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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 25450101110409 

1.2 ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์  

ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Polymer Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

ชื่อย่อ (ไทย):   ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Polymer Technology)  

ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Polymer Technology) 

3. วิชาเอก  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 และ 2.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 และ 2.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไมน่้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

;  หลักสูตรปริญญาเอก 

แบบ 1.1 และ 2.1 หลักสูตร 3 ปี 

แบบ 1.2 และ 2.2 หลักสูตร 4 ปี  

5.2 ภาษาที่ใช้  

;  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับเข้าศึกษา  

;  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน     

   ; เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน  

    ชื่อสถาบนั 

- Department of Organic and Polymer Materials Chemistry, Tokyo University of 

Agriculture and Technology, Tokyo, Japan 

- Shizuoka University, Tokyo Office, Campus Innovation Center Tokyo, Tokyo, 

Japan 

- Chinese Agricultural Ministry Key Laboratory of Natural Rubber Processing, 

Agricultural Product Processing Research Institute at Chinese Academy of 

Tropical Agricultural Sciences,Zhanjiang, China 

- Faculty of Engineering and Computer Science, University of Applied Sciences 

Osnabrück, Osnabrück, Germany 

    รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน หลักสูตร/สถาบนัสนับสนนุให้นักศึกษาไปท าวิจัย 

 

  ; เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอ่ืน เช่น หลักสูตรที่มีการให้ปริญญาแบบ Join degree หรือ Double degree 

    ชื่อสถาบนั.......University of Twente................ประเทศ..........the Netherlands................. 

    รูปแบบของการร่วม 

   � ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ เปน็ผู้ให้ปริญญา 

   � ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ อื่น เปน็ผู้ให้ปริญญา 

   ; ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปรญิญาจากสองสถาบนั (หรือมากกว่า 2 สถาบนั) 

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

;  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

;  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา เฉพาะหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 หรือสถาบันอ่ืนๆ 

ที่จะมีความร่วมมือในลักษณะเดียวกันในอนาคต 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

 ;  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

;  หลักสูตรปรับปรุง    Ö  ก าหนดเปิดสอนเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

      ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีพอลิเมอร์  

      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

;  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมคร้ังที ่

  13(4/2563)   เมื่อวันที่   10    เดือน เมษายน    พ.ศ. 2563  
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;  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่    414 (4/2563)  

 เมื่อวันที่   16    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2563  

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

1) อาจารย์ผู้สอน ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางในมหาวิทยาลัย 

2) นักวิจัยอาชีพ ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยาง ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

3) นักวิชาการระดับผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางในสถาบันวิจัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

4) บุคลากรระดับบริหารในภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยาง 

5) ที่ปรึกษาให้แก่สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยาง 

6) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยาง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ที่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

 

1 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นางซีตไีซยีดะห์  

สายวารี 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

 

2548 

2543 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Elastomer Technology 

and Engineering  

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยยีาง 

University of Twente,  

The Netherlands  

 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายสบุฮาน  

สาและ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2557 

 

2557 

2551 

 

Ph.D. 

 

ปร.ด. 

วท.บ. 

Innovative Materials 

 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์

เทคโนโลยยีาง (เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

University Claude Bernard Lyon 1, 

France 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

 

3 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
รศ. น.ส.กรรณิการ์  

สหกะโร 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2545 

 

2541 

 

2537 

Ph.D.  

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Polymer Science and 

Technology 

Polymer Science and 

Technology  

เทคโนโลยยีาง  

University of Leeds, U.K.  

 

University of Manchester, U.K. 

 

ม.สงขลานครินทร ์

4 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. น.ส.ณฐินี   

โล่ห์พัฒนานนท์      

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2544 

2536 

Ph.D. 

วท.บ. 

Polymer Engineering 

เคมี 

University of Sheffield, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

5 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. น.ส.อโนมา 

ธิติธรรมวงศ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2550 

2545 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์  

เทคโนโลยวีัสดุภัณฑ ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

;  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยในปัจจุบันภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นั้นยังเป็น

แบบที่รับเทคโนโลยีการผลิตมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมถุงมือยาง 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมปิโครเคมีภัณฑ์ แม้ว่าอุตสาหรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง แต่ถ้า

เมื่อใดเกิดการย้ายฐานการผลิตหรือเกิดคู่แข่งทางการผลิตมาก มูลค่าทางเศรษฐกิจก็จะเกิดผลกระทบทันที เมื่อผนวกกับ

ภาคอุตสาหกรรมไทยให้ความส าคัญในเรื่องของการลงทุนการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตค่อนข้างน้อย ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับสาระในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ให้

ความส าคัญกับประเด็นดังนี้ (1) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อน ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันน าไปสู่ความ

เป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) (3) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน

ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 และการเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต (4) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศไทยตามแผนดังกล่าวต้องอาศัยก าลังคนที่มีองค์ความรู้

ในระดับเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศ และก าลังคนนั้นต้องสามารถต่อยอดความรู้

ให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่น าไปสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อก้าวน าคู่แข่งจึงจะท าให้การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศยั่งยืน  

เมื่อพิจารณาเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ คือ ระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก (Easter Economic Corridor, EEC) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การ

เป็นประเทศรายได้สูงในอนาคตหลุดจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) โดยเน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) 10 อุตสาหกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) นั้น อุตสาหกรรมยางพารา เป็น 1 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าการผลิตก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยียาง เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรม

ยางพารา ยังคงมีความจ าเป็นกับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้อุตสาหกรรมยางของประเทศไทย

นั้นสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง ตลอดจนเพื่อรองรับเข้ าสู่การเป็นอุตสาหกรรม

อนาคต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยียาง จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร

ให้ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ออกแบบรายวิชามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้าน

วิจัยและพัฒนา มีความรู้ใหม่ที่รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคตและความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ได้แก่ วัสดุยางและพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง พอลิเมอร์อัจฉริยะ พอลิเมอร์สมรรถนะ

สูง เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ และพอลิเมอร์ทนไฟ  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ .ศ. 2560–2564) ระบุไว้ว่าสถานการณ์ด้านสังคม

ภายในประเทศไทย คือ เร่ืองของความเหลื่ยมล้ าที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากข้ึน โครงสร้างประชากรเข้า

สู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในปี 2564 และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ขณะที่สถานการณ์ด้านสังคมภายนอก

ประเทศที่มีผลกระทบกับประเทศไทย คือ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก และการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่

ผสมผสานกับกระแสวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าได้นั้นเกิดจาก หลาย

สาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพแรงงานต่ า ประสิทธิภาพภาครัฐต่ า โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ การใช้

เทคโนโลยีและดิจิตัลต่ า การลงทุนวิจัยและพัฒนาน้อย และเสถียรภาพทางการเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมก าหนดไว้ 2 เรื่อง คือ (1) ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมของประทศ ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานบันการศึกษาชั้นน าของ

