเทคนิคของ

อิมัลชัน ความเสถียรของน้ ายางและอิมัลชัน ดุลยภาพของ

ความชอบน้ าและไม่ชอบน้ า น้ ายางและอิมัลชันส าหรับ

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากการชุบ ฟองยาง สี กาว 

และอ่ืน  ๆ

Natural rubber latex; synthetic latices; emulsion and 

emulsion techniques; emulsion and latex stability; 

hydrophobic lyophilic balances (HLB); latices and 

emulsion for dipping, foam, paint, adhesive, and other 

industries 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมลัชนั 

(Latex and Emulsion Technology)     2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง 

(Rubber Recycling Technology)            2(2-0-4) 

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เท ค โน โล ยี ก า ร รี ไซ เคิ ล 

กระบวนการรีไซเคิลยางโดยวิธีการรีเคลมและวิธีการ

ดีวัลคาไนซ์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการรีไซเคิล การวิเคราะห์และทดสอบ

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยางรีไซเคิล   

การประยุกต์ใช้ยางรีไซเคิลในอุตสาหกรรม 

Progress of rubber recycling technology; 

recycling methods by reclamation and de-

vulcanization via physical and chemical 

processes; characterization of recycling 

efficiency; characterization and testing of 

physical and chemical properties of recycled 

rubbers; applications of recycled rubbers in 

industries 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง 

(Rubber Recycling Technology)         2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 

 

741-550 สัมมนา 1 

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

การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกับ

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในหัวข้อที่สนใจโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม การเข้าฟังและการ

มีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของ

ภาควิชา 

Literature survey and presentation of current 

topics in rubber and polymer technology 

based on individual interest with approval of 

advisors; attendance and participation in the 

discussion of the department seminars 

741-550 สัมมนา 1 

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

 

คงเดิม 

 

741-551 สัมมนา 2 

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

เทคนิคการน าเสนอผลงานและการตั้ งค าถามทาง

วิชาการ การเข้าฟังและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน

กิจกรรมสัมมนาของภาควิชา  

741-551 สัมมนา 2 

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

 

คงเดิม 
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Academic presentation and questioning 

techniques; attendance and participation in 

the discussion of the department seminars 

 

 

เดิมไม่มี 

741 -552 ภาวะผู้ ป ระกอบการและนวัตกรรม

(Entrepreneurship and Innovation)    2((2)-0-4) 

ลักษณะผู้ประกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ การ

ประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมายการ

จัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวัตกรรมและโอกาส 

การวางแผนด าเนินงาน การจัดการความเสี่ ย ง  

การประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจมา

ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การธุรกิจ 

Entrepreneurial characteristic; enterprise 

initiation process; alternative evaluating for 

new business; new enterprise entry law; 

seeking sources of fund, innovation and 

opportunities; operation planning; risk 

management; application of entrepreneurship 

concepts for improving the effectiveness of a 

firm’s operations 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร ์ 

(Polymer Engineering)                       2(2-0-4) 

มุมมองของฟิสิกส์พอลิเมอร์ โครงสร้างจุลภาค การ

เคลื่อนตัวของโมเลกุล พลาสติกซึ่งถูกเชื่อมขวาง ยางซึ่ง

ถูกเชื่อมขวาง การครากในพอลิเมอร์ กลไกการผิดรูป 

กล ไกก ารแต ก หั ก  ค ว าม ล้ า เชิ งก ล  พ อลิ เม อ ร์ 

เชิงประกอบชนิดใช้เส้นใย การไหลและการถ่ายเท 

ความร้อนในกระบวนการแปรรูป ความสัมพันธ์ระหว่าง

การแปรรูปและสมบัติ  

Aspects of polymer physics; microstructure; 

molecular mobility; crosslinked plastics; 

crosslinked rubbers; yield in polymers; 

deformation mechanisms; fracture mechanics; 

mechanical fatigue; fibre-polymer composites; 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร ์ 

(Polymer Engineering)                     2((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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fluid flow and heat transfer in melt processing; 

relationships between processing and 

properties 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

(Computing and Process Control)         2(1-3-2) 

ทรานสดิวเซอร์ส าหรับวัดความดัน อุณหภูมิ ความ

เค้น การเปลี่ยนต าแหน่ง ความเป็นกรด-ด่าง ความเร็ว

เชิงมุม ความเร็วเชิงเส้นและการเร่ง ส่วนประกอบทาง

เคมี ระดับการไหล การปิด-เปิดระบบ การเชื่อมต่อ

ทรานสดิวเซอร์กับคอมพิวเตอร์ การเก็บและแสดงผล

ข้อมูล การควบคุมกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์  

การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) และการผลิต

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAM) 

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; computer-aided design 

(CAD) and computer-aided manufacturing 

(CAM) 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

(Computing and Process Control)       2(1-3-2) 

 

คงเดิม 

 

741-562 วิศวกรรมยาง 

(Rubber Engineering)                        2(2-0-4) 

สมบัติ เชิงวิศวกรรมของยาง ความยืดหยุ่นของ

โครงข่ายโมเลกุลยาง ความแข็งแรงและการเสริมแรง 

สมบัติการรับแรงและการผิดรูปเชิงสถิตย์ สมบัติเชิงกล

พลวัตของยาง การแยกและการส่งผ่านการสั่นสะเทือน 

การใช้งานในทางวิศวกรรมของยาง 

Engineering properties of rubbers; elasticity 

of rubber network; strength and reinforcement; 

static load-deformation properties; dynamic 

mechanical properties of rubbers; vibration 

741-562 วิศวกรรมยาง 

(Rubber Engineering)                       3((2)-0-4) 

 

คงเดิม 
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isolation and transmissibility; engineering uses 

of rubbers 

 

 

เดิมไม่มี 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและ

แม่พิมพ์ 

(Rubber and Plastic Products and Mold Design) 

2(1-3-2) 

พื้นฐานการคิดเชิงนวัตกรรม หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง โปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบ การพิมพ์สามมิติ 

พื้นฐานทางวิศวกรรมของการออกแบบแม่พิมพ์ โลหะ

และการเลือกใช้โลหะส าหรับแม่พิมพ์ยาง สมบัติการ

ไหลของยาง การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับการขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ยาง การอัดเบ้า การอัดส่ง และการฉีดเข้า

เบ้า 

Fundamental of innovative thinking, 

principles of product design; rubber product 

design; software of product design;  

3D printing; basic engineering of mold design; 

metals and metals selection for rubber 

molds; rheological properties of rubber; mold 

design for rubber processing; compression, 

transfer molding and injection molding 

741-570 วิทยานิพนธ ์

(Thesis)                                     36(0-108-0) 

การค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ  

ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ ตลอดจนสร้าง

องค์ความรู้เชิงลึกหรือสร้างนวัตกรรมภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถเขียนเรียบ

เรียงผลงานเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม

วิชาการ หรือวารสารวิชาการ มีความสามารถในการ

เขียนวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

Research on topics of technology of natural 

and synthetic rubbers or other types of 

741-570 วิทยานิพนธ ์

(Thesis)                                      36(0-108-0) 

 

คงเดิม 
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polymers to create in-depth knowledge or 

innovation under the supervision of advisors; 

writing and publishing the research work in 

conference proceedings or scientific journals; 

writing a thesis and successful defense the 

thesis 

741-571 วิทยานิพนธ ์

(Thesis)                                       18(0-54-0) 

การค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยาง

สังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ ตลอดจนสร้าง 

องค์ความรู้เชิงลึกหรือสร้างนวัตกรรมภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถเขียนเรียบ

เรียงผลงานเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม

วิชาการ หรือวารสารวิชาการ มีความสามารถในการ

เขียนวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

Research on topics of technology of natural and 

synthetic rubbers or other types of polymers to 

create in-depth knowledge or innovation under the 

supervision of advisors; writing and publishing the 

research work in conference proceedings or scientific 

journals; writing a thesis and successful defense the 

thesis 

741-571 วิทยานิพนธ ์

(Thesis)                                        18(0-54-0) 

คงเดิม 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ภิญโญชีพ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสตูรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างๆไรบ้าง 

หลักสูตรมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับความ

ต้องการของประเทศ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต

ทางด้านเทคโนโลยียางพารา ซึ่งตอบโจทย์ของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้มีการผลิตยางพาราได้มากกว่า

ภาคอื่นๆของประเทศ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างๆไรบ้าง 

หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของท้องถิ่น

ภาคใต้ เนื่องจากบัณฑิตของหลักสูตรจะมีความเข้าใจ

และมีความรู้ทางเทคโนโลยียางพารา จะสามารถท างาน

กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพารา 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและ

นอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

หลักสูตรมีความทันสมัย เนื่องจากมีการเพิ่มรายวิชา

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของโลก เช่น

รายวิชา 741-535 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและ

แม่พิมพ์ 741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ 74-552 ภาวะ

ผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

รายวิชาที่ เพิ่ มใหม่จะท าให้บัณฑิตมี โอกาสเพิ่ ม

ช่ อ งท างใน การป ระกอบ อาชี พ ได้  เช่ น อ าจ เป็ น
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ยางพาราขึ้นเอง 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและ

สังคม 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร และ

รายวิชา มีความสอดคล้องกันและสัมพันธ์กัน โดย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 

ความเข้าใจเชิ งลึกและทันสมัย โดยเน้น เทคโนโลยี

ยางพารา ซึ่งเนื้อหาสาระและรายวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตร

ได้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีรายวิชาที่เป็น

พื้นฐานของยางพารา การใช้สารเติมแต่งและขบวนการ

แปรรูปยางและพอลิเมอร์ และมีรายวิชาที่ทันสมัย ได้แก่ 

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรครอบคลุมวัตถุประสงค์ใน

การผลิตบัณฑิตที่ เน้นเทคโนโลยียางพารา บัณฑิตจะ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

และรายวิชาวิทยานิพนธ์ จะช่วยให้นักศึกษาคิด
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วิเคราะห์ วางแผนในการท าการทดลองได้และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้จริงได้ 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของบัณฑิตจากหลักสูตร

ควรเป็นอย่างไร 

คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตร ควรมีความรู้ 

ความสามารถด้านเทคโนโลยียางพารา สามารถออกแบบ

สูตรยาง เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 วัตถประสงค์ของหลักสูตร 

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสม 

8.3 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัด

หรือเพิ่มเติมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร)  

หลักสูตรได้เพิ่มเติมรายวิชาเลือกหลากหลาย และ

มีความทันสมัยแล้วตามข้อ 3 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคั ด เลื อกนั กศึ กษ า การสอบ  comprehensive 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) 

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน เช่น 

การคัดเลือก และเกณฑ์การจบการศึกษา มีความเหมาะสม 

8.5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

- เพื่อเพิ่มความเป็นนานาชาติ จึงควรมีรายวิชาที่

ใช้ภาษาอังกฤษ เช่นรายวิชาสัมมนา ที่มีการน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

- Format หั วข้อใน เล่มหลักสูตร วทม. และ 

ปร.ด. ไม่เหมือนกัน เช่น 2.1, 2.3 
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- หลั กสู ตรมี ก ารจั ด ให้ นั กศึ กษ าฝึ กทั กษ ะการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยในรายวิชาสัมมนาได้

ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 

1 ครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม

น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาขาติซึ่ง

ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ โดยเน้นให้นักศึกษา

น าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 

- หลักสูตรมีการตรวจสอบรูปแบบของเล่มหลักสูตรใหม่

อีกครั้ง และได้ด าเนินการแก้ไขตามรูปแบบของเล่ม

หลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ขอใหร้ะบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสตูรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างๆไรบ้าง 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตยางธรรมชาติได้

เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เรามีการ

แปรรูปในประเทศเพียง 15% ของปริมาณยางธรรมชาติ

ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้ ในส่วนที่เหลืออีก 85% 

เราส่งออกเป็นวัตถุดิบให้ต่างประเทศน าไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยในการแปรรูปจะน าไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ยางล้อประเทศต่าง ๆ ประมาณ 65%, 30% 

จะถูกน าไปแปรรูปเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง เช่น ถุง

มือยางและถุงยางอนามัย เป็นต้น และอีก 5% เป็นส่วนที่

น าไปท าเป็นยางทางวิศวกรรมต่าง ๆ  

รัฐบาลได้พยายามผลักดัน ให้มีการแปรรูปยาง

ธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผล

หลัก ๆ คือ ช่วยส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศให้

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางธรรมชาติในประเทศมี

ราคาสูงขึ้นและการแปรรูปยางธรรมชาติ จะช่วยสร้างงาน

สร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากข้ึน  

ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีพอลิเมอร์จึงมีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการที่จะช่วยอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราให้

มากยิ่งขึ้น โดยผมคิดว่าในส่วนของหลักสูตรควรที่จะ

พัฒนาไปใน 2 ทิศทางด้วยกันคือ เทคโนโลยีพอลิเมอร์

ส าหรับยางแห้ง เช่น RSS3 และ STR20 ในการแปรรูป

เป็นยางล้อรถยนต์และยางเพื่อการอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

และส่วนที่ 2 คือ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ส าหรับน้ ายางใน

การแปรรูปเป็นถุงมือยาง, ถุงยางอนามัยและหมอนยาง

เป็นต้น ซึ่งในหลักสูตรวิชาได้มีการรายละเอียดเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทั้ง 2 ไว้แล้ว 

ดังนั้นในเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับความ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต้องการของประเทศที่มีมุ่งเพื่อการแปรรูปยางธรรมชาติ