ประเทศที่จะต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางด้านวิชาการในสาขาวิชา

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยียาง มีการปรับปรุงรายวิชาที่ทันสมัย ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีโลก การสร้างก าลังคนระดับสูงที่ สามารถวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยียาง มารองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ าของประเทศไทยให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าที่จะสร้างบัณฑิตที่จบออกไปมีทักษะที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศควรรษที่ 21  ในขณะเดียวกันสังคมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะ

พบว่าประชากรวัยเรียนขาดโอกาสการเข้าถึงการทางศึกษาเนื่องมาจากปัญหาความยากจนและปัญหาความมั่นคงชายแดน

ใต้ การมีหลักสูตรช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ด้อยโอกาสแต่ใฝ่รู้ได้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะ

น าไปสู่ความเข้มแข็งระดับครัวเรือน และช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในระดับประเทศต่อไป อีกทั้งยางพารายังเป็นพืช

เกษตรส าคัญของภาคใต้ การศึกษาในหลักสูตรจึงตอบสนองต่อกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2551-2565) ที่เน้นการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาคนให้มี

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้อง 

กับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO, Programme expected Learning Outcome) ในหลักสูตรจัดท า

ขึ้นตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย 6 ภาคส่วน คือ 1) ผู้เรียน 

2) ศิษย์เก่า 3) ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย

ต่างๆ 4) อาจารย์ 5) มหาวิทยาลัย-คณะ 6) ภาครัฐ (สกอ.) (รายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงไว้ในภาคผนวก ค-1 

หน้า 127) โดยข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคส่วนที่ 1-4) ถูกรวบรวมผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์ 

ส่วนข้อมูลความต้องการของภาครัฐที่ใช้คือ ผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้านที่ถูกก าหนดด้วยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (OHEC’s Prescriptions) สุดท้ายคือข้อมูลความต้องการของมหาวิทยาลัย-คณะ ที่น ามาใช้คือ วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ วัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์  
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 ข้อมูลความต้องการทั้งหมดที่รวบรวมได้ ถูกน ามาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและท าการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการท าสหสัมพันธ์ไขว้  (Cross-

Correlation) ด้วยการสร้างตารางความสัมพันธ์โดยแกนนอนเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดขึ้นและแกนตั้งเป็น

ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่

ละข้อ จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนที่ 1-5  อีกครั้ง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้แนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ สกอ. ในการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) และน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจาก

หลักสูตรจึงถูกคาดหวังว่าจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตอบโจทย์ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสังคมตามความ

ต้องการของแต่ละภาคส่วน 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ

คน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการใช้การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีเป้าหมายในการผลิต

บุคลากรวุฒิปริญญาเอกที่มีทักษะและความสามารถเชิงลึกทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยียางพารา

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมจากยางพารา สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

พอลิเมอร์ที่มีไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์หรือเทคโนโลยีด้านอ่ืนๆได้ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การวิจัย

และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านพอลิเมอร์ซึ่งเน้นยางพาราที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม  ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า

ยางพาราด้วยการใช้เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

และวัสดุอัจฉริยะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ EEC และชายแดนภาคใต้ให้มีศักยภาพเพื่อ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต  เมื่อประกอบกับการ

ขยายตัวและปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางที่เกี่ยวข้อง

กับชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิเช่น ยางล้อ ยางโปรไฟล์ เป็นต้น จากที่เคยเป็นฐานการผลิตเพียงอย่างเดียวแล้วรับเทคโนโลยีมา

จากต่างประเทศ เร่ิมปรับเปลี่ยนเป็นฐานการผลิตที่ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนามากข้ึน ซึ่งสังเกตได้จากหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่มีแนวโน้มนักศึกษาปริญญาเอกรับเข้าที่เป็นบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมยาง 

(นับรวมถึงปัจจุบันมีจ านวนรวม 6 คน) จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นด้านเทคโนโลยียาง มีความส าคัญในการที่จะผลิตบุคลากรเพื่อ

ขับเคลื่อนประเทศ ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 

(First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถ

แข่งขันกับนานาชาติได้ ยกระดับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

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

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานในแผน

ไว้ 3 เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วง

วัย) เป้าหมายที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ และเป้าหมายที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหาร เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มี

เป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พื้นที่

ภาคใต้ที่มีฐานอาชีพและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราเป็นจ านวนมาก ใช้การวิจัย/นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่ายางพาราซึ่ง
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เป็น First S-curve ในกลุ่มการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultural and Biotechnology) ที่มีความจ าเป็นในการ

พัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงและงานวิจัย/นวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถยกระดับและเพิ่ม

รายได้จากยางพาราให้กับประเทศ ส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของยางพารา ตามนโยบายและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล สร้าง ดุษฎี

บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ

ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี

ยางพารา มีความสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ไปประยุกต์ใช้กับร่วมกับเทคโนโลยีด้านอ่ืนๆได้ สามารถ

เชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่การวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ

สังคม รวมทั้ งมีคุณ ธรรม จริยธรรม ซื่ อสัตย์และมีจิตสาธารณะ  ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 การปรับปรุงหลักสูตรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจและการสัมภาษณ์ในประเด็นความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 ภาคส่วน คือ 1) 

นักศึกษา 2) ศิษย์เก่า 3) ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานวิจัยต่างๆ 4) อาจารย์ 5) มหาวิทยาลัย-คณะ 6) ภาครัฐ (สกอ.)  เพื่อน ามาใช้ประกอบการก าหนดผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง (Programme expected Learning Outcome, PLO) ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)  

  ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1) การผลิตบัณฑิต ซึ่งมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

HRD1 บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ 

บัณฑิตสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้า มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถท างานได้ทุกที่ 

  แนวทางด าเนินการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ออกแบบหลักสูตรอยู่บน

ฐานของผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เมื่อผนวกกับกิจกรรมเสริมและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผล

เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีทักษะทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 

  HRD2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรปูแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น  

แนวทางด าเนินการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีการจัดรูปแบบการ 

เรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษา แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมี

ประสบการณ์การท างานในภาคอุตสาหกรรม สามารถท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ภายใต้โจทย์วิจัยและเครื่ องมืออุปกรณ์ของ

สถานประกอบการได้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเป็น  

พี่เลี้ยงในการดูแล นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยด้านยางและพอลิเมอร์ในมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับ

นานาชาติ อาทิเช่น Elastomer Technology and Engineering, University of Twente, Netherlands และ 

Ing’enierie des Mat’eriaux Polyme’res (IMP), University Claude Bernard Lyon 1, France เป็นต้น ในการให้

ปริญญาเอกร่วมเมื่อนักศึกษาไปท าวิจัยภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดภายใต้ความร่วมมือ  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and 

Innovation Development : RID) มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

 RID1 น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาประเทศ  
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แนวทางด าเนินการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีหัวข้อวิจัยเพื่อ 

วิทยานิพนธ์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโจทย์วิจัยร่วมที่น าไปสู่แก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ ตลอดจนหัวข้อวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งงานวิจัยด้านยางพารา

จัดเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ อีกทั้งรูปแบบที่ทางหลักสูตรฯ ด าเนินการยังช่วย

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมชั้นน าอีกด้วย 

(รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับความสอดคล้องของ PLO-วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอยู่ในภาคผนวก ค-1 หน้า 135) 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

;  มี 

หมวดวิชาบังคับ ซึ่งเปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 รายวิชา คือ 

950-500  ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

;  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้น าและที่พึ่งทาง

วิชาการ สามารถน าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ไปบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนในการต่อยอดองค์

ความรู้ที่มี สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

“ยางพารา” เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความส าคัญและบรรจุอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่

มีศักยภาพ (First S-curve) และเป็นพืชที่รัฐบาลพร้อมส่งเสริมใน BCG Model เพราะสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพหรือ Bio-economy ได้ ขณะเดียวกัน “พอลิเมอร์” ก็มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลและ

การพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ทั่วโลก วัสดุยางและพอลิ

เมอร์ได้เข้าไปมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตอย่างมาก วัสดุยางและพอลิเมอร์ถูกน าไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่

ผลิตภัณฑ์อย่างง่ายที่ใช้งานทั่วไปจนไปถึงงานทางวิศวกรรมชั้นสูงที่มีมูลค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจและ

สังคมของโลก อย่างไรก็ตามภาวการณ์แข่งขันและความต้องการวัสดุทั้งสองชนิดที่มีสมรรถนะด้านการใช้งาน หรือมีสมบัติ

พิเศษที่สูงขึ้นยังคงอยู่ ส่งผลให้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาทั่วโลกเร่งพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในยาง

และพอลิเมอร์อย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีด้านยางและพอลิ

เมอร์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่การพัฒนาเป็นไทยแลนด์ 4.0 และผลักดันให้ “ยางพารา” เตรียมพร้อมเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้ จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องผลิตก าลังคนด้านเทคโนโลยียางและ   

พอลิเมอร์  

จากที่กล่าวมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นด้านเทคโนโลยียาง ฉบับ

ปรับปรุง 2563 จึงได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ที่ทันสมัย ได้แก่ พอลิเมอร์ที่ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ พอลิเมอร์อัจฉริยะ ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม และระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อตอบสนองต่อทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้เพิ่มรายวิชาอีกกลุ่มหนึ่งที่จ าเพาะส าหรับผู้เรียนในระดับปริญญา

เอก เพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตด้านยางและพอลิเมอร์ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่  พอลิเมอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีวัสดุ

พอลิเมอร์ทางการแพทย์ และพอลิเมอร์ทนไฟ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ โดยภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ยังมี

การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยางชั้นน าของประเทศผ่านกิจกรรม Coaching ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาง

ล้อ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางและยานยนต์ อุตสาหกรรมยางรีเคลม อุตสาหกรรมเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ซึ่งอยู่ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อเชื่อมโยงความรู้ของหลักสูตรฯ กับ

ภาคการผลิตจริง มีกระบวนการก าหนดโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อน ามาเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดย

ค านึงถึงผลงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ออกแบบให้มีความแตกต่างจาก

หลักสูตรอ่ืนที่มีชื่อสาขาวิชาใกล้เคียงกันภายในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ (1) เน้นความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี

ยางเพื่ออุตสาหกรรมปลายน้ า (การผลิตผลิตภัณฑ์) ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรฯที่คล้ายคลึงกันที่เน้นทางวิทยาศาสตร์พอลิ
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เมอร์ (2) เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นสาระที่เก่ียวข้องกับ ยางพารา มากกว่าพอลิเมอร์ทั่วไป โดยมีจ านวนหน่วยกิตที่เก่ียวข้อง

มากถึง 20 หน่วยกิต  (3) มีรายวิชาที่ตอบโจทย์การก้าวทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันที่อยู่ในกระแสความสนใจ คือ เทคโนโลยี

รีไซเคิลยาง เทคโนโลยีพอลิเมอร์เชิงประกอบขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยีเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์อัจฉริยะ 

พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และเทคโนโลยีน้ ายางและพอลียูริเทน (4) มีรายวิชาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ พอลิเมอร์อัจฉริยะ พอลิเมอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ทาง

การแพทย์ และพอลิเมอร์ทนไฟ (5) เพิ่มเติมทักษะผู้เรียนด้านภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม และการวิจัย (6) 

หลักสูตรฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ (ตามที่ระบุในข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

หน้าที่ 2) เพื่อเป้าหมายของหลักสูตรในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและมีคุณลักษณะสากล สามารถเป็นผู้น า

และที่พึ่งทางวิชาการ น าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ไปบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนในการต่อยอด

องค์ความรู้ที่มี สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มี 

คุณลักษณะดังนี้  

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน มี

หลักฐานและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมที่ดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างของผู้ครองตนอยู่ใน

ศีลธรรมอันดีงาม 

1.3.2 เป็นผู้น าและที่พึ่งทางวิชาการ สามารถน าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ไปบูรณา

การเข้ากับศาสตร์อ่ืนในการต่อยอดองค์ความรู้ที่มี  สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนช่วยแก้ไข

ปัญหาในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ 

1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

1.3.4 มีความเป็นผู้น า สามารถเสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาได้ มีความรับผิดชอบสูง

ในหน้าที่ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  

1.3.5 มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมในการ

ค้นคว้า วางแผน ด าเนินการวิจัย น าเสนอผลงาน และการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการด าเนนิการคาดว่าจะแล้วเสร็จในรอบ 5 ปีของการปรบัปรุงหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- จัดท าหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. และ 

OBE 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยน าความ

- หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลยัและรับรองจาก สกอ. 