ได้อย่างถูกต้อง 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างๆไรบ้าง 

ตามที่ได้กล่าวถึงการแปรรูปยางในอุตสาหกรรมได้

แบ่งเป็น 2 ประเภททหลัก ๆ คืออุตสาหกรรมที่ใช้ยาง

แห้งและอุตสาหกรรมที่ใช้น้ ายาง อุตสาหกรรมที่ใช้ยาง

แห้งเช่นยางล้อและยางเพื่อการอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมี

ขบวนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น Carbon 

black, ไนลอน , ยางสังเคราะห์ , Steel cord และเคมี

ต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบในการแปรรูปยาง ซึ่งแหล่งผลิต

ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบกับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลากร 

นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคกลางยังสามารถที่จะหายาง

ธรรมชาติได้จากภาคตะวันออก ท าให้โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางแห้งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลางเป็นหลัก 

ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ ายาง ซึ่งต้องใช้น้ ายางสดในการ

แปรรูปก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก ดังนั้นถ้าหากว่าดู

ในส่วนของอุตสาหกรรมที่หนาแน่นในภาคใต้ เทคโนโลยี

เก่ียวกับน้ ายางจะเหมาะสมส าหรับพื้นที่ภาคใต้มากกว่า 

แต่ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียาง

แห้งก็ยังมีความต้องการอยู่ ซึ่งในประเทศไทยยังคงมีความ

ต้องการบุคคลากรดังกล่าวอยู่เป็นจ านวนมาก เช่นกัน 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและ

นอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีทีผ่่านมา อุตสาหกรรมยาง

เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักการ

แปรรูปที่ไม่แตกต่างไปจากที่ผ่านมามากนัก ลักษณะของ
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หลักสูตรมีการบริหารจัดการงานวิจัยของหลักสูตรโดย

จัดท าแผนที่น าทางการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

ซึ่ งก าหนดประเด็นวิจัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การแปรรูปจะยังคงใช้หลักการเดิม ๆ เป็นหลัก แต่ที่มี

การเปลี่ยนแปลงมาก 2 อย่างคือ ลักษณะของเครื่องจักร

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาให้สามารถเพิ่มความเร็วใน

การผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น และสารเคมีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา

เพื่อน าเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถที่จะ

พัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  

การศึกษาเรียนรู้ในหลักการพื้นฐานของพอลิเมอร์

ยังคงมีความส าคัญเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อใน

อนาคต แต่การที่ จะต้องศึกษาถึงเคมีตั วใหม่  ๆ ที่

บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ ได้ท าการวิจัยพัฒนา เพื่อให้ตอบ

โจทย์ส าหรับอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

หลาย ๆ ครั้งในภาคการศึกษาอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วเหมือนภาคอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิต

และพัฒนาจะน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาน าเสนออย่างต่อเนื่อง  

ดั ง นั้ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ อ า จ จ ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ

ภาคอุตสาหกรรมน่าจะเป็นแนวโน้มของการศึกษา

สมัยใหม่ เพราะนักศึกษาจะได้เห็นความต้องการที่แท้จริง

ของภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถน ามาเป็นโจทยใ์นการท า

วิทยานิพนธ์ได้ และการค้นคว้าวิจัยในวิทยานิพนธ์ก็จะ

เป็นเสมือนการตอบโจทย์ที่แท้จริง สามารถน าไปปฏิบัติ

ได้ ที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายว่าเรามีงานวิจัยมากมายที่

ไม่ได้ น ามาใช้งานจริง หรือหลาย ๆ งานวิจัยที่ได้ท าไว้

แล้วควรที่จะได้น ามาต่อยอด กลับถูกวางทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์ 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนในเนื่องหาและ

หัวข้อที่ส าคัญอย่างครบถ้วนแล้ว 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

เนื่ องจากทางคณ ะฯ  เป็นผู้ เชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกับ 

พอลิ เมอร์ยางที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้นการผลิต

บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคสังคม ประเด็นวิจัยจะ

ถูกใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลที่

ได้จากงานวิจัยมีการผลักดันให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
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เทคโนโลยียางจึงมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคม 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

ในพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางเป็นจ านวน

มาก การที่ เราสามารถสร้างบุ คคลากรที่ มี ความรู้

ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีพอลิเมอร์ยางจึงมีความ

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างยิ่ง ไม่

เฉพาะในส่วนของภาคใต้เท่านั้น รวมถึงประเทศไทยที่เร่ิม

มีการผลิตยางกันแพร่หลายในทุกพื้นที่เพิ่มมากข้ึน 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

ตามหลักสูตรในส่วนของรายวิชาต่าง ๆ สามารถ

ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเฉพาะ

ในส่วนของวิทยานิพนธ์ที่ควรจะต้องเน้นความสามารถใน

การน าไปใช้จริง  ๆ ได้  ซึ่ งจะช่วยเสริมสร้างทักษะ

นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในการท างานจริงได้ด้วย 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา

ความรู้เฉพาะทาง 

      5  ใช่        ไม่ใช่ 

ในหลักสูตรมีวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถที่จะเลือก

เรียนในแต่ละหมวดวิชาที่เหมาะสมกับการท างานหรือ

งานวิจัยที่สนใจ ดังนั้นนักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาสามารถที่จะปรับเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

โดยเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ผมคิดว่าน่าจะ

ครบถ้วนแล้ว แต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงแล้วเราไม่

สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่องได้ ในปัจจุบันการ

เรียนรู้ที่มีความลึกในเร่ืองที่ท างานวิจัยมีความจ าเป็นมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องและการ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละคนที่อาจจะมี
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ที่สร้างความหลากหลาย

ของการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความ

เชี่ยวชาญตามความถนัดและความสนใจ 
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เป้าหมายและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด 

ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า เทคโนโลยีพอลิเมอร์

ยางที่ ผ่ านมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ายังอยู่บน

หลักการเดิมที่มีอยู่  ดังนั้นในส่วนของเนื้อหาวิชาได้

ครอบคลุมหลักการทั้งหมดแล้ว เพียงแต่ว่าในปัจจุบันมี

ก า รน า ส าร เค มี ช นิ ด ให ม่  ๆ  เข้ า ม าป ระก อบ ใน

กระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้

เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่

ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในรายวิชา

ต่าง ๆ ที่มีครอบคลุมอยู่แล้ว 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของบัณฑิตจากหลักสูตร

ควรเป็นอย่างไร 

เนื่องจากงานในลักษณะของเทคโนโลยีพอลิเมอร์เป็น

งานที่ต้องมีการค้นคว้าและวิจัย ดังนั้นจึงต้องเป็นบุคคลที่

ชอบการท างานเกี่ยวกับการวิจัย ช่างสังเกตและติดตาม

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ นอกจากการท างานวิจัยแล้วความสามารถ

ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถที่จะใช้ได้ในการ

ผลิตก็ถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะในหลาย ๆ 

งานวิจัยสิ่งที่ไม่ประสพความส าเร็จก็คือการที่ไม่สามารถ

น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้จริง 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 วัตถประสงค์ของหลักสูตร 

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรถือว่าดีอยู่

แล้ว มีความชัดเจน ครอบคลุมเป้าหมายที่เหมาะสม 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

ในส่วนโครงสร้างของหลักสูตร มีความคล่องตัว 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจหรือนักศึกษาแตล่ะ

คนได้ดีอยู่แล้ว 

8.3 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัด

หรือเพิ่มเติมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร)  
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ในรายวิชาตามหลักสูตรถือว่ามีความครบถ้วนอยู่

แล้ว แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมควรที่จะมีการน าเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมจริง เพื่อให้นักศึกษาที่

ก าลังศึกษาอยู่ได้มีความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในอนาคต 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคั ด เลื อกนั กศึ กษ า  การสอบ  comprehensive 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) 

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนท าได้ดี

อยู่แล้ว แต่จุดที่ส าคัญที่สุดคือการตั้งหัวข้อของการท า

วิทยานิพนธ์ที่ควรที่สามารถน าไปใช้ได้จริง วิทยานิพนธ์ที่

ไม่ได้ถูกน าไปใช้จริงถือเป็นการลงทุนลงแรงที่สูญเปล่า 

8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ไม่มี 

หลักสูตรก าหนดการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้แผนที่

น าทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลลัพธ์ที่ได้คือองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี 

 

 

 

จากการที่หลักสูตรมีการก าหนดการบริหารจัดการ

งานวิจัยโดยใช้แผนที่น าทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ ท าให้ผลลัพธ์งานวิจัยที่ เกิดขึ้นมีโอกาสน าไปใช้

ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Engineering) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-221 Additives for Rubbers I                                                                          2(2-0-4) 

741-222 Additives for Rubbers II                                                                         2(2-0-4) 

741-230 Polymer Chemistry                                                                               3(2-0-6) 

741-251 Polymer Chemistry Laboratory                                                               1(0-3-0) 

741-332 Polymer Composites                                                                            2(2-0-4) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                        1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                       300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                      36(0-36-0) 

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 

741-510 Polymer Synthesis                                                                               2(1-3-4) 

741-533 Polymer Nanocomposites                                                                     2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                           1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                           1(0-2-1) 

741-570 Thesis                                                                                           36(0-108-0) 

741-571 Thesis                                                                                             18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                    2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                             1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                            1(0-2-1) 

741-793 Thesis                                                                                            48(0-144-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-510 Polymer Synthesis                                                                                2(1-3-4) 

741-533 Polymer Nanocomposites                                                                     2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                           1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                           1(0-2-1) 

741-570 Thesis                                                                                            36(0-108-0) 
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741-571 Thesis                                                                                             18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Lopattananon, N., Walong, A., Kaesaman, A. and Sakai, T. 2019. Mechanical, thermal and 

fire retardant characteristics of NR/PP/ATH thermoplastic vulcanizates. Walailak Journal of 

Science and Technology, 16 (10), 723-737. 

2. Thongnuanchan, B., Nantayos, W., Lopattananon, N., Rattanapan, S., Thitithammawong, 

A. and Nakason, C. 2019. New thermoplastic vulcanizate based on acetoacetoxy functionalized 

natural rubber/polyamide12 blend filled with carbon black. Journal of Polymers and the 

Environment, 27(8), 1807-1820. 

3. Ninjan, R., Thongnuanchan, B., Lopattananon, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. 

2019. Ambient curable latex films and adhesives based on natural rubber bearing acetoacetoxy 

functionality. Polymers for Advanced Technologies, 30(3), 598-607. 

4. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kalkornsurapranee, E., Lopattananon, N. and 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, 

26(7), 3069-3085. 

5. Lopattananon, N., Walong, A. and Sakai, T. 2018. Influence of incorporation methods of 

ATH on microstructure, elastomeric properties, flammability, and thermal decomposition of 

dynamically vulcanized NR/PP blends. Journal of Applied Polymer Science, 135, 46231 (1-12).   

6. Lopattananon, N., Julyanon, J., Masa, A. and Thongnuanchan, B. 2018. Effect of the 

addition of ENR on foam properties of EVA/NR/clay nanocomposites. International Polymer 

Processing, 33, 42-51.   

7. Masa, A., Saito, H., Sakai, T. and Kaesaman, A. and Lopattananon, N. 2017. Morphological 

evolution and mechanical property enhancement of natural rubber/polypropylene blend 

through compatibilization by nanoclay. Journal of Applied Polymer Science, 134, 44574 (1-14).   

8. Jarnthong, M., Peng, Z., Lopattananon, N. and Nakason, C. 2017. Nanosilica-reinforced 

epoxidized natural rubber nanocomposites: Effect of epoxidation level on morphological and 

mechanical properties. Polymer Composites, 38, 1151-1157.   

9. Lopattananon, N., Walong, A., Kaesaman, A. and Seadan, M. 2016. Effect of MAH-g-PP on 

the performance of ATH filled NR/PP thermoplastic vulcanizates. Journal of Rubber Research, 

19, 243-260.   

10. Masa, A., Saito, R., Saito, H., Sakai, T., Kaesaman, A. and Lopattananon, N. 2016. 

Phenolic resin-crosslinked natural rubber/clay nanocomposites: Influence of clay loading and 
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interfacial adhesion on strain-induced crystallization behavior. Journal of Applied Polymer 

Science, 133, 43214 (1-11), DOI: 10.1002/app.43214.   

11. Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes W. K. and Noordermeer, J. W. M. 2016. 

Compatibilization of silica-filled natural rubber compounds by combined effects of functionalized low 

molecular weight rubber and silane. Journal of Elastomers and Plastic, 48, 145-163.   

12. Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, W. K. and Noordermeer J. W. M. 

2016. Compatibilisation of silica-filled natural rubber compounds by functionalised low 

molecular weight polymer. Journal of Rubber Research, 19, 28-42.   

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

2.3 หนังสือ ต ารา  

 1. ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ พอลิเมอร์เชิงประกอบ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2562 ISBN 978-616-497-936-9 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ซีตีไซยีดะห์   สายวารี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Elastomer Technology and Engineering) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-111 Introduction to Rubber Technology                                                          2(2-0-4) 

741-223 Rubber Materials I                                                                                  2(2-0-4) 

741-251 Polymer Chemistry Laboratory                                                                 1(0-3-0) 

741-323 Rubber Chemistry                                                                                   2(2-0-4) 

741-343 Latex Technology Laboratory                                                                   1(0-3-0) 

741-410 Progress of Rubber Technology                                                                 2(2-0-4) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                           1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                          300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

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 

741-544 Rubber Recycling Technology                                                                   2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                              1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                              1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                                18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                        2(2-0-4) 
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741-782 Special Topic II                                                                                       2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                                1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                              1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                              48(0-144-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-544 Rubber Recycling Technology                                                                   2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                              1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                              1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                                18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Saiwari, S., Yusoh, B. and Thitithammawong, A. 2019. Recycled rubber from waste of 

natural rubber gloves blending with polypropylene for preparation of thermoplastic vulcanizates 

compatibilized by maleic anhydride. Journal of Polymers and the Environment, 27(5), 1141-1149. 