- รายงานผลการประเมินหลักสตูรทุกรอบปี

การศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

คิดเห็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทกุภาค

ส่วนเข้ามาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร 

- การผลักดันให้หลักสูตรมีส่วน

ร่วมในการสนับสนนุการสร้าง

องค์ความรู้กับ

ภาคอุตสาหกรรม 

- การลงนามความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมในการหาโจทย์วิจัย 

 

- ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

- นักศึกษาปริญญาเอกที่มาจาก

ภาคอุตสาหกรรม หรือ โจทย์วิจัยระดับ

ปริญญาเอกที่มาจากภาคอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาบุคลากร - สนับสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม

และน าเสนอผลงานวิจัยในระดบัชาติ/

นานาชาต ิ

- สนับสนนุให้อาจารย์ส่งผลงานตีพิมพ์

ในวารสารที่มีมาตรฐานในระดบัชาติ/

นานาชาต ิ

- ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวจิัย/

นวัตกรรมที่ร่วมกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

- สนับสนนุให้บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ

พัฒนาความรู้/ทักษะใหม่ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 

- อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ป ี

- จ านวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในที่

ประชุมวชิาการที่รวบรวมเป็น 

proceedings เฉลี่ยอย่างน้อย 1 เรื่อง/คน/

ปี  

- จ านวนผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและ สกอ. ยอมรับ 

เฉลี่ยอย่างน้อย  1 เรื่อง/คน/ป ี

- จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันเกษตรกรไม่

น้อยกว่า 1 ผลงาน/ป ี

- บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้าร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 

- การบริการวิชาการ/ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- สนับสนนุให้อาจารย์มีงานบรกิาร

วิชาการแก่สังคม 

- ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานวจิัยไป

ใช้ประโยชน์กบัชุมชน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานบริการ

วิชาการ อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี 

- จ านวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์

อย่างน้อย 1 โครงการ/ป ี

- การพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาความคิดการเปน็ผูป้ระกอบการ 

- สนับสนนุให้นักศึกษาในหลักสตูร 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในเวที

วิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมการ

พัฒนาความคิดเชิงผู้ประกอบการเฉลี่ยอย่าง

น้อย 1 คร้ัง 

- นักศึกษาปีสดุท้ายทุกคนเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาต/ินานาชาติ 

- ให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย

โปรแกรม Tell Me More  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็น active 

learning 

- สนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอนเพิ่มพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอนให้เป็น 

active learning 

 

- รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning ไมต่่ ากว่า 70% 

- การพัฒนาสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านการเรียนการสอน 

- จัดให้มีโสตทัศนปูกรณ์/อินเทอร์เนต 

ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานประจ าห้อง

บรรยาย 

- เสนอของบประมาณเพื่อจัดหา

ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเปน็อย่างสงูต่อ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

- มีโสตทัศนปูกรณ์/อินเทอร์เนตที่ทันสมยั

และพร้อมใช้งานประจ าห้องบรรยาย 

- ภาควิชาได้รับครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น

อย่างสูง อย่างน้อย 1 รายการ/ปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ  

; ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2563 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

          ;  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

           ;  ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

; วัน – เวลาราชการปกต ิ

 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน 

 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตลุาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 ปีการศึกษา 2565–2567 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตลุาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 

 

2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา  

2.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 หลักสูตรแบบ 1.1  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวทิยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.50 หรือ 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวทิยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข้อง ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดบัดีมาก ส าหรับหลักสตูรที่ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ และ 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ  

- ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ท างาน ผา่นการ

สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุขา้งต้นให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หลักสูตรแบบ 2.1  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวทิยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.00 หรือ 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวทิยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง ที่มีผลงานวิทยานพินธ์ในระดับดี ส าหรับหลักสูตรที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ  

- ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ท างาน ผา่นการ

สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุขา้งต้นให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรแบบ 1.2  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.50 และ 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

- ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ท างาน ผา่นการ

สอบคัดเลือกข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

- คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุขา้งต้นให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
หลักสูตรแบบ 2.2  

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง โดยมผีลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต่ ากวา่ 3.00 และ 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

- ผ่านการพิจารณาประวัติการศึกษาและมีหนงัสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอนหรือที่ท างาน ผา่นการ

สอบคัดเลือกข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

- คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุขา้งต้นให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.4 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
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2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและไม่มีพืน้ฐานความรู้และทักษะเก่ียวกับพอลิเมอร์หรือยาง อาจมี

พื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรไม่เพียงพอ 

2.3.2 หากทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่ดี อาจส่งผลต่อการเรียนรู้เนื่องจากต ารา

และเอกสารค าสอนสว่นใหญ่เปน็ภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 พิจารณาให้นักศึกษาเข้าเรียนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยลงเรียนในรายวิชา 741-510 การสังเคราะห์พอ

ลิเมอร์ 2(1-3-4) และ 741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 2((2)-0-4) หรือเรียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมตาม

ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.4.2 ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 417-601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 4(4-0-

8) โดยไม่นับหน่วยกิต และฝึกฝนด้วยโปรแกรม Tell Me More ตลอดจนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกฝน

ภาษาอังกฤษที่จัดโดยหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผสู าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับปริญญาเอก  

แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2563 2564 2565 2566 2567 

แบบ 1.1  

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปทีี่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แบบ 1.2  

ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปทีี่ 3 - - 3 3 3 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 3 3 

รวม 3 6 9 12 12 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 3 3 

แบบ 2.1  

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปทีี่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แบบ 2.2  

ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปทีี่ 3 - - 3 3 3 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 3 3 
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รวม 3 6 9 12 15 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 3 3 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 

 
2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 

448,000 896,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 448,000 896,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
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  00,000 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

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

จ านวนนักศึกษา 16 32 32 32 32 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ป ี 364,989 202,096 210,865 220,072 229,739 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

; ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

       เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 



   18 

 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

1) แบบ 1.1 และ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต 

2) แบบ 1.2 และ 2.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบงัคับ - - 6 16 

หมวดวิชาเลือก - - 6 8 

วิทยานพินธ ์ 48 72 36 48 

หน่วยกิตรวมไม่ต่ ากวา่ 48 72 48 72 

 

3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา  

  1) หลักสูตรแบบ 1.1 (ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

741-790 วิทยานพินธ ์

Thesis 

48(0-144-0) 

 หมายเหตุ * นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนีโ้ดยไมน่ับหนว่ยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

Special Topics I 

2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

Special Topics II 

2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 
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741-784  สัมมนา 2 

Seminar II  

1(0-2-1) 

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย  2(1-2-3) 

 Research Methodology  

  2) หลักสูตรแบบ 1.2 (ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

741-792 วิทยานพินธ ์

Thesis 

72(0-216-0) 

  หมายเหตุ นักศึกษาลงทะเบยีนรายวิชาต่อไปนีโ้ดยไมน่ับหนว่ยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

Special Topics I 

2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

Special Topics II 

2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

741-784  สัมมนา 2 

Seminar II  

1(0-2-1) 

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

2(1-2-3) 

3) หลักสูตรแบบ 2.1 (ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

ก. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

Special Topics I 

2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

Special Topics II 

2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

741-784  สัมมนา 2 

Seminar II  

1(0-2-1) 

 

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย* 2(1-2-3) 

 Research Methodology  

หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

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

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

Instrumental Analysis of Polymers 

2((2)-0-4) 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 

Degradation and Stabilization of Polymers 

2((2)-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ

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) 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

Rubber and Plastic Materials 

2((2)-0-4) 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

Additives for Rubbers and Plastics 

2((2)-0-4) 

741-532 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง  

High Performance 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) 

741-537   พอลิเมอร์ทนไฟ  

Flame retardant polymers  

2((2)-0-4) 

741-538    เทคโนโลยวีัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์  

Polymer Material Technology for Medical  

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) 

741-543 เทคโนโลยนี้ ายางและอิมัลชนั 

Latex and Emulsion Technology 

2((2)-0-4) 

741-544   เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง  

Rubber Recycling Technology  

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

Entrepreneurship and Innovation 

2((2)-0-4) 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

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 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและแม่พิมพ์ 

Rubber Products and Mold Design 

2(1-3-2) 

741-564   วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับเทคโนโลยี 

พอลิเมอร์  

Applied Mathematical Methods for Polymer 

Technology 

2((2)-0-4) 

 

ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าในรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้ว นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

741-791 วิทยานพินธ ์

Thesis  

36(0-108-0) 

 

 

 

 

 

4) หลักสูตรแบบ 2.2 (ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ก. หมวดวิชาบังคับ 16 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 3(2-3-4) 
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Testing of Rubbers and Plastics 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

Special Topics I 

2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

Special Topics II 

2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย* 2(1-2-3) 

 Research Methodology  

หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 

2(1-3-4) 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

Instrumental Analysis of Polymers 

2((2)-0-4) 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 

Degradation and Stabilization of Polymers 

2((2)-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ

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) 

741-532 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง  

High Performance 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) 
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741-537   พอลิเมอร์ทนไฟ  

Flame retardant polymers  

2((2)-0-4) 

741-538    เทคโนโลยวีัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์  

Polymer Material Technology for Medical 

2((2)-0-4) 

741-543 เทคโนโลยนี้ ายางและอิมัลชนั 

Latex and Emulsion Technology 

2((2)-0-4) 

741-544   เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง  

Rubber Recycling Technology  

2((2)-0-4) 

741-552 ภาวะผูป้ระกอบการและนวัตกรรม 

Entrepreneurship and Innovation 

2((2)-0-4) 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 

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 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและแม่พิมพ์ 

Rubber Products and Mold Design 

2(1-3-2) 

741-564   วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับเทคโนโลยี 

พอลิเมอร์  

Applied Mathematical Methods for Polymer 

Technology 

2((2)-0-4) 

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรห์รือ

มหาวิทยาลยัอื่นๆ ไดโ้ดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 48 หน่วยกิต 

  741-793 วิทยานพินธ ์

Thesis  

48(0-144-0) 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบดว้ยเลข 6 ตัว โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดงันี ้

ตัวเลข 3 ตัวแรก คือ 741 หมายถึง รหัสภาควิชา  

ตัวเลขหลักร้อย              หมายถึง ระดับการศึกษา หลักสูตรที่สูงกว่า

ปริญญาตรี จะเร่ิมต้นจากเลข 5 เป็นต้นไป 

ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้

เลข 0 คือ      กลุ่มวิชาโมดูล (Module) 

 เลข 1 คือ กลุ่มวิชาเคมีพอลิเมอร์ 
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 เลข 2 คือ กลุ่มวิชาฟสิิกส์พอลิเมอร์ 

 เลข 3 คือ กลุ่มวิชาวสัด ุ

 เลข 4 คือ 

 

เลข 5 คือ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปและ

การทดสอบ 

กลุ่มวิชาเสริมสรา้งทักษะทั่วไป 

 เลข 6 คือ กลุ่มวิชาวิศวกรรม 

 เลข 7 คือ  วิชาระดบัปริญญาโท 

 เลข 8 คือ วิชาระดบัปริญญาเอก 

 เลข 9 คือ วิทยานพินธ์ระดบัปริญญาเอก 

ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดบัวิชาในแต่ละกลุม่วิชา 

    
 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต  

  - รายวิชาที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

    active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 

  - รายวิชาอื่น ๆ เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 นักศึกษาที่ศึกษาในหลกัสูตรแบบ 1  

ปีที ่ ภาค

การศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั 

ปริญญาโท แบบ 1.1 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี แบบ 1.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 741-790  วิทยานิพนธ ์

741-781  หัวข้อพิเศษ 1 

741-783  สัมมนา 1 

950-500   ระเบียบวิธีวิจัย 

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

8 

2* 

1* 

2* 

x** 

741-792  วิทยานิพนธ ์

741-781  หัวข้อพิเศษ 1 

741-783  สัมมนา 1 

950-500   ระเบียบวิธีวิจัย 

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

9 

2* 

1* 

2* 

x** 

2 741-790  วิทยานิพนธ ์

741-782  หัวข้อพิเศษ 2 

741-784  สัมมนา 2 

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

8 

2* 

1* 

x** 

741-792  วิทยานิพนธ ์

741-782  หัวข้อพิเศษ 2 

741-784  สัมมนา 2 

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

9 

2* 

1* 

x** 

 รวม 16 (8*) รวม 18 (8*) 

2 1 741-790 วิทยานิพนธ ์ 8 741-792 วิทยานิพนธ ์ 9 

2 741-790 วิทยานิพนธ ์ 8 741-792 วิทยานิพนธ ์ 9 

  รวม 

  

16 รวม 18 

3 1 741-790 วิทยานิพนธ ์ 8 741-792 วิทยานิพนธ ์ 9 

2 741-790 วิทยานิพนธ ์ 8 741-792 วิทยานิพนธ ์ 9 

                   รวม 16 รวม 18 

4 1 - - 741-792 วิทยานิพนธ ์ 9 

2 - - 741-792 วิทยานิพนธ ์ 9 

 - - รวม 18 

  รวมตลอดหลักสูตร 48 รวมตลอดหลักสูตร 72 

 หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นบัจ านวนหน่วยกิต  

** ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เพียงพอให้ลงเรียนรายวิชา 
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อ่ืนๆ ที่จ าเปน็เพื่อปรับพื้นฐานความรู้แบบไม่นบัหน่วยกิต โดยรายวิชาลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์  
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3.1.4.2 นักศึกษาที่ศึกษาในหลกัสูตรแบบ 2 ประเภทลงเรียนรายวิชาปกต ิ

ปีที ่
ภาค

การศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

แบบ 2.1 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

แบบ 2.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

741-783 สัมมนา 1 

xxx-xxx วิชาเลือก 

741-791 วิทยานิพนธ ์

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย 

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

2 

1 

4 

2 

2* 

x** 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและ 

            พลาสติก 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

741-783 สัมมนา 1 

xxx-xxx  วิชาเลือก 

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย 

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ทีจ่ าเปน็เพื่อ

ปรับพื้นฐาน 

2 

2 

 

2 

1 

6 

2* 

x** 

2 741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

741-784 สัมมนา 2 

xxx-xxx วิชาเลือก 

741-791 วิทยานิพนธ ์

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

   

   

2 

1 

2 

4 

x** 

 

741-540 กระบวนการแปร 

            รูปยางและพลาสติก 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

741-784 สัมมนา 2 

xxx-xxx   วิชาเลือก 

741-793 วิทยานิพนธ ์

xxx-xxx   รายวิชาอื่นๆ ทีจ่ าเปน็เพื่อ

ปรับพื้นฐาน 

3 

 