2. Dierkes, W.K., Dijkhuis, K., Hoek, H.V., Noordermeer, J.W.M., Reuvekamp, L.A.E.M., Saiwari, 

S. and Blume, A. 2019.Designing of cradle-to-cradle loops for elastomer products. Plastics, 

Rubber and Composites, 48(1), 3-13.  

3. Saiwari, S., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2019. CHAPTER 8: Recycling of 

Individual Waste Rubbers. RSC Green Chemistry, 2019-January (59), 186-232. 

4. Thitithammawong, A., Chuycherd, N., Leekharee, S. and Saiwari, S. 2019. Mechanical, 

morphological, and luminescent properties of strontium phosphorescent filler-filled NR/PP/PEC 

blends as affected by processing design. Journal of Elastomers and Plastics, Article in press, 

DOI:  10.1177/0095244319854149.  

5. Saiwari, S., Waesateh, K., Worlee, A., Hayeemasae, N. and Nakason, C. 2019. Effects of 

devulcanization aid on mechanical and thermal properties of devulcanized rubber/virgin 

natural rubber blends. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 72(5), 35-41. 

6. Sripornsawat, B., Saiwari, S. and Nakason, C. 2018 Thermoplastic vulcanizates based on 

waste truck tire rubber and copolyester blends reinforced with carbon black. Waste 

Management, 79, 638-646. 

7. Waesateh, K., Saiwari, S., Ismail, H., Othman, N., Soontaranon, S. and Hayeemasae, N. 

2018. Features of crystallization behavior of natural rubber/halloysite nanotubes composites 

using synchrotron wide-angle X-ray scattering. International Journal of Polymer Analysis and 

Characterization, 23, 260-270. 
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8. Sripornsawat, B., Saiwari, S., Pichaiyut, S. and 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. 

9. Saiwari, S., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2016. Efficient de-vulcanization of 

sulfur-vulcanized SBR [Article@Effiziente Devulkanisation von schwefelvernetztem SBR].  

Gummi, Fasern, Kunststoffe, 69, 706-713. 

10. Saiwari, S., van Hoek, J.W., Dierkes, W.K., Reuvekamp, L.E.A.M., Heideman, G., Blume, A. 

and Noordermeer, J.W.M. 2016. Upscaling of a batch de-vulcanization process for ground car 

tire rubber to a continuous process in a twin screw extruder. Materials, 9, Article no. 724. DOI: 

10.3390/ma9090724 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

3. อาจารย์ ดร. สุบฮาน สาและ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

Ph.D. (Innovative Materials) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-111 Introduction to Rubber Technology                                                          2(2-0-4) 

741-211 Rubber Processing                                                                                  3(3-0-6) 

741-241 Rubber Technology Laboratory II                                                              2(0-6-0) 

741-341 Rubber Technology Laboratory II                                                              3(0-6-0) 

741-436 Thermoplastic Elastomers                                                                        2(2-0-4) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                           1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                          300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

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 

741-530 Rubber and Plastic Materials                                                                    2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                              1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                              1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                                18(0-54-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-530 Rubber and Plastic Materials                                                                    2(2-0-4) 
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741-536 Smart Polymers                                                                                      2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                              1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                              1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                                18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Salaeh, S., Kongjan, P., Panphon, S., Hemmanee, S., Reungsang, A. and Jariyaboon, R. 2019. 

Feasibility of ABE fermentation from Rhizoclonium spp. hydrolysate with low nutrient 

supplementation. Biomass and Bioenergy, 127, Article no. 105269, DOI: 

10.1016/j.biombioe.2019.105269 

2. Salaeh, S., Cassagnau, P., Boiteux, G., Wießner, S. and Nakason, C. 2018. Thermoplastic 

vulcanizates based on poly(vinylidene fluoride)/Epoxidized natural rubber blends: Effects of 

phenolic resin dosage and blend ratio. Materials Chemistry and Physics, 219, 222-232. 

3. Salaeh, S., Banda, T., Pongdong, V., Wießner, S., Das, A. and Thitithammawong, A. 2018. 

Compatibilization of poly(vinylidene fluoride)/natural rubber blend by poly(methyl 

methacrylate) modified natural rubber. European Polymer Journal, 107, 132-142. 

4. Salaeh, S., Boiteux, G., Cassagnau, P. and Nakason, C. 2018. Conductive elastomer 

composites with low percolation threshold based on carbon black/epoxidized natural rubber 

composites and their mechanical properties. Polymer Composites, 39, 1835-1844. 

5. Salaeh, S., Boiteux, G., Cassagnau, P. and Nakason, C. 2017 Dynamically cured 

poly(vinylidene fluoride)/epoxidized natural rubber blends filled with ferroelectric ceramic 

barium titanate. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 93, 107-116. 

6. Salaeh, S., Kovacic, M., Kosir, D., Kusic, H., Stangarc, U.L., Dionysiou, D.D. and Bozic, A.L. 

2017. Reuse of TiO2-based catalyst for solar driven water treatment; thermal and chemical 

reactivation. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 333, 117-129. 

7. Kovacic, M., Salaeh, S., Kusic, H., Suligoj, A., Kete, M., Fanetti, M., Stangar, U.L., Dionysiou, 

D.D. and Bozic, A.L. 2016 Solar-driven photocatalytic treatment of diclofenac using immobilized 

TiO2-based zeolite composites. Environmental Science and Pollution Research, 23, 17982-17994. 

8. Salaeh, S., Perisic, D.J., Biosic, M., Kusic, H., Babic, S., Stangarc, U.L., Dionysiou, D.D. and 

Bozic, A.L. 2016. Diclofenac removal by simulated solar assisted photocatalysis using TiO2-

based zeolite catalyst; Mechanisms, pathways and environmental aspects. Chemical 

Engineering Journal, 304, 289-302. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 
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4. รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แกสมาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-221 Additives for Rubbers I                                                                           2(2-0-4) 

741-222 Additives for Rubbers II                                                                           2(2-0-4) 

741-342 Rubber Technology Laboratory 3                                                             2(0-6-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                         6(0-36-0) 

741-446 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 

741-531 Additives for Rubbers and Plastics                                                           2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                            1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                             1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                               18(0-54-0) 

741-791 Thesis                                                                                             36(0-108-0) 

741-793 Thesis                                                                                             48(0-144-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-531 Additives for Rubbers and Plastics                                                           2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                            1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                             1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                               18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Lopattananon, N., Walong, A., Kaesaman, A. and Sakai, T. 2019. Mechanical, thermal and 

fire retardant characteristics of NR/PP/ATH thermoplastic vulcanizates. Walailak Journal of 

Science and Technology, 16 (10), 723-737. 

2. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. 2018. 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, 

58 (9), 1610-1618. 
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3. Adair, A., Kaesaman, A. and Klinpituksa, P. 2017. Superabsorbent materials derived from 

hydroxyethyl cellulose and bentonite: Preparation,characterization and swelling capacities. 

Polymer Testing, 64, 321-329. 

4. Boontawee, H., Nakason, C., Kaesaman, A., Thitithammawong, A. and Chewchanwuttiwong, 

S. 2017. Benzyl esters of vegetable oils as processing oil in carbon black–filled SBR 

compounding: chemical modification, characterization, and performance. Advances in Polymer 

Technology, 36 (3),  320-330. 

5. Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P. and Nakason, C. 2017. Effects of multi-walled 

carbon nanotubes and conductive carbon black on electrical, dielectric, andmechanical 

properties of epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 38 (6), 1031-1042. 

6. Matchawet, S., Kaesaman, A., Vennemann, N., Kumerlӧwe, C. and 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. Industrial and Engineering Chemistry Research, 56 (13), 3629-3639. 

7. Matchawet, S., Kaesaman, A., Vennemann, N., Kumerlӧwe, C. and Nakason, C. 2017.Effects 

of imidazolium ionic liquid on cure characteristics, electrical conductivity and other related 

properties of epoxidized natural rubber vulcanizates. European Polymer Journal, 87, 344-359. 

8. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. 2017. Synthesis of modified 

natural rubber with grafted poly(acetoacetoxyethyl methacrylate-co-methylmethacrylate) and 

performance of derived adhesives with GTA crosslinker. Polymer Engineering and Science, 

Article in Press, DOI:  10.1002/pen.24750 

9. Masa A., Saito H., Sakai T., Kaesaman A. and Lopattananon N. 2017. Morphological 

evolution and mechanical property enhancement of natural rubber/polypropylene blend 

through compatibilization by nanoclay. Journal of Applied Polymer Science, 134(10), 44574, 

DOI: 10.1002/app.44574. 

10. Matchawet S., Kaesaman A., Bomlai P. and Nakason, C. 2016. Electrical, dielectric, and 

dynamic mechanical properties of conductive carbon black/epoxidized natural rubber 

composite. Journal of Composite Materials, 50(16), 2191-2202. 

11. Masa A., Saito R., Saito H., Sakai T., Kaesaman A. and Lopattananon A. 2016. Phenolic 

resin-crosslinked natural rubber/clay nanocomposites: Influence of clay loading and interfacial 

adhesion on strain-induced crystallization behavior. Journal of Applied Polymer Science, 

133(12), 43214, DOI: 10.1002/APP.43214. 
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12. Sasdipan K., Kaesaman A., Kummerlöwe C., Vennemann N. and Nakason C. 2016. 

Recyclability of novel dynamically cured copolyester/epoxidized natural rubber blends. 

Journal of Material Cycles and Waste Management. 18(1), 156-167. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ ์สหกะโร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Science and Technology) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-230 Polymer Chemistry                                                                                3(3-0-6) 

741-231 Polymer Characterization                                                                        2(2-0-4) 

741-252 Polymer Characterization Laboratory                                                        1(0-3-0) 

741-321 Rubber Materials II                                                                                 2(2-0-4) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                         6(0-36-0) 

741-410 Progress in Rubber Technology                                                               2(2-0-4) 

741-446 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 

741-510 Polymer Synthesis                                                                                 2(1-3-4) 

741-511 Instrumental Analysis of Polymers                                                           2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                               18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                     2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                             1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                            1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                            48(0-144-0) 

741-791 Thesis                                                                                            36(0-108-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-510 Polymer Synthesis                                                                                2(1-3-4) 

741-511 Instrumental Analysis of Polymers                                                          2(2-0-4) 
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741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Fathurrohman, M.I., Rugmai, S., Hayeemasae, N. and Sahakaro, K. 2019. Dispersion and properties 

of natural rubber-montmorillonite nanocomposites fabricated by novel in situ organomodified and 

latex compounding method. Polymer Engineering and Science, 59(9), 1830-1839. 

2. Hayichelaeh, C., Reuvekamp, L.A.E.M., Dierkes, W.K., Noordermeer, J.W.M. and Sahakaro, K. 

2019. Silanization efficiency of silica/silane in dependence of amines in natural rubber-based 

tire compounds. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 548(1), Article no. 

012001, DOI: 10.1088/1757-899X/548/1/012001. 

3. Aini, N.A.M., Othman, N., Hussin, M.H., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. 2019. 

Hydroxymethylation-modified lignin and its effectiveness as a filler in rubber composites. 

Processes, 7(5), Article no. 315, DOI: 10.3390/pr7050315. 

4. Sattayanurak, S., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, W.K., Reuvekamp, L.A.E.M., Blume, 

A. and Noordermeer, J.W.M. 2019. Synergistic effect by high specific surface area carbon black 

as secondary filler in silica reinforced natural rubber tire tread compounds. Polymer Testing, 

Article in press, DOI: 10.1016/j.polymertesting.2019.106173. 

5. Sattayanurak, S., Noordermeer, J.W.M., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, W.K. and 

Blume, A. 2019. Silica-Reinforced Natural Rubber: Synergistic Effects by Addition of Small 

Amounts of Secondary Fillers to Silica-Reinforced Natural Rubber Tire Tread Compounds. 

Advances in Materials Science and Engineering, Article no. 5891051, DOI: 

10.1155/2019/5891051. 

6. Sengloyluan, K., Noordermeer, J.W.M., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Blume, A. 2018. 

Improvement of natural rubber/silica interaction by silane grafting of the polymer. Rubber 

World, 259(3), 17-21. 

7. Hayichelaeh, C., Reuvekamp, L.A.E.M., Dierkes, W.K., Blume, A., Noordermeer, J.W.M. and Sahakaro, 

K. 2018.  Enhancing the silanization reaction of silica-silane system by different amines in model and 

practical silica-filled rubber compounds. Polymers. 10(6), 584, DOI: 10.3390/polym10060584 

8. Hayichelaeh, C., Reuvekamp, L.A.E.M., Dierkes, W.K., Blume, A., Noordermeer, J.W.M. and 

Sahakaro, K. 2018.  Promoting interfacial compatibility of silica-reinforced natural rubber tire 

compounds by aliphatic amine. Rubber Chemistry and Technology, 91(2), 433-452.  
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9. Hayichelaeh, C., Reuvekamp, L.A.E.M., Dierkes, W.K., Blume, A., Noordermeer, J.W.M. and 

Sahakaro, K. 2017.  Reinforcement of natural rubber by silica/silane in dependence of different 

amine types. Rubber Chemistry and Technology, 90(4), 651-666.   

10. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2017. Silane grafted 

natural rubber and its compatibilization effect on silica-reinforced rubber tire compounds. 

Express Polymer Letters, 11(12), 1003-1022. 

11. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2016.  Reduced ethanol 

emissions by a combination of epoxidized natural rubber and silane coupling agent for silica-

reinforced natural rubber-based tire treads.  Rubber Chemistry and Technology, 89(3), 419-435.     

12. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2016. Synergistic 

effects in silica-reinforced natural rubber compounds compatibilized by ENR in combination 

with different silane coupling agent types, Journal of Rubber Research, 19(3), 170-189.    

13. Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2016.  Factors 

influencing the flocculation process in silica-reinforced natural rubber compounds. Journal of 

Elastomers and Plastics. 48(5), 426-441.  

14. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 2016. 

Reinforcement efficiency of silica in dependence of different types of silane coupling agents in 

natural rubber-based tire compounds, KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 69(5), 44-52.  

15. Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 

2016. Compatibilization of silica-filled natural rubber compounds by functionalized low 

molecular weight polymer. Journal of Rubber Research, 19(1), 28-42.  

16. Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, W.K. and Noordermeer, J.W.M. 

2016.  Compatibilization of silica-filled natural rubber compounds by combined effects of 

functionalized low molecular weight rubber and silane.  Journal of Elastomers and Plastics, 

48(2), 145-163. 

17. Toh-ae, P., Junhasavasdikul, B., Lopattananon, N. and Sahakaro, K.  2016. Mechanical 

properties and stability towards heat and UV irradiation of natural rubber/nanotitanium dioxide 

composites. Procedia Chemistry, 19, 139-147. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

2.3 หนังสือ ต ารา 

1. Sahakaro K. 2016. Chapter 3 Mechanism of reinforcement using nanofillers in rubber 

nanocomposites. In Progress in Rubber Nanocomposites. S. Thomas and H.J. Maria, editors, 

Woodhead Publishing, Oxford, UK. ISBN 978-0-08-100409-8 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Polymer Technology) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-211 Rubber Processing                                                                                  3(3-0-6) 

741-311 Rubber Product                                                                                    3(3-0-6) 

741-324 Rubber Compounding                                                                           2(2-0-4) 

741-342 Rubber Technology Laboratory III                                                           2(0-6-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

741-434 Colloid Chemistry                                                                                  2(2-0-4) 

741-446 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) 

741-480 Industrial Mechanic Skill Laboratory                                                         1(0-3-0) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

741-530 Rubber and Plastic Materials                                                                   2(2-0-4) 

741-540 Processing of Rubbers and Plastics                                                           3(2-3-4) 

741-541 Testing of Rubbers and Plastics                                                               3(2-3-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                            1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                             1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                               18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                     2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                             1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                            1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                            48(0-144-0) 

741-791 Thesis                                                                                            36(0-108-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-530 Rubber and Plastic Materials                                                                  2(2-0-4) 

741-540 Processing of Rubbers and Plastics                                                          3(2-3-4) 

741-541 Testing of Rubbers and Plastics                                                               3(2-3-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 
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741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Saetung, A., Rungvichaniwat, A., Tsupphayakorn-ake, P., Bannob, P., Tulyapituk, T. and 

Saetung, N. 2016. Properties of waterborne polyurethane films: effects of blend formulation 

with hydroxyl telechelic natural rubber and modified rubber seed oils. Journal of Polymer 

Research, 23(62), Article no. 264, DOI: 10.1007/s10965-016-1160-9. 

2. Pakhathirathien, C., Pearuang, K., Rungvichaniwat, A., Kaesaman, A. and Nakason, C. 2016. 

A comparative study of stearyl aromatic esters and aromatic oil as processing aids in natural 

rubber compounds. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(5), 501-506.  

3. Siriwong, S., Rungvichaniwat, A., Klinpituksa, P., Musa, K.H. and Abdullah, A. 2016. 

Quantitative analysis of natural antioxidant remaining in various natural rubber types. Journal 

of Polymer Materials, 33, 173-179.   

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-324 Rubber Chemistry                                                                                  2(2-0-4) 

741-325 Rubber Blends                                                                                      2(2-0-4) 

741-331 Polymer Characterization                                                                        2(2-0-4) 

741-352 Polymer Characterization Laboratory                                                        1(0-3-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                         6(0-36-0) 

741-436 Thermoplastic Elastomers                                                                      2(2-0-4) 

741-446 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 

741-511 Instrumental Analysis of Polymers                                                           2(2-0-4) 

741-534 Thermoplastic Elastomers                                                                      2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 
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741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                     2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                             1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                            1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                            48(0-144-0) 

741-791 Thesis                                                                                            36(0-108-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-511 Instrumental Analysis of Polymers                                                          2(2-0-4) 

741-534 Thermoplastic Elastomers                                                                     2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Thongnuanchan, B., Nantayos, W., Lopattananon, N., Rattanapan, S., Thitithammawong, A. 

and Nakason, C. 2019. New Thermoplastic Vulcanizate Based on Acetoacetoxy Functionalized 

Natural Rubber/Polyamide12 Blend Filled with Carbon Black. Journal of Polymers and the 

Environment, 27(8), 1807-1820. 

2. Thitithammawong, A., Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Kalkornsurapranee, E. 

2019. Curing characteristics and kinetics of EPDM and EOC compounds in co-vulcanization as blend. 

Journal of Applied Polymer Science, 136 (23), Article no. 47613, DOI: 10.1002/app.47613.  

4.Thitithammawong, A., Chuycherd, N., Leekharee, S. and Saiwari, S. 2019. Mechanical, 

morphological, and luminescent properties of strontium phosphorescent filler-filled NR/PP/PEC 

blends as affected by processing design. Journal of Elastomers and Plastics, Article in press, 

DOI:  10.1177/0095244319854149.  

5. Salaeh, S., Banda, T., Pongdong, V., Wießner, S., Das, A. and Thitithammawong, A. 2018. 

Compatibilization of poly(vinylidene fluoride)/natural rubber blend by poly(methyl 

methacrylate) modified natural rubber. European Polymer Journal, 107, 132-142.   

6. Kalkornsurapranee E., Yung-Aoon, W., Thongnuanchan B., Thitithammawong, A., Nakason, 

C. and Johns, J. 2018. Influence of Grafting Content on the Properties of Cured Natural Rrubber 
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Grafted with PMMAs using Glutaraldehyde as a Cross-linking Agent. Advances in Polymer 

Technology, 37, 1478-1485. 

7. Sookyung, U., Thitithammawong, A., Nakason, C., Pakhathirathien, C., Thaijaroen, W. 2018. 

Effects of Cashew Nut Shell Liquid and Its Decarboxylated Form on the Properties of Natural 

Rubber. Journal of Polymers and the Environment, 26, 3451-3457.   

8. Pongdong, W., Kummerlöwe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and  Nakason, C. 

2018. A Comparative Investigation of Rice Husk Ash and Siliceous Earth as Reinforcing Fillers in 

Dynamically Cured Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic. Journal of 

Polymers and the Environment, 26, 1145-1159.   

9. Pongdong, W., Kummerlöwe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. 

2018. A comparative study of rice husk ash and siliceous earth as reinforcing fillers in 

epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 39, 414-426.   

10. Boontawee, H., Nakason, C., Kaesaman, A., Thitithammawong, A. and Chewchanwuttiwong, 

S. 2017. Benzyl Esters of Vegetable Oils as Processing Oil in Carbon Black–Filled SBR 

Compounding: Chemical Modification, Characterization, and Performance. Advances in Polymer 

Technology, 36, 320-330.   

11. Thongnuanchan, B., Rattanapan, S., Persalea, K., Thitithammawong, A., Pichaiyut, S. and 

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. 

12. Uthaipan, N., Jarnthong, M., Peng, Z., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and 

Thitithammawong, A. 2017. Effects of crosslinked elastomer particles on heterogeneous 

nucleation of isotactic PP in dynamically vulcanized EPDM/PP and EOC/PP blends. Journal of 

Polymer Research, 24, Article no. 118, DOI: 10.1007/s10965-017-1279-3.   

13. Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Vennemann, N., Nakason, C. and Thitithammawong, A. 

2017. Investigation of surface properties and elastomeric behaviors of EPDM/EOC/PP 

thermoplastic vulcanizates with different octene contents. Journal of Applied Polymer, 134, 

Article no. 44857, DOI: 10.1002/app.44857.    

14. Pongdong, W., Kummerlöwe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. 

2016. Property correlations for dynamically cured rice husk ash filled epoxidized natural 

rubber/thermoplastic polyurethane blends: Influences of RHA loading. Polymer Testing, 53, 245-256.   

15. Uthaipan, N., Jarnthong, M., Peng, Z., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Thitithammawong, 

A. 2016. Micro-scale morphologies of EPDM/EOC/PP ternary blends: relating experiments to 

predictive theories of dispersion in melt mixing, Material and Design, 100, 19-29.   

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
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- 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจ  ทองนวลจันทร์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Materials) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-230 Polymer Chemistry                                                                                3(2-0-6) 

741-232 Organic Chemistry for Rubber Technology                                                3(3-0-6) 

741-233 Organic Chemistry for Rubber Technology Laboratory                                1(0-3-0) 

741-251 Polymer Chemistry Laboratory                                                                1(0-3-0) 

741-325 Rubber Blends                                                                                      2(2-0-4) 

741-343 Latex Technology Laboratory                                                                  1(0-3-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

741-410 Progress of Rubber Technology                                                               2(2-0-4) 

741-436 Thermoplastic Elastomers                                                                      2(2-0-4) 

741-446 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 

741-513 Chemical Modifications of Natural Rubber                                                2(2-0-4) 

741-534 Thermoplastic Elastomers                                                                      2(2-0-4) 

741-541 Testing of Rubbers and Plastics                                                               3(2-3-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                     2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                             1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                             1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                             48(0-144-0) 

741-791 Thesis                                                                                             36(0-108-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-513 Chemical Modifications of Natural Rubber                                                2(2-0-4) 

741-534 Thermoplastic Elastomers                                                                      2(2-0-4) 
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741-541 Testing of Rubbers and Plastics                                                               3(2-3-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Thongnuanchan, B., Nantayos, W., Lopattananon, N., Rattanapan, S., Thitithammawong, A. 

and Nakason, C. 2019. New thermoplastic vulcanizate based on acetoacetoxy functionalized 

natural rubber/polyamide12 blend filled with carbon black. Journal of Polymers and the 

Environment, 27(8), 1807-1820.   

2. Ninjan, R., Thongnuanchan, B., Lopattananon, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. 

2019. Ambient curable latex films and adhesives based on natural rubber bearing Acetoacetoxy 

functionality. Polymers for Advanced Technologies, 30(3), 598-607. 

3. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. 2018. 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, 

58 (9), 1610-1618. 

4. Kalkornsurapranee, E., Yung-Aoon, W., Thongnuanchan, B., Thitithammawong, A., Nakason, 

C. and Johns, J. 2018. Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber 

grafted with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Advances in Polymer 

Technology, 37(5), 1478-1485. 

5. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kalkornsurapranee, E., Lopattananon, N. and 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, 26, 

3069-3085. 

6. Lopattananon, N., Julyanon, J., Masa, A. and Thongnuanchan, B. 2018. Effect of the 

addition of ENR on foam properties of EVA/NR/clay nanocomposites. International Polymer 

Processing, 33, 42-51.   

7. Kalkornsurapranee E., Yung-Aoon, W., Thongnuanchan B., Thitithammawong, A., Nakason, 

C. and Johns, J. 2018. Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber 

grafted with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Advances in Polymer 

Technology, 37, 1478-1485. 
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8. Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. 2018. 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, 58(9), 1610-1618. 

9. Thongnuanchan, B., Rattanapan, S., Persalea, K., Thitithammawong, A., Pichaiyut, S. and 

Nakason, C. 2017. Improving properties of natural rubber/polyamide12 blends through grafting of 

diacetone acrylamide functional group. Polymers for Advanced Technologies, 28, 1148-1155. 

10. Thongnuanchan, B., Ninjan, R. and Nakason, C. 2017. Acetoacetoxy functionalized natural 

rubber latex capable of forming cross-linkable film under ambient conditions. Iranian Polymer 

Journal, 26, 41-53. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Polymer Science) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-232 Organic Chemistry for Rubber Technology                                                3(3-0-6) 

741-233 Organic Chemistry for Rubber Technology Laboratory                                1(0-3-0) 

741-241 Rubber Technology Laboratory I                                                             2(0-6-0) 

741-310 Physical Testing of Rubbers                                                                    2(2-0-4) 

741-313 Rubber Physics                                                                                     2(2-0-4) 

741-321 Rubber Materials 2                                                                                2(2-0-4) 

741-341 Rubber Technology Laboratory II                                                             2(0-6-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

741-410 Progress of Rubber Technology                                                               2(2-0-4) 

471-412 Reinforcement of Rubber                                                                       2(2-0-4) 

741-446 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 

741-520 Physical Properties of Polymers                                                               2(2-0-4) 

741-533 Polymer Nanocomposites                                                                       2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 
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741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                      2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                              1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                             1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                             48(0-144-0) 

741-791 Thesis                                                                                             36(0-108-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-520 Physical Properties of Polymers                                                               2(2-0-4) 

741-533 Polymer Nanocomposites                                                                       2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. 2019. 

Interfacial interactions of silica and natural rubber enhanced by hydroxyl telechelic natural 

rubber as interfacial modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, Article in press, DOI: 

10.1002/vnl.21743. 

2. Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., 

Lagarde, F. and Daniel, P. 2017. The effect of percent hydrogenation and vulcanization system 

on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman spectroscopy. 

Polymer Degradation and Stability, 141, 58-68. 

3. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. 2017. 

Influence of filler type and loading on cure characteristics and vulcanisate properties of SBR 

compounds with a novel mixed vulcanisation system. Plastics, Rubber and Composites, 46 (3), 

137-145. 

4. Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., 

Lagarde, F., Edely, M. and Daniel, P. 2017. Raman investigation of thermoplastic vulcanizates 

based on hydrogenated natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing, 57, 107-114. 

5. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. 2016. 

Influence of accelerator/sulphur and co-agent/peroxide ratios in mixed vulcanisation systems 

on cure characteristics, mechanical properties and heat aging resistance of vulcanised SBR. 

Plastics, Rubber and Composites, 45(10), 436-444. 
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6. Saetung, N., Somjit, S., Thongkapsri, P., Tulyapitak, T. and Saetung, A. 2016. Modified 

rubber seed oil based polyurethane foams. Journal of Polymer Research, 23 (3), Article no. 

58(1-10), DOI: 10.1007/s10965-016-0959-8.  

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-232 Organic Chemistry for Rubber Technology                                                3(3-0-6) 

741-233 Organic Chemistry for Rubber Technology Laboratory                                1(0-3-0) 

741-241 Rubber Technology Laboratory I                                                              2(0-6-0) 

741-310 Physical Testing of Rubbers                                                                     2(2-0-4) 

741-341 Rubber Technology Laboratory II                                                             2(0-6-0) 

741-345 Analysis of Rubber and Rubber Chemicals Laboratory                                1(0-3-0)  

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

741-432 Polyurethane Technology                                                                      2(2-0-4) 

741-446 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 

741-531 Chemical Modifications of Natural Rubber                                                2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                      2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                              1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                             1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                             48(0-144-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-531 Chemical Modifications of Natural Rubber                                                2(2-0-4) 
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741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. 2019. 

Interfacial interactions of silica and natural rubber enhanced by hydroxyl telechelic natural 

rubber as interfacial modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, Article in press, DOI: 

10.1002/vnl.21743. 

2. Riyapan, D., Saetung, A. and Saetung, N. 2019. A novel rigid PU foam based on modified used 

palm oil as sound absorbing material. Journal of Polymers and the Environment, 27(8), 1693-1708. 

3. Sukhawipat, N., Saetung, N., Pilard, J.-F., Bistac, S. and Saetung, A. 2018. Synthesis and 

characterization of novel natural rubber based cationic waterborne polyurethane: Effect of 

emulsifier and diol class chain extender. Journal of Applied Polymer Science, 135 (3), Article 

no. 45715, DOI: 10.1002/app.45715. 

4. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. 2017. 

Influence of filler type and loading on cure characteristics and vulcanisate properties of SBR 

compounds with a novel mixed vulcanisation system. Plastics, Rubber and Composites, 46, 

137-145. 

5. Naebpetch, W., Nithi-Uthai, N., Saetung, A., Junhasavasdikul, B. and Kaewsakul, W. 2017. 

Utilisation of zinc dimethacrylate as coagent in sulfur-peroxide dual vulcanisation with different 

sulfur systems for styrene-butadiene rubber compounds. Journal of Rubber Research, 20, 71-86. 

6. Saetung, A., Rungvichaniwat, A., Tsupphayakorn-ake, P., Bannob, P., Tulyapituk, T. and 

Saetung, N. 2016. Properties of waterborne polyurethane films: effects of blend formulation 

with hydroxyl telechelic natural rubber and modified rubber seed oils. Journal of Polymer 

Research, 23, Article no. 264, DOI: 10.1007/s10965-016-1160-9.  

7. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. 2016. 

Influence of accelerator/sulphur and co-agent/peroxide ratios in mixed vulcanisation systems 

on cure characteristics, mechanical properties and heat aging resistance of vulcanised SBR. 

Plastics, Rubber and Composites, 45, 436-444. 

8. Saetung, N., Somjit, S., Thongkapsri, P., Tulyapitak, T. and Saetung, A. 2016. Modified 

rubber seed oil based polyurethane foams. Journal of Polymer Research, 23, Article no. 58(1-

10), DOI: 10.1007/s10965-016-0959-8. 
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9. Sukhawipat, N., Saetung, N. and Saetung, A. 2016. Synthesis of novel cationic waterborne 

polyurethane from natural rubber and its properties testing. Key Engineering Materials, 705, 19-23. 

10. Riyapan, D., Saetung, N. and Saetung, A. 2016. Modification of used palm oil: Preliminary 

study of its potentiality as polyurethane foam precursors. Key Engineering Materials, 705, 50-54. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

11. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Polymer Science and Engineering) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-311 Rubber Product                                                                                     3(3-0-6) 

741-312 Rubber Engineering                                                                                2(2-0-4) 

741-313 Rubber Physics                                                                                      2(2-0-4) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                          6(0-36-0) 

741-446 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 

741-522 Rheology of Polymers                                                                            2(2-0-4) 

741-561 Computing and Process Control                                                              2(2-0-4) 

741-562 Rubber Engineering                                                                                 2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0)  

741-781 Special Topic I                                                                                      2(2-0-4) 

741-782 Special Topic II                                                                                      2(2-0-4) 

741-783 Seminar I                                                                                              1(0-2-1) 

741-784 Seminar II                                                                                             1(0-2-1) 

741-790 Thesis                                                                                             48(0-144-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-522 Rheology of Polymers                                                                            2(2-0-4) 

741-561 Computing and Process Control                                                              2(2-0-4) 
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741-562 Rubber Engineering                                                                                2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                             1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-571 Thesis                                                                                              18(0-54-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. 2019. Interfacial 

interactions of silica and natural rubber enhanced by hydroxyl telechelic natural rubber as interfacial 

modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, Article in press, DOI: 10.1002/vnl.21743. 

2. Teppinta, W., Junhasavasdikul, B. and Nithi-Uthai, N. 2019. Properties of EPDM/PP 

thermoplastic vulcanizates produced by an intermeshing-type internal mixer comparing with a 

co-rotating twin-screw extruder. Journal of Polymer Engineering, 39(2), 143-151. 

3. Chueangchayaphan, N., Nithi-Uthai, N., Techakittiroj, K. and Manuspiya, H. 2018. Evaluation 

of dielectric cure monitoring for in situ measurement of natural rubber vulcanization. Advances 

in Polymer Technology, 37(8), 3384-3391.   

4. Chatlatanagulchai, W., Nithi-Uthai, S. and Intarawirat, P. 2017. Intelligent backstepping 

system to increase input shaping performance in suppressing residual vibration of a flexible-

joint robot manipulator. Engineering Journal, 21, 203-223.   

5. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and  Nithi-Uthai, N. 2017. 

Influence of filler type and loading on cure characteristics and vulcanisate properties of SBR 

compounds with a novel mixed vulcanisation system. Plastics, Rubber and Composites, 46, 137-145.   

6. Naebpetch, W., Nithi-Uthai, N., Saetung, A., Junhasavasdikul, B. and Kaewsakul, W. 2017. 

Utilisation of zinc dimethacrylate as coagent in sulfur-peroxide dual vulcanisation with different 

sulfur systems for styrene-butadiene rubber compounds. Journal of Rubber Research, 20, 71-86.   

7. Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. 2016. 

Influence of accelerator/sulphur and co-agent/peroxide ratios in mixed vulcanisation systems 

on cure characteristics, mechanical properties and heat aging resistance of vulcanised SBR. 

Plastics, Rubber and Composites, 10, 436-444.   

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาบิล หะยีมะแซ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.(Polymer Engineering) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

741-223  Rubber Materials I                                                                                2(2-0-4) 

741-241  Rubber Technology Laboratory I                                                            2(0-6-0) 

741-251  Polymer Chemistry Laboratory                                                               1(0-3-0) 

741-323  Rubber Chemistry                                                                                 2(2-0-4) 

741-343  Latex Technology Laboratory                                                                 1(0-3-0) 

741-401 Cooperative Education Preparation                                                          1(0-2-1) 

741-402 Field work                                                                                         300 hours 

741-403 Cooperative Education                                                                         6(0-36-0) 

741-410  Progress of Rubber Technology                                                              2(2-0-4) 

741-446 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 

741-535 Biodegradable polymers                                                                        2(2-0-4) 

741-544 Rubber Recycling Technology                                                                 2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                            1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-570 Thesis                                                                                             36(0-108-0) 

741-571 Thesis                                                                                               18(0-54-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-535 Biodegradable polymers                                                                         2(2-0-4) 

741-544 Rubber Recycling Technology                                                                 2(2-0-4) 

741-550 Seminar 1                                                                                            1(0-2-1) 

741-551 Seminar 2                                                                                            1(0-2-1) 

741-570 Thesis                                                                                             36(0-108-0) 

741-571 Thesis                                                                                               18(0-54-0) 

งานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Hayeemasae, N. and Ismail, H. 2019. Curing and swelling kinetics of new magnetorheological 

elastomer based on natural rubber/waste natural rubber gloves composites. Journal of Elastomers 

and Plastics, 51(7-8), 583-602. 
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2. Hayeemasae, N., Salleh, S.Z. and Ismail, H. 2019. Sustainable Use of Chloroprene Rubber 

Waste as Blend Component with Natural Rubber, Epoxidized Natural Rubber and Styrene 

Butadiene Rubber. Journal of Polymers and the Environment, 27(10), 2119-2130.  

3. Hayeemasae, N., Salleh, S.Z. and Ismail, H. 2019. Utilization of chloroprene rubber waste 

as blending component with natural rubber: aspect on metal oxide contents. Journal of 

Material Cycles and Waste Management, 21(5), 1095-1105. 

4. Fathurrohman, M.I., Rugmai, S., Hayeemasae, N. and Sahakaro, K. 2019. Dispersion and 

properties of natural rubber-montmorillonite nanocomposites fabricated by novel in situ 

organomodified and latex compounding method. Polymer Engineering and Science, 59(9), 1830-1839. 

5. Aini, N.A.M., Othman, N., Hussin, M.H., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. 2019. 

Hydroxymethylation-modified lignin and its effectiveness as a filler in rubber composites. 

Processes, 7(5), Article no. 315, DOI: 10.3390/pr7050315. 

6. Hayeemasae, N., Song, L.W. and Ismail, H. 2019. Sustainable use of eggshell powder in the 

composite based on recycled polystyrene and virgin polystyrene mixture. International Journal 

of Polymer Analysis and Characterization, 24(3), 266-275.    

7. Hayeemasae, N. and Ismail, H. 2019. Reinforcement of epoxidized natural rubber through 

the addition of sepiolite. Polymer Composites, 40 (3), 924-931.  

8. Hayeemasae, N. and Ismail, H. 2019. Enhancing the thermal stability of natural rubber/ 

recycled ethylene propylene diene rubber blends through the use of bio-compatibilizers. 

Journal of Vinyl and Additive Technology, 25, E155-E165. 

9. Hayeemasae, N., Salleh, S.Z. and Ismail, H. 2019. Utilization of chloroprene rubber waste 

as blending component with natural rubber: aspect on metal oxide contents. Journal of 

Material Cycles and Waste Management, Article in press, DOI:  10.1007/s10163-019-00862-0.  

10. Hayeemasae, N., Salleh, S.Z. and Ismail, H. 2019. Sustainable use of chloroprene rubber waste 

as blend component with natural rubber, epoxidized natural rubber and styrene butadiene rubber. 

Journal of Polymers and the Environment, Article in press,  DOI:10.1007/s10924-019-01503-1.  

11. Hayeemasae, N., Norhayati, S., Ros, M. and Ismail, H. 2019. A new magnetorheological 

elastomer based on natural rubber/waste natural rubber glove blends. KGK Kautschuk Gummi 

Kunststoffe, 72, 49-54. 

12. Saiwari, S., Waesateh, K., Worlee, A., Hayeemasae, N., Pattani, Nakason, C. and Thani, S. 

2019. Effects of devulcanization aid on mechanical and thermal properties of devulcanized 

rubber/virgin natural rubber blends. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 72(5), 35-41. 

13. Waesateh, K., Saiwari, S., Ismail, H., Othman, N., Soontaranon, S., Hayeemasae, N. 2018. 

Features of crystallization behavior of natural rubber/halloysite nanotubes composites using 
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synchrotron wide-angle X-ray scattering. International Journal of Polymer Analysis and 

Characterization, 23, 260-270. 

14. Hayeemasae, N., Rathnayake, W.G.I.U., Ismail, H. 2017. Nano-sized TiO2-reinforced natural 

rubber composites prepared by latex compounding method. Journal of Vinyl and Additive 

Technology, 23, 200-209. 

15. Hayeemasae, N., Rathnayake, W.G.I.U., Ismail, H. 2017. Effect of ZnO nanoparticles on 

the simultaneous improvement in curing and mechanical properties of NR/ recycled EPDM 

blends. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 34, 1-18. 

16. Hayeemasae N. and Ismail H. 2016. Improving the tensile properties of natural rubber 

compounds containing ground ethylene propylene diene rubber waste by two-stage 

processing. Procedia Chemistry, 19, 810-815. 

17. Hayeemasae N., Surya I. and Ismail H. 2016. Compatibilized natural rubber/recycled 

ethylene-propylene-diene rubber blends by bio-compatibilizer. International Journal of 

Polymer Analysis and Characterization, 21, 396-407. 

18. Hayeemasae N., Ismail H., Tan B. K., Husseinsyah S. and Harahap H. 2016. Effect of 

carbon black on the properties of polypropylene/recycled natural rubber gloves blends 

progress in rubber. Plastics and Recycling Technology, 32, 241-252. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

1. อาจารย์ ดร.วรพจน์  ปานรอด 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.การจัดการ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

741-552 Entrepreneurship and Innovation                                                                 2(0-4-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 1.  วรพจน์ ปานรอด และ มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ. 2561. การบริหารจัดการงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษาระบบติดตามคดีความมั่นคงและระบบการเยียวยา. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 11(2), 97-120.  

2. มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ, พะเยาว์ ละกะเต็บ, วรพจน์ ปานรอด, และสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์. 2561. การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรภาครัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1), 255-282. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

 1. ประกาศิต โกไศยกานนท์ และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการและ

คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารตะวันตกของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา. ใน เอกสารการประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 40 (น. 1065-1072) สงขลา: 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.์ 

2. พรทิพย์ ทองอ่อน, และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติรปูลักษณผ์ลติภัณฑ ์ต่อความ

ตั้งใจซื้อผลติภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร OTOP ของผูบ้ริโภคในจังหวัดตรัง. ใน เอกสารการประชุมวชิาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่40 (น. 1059-1064) สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

3. วทันยา อัคขนิฐ และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพและส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการป้องกันและก าจัดปลวกในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน พี.วี.เคมีภัณฑ์ 

(2551). ใน เอกสารการประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 40 (น. 1073-1079) สงขลา: 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.์ 

4. สุพรรณิกา ลาโสม, และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการ

ของการประปาสว่นภูมิภาค. ใน เอกสารการประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิัยระดบับัณฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (น. 

495-502) สงขลา: มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร.์ 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. วิธีการได้มาซึ่งผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome; PLO)  

1.1 วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี  

พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่มี High Impact ส าหรับความต้องการของผู้เรียน ได้

สอบถามจากผู้เรียนจ านวน 5 ราย ได้แก่ (1) นายวัชรพงษ์ นนทศักดิ์  (2) นางสาวนูรียะห์ เจ๊ะโซ๊ะ (3) 

นางสาวกาญจนา สว่างเพชร (4) นายอาฟันดี สาและ (5) นายการมารูดดีน  แวซาเต๊ะ 

1.1.2 ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์ที่ได้เข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่มี High Impact ส าหรับความต้องการ

ของศิษย์เก่า ได้สอบถามจากศิษย์เก่า จ านวน 15 ราย ได้แก่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน เบอร์ติดต่อ 

1. นายณัฐกมล  

ช่วยเชิด 

เจ้าหน้าที่วิจัย

และพัฒนา 

บริษัท พีไอ อินดสัตรี้ จ ากัด 

จังหวัดระยอง 

- 

2. นายปฏิญญา   

อารีย์ 

หัวหน้า

งานวิจยัและ

พัฒนา 

บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) 

จ ากัด จังหวัดปัตตาน ี

083-1818083 

3. นายพิริยะพล   

ยกขุน 

เจ้าหน้าที่ฝา่ย

เทคโนโลย ี

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ เมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด จงัหวัดระยอง 

038-650350-64 

4. นางสาวสุนันทา  

พูลสวัสดิ์ 

เจ้าหน้าที่วิจัย

และพัฒนา 

บริษัท IRC Asia Research จ ากัด 

กรุงเทพฯ 

082-8289410 

5. นายบูรฮาน  

ยูโซ๊ะ 

วิศวกรฝ่าย

ผลิต 

บริษัท Top Glove (ประเทศไทย) จ ากัด 

จังหวัดสงขลา 

- 

6. นางสาววนิดา  

นันต๊ะยศ 

เจ้าหน้าที่ฝา่ย

ขาย 

บริษัท Kurashiki Siam Rubber จ ากัด 

จังหวัดปราจนีบุร ี

088-4243480 

7. นางสาวจุฑาภรณ์    

สักมาด 

เจ้าหน้าที่วิจัย

และพัฒนา 

บริษัท Kurashiki Siam Rubber จ ากัด 

จังหวัดปราจนีบุร ี

- 

8. นางสาวณัฐสุดา  

ทองเกิด 

เจา้หน้าที่ฝา่ย

ขาย 

บริษัท Kurashiki Siam Rubber จ ากัด 

จังหวัดปราจนีบุร ี

 

- 

9. นายวิสิทธิ์  

นิยมเดชา 

เจ้าหน้าที่วิจัย

และพัฒนา 

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 

จ ากัด จังหวัดสงขลา 

- 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน เบอร์ติดต่อ 

10. นางสาวรอวิยาณีย ์

โรมิน 

เจ้าหน้าที่วิจัย

และพัฒนา 

บริษัท เคมีอินโนเวชัน่ จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร 

- 

11. นางสาววิชุดา  

นาคะสรรค ์

เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุ

ราษฎรธาน ี

087-2849326 

12. นาย สาคร 

แก้วไทย 

ผู้จัดการฝ่าย

ขาย (เทคนิค) 

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร 

02-7322792 

13. นายภูริพงษ ์

วรรณวิไล 

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 

MTEC จังหวัดปทุมธาน ี

086-7499503 

14. นายอาราฟัต 

แวจิ 

นักวิจัย ส านักงานสงเคราะห์การท าสวยยางแห่ง

ประเทศไทย จงัหวัดปัตตาน ี

 

15. นางสาวอลฟิ  

วาหลง 

ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตาน ี

092-2831882 

1.1.3 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ที่

เก่ียวข้องกับสายวิชาการทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์  สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานประกอบการที่ใช้

บัณฑิตจากหลักสูตร เป็นกลุ่มที่มี High Impact และสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร เป็น

กลุ่มที่มี High Impact ส าหรับความต้องการของสถานประกอบการ ได้สอบถามจากสถานประกอบการ 

จ านวน 11 ราย ประกอบด้วย สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร จ านวน 5 ราย และสถาน

ประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ จังหวัด ผู้ประสานงาน 

3.1 สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 

1.บริษัท พีไอ อินดัสตรี้ จ ากัด 91 หมู่ 5 ถนนบ้านค่าย-บา้น

บึง ต าบลหนองบัว อ าเภอ

บ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

21120 

 

ระยอง คุณพรชนก  

กังวีระนนท ์

2. บริษัท IRC Asia Research จ ากัด 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน  

ต.ล าไทร อ.วังน้อย  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศรี 

อยุธยา 

คุณอมร 

อาจินสมาจาร 
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ จังหวัด ผู้ประสานงาน 

3. บริษัท Kurashiki Siam Rubber 

จ ากัด 

193 ม.5 ต.โคกไทย  

อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

25190 

ปราจีนบุร ี คุณสุมนมาลย ์

คงจรัส 

4. บริษัท โยโกฮามา  

ไทร์ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด  

7/216 ต. มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

ระยอง คุณสุรชัย 

มณีโชต ิ

5. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด 

123 ม 8 ถนน กาญจนวนชิ 

ต. บานพรุ  อ. หาดใหญ่  

จ. สงขลา 

สงขลา คุณวัชพงษ ์

ชุมบุญ 

3.2 สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 

1. บริษัท แอบโซลูท พอลิเมอร์ 

จ ากัด 

18/58 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ  

ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร  

จ.สมุทรสาคร 74000 

สมุทรสาคร คุณอัญมณี 

ค ามุข 

2. Innolatex (Thailand) Co.,Ltd E1-6, Export Processing 

Zone, Southern Industrial 

Estate, Village 4, Chalung, 

Hatyai, Songkhla, 90110  

สงขลา คุณดรุณี 

นกเพชร 

3. บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จ ากัด 39/207 ถ.เอกชัย  

ต.บางน้ าจืด อ. เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

74000 

สมุทรสาคร คุณบุศรินทร ์

เคนเพชรแสง 

4. บริษัท ยางโอตานิ จ ากัด 55 หมู่ ที่ 7 ถ.เพชรเกษม กม.

37 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110 

นครปฐม คุณเอกชัย 

ลิมปิโชติพงษ ์

5. บริษัท ไทยโปรไฟล์ โกลบอล 

รับเบอร์พลาส จ ากัด 

26/19 หมู่ 9 ต.นาดี อ.เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

74000 

สมุทรสาคร คุณธนาวฒุิ  

ฉินกมลทอง 

6. PTT Global Public Company 

Limited 

เลขที่ 59 ถ.ราษฎร์นิยม  

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง  

จ. ระยอง 21150 

ระยอง คุณอภิสิทธิ์ 

โฆษิตชัยยงค ์
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1.1.4 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี 

พอลิเมอร์ เป็นกลุ่มที่มี High power และ High Impact ส าหรับความต้องการของอาจารย์ ได้สอบถามจาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ านวน 10 ราย ได้แก่ (1) รศ.อาซีซัน แกสมาน (2) ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร  

(3)  ผ ศ .ด ร .อ นุ วั ติ  แ ซ่ ตั้ ง  (4)  ผ ศ .ด ร .ตุ ล ย พ งษ์   ตุ ล ย พิ ทั ก ษ์  (5)  อ .ด ร .สุ บ ฮ า น  ส า แ ล ะ  

(6) ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ (7) ผศ.ดร.ซีตี ไซยีดะห์  สายวารี   (8) ผศ .ดร.อโนมา ธิติ ธรรมวงศ์  

(9) ผศ.ดร. เบญจ ทองนวลจันทร์ (10) ผศ.ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 

1.1.5 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือญาติ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เรียนของหลักสูตรฯ 

ส าหรับความต้องการของผู้ปกครอง ได้สอบถามจากผู้ปกครองของผู้เรียน จ านวน 3 ราย ได้แก่   (1) 

ผู้ปกครองของ นายวัชรพงษ์ นนทศักดิ์ (2) ผู้ปกครองของนางสาวนูรียะห์ เจ๊ะโซะ (3) ผู้ปกครองของนางสาว

กาญจนา สว่างเพชร 

1.1.6 สถาบัน หมายถึง คณะและมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่มี High power  

1.1.7 ภาครัฐ หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกลุ่มที่มี High power  

1.2 การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างแบบสอบถามและใช้

วิธีการสอบถามออนไลน์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการสอบถามความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่งได้เป็น  2  

แบบ คือ  

1.2.1 แบบประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ซึ่งใช้ส าหรับสอบถามผู้มีส่วนได้สว่นเสียในกลุ่ม 

สถานประกอบการ อาจารย์ และผู้ปกครอง  

1.2.2 แบบส ารวจความต้องการของผู้เรียนและศิษย์เก่าต่อหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ซึ่ง

ใช้ส าหรับสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มผู้เรียน และศิษย์เก่า 

 

1.3 สรุปข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และมีข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตรที่ควรเพิ่มเติมดังแสดง

ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับการคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการสื่อสาร ด้านอื่นๆ 

1. ผู้เรียน 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและสารเคมียาง

และพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุและ

สารเคมีชนิดใหม่ รวมถึงการออกสูตร

ส าหรับผลติภัณฑ์ยางและพลาสติก 

- มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์

และผลิตภัณฑ์ยาง/พลาสติก และการ

สร้างนวตักรรมเกี่ยวกับพอลิเมอร์ 

-มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และ

การเป็นผู้ประกอบการ 

- มีทักษะภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยาง/พลาสติก 

- มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม 

- สามารถน าเสนองานได้  

2. ศิษย์เก่า 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและสารเคมียาง

และพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุและ

สารเคมีเชิงการค้าที่ทนัสมัย  

- มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์

และผลิตภัณฑ์ยาง/พลาสติก 

- มีทักษะทางชา่งที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือ

แปรรูปยางและพลาสติก 

- มีทักษะภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิด

เชิงผู้ประกอบการ 

- มีทักษะการเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลผล วเิคราะห์

ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 

- มีความเป็นผูน้ า 

- มีปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงานหรือ

สังคม 

- มีความสามารถในการสื่อสารและ

น าเสนองาน 
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ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการสื่อสาร ด้านอื่นๆ 

- มีทักษะในการปรบัตัวเข้ากับ

สถานการณ์ตา่งๆ 

3. ผู้ประกอบการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบยาง พลาสติก

และสารเคมี โดยเฉพาะยาง พลาสติก

และสารเคมีเชิงการค้าที่ทันสมัยและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา

สูตรส าหรับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และระบบควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 

- มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์

และผลิตภัณฑ์ยาง/พลาสติก และการ

สร้างนวตักรรมที่เก่ียวกับยางและ 

พอลิเมอร์ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก 

- มีความรู้ด้านสถิต ิ

- มีทักษะการวางแผน รวบรวมข้อมูลคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง

สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 

- มีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการใช้เคร่ืองมือแปรรูปและ

เครื่องมือทดสอบ 

- มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอ 

- มีทักษะการสืบคน้และคน้คว้าข้อมูล 

- กล้าตัดสนิใจและกลา้เสนอความเห็น 

- มีมารยาททางสงัคม 

- มีความเป็นผูน้ า และสามารถท างาน

เป็นทีม 

- สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจกับผู้คน

แต่ละระดับ 

- มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญู 

และใฝ่เรียนรู้ 

- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

- มีจิตสาธารณะ 

4. อาจารย์ 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบยาง พลาสติก

และสารเคมี โดยเฉพาะยาง พลาสติก

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 

- สามารถน าเสนอต่อสาธารณะชนได ้

- ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม 
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ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการสื่อสาร ด้านอื่นๆ 

และสารเคมีเชิงการค้าที่ทันสมัยและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา

สูตรส าหรับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

- มีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิเคราะห์

สมบัติของพอลิเมอร์ที่ทันสมัย 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และระบบควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวตักรรม

ยางและพอลิเมอร์ 

 

- มีทักษะความคิดสรา้งสรรค์ ประยุกต์ใช้

และต่อยอดองค์ความรู้/นวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

- มีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการใช้เคร่ืองมือแปรรูปและ

เครื่องมือทดสอบ 

- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอ 

- มีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับบุคคลรอบข้าง 

5. ผู้ปกครอง 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม

ด้านพอลิเมอร์ 

- มีทักษะการแก้ปัญหา 

- มีทักษะด้านการพูดและการเขียน 

- สามารถติดต่อประสานงานและ

ถ่ายทอดความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิง

พานชิย ์

 