3 

2 

1 

2 

1 

x** 

                   รวม 18(2*) รวม 25(2*) 

2 1 741-791 วิทยานิพนธ ์ 8 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

2 741-791 วิทยานิพนธ ์ 8 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

                  รวม 16 รวม 16 

3 1 741-791 วิทยานิพนธ ์ 7 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

2 741-791 วิทยานิพนธ ์ 7 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

                  รวม 14 รวม 

 

16 

4 1 - - 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

2 - - 741-793 วิทยานิพนธ ์ 7 

               รวม - รวม 15 

                        รวมตลอดหลักสูตร 48 รวมตลอดหลักสูตร 72 

  หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นบัจ านวนหน่วยกิต 

** ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เพียงพอให้ลงเรียนรายวิชา 
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อ่ืนๆ ที่จ าเปน็เพื่อปรับพื้นฐานความรู้แบบไม่นบัหน่วยกิต โดยรายวิชาลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์  
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3.1.4.3 นักศึกษาที่ศึกษาในหลกัสูตรแบบ 2 ประเภทลงเรียนรายวิชาโมดลู 

ปีที ่
ภาค

การศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

แบบ 2.1 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

แบบ 2.2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

1 1 741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

741-783 สัมมนา 1 

741-791 วิทยานิพนธ ์

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย 

741-501 โมดูลที่ 1 หรอื 

741-502 โมดูลที่ 2 หรือ

รายวิชาเลือกอ่ืนๆ  

xxx-xxx  รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

2 

1 

2 

2* 

6-8 

 

 

x** 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

741-783 สัมมนา 1 

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย 

741-501 โมดูลที่ 1  

xxx-xxx  รายวิชาอื่นๆ ทีจ่ าเปน็เพื่อ

ปรับพื้นฐาน 

 

 

2 

1 

2* 

8 

x** 

2 741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

741-784 สัมมนา 2 

741-791 วิทยานิพนธ ์

xxx-xxx  รายวิชาอื่นๆ ที่

จ าเป็นเพื่อปรับพืน้ฐาน 

 

 

2 

1 

4 

x** 

 

741-540 กระบวนการแปร 

            รูปยางและพลาสติก 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 

741-784 สัมมนา 2 

741-793 วิทยานิพนธ ์

741-502 โมดูลที่ 2  

xxx-xxx  วิชาเลือก 

xxx-xxx  รายวิชาอื่นๆ ทีจ่ าเปน็เพื่อ

ปรับพื้นฐาน 

3 

 

2 

1 

1 

5 

2 

x** 

                   รวม 18*** 

(2*) 

รวม 25*** 

(2*) 

2 1 741-791 วิทยานิพนธ ์ 8 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

2 741-791 วิทยานิพนธ ์ 8 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

                  รวม 16 รวม 16 

3 1 741-791 วิทยานิพนธ ์ 7 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

2 741-791 วิทยานิพนธ ์ 7 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

                  รวม 14 รวม 16 

4 1 - - 741-793 วิทยานิพนธ ์ 8 

2 - - 741-793 วิทยานิพนธ ์ 7 

               รวม - รวม 15 

                        รวมตลอดหลักสูตร 48 รวมตลอดหลักสูตร 72 

 หมายเหตุ  * ลงทะเบียนแบบไม่นบัจ านวนหน่วยกิต 

** ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เพียงพอให้ลงเรียนรายวิชา 
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อ่ืนๆ ที่จ าเปน็เพื่อปรับพื้นฐานความรู้แบบไม่นบัหน่วยกิต โดยรายวิชาลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์  

*** จ านวนหน่วยกิตรวมขึ้นอยูก่ับรายวิชาโมดลูและรายวิชาเลอืกที่ลงทะเบียน แต่ทั้งนี้จ านวน 

หน่วยกิตรวมต้องไม่ต่ ากวา่ที่ก าหนดตามโครงสรา้งหลักสูตร  
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

741-510   การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 

2(1-3-4) 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระแบบเติมและแบบควบคุม 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบไอออนิก ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์โดยใช้สารตัวเร่งซีเกลอร์-แนตตา ปฏิกิริยาการเกิดพอ

ลิเมอร์แบบโคออร์ดิ เนชันที่มีตัวเร่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานสิชัน 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 

 

741-511   การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเคร่ืองมือ   

Instrumental Analysis of Polymers 

2((2)-0-4) 

น้ าหนักโมเลกุลและการวัดน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์โดยเทคนิคการกระเจิงของแสง และโครมาโตก

ราฟีแบบแยกขนาด การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มัล เทคนิคดิฟเฟอ

เรนเชียลสแกนนิ่งคาร์ลอรีเมตรี และเทคนิคเทอร์โมแกรวิเมตริก การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต  การวิเคราะห์ผลึกของ

พอลิเมอร์โดยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรคชันสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีโดยเทคนิค

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์

สเปกโทรสโกปี และเทคนิคแมสสเปกโตรเมตรี การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

อิเล็คตรอน 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 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 2((2)-0-4) 
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Degradation and Stabilization of Polymers  

การเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ออกซิเดชัน โฟโตเคมิคัล และการเสื่อมสภาพเชิงกล ปฏิกิริยาการตัด

โมเลกุล ปฏิกิริยาการเคลื่อนย้าย ออโตออกซิเดชัน การศึกษาโดยใช้การทดลองของการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ กลไก

ของปฏิกิริยาการป้องกัน การพัฒนาสารเสถียรต่อความร้อนและแสง แอนติออกซิแดนท์และแอนตี้โอโซแนนท์ส าหรับยาง

และพลาสติก 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   

Chemical Modifications of Natural Rubber 

2((2)-0-4) 

การดัดแปรหลังพอลิเมอไรเซชันผ่านปฏิกิริยาดีลส์-แอลเดอร์ ปฎิกิริยาการเติมของไทออล-อีน ปฎิกิริยา

การเติมแบบไมเคิล ปฏิกิริยาการเติมแบบวงของเอไซด์แอลไคน์ การจัดตัวใหม่ของพันธะของโมเลกุลยาง ปฎิกิริยาออกซิ

เดชั่น การเพิ่มหมู่ฟังก์ชั่นโดยการเกาะติดของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่านปฏิกิริยาการแทนที่และการเติม 

กราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืนๆ บนโมเลกุลยางผ่านกลไกปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระแบบดั้งเดิมและ

แบบควบคุม อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ 

Post-polymerization m odification 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     

Physical Properties of Polymers  

2((2)-0-4) 

คอนฟอร์เมชันของโมเลกุลพอลิเมอร์ ความยืดหยุ่นอย่างยาง วิสโคอิลาสติกเชิงเส้น สภาพแก้ว การตก

ผลึกของพอลิเมอร์ 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 

Rheology of Polymers  

2((2)-0-4) 

สมบัติการเฉือน สมบัติการยืด และการวัด วิสโคอิลาสติซิตี้ เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี เครื่องรีโอ

มิเตอร์แบบกรวยและแผ่น เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแผ่นขนาน เคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบทอร์ค การวัดรีโอโลยีโดยใช้สมบัติทาง
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แสง 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     

Rubber and Plastic Materials 

2((2)-0-4) 

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ไดอีนพอลิเมอร์ เอสบีอาร์ อีพีดีเอ็ม ซิลิโคน และพอลิยูรีเทนอิลาสโต

เมอร์ เทอร์โมพลาสติกพอลิโอลิฟิน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิเมอร์ที่มีฟลูออรีน พอลิไวนิลอะซิเตตและอนุพันธ์ อะคริลิก

และเมทาคริลิกพอลิเมอร์ พอลิสไตรีนและอนุพันธ์ พอลิเมอร์ชนิดควบแน่น ไนลอนและพอลิเอสเทอร์ เทอร์โมเซ็ตเรซิน 

ฟีนอลิก อะมิโนพลาสติก พอลิเอสเทอร์เรซินไม่อ่ิมตัว อิพอกซีเรซิน พอลิแลกติกแอซิด พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต 

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 ชนิดและคุณลักษณะของสารตัวเติม สารตัวเติมอนุภาค สารตัวเติมแผ่น สารตัวเติมเส้นใย การ

ปรับสภาพผิว สารตัวเติมส าหรับงานเฉพาะ การท าให้นิ่ม พลาสติไซเซอร์และการใช้งาน สารเสถียรต่อความร้อน 

ออกซิเดชัน และแสงอัลตราไวโอเล็ต แอนตี้โอโซแนนท์และการใช้งาน สี สารหน่วงไฟ สารก่อโฟม สารต้านไฟฟ้าสถิต 

สารหล่อลื่น และอ่ืนๆ 

Crosslinking systems; vulcanization by sulfur, peroxide and other c h e m i c a l s ; 

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 

 

741-532  พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 

High Performance Polymers      

2((2)-0-4) 

  พอลิเมอร์ที่มีความเหนียวและแข็งแรงสูง พอลิเมอร์ที่มีการเรียงตัว วัสดุผสม เส้นใยคาร์บอน แก้วและ

สารเสริมแรงชนิดอนุภาค พอลิเมอร์ส าหรับงานวิศวกรรม พอลิอะซิตัล พอลิคาร์บอเนต อะโรมาติกพอลิอะไมด์ พอลิอิ

ไมด์และพอลิเอสเทอร์ พอลิฟีนิลีนออกไซด์ พอลิซัลโฟน พอลิอีเทอร์คีโตน อิลาสโตเมอร์ชนิดเสริมแรง วัสดุเสียดทานต่ า 

พอลิเมอร์ชนิดละลายน้า พอลิอิเลคโตรไลท์สารตกตะกอน ไฮโดรเจล สารดูดซับสูง 
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High toughness and strength polymers; oriented polymers; composite materials; carbon 

fibers; glass and reinforcing agents; engineering polymers; polyacetal; polycarbonate; aromatic 

polyamides, polyimides, and polyesters; poly(phenylene oxide); polysulfone; poly(ether ketone); 

reinforced elastomers; low friction materials; water-soluble polymers; polyelectrolytes; precipitating 

agents; hydrogel; high absorbent materials 

 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 

Polymer Nanocomposites  

2((2)-0-4) 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีนาโน โครงสร้างของพอลิเมอรเ์ชิงประกอบนาโน โครงสร้างและสมบัติของสาร

เสริมแรงชนิดนาโนและเมทริกซ์พอลิเมอร์ การเตรียมและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน หลักการและ

การวิเคราะห์การกระจายตัวของสารเสริมแรงชนิดนาโนในเมทริกซ์พอลิเมอร์ การยึดเหนี่ยวระหว่างสารเสริมแรงนาโน

และพอลิเมอร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและขั้นตอนการเตรียมผิวของสารเสริมแรงชนิดนาโน สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความ

ร้อน สมบัติการทนไฟและสมบัติต้านการซึมผ่านแก๊สของพอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน 

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 

 
 

 

 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 

Thermoplastic Elastomers 

2((2)-0-4) 

ประเภทของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีนเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ไอโอนอเมอริกเทอร์โม

พลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์เอสเทอร์ และพอลิเอไมด์ เทอร์โม

พลาสติกพอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์ และยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 

T ypes 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 

Biodegradable Polymers 

2((2)-0-4) 

การแบ่งกลุ่มพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติการทนความร้อน และการทนน้ าของ
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พอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพ กลไกการย่อยสลาย การใช้สารเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ  การทดสอบการย่อยสลาย

ทางชีวภาพของพอลิเมอร์ 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  

Smart polymers 

2((2)-0-4) 

การจ าแนกพอลิเมอร์อัจฉริยะ พอลิเมอร์น าไฟฟ้า พอลิเมอร์เพียโซอิเล็กตริก พอลิเมอร์เชิงประกอบ

ส าหรับประยุกต์ใช้กักเก็บพลังงาน วัสดุตรวจวัดความเครียดจากพอลิเมอร์ชนิดยืดหยุ่น พอลิเมอร์ตอบสนองทางไฟฟ้า 

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 

 

741-537   พอลิเมอร์ทนไฟ  

Flame retardant polymers 

2((2)-0-4) 

โครงสร้างและสมบัติของสารทนไฟ การสลายตัวและการเผาไหม้ของพอลิเมอร์ กลไกการทนไฟ การใช้

งานของสารทนไฟในพอลิเมอร์ การทดสอบและวิเคราะห์การทนไฟของพอลิเมอร์  

Structure and properties of flame retardants; Decomposition and combustion of 

polymers; Flame retardant mechanism; Application of flame retardant in polymers; Testing and 

characterization of flame retardancy in polymers 

 

741-538    เทคโนโลยวีัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ 

Polymer Material Technology for Medical 

2((2)-0-4) 

พอลิเมอร์เพื่อการศัลยกรรม พอลิเมอร์ที่ดูดซึมได้ พอลิเมอร์เพื่อการปลดปล่อยยา พอลิเมอร์ใช้ท า

อวัยวะเทียม พอลิเมอร์เพื่อการทดแทนวัสดุทางการแพทย์  

Polymers for surgical; resorbable polymers; polymers for drug release; polymers for 

prosthesis; polymers for medical material substitution  

 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

Processing of Rubbers and Plastics 

3(2-3-4) 

สมบัติการไหลที่เกี่ยวกับการแปรรูปยางและพลาสติก การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไกปฏิกิริยา 

หลักการผสมยางกับสารเคมีและพลังงานการผสม การรีดแผ่นยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัดส่ง การฉีดเข้าแม่พิมพ์ การ

ออกแบบแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การเอ็กซ์ทรูดยาง การวัลคาไนซ์ด้วยไอน้ า การวัลคาไนซ์ด้วยอากาศร้อน  