127 42  



 

 

127 

Poly-SMART 

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตรที่ควรเพิ่มเติม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย วิชาที่ควรเพ่ิมเติม 

1. ผู้เรียน - วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ 

- การออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ 

- การบริหารและการตลาด 

2. ศิษย์เก่า - การออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ 

- การคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

- วัสดุพอลิเมอร์อัจฉริยะที่ใช้งานด้านไฟฟ้าและหุ่นยนต์ 

3. ผู้ประกอบการ - การออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ 

- วัสดุพอลิเมอร์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. อาจารย์ - การคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

 

1.4 ก าหนด Graduate Attributes และ Program Learning Outcomes (PLOs) 

2.1 การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของหลักสูตร  

จากผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ 

อาจารย์ และผู้ปกครอง ผนวกกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นข้อมูลความต้องการของภาครัฐ (สกอ.) และ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลความต้องการของมหาวิทยาลัย  สามารถ

ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 

 

 

 

S = Specific Knowledge  มีความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

M= Morality and Emotion intelligent มีคุณธรรม จริยธรรม และความฉลาดทางอารมณ์ 

A= Attitude i.e., leadership, teamwork and collaboration, Social responsibity มีทั ศนคติที่ ดี 

อันประกอบด้วย ความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคม 

R = Research & Problem solving มีการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

T = Talent, Innovative thinking & Entrepreneur มีความชาญฉลาด มีความคิดเชิงนวัตกรรมและการ

คิดเชิงผู้ประกอบการ 
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1.5 การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes , PLOs) ของ

หลักสูตร  

จากการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

Program Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยาง

และ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุยาง 

วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและ

พลาสติกก าหนด 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผ่าน

กระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิด

การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการท างานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับ

ความต้องการ 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
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2. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา  

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ คุณลักษณะของบัณฑิต 

 PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์             

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวตักรรมและสังคม ที่มี

ความเปน็เลิศทางวชิาการ และเปน็กลไกหลักในการพฒันาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

พันธกิจ 1 สร้างความเปน็ผูน้ าทางวิชาการและนวตักรรม โดยมีการวิจัยเป็น

ฐานเพื่อการพฒันาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสูส่ังคมและเครือข่ายสากล 
3 3 3 3 3 3       

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ ซือ่สัตย์ 

มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ

ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

3 3 3 3 3 3 3  3   3 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี

โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

         3 3  

อัตลักษณ์ (Identity) : I-WiSe             

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย            3 

ใฝ่ปัญญา 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  
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 PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

จิตสาธารณะ            3 

ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

วิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวชิาการ

แก่สังคม ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
3 3 3 3 3 3       

พันธกิจ 1 พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้าง

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม 

และมีสมรรถนะสากล 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

พันธกิจ 2 สร้างสรรค์งานวจิัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีี่น าไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนา

บัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล 

3 3 3 3 3 3       

พันธกิจ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสรา้งเสริม

เครอืข่ายเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคม 
3 3 3 3  3  3  3   

พันธกิจ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
    3 3    3  3 

ระดับภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์             

วิสัยทัศน์ 

เป็นหนว่ยงานวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ชั้นน าของประเทศ

และเปน็ที่พึง่ของอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนและสงัคม ในการผลิตบัณฑิต 

วิจัย และการบริการวชิาการทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากล 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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3. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 

 PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

1. คุณลักษณะพื้นฐาน             

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเปน็สากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นควา้และ

แสวงหาความรู ้

       3   3  

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่

เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ทางดา้นวชิาการ 

3    3 3       

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา

ค้นคว้า  

3        3    

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ     3        

2. คุณลักษณะทางสงัคม             

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือ

ประโยชน์สว่นรวมเปน็กิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระ

บรมราชชนก สามารถปรับตวัให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

           3 
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 PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

2.2 มีภาวะผู้น า มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาและดาเนนิงานให้

ประสบความสาเร็จ 

         3   

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ             

3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ 3 3 3 3   3 3     

3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้

ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และนาไป

ประยุกต์ในการพัฒนางานอาชพีของตนได ้

     3     3  

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม            3 
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4. ความสอดคล้องระหว่าง PLO ของหลักสูตรกับชนิดทั่วไปหรือชนิดเฉพาะสาขา 

    ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับชนิดทั่วไปหรือชนิดเฉพาะสาขาและมาตรฐานด้านผลลัพธผ์ู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 

Program Learning Outcomes , PLOs Specific Generic มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและ

พลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้

เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

3  3   

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง

และถุงยางอนามัย 

3  3 3  

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง

และถุงยางอนามัย 

3  3 3  

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึง

ใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้

ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด 

3  3 3  

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 

ที่ผ่านกระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

3  3 3  
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Program Learning Outcomes , PLOs Specific Generic มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ เป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

3  3 3 3 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการท างานด้านเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

 3 3 3  

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล และ

น าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

 3 3 3  

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง 

พูด อ่านและเขียน 

 3 3 3 3 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็นทีม และ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 

 3 3 3 3 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้

เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 3 3 3  

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

 3 3 3 3 
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5. ความสอดคล้องของ PLO กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power 

และ/หรือ high impact) 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 

PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก 

สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยาง

และ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้

เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO2 พั ฒนาสู ตรคอมพาวนด์ ที่ สามารถใช้ ผลิ ต

ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยางและผลิ ตภั ณ ฑ์ พลาสติ กส าหรั บ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม

ถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

3  3 3  3 3 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปร

รูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยาง

ล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและ

ถุงยางอนามัย 

3 3 3   3 3 

PLO4 ป ระยุกต์ ใช้ เครื่อ งมื อแปรรูป ในการผลิ ต

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  รวมถึงใช้ เครื่องมือ

ทดสอบวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและ

ผลิ ตภัณ ฑ์ พลาสติ ก ได้ ถู กต้ องตามมาตรฐานที่

อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด 

3 3 3 3  3 3 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ ผ่ าน

กระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิด

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ 

จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

3  3 3 3 3 3 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการ

ท างานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

  3   3 3 
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PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความ

ต้องการ 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO9 สื่ อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

3 3 3 3 3 3 3 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตาม

โอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ

หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและ

สถานการณ์ 

 3 3   3 3 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

 3 3 3  3 3 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและ

สนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

  3 3  3 3 

หมายเหตุ : SH1 คือ ผู้เรียน,  SH2 คือ ศิษย์เก่า,  SH3 คือ สถานประกอบการ,  SH4 คืออาจารย์,  

SH5  คือผู้ปกครอง,  SH6 คือสถาบัน (มหาวิทยาลัย) , SH7 คอื ภาครัฐ (สกว.) 
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6. ควรชี้แจงถึงกระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO เช่น การใช้ backward curriculum design หรือวิธีการอื่น ๆ 

   ตารางที่ 7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยทุธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธกีารวัดและการประเมนิผล 

 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก 

สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ 

พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับ

บริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียนและการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning โดยมอบหมายงานให้ค้นควา้ ท า

รายงานและน าเสนอ  

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยาย

พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณ์ตรง  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบ

ปลายภาค ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. ประเมินจากการท างานที่ได้รบัมอบหมาย/

รายงาน/การน าเสนอ 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ทีส่ามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

และผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและ

ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียนและการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning เช่น Case study โดยการมอบหมาย

กรณีศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์

ยางและพลาสติกส าหรับการผลติยางล้อ ชิน้ส่วนยานยนต์ 

ถุงมือยางและถุงยางอนามัย โดยให้ค้นคว้า ท ารายงาน

และเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบ

ปลายภาค ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 

 

 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อ

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียนและการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เนน้การเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบ

ปลายภาค ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

และชิน้ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย 

 

learning ได้แก ่ 

- Team based learning เชน่ การท าโครงงานที่ให้วิเคราะห์

ปัญหา แกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรปูผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วนยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถงุยางอนามัย และน าเสนอ

ผลงาน 

 - Case based learning เช่น วิเคราะห์กรณีศึกษางาน

ออกแบบและสร้างแม่พิมพส์ าหรับผลิตภัณฑย์างและ

พลาสติกในอุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

2. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 

3. ประเมินจากโครงงานและชิน้งานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

 

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุยาง วัสดุ

พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชัน้เรียนและการถาม-ตอบ 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาวาง

แผนการใช้เคร่ืองมือแปรรูปในการท าผลติภัณฑย์างและ

พลาสติก รวมถึงวางแผนเทคนิคการทดสอบสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบ

ปลายภาค ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. ประเมินจากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ทีผ่่าน

กระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning เช่น Case study โดยการมอบหมาย

กรณีศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในผลติภัณฑ์ยางและ

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

และสังเคราะห์ข้อมูล 

 

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย โดยให้ค้นคว้า 

ท ารายงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้น

เทคโนโลยพีอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ จน

เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าและวิจัย 

2. การให้นักศึกษาเขียนโครงร่างวิทยานิพนธด์้วยตนเอง

และแก้ไขปัญหาในการท าวิจยั/วิทยานพินธ์ด้วยตนเอง 

1. ประเมินผลจากการสอบเสนอโครงร่าง

วิทยานพินธ์ การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการ

ท างานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

1. การมอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ

แก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

1. ประเมินผลจากคุณภาพของรายงาน และการ

น าเสนองาน 

 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความ

ต้องการ 

1. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม  

1. ประเมินผลจากคุณภาพของการน าเสนองาน 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสม

กับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

1. สอนโดยให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การน าเสนอผลงาน

วิชาการเปน็ภาษาอังกฤษ หรือการเขียนรายงาน/

วิทยานพินธ์เปน็ภาษาอังกฤษ 

1. ประเมินจากการฟัง พูด อ่าน เขียน 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตาม

โอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ

หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและ

สถานการณ์ 

1. สอนโดยเน้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเปน็กลุ่ม จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา

แสดงออกในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มี

การท างานเปน็ทีม เช่น กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ (Startup) 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม  

2. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่ม 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้ใหม่  

2. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

บทเรียนให้นักศึกษาคน้ควา้ ท ารายงานและน าเสนองาน 

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการ

พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับรู้องค์ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่กับนักวิชาการต่างๆ 

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนอ

งาน 

2. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหนา้ของ

งานวิจยัและการสอบป้องกันวทิยานิพนธ์ 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุน

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติสาธารณะ 

 

 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน

ทั้งในชัน้เรียน และการท าวิทยานิพนธ์ 

2. บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณี ศึกษา และให้เรียนรู้

จากสถานการณ์จริงหรือจัดกิจกรรมในชั้นเรียน   

3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

4. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับตา่งๆ ของสังคม สง่เสริมการมีส่วนร่วมกับ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

1. ประเมินความรับผิดชอบจากงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า

ชั้นเรียนและการส่งงาน 

2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของ

นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม และการให้ความ

ร่วมมือกับกิจกรรมของภาควิชา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน 

 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’ s Texanomy) 

 

Program Learning Outcomes , PLOs 
Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับ

ยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และ

สารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 
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Program Learning Outcomes , PLOs 
Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ทีส่ามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต ์อุตสาหกรรมถุงมือ

ยางและถงุยางอนามัย 

 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Receive 

Respond 

Value 

 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Receive 

Respond 

Value 

 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

 

PLO4 ประยุกต์ใช้ เครื่องมือแปรรูปในการผลิ ตผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์

ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยาง

และพลาสติกก าหนด 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานใน

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผ่านกระบวนการวางแผน คน้คว้า 

รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลเิมอร์มา

เชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่หรือ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

Remember 

Understand 

Apply 

Receive 

Respond 

Value 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 
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Program Learning Outcomes , PLOs 
Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

Analyse 

Evaluate 

Organize 

 

Articulate 

 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้น

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Evaluate 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Evaluate 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Iternalize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับแตล่ะกลุ่ม

คน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Evaluate 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Iternalize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็น

ทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสม

Remember 

Understand 

Receive 

Respond 

Imitate 

Manipulate 
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Program Learning Outcomes , PLOs 
Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

กับโอกาสและสถานการณ์ Apply 

Analyse 

 

Value 

Organize 

Iternalize 

Perfect 

Articulate 

 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Iternalize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มจีรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติ

สาธารณะ 

 

 

Remember 

Understand 

Apply 

Analyse 

Evaluate 

Receive 

Respond 

Value 

Organize 

Iternalize 

Imitate 

Manipulate 

Perfect 

Articulate 

Embody 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ

PLOs 
ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

เจตคติ  

(Attitudes)  

PLO1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมี

ส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิด

พิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

 

 

S1 : ทักษะการถ่ายทอดความคดิ

และประสบการณ ์

 

 

A1 : มีทัศนคติที่ดีในการ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรและตัวผู้

ถ่ายทอดความรู ้

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

และผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วน

ยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K4 : มาตรฐานและข้อก าหนด

ของผลิตภัณฑ์ยางล้อ ชิน้ส่วน

ยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย 

S2 : มีความคิดสร้างสรรค ์

S3 : มีการวางแผน จัดตัง้

ขั้นตอนในการพัฒนาสูตรคอม 

พาวนด ์

A2 : ตระหนักถึงประสิทธิภาพ

ของสูตรคอมพาวนด์ที่เปน็

ประโยชน์ต่อผู้ใชง้าน 

PLO3 ออกแบบต้นแบบแม่พิมพ์และกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและ

ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K5 : ความรู้วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ ์

S4 : มีทักษะการเขียนแบบและ

อ่านแบบ 

S5 : มีทักษะการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ออกแบบ 

A3 : ค านึงถึงความถูกต้องและ

แม่นย าของการออกแบบแม่พิมพ์ 

A4 : ตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการใช้งานแม่พิมพ์และ

เครื่องมือในการแปรรูป
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K6 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ

แม่พิมพ์ 

K7 : ศาสตร์ด้านกระบวนการ

แปรรูปยางและพลาสติก 

 

S6 : มีทักษะการออกแบบ

กระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

 

PLO4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุยาง วัสดุพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่

อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด 

 

K8 : ความรู้เคร่ืองมือแปรรูปยาง

และพลาสติก 

K9 : ความรู้เคร่ืองทดสอบสมบตัิ

ยางและพลาสติก 

K10 : มาตรฐานการทดสอบ

สมบัติของวัสดุยางและพลาสติก 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก 

 

S7 : มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือแปรรูปยางและ

พลาสติก 

S8 : มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือทดสอบวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก 

 

 

A5 : ตระหนักถึงคุณค่าของการ

เลือกใช้เครื่องมือแปรรูปที่

เหมาะสมส าหรับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

A5 : ตระหนักถึงคุณค่าของการ

เลือกใช้เครื่องมือทดสอบสมบัติ

ของวัสดุยางและพลาสติก 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติกที่เหมาะสม 

PLO5 เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน

ในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผ่านกระบวนการวางแผน 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K6 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ

แม่พิมพ์ 

K7 : ศาสตร์ด้านกระบวนการ

S2 : มีความคิดสร้างสรรค ์

S7 : มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือแปรรูปยางและ

พลาสติก 

S8 : มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือทดสอบวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

A6 : กล้าตัดสินใจและน าเสนอ

วิธีการแก้ปัญหา 
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แปรรูปยางและพลาสติก 

K8 : ความรู้เคร่ืองมือแปรรูปยาง

และพลาสติก 

K9 : ความรู้เคร่ืองทดสอบสมบตัิ

ยางและพลาสติก 

K11 : กระบวนการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา (Analysis 

thinking) 

และพลาสติก 

S9 : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหาได ้

S10 : มีทักษะด้านเหตุผล 

PLO6 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอ

ลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์

องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

พอลิเมอร ์

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K6 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ

แม่พิมพ์ 

K7 : ศาสตร์ด้านกระบวนการ

แปรรูปยางและพลาสติก 

K8 : ความรู้เคร่ืองมือแปรรูปยาง

และพลาสติก 

K9 : ความรู้เคร่ืองทดสอบสมบตัิ

ยางและพลาสติก 

K11 : กระบวนการคิดวิเคราะห์

S2 : มีความคิดสร้างสรรค ์

S3 : มีการวางแผน จัดตั้งขัน้ตอน

ในการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ 

S4 : มีทักษะการเขียนแบบและ

อ่านแบบ 

S7 : มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือแปรรูปยางและพลาสติก 

S8 : มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือทดสอบวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก 

S9 : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหาได ้

A7 : ตระหนักถึงคุณค่าของการ

วิจัยและพฒันา 
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และแก้ปัญหา (Analysis 

thinking) 

K12 : กระบวนการวิจัยและ

พัฒนา 

S10 : มีทักษะด้านเหตุผล 

S11 : มีทักษะการวิจัย 

S15 : มีทกัษะในการสบืคน้ข้อมูล 

S21 : มีทักษะแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการท างาน

ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก 

K11 : กระบวนการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา (Analysis 

thinking) 

K13 : ศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์

และสถิต ิ

  

S9 : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหาได ้

S12 : มีทักษะการใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ผล 

S13 : มีทักษะการใช้โปรแกรม

สถิติเพื่อการวิเคราะห์และ

ประมวลผล 

A8 : ตระหนักถึงความไม่เอน

เอียงในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข (Bias) 

PLO 8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสืบค้นข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

 

K14 : ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

S1 : ทักษะการถ่ายทอดความคดิ

และประสบการณ ์

S14 : มีทักษะการเลือกใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

S15 : มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล 

S16 : สื่อสารได้อย่างเข้าใจกับ

บุคคลทุกระดับ 

A9 : ตระหนักถึงการไม่ละเมิด

ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

PLO 9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับ

แต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

K15 : องค์ความรู้ด้านภาษาไทย 

K16 : องค์ความรู้ด้าน

S16 : สื่อสารได้อย่างเข้าใจกับ

บุคคลทุกระดับ 

A10 : ค านึงถึงการใช้ภาษาใน

การสื่อสารที่ถูกต้องและ
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 ภาษาอังกฤษ S17 : มีทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เหมาะสม 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส 

ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 

 

K17 : ความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบ ข้อก าหนด และ

นโยบายขององค์กร 

S16 : สื่อสารได้อย่างเข้าใจกับ

บุคคลทุกระดับ 

S18 : มีความเป็นผู้น า  

S19 : มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี

S20 : มีความสามารถในการ

ปรับตัว (Adaptability) 

A11 : เคารพในสิทธิของตนเอง

และผู้อื่น 

A12 : มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

PLO11 แสดงออกถึงความพร้อมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

K18 : องค์ความรู้พื้นฐานจากศาสตร์

ทางดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

K19 : องค์ความรู้จาก

ประสบการณ์และการท าวิจัย 

S15 : มีทกัษะในการสบืคน้ข้อมูล 

S21 : มีทกัษะแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง  

A13 : มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

 

K20 :  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

กฎหมายทั่วไป 

K21 : ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา 

ข้อสัญญา หรือข้อตกลงของ

องค์กร 

 

S22 : มีทักษะการแยกแยะ

ถูกผิด 

A14 : มีความตรงต่อเวลา 

A15 : มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

A16 : มีความเมตตากรุณา 

ช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม 

A17 : มีความซื่อสัตย์สุจริต 

A18 : มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
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 ทั้งนี้ ต้องแสดงควบคู่กับตารางที่ระบุกระบวนการน าความรู้ ทกัษะ และเจตคตทิี่วิเคราะห์ได้มาประกอบเพื่อสร้างเปน็รายวชิา 

 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

K=K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-535 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 
K=K1,K2,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

A=A1,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 

K=K1,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง 

K=K1,K2,K3,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

K=K1,K2,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-562 วิศวกรรมยาง 

K=K1,K2,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและแม่พิมพ์ K=K1,K2,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-550 สัมมนา 1 

K=K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-551 สัมมนา 2 

K=K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

K=K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-570 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 

K=K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-571 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

K=K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

คณะวิทยาศษาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปตัตานี 

{  }  ไม่จดั  

{9}  จัด จ านวน…13..รายวิชา   (ระบุ) 

 

 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อย

ละ 

100 

การก าหนด

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ 

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิง

าน

ภาคสน

าม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 2(1-3-4) 25        75 100 

741-511 การวิเคราะห์พอลเิมอรด์้วยเครื่องมือ  

(2(2)-0-4) 

80   20      100 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก  

(2(2)-0-4) 

80   20      100 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก  

3(2-3-4) 

40        60 100 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 3(2-3-4) 40        60 100 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอมิัลชัน (2(2)-0-4) 80   20      100 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL)  

รวม 

ร้อย

ละ 

100 

การก าหนด

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ 

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิง

าน

ภาคสน

าม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

2(1-3-2) 

25        75 100 

741-563 การออกแบบผลิตภณัฑย์าง พลาสติกและ

แม่พิมพ ์2(1-3-2) 

25        75 100 

741-550 สัมมนา 1 1(0-2-1)         100 100 

741-551 สัมมนา 2 1(0-2-1)         100 100 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม  

(2(2)-0-4) 

50        50 100 

741-570 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 36(0-108-0)        100  100 

741-571 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 18(0-54-0)        100  100 
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ค-3 ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร                            25  รายวิชา 

จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)         25  รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชงิรุก                 0   รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก    25  รายวิชา 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

 

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 

ร้อย

ละ 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 2(1-3-4) - 75 - - - 25 100  

741-511 การวิเคราะห์พอลเิมอรด์้วยเครื่องมือ (2(2)-0-4) - - 
- Scenario based 

- Team based 

20 

30 
- 

50 100  

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 

(2(2)-0-4) 
- - 

- Case based 

- Discussion 

30 

20 
- 

50 100  

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ (2(2)-0-4) - - 
- Case based 

- Discussion 

30 

20 
- 

50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

 

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 

ร้อย

ละ 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ (2(2)-0-4) - - 
- Case based 

- Discussion 

30 

20 
- 50 100 

 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ (2(2)-0-4) - - 

- Scenario based 

- Team based 

- Presentation 

20 

20 

10 

- 

 

50 

 

100 

 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 2((2)-0-4) 

 
- - 

- Team based 

- Presentation 

30 

20 
- 50 100 

 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 2((2)-0-4) - - 

- scenario based 

- Case based 

- Discussion 

20 

20 

10 

- 

 

50 

 

100 

 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 2((2)-0-4) 

 

- 

 

- 

- Team based 

- Case based 

- Presentation 

10 

20 

20 

- 

 

50 

 

 

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

 

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 

ร้อย

ละ 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 2((2)-0-4) 

 

- 

 

- 

- Team based 

- Case based 

- Discussion 

15 

15 

20 

 

- 

 

50 

 

100 

 

741-535 พอลิเมอร์ย่อยสลายไดท้างชีวภาพ 2((2)-0-4) - - 
- Team based 

- Case based 

30 

20 
- 50 100 

 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ 2((2)-0-4) - - 
- Case based 

- Discussion 

25 

25 
- 50 100 

 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 3(2-3-4) - 60 - - - 40 100  

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 3(2-3-4) - 60 - - - 40 100  

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอมิัลชัน  2((2)-0-4) 

 

- 

 

- 

- Scenario based 

- Team based 

- Presentation 

20 

10 

20 

 

- 50 100 

 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง 2((2)-0-4) - - - Team based 30 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

 

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 

ร้อย

ละ 

- Case based 20 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 2((2)-0-4) 

 

- 

 

- 

- Team based 

- Case based 

- Discussion 

20 

20 

10 

 

- 

 

50 

 

100 

 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 2(1-3-2) - 75 - - - 25 100  

741-562 วิศวกรรมยาง 2((2)-0-4) - - 
- Team based 

- Case based 

25 

25 
- 50 100 

 

741-563 การออกแบบผลิตภณัฑย์าง พลาสติกและแม่พิมพ์ 

2(1-3-2) 

- 75 - - - 25 100  

741-550 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 

- 

 

- 

- Case based 

- Presentation 

- Discussion 

50 

25 

25 

 

- 

 

- 

 

100 

 

741-551 สัมมนา 2 1(0-2-1) - - - Case based 50 - - 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ

การ 

จัดการ 

เรียนรู ้

แบบทฤษฎี 

(ระบุร้อยละ) 

รวม 

ร้อยละ 

100 
Project 

based 

learning 

Problem 

based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  Case based, Team 

based, Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

 

Engagement 

 

(ระบุวิธีการจดัการ

เรียนรู้) 

ร้อย

ละ 

- Presentation 

- Discussion 

25 

25 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม 2((2)-0-4) 

 

- 

 

- 

- Team based 

- Presentation 

- Discussion 

30 

10 

10 

 

- 

 

50 

 

100 

 

741-570 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)  36(0-108-0) 70 - 
- Presentation 

- Discussion 

15 

15 
- - 100 

 

741-571 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  18(0-54-0) 70 - 
- Presentation 

- Discussion 

15 

15 
- - 100 
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ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 

 

- ชื่อโมดูลและจ านวนหน่วยกิตรวม : 

741-501 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (Production of Rubber and Plastic Products) 

จ านวน  8(7-3-14)  หน่วยกิต 

- รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล : 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะวัสดุยางและพลาสติก รวมถึงสารเคมีเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และแม่พิมพ์ และทักษะทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 

The module is to educate the classification of rubber and plastic materials, additives 

for rubbers and plastics, rubber and plastic products and mold design and business skills and 

entrepreneurship for creation of new business based on rubber and plastic products.  Case 

study and practice are used throughout a module to allow students to learn and apply their 

knowledge for working or developing rubber and plastic entrepreneur. 

 

-  คุณสมบัติผู้เรียน : 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่

เก่ียวข้อง  
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741-502 การทดสอบและวิเคราะห์พอลิเมอร์ (Testing and Characterization of Polymers)  

จ านวนหน่วยกิตรวม 5((5)-2-8) 

-  รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล : 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้มาตรฐานการทดสอบและเครื่องมือทดสอบขั้นสูงในการวิเคราะห์สมบัติ

ของวัสดุยางและพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผู้เรียนสามารถแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

เนื้อหาที่เรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการรับรองมาตรฐานและข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ

อุตสาหกรรม 

The module focus on the selection and used of standard testing and advanced 

instruments for analysis of rubber and plastic materials as well as rubber and plastic products. 

The students are able to accurately read and interpret the data. The course can be applied to 

certificate and product specifications that meet the industrial criteria. 

 

- คุณสมบัติผู้เรียน :  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 

- แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) แต่ละด้านสู่รายวิชา
โมดูล 

x ความรับผิดชอบหลักO ความรับผิดชอบรอง 

 

 

- การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes 

โมดูลที่ 1 การผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก 

K=K1,K2,K3,K4, K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21 

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2, A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

โมดูลที่ 2 การทดสอบ

และวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

K=K1,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21     

S=S1,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22  

A=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

รายวิชา 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

โมดูลที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก x x x O x x x x O x O x 

โมดูลที่ 2 การทดสอบและ

วิเคราะห์พอลิเมอร์ 
O   x x x x x O O O x 
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ภาคผนวก ง-1. 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ 2556 
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ภาคผนวก ง-2.  

ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 
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