การวัลคาไนซ์อย่างต่อเนื่องของยาง การผสมพลาสติกและสารเคมี การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก เคร่ืองเอ็กซ์ทรูดแบบสกรูเดี่ยว

และสกรูคู่ การเอ็กซ์ทรูดเป็นแผ่นฟิล์ม การฉีดพลาสติก การเป่าแผ่นฟิล์ม การรีดแผ่นพลาสติก การหล่อและการขึ้นรูป
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ด้วยความร้อน การฉีดเป่า การหล่อเบ้าหมุน กระบวนการลามิเนท การประกอบและเทคนิคการเชื่อมต่อ 

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  

Testing of Rubbers and Plastics 

3(2-3-4) 

การเตรียมชิ้นตัวอย่างและสภาวะการทดสอบ พลาสติซิตี้ เวลาอบสุกและสมบัติการหลอมไหล การ

ทดสอบความแข็งและความเค้น-ความเครียด การแตกหัก ความต้านทานต่อการสึกหรอ การไหล การจัดตัวและการคลาย

ความเค้น การทดสอบรอยแตกจากการหักงอและความล้า ความกระเด้ง การทดสอบแรงกระแทกและเชิงกลพลวัต ความ

ร้อนและการบ่มเร่ง การทดสอบค่าดัชนีการไหล การทดสอบทางรีโอโลยี การทดสอบหาค่าปริมาณออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่

ช่วยในการติดไฟ 

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 

Latex and Emulsion Technology 

2((2)-0-4) 

น้ ายางธรรมชาติ น้ ายางสังเคราะห์ อิมัลชันและเทคนิคของอิมัลชัน ความเสถียรของน้ ายางและ  

อิมัลชัน ดุลยภาพของความชอบน้ าและไม่ชอบน้ า น้ ายางและอิมัลชันส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากการชุบ 

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     

Rubber Recycling Technology  

2((2)-0-4) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิลยางโดยวิธีการรีเคลมและวิธีการดีวัลคา

ไนซ์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการรีไซเคิล การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางกายภาพ

และทางเคมีของยางรีไซเคิล  การประยุกต์ใช้ยางรีไซเคิลในอุตสาหกรรม 

Progress of rubber recycling technology; recycling methods by reclamation and de-
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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 
 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

Entrepreneurship and Innovation 

2((2)-0-4) 

ลักษณะผู้ประกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ การประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมาย

การจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวัตกรรมและโอกาส การวางแผนด าเนินงาน การจัดการความเสี่ยง การประยุกต์

แนวคิดของการประกอบธุรกิจมาปรับปรุงประสิทธิผลการด 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 วิศวกรรมพอลิเมอร์  

Polymer Engineering 

2((2)-0-4) 

มุมมองของฟิสิกส์พอลิเมอร์ โครงสร้างจุลภาค การเคลื่อนตัวของโมเลกุล พลาสติกซึ่งถูกเชื่อมขวาง ยาง

ซึ่งถูกเชื่อมขวาง การครากในพอลิเมอร์ กลไกการผิดรูป กลไกการแตกหัก ความล้าเชิงกล พอลิเมอร์เชิงประกอบชนิดใช้

เส้นใย การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูป ความสัมพันธ์ระหว่างการแปรรูปและสมบัติ  

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 

Computing and Process Control 

2(1-3-2) 

ทรานสดิวเซอร์ส าหรับวัดความดัน อุณหภูมิ ความเค้น การเปลี่ยนต าแหน่ง ความเป็นกรด-ด่าง ความเร็ว

เชิงมุม ความเร็วเชิงเส้นและการเร่ง ส่วนประกอบทางเคมี ระดับการไหล การปิด-เปิดระบบ การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์

กับคอมพิวเตอร์ การเก็บและแสดงผลข้อมูล การควบคุมกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ 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     

Rubber Engineering 

2((2)-0-4) 

สมบัติเชิงวิศวกรรมของยาง ความยืดหยุ่นของโครงข่ายโมเลกุลยาง ความแข็งแรงและการเสริมแรง 
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สมบัติการรับแรงและการผิดรูปเชิงสถิตย์ สมบัติเชิงกลพลวัตของยาง การแยกและการส่งผ่านการสั่นสะเทือน การใช้งาน

ในทางวิศวกรรมของยาง 

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 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและแม่พิมพ์  

Rubber Products and Mold Design 

2(1-3-2) 

พื้นฐานการคิดเชิงนวัตกรรม หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง โปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบ การพิมพ์สามมิติ พื้นฐานทางวิศวกรรมของการออกแบบแม่พิมพ์ โลหะและการเลือกใช้

โลหะส าหรับแม่พิมพ์ยาง สมบัติการไหลของยาง การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง การอัดเบ้า การ

อัดส่ง และการฉีดเข้าเบ้า 

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 

 

741-564   วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

Applied Mathematical Methods for Polymer Technology  

2((2)-0-4) 

หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร์ 

วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์สมการทาง คณิตศาสตร์เพื่อใช้

ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

Mathematical principles for solving technical problems in polymer processing; 

Analytical methods in polymer processing; Mathematic models; Application of mathematical 

equations in polymer processing  

 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1  

Special Topics I 

2((2)-0-4) 

บรรยายหรืออภิปรายหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจและทันสมัยทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ 

และพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่ให้ความรู้เชิงลึกในด้านวัสดุ สารเติมแต่ง การแปรรูป และ 

การทดสอบและวิเคราะห์ 

Lecture or discuss on current topics of interests in natural rubber, synthetic rubbers and 

polymer technology or related fields with emphasis on the topics of advanced materials, advanced 

additives, advanced processing as well as advanced testing and analysis.  

 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2  

Special Topics II 

2((2)-0-4) 
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บรรยายหรืออภิปรายหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจและทนัสมัยทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ 

และพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

Lecture or discuss on current topics of interests in natural rubber, synthetic rubbers and 

polymer technology or related fields with emphasis on the topics related to research for thesis. 

 

741-783 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

การค้นคว้าและการน าเสนอหัวข้อเร่ืองที่ทันสมัยทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ พอลิ

เมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่ให้ความรู้เชิงลกึในด้านวสัดุ สารเติมแต่ง การแปรรูป และ การทดสอบ

และวิเคราะห์ การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

Literature survey and presentation of current topics in natural rubber, synthetic rubbers 

and polymer technology or related fields with emphasis on the topics of advanced materials, 

advanced additives, advanced processing as well as advanced testing and analysis; attendance and 

participation in the discussion    

 

741-784 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

การค้นคว้าและการน าเสนอหัวข้อเร่ืองที่ทันสมัยทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ พอลิ

เมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมใน

การอภิปราย 

Literature survey and presentation of current topics in natural rubber, Synthetic rubbers 

and polymer technology or related fields with emphasis on the topics related to research for thesis; 

attendance and participation in the discussion 

 

741-790 วิทยานพินธ์ (หลักสูตรแบบ 1.1) 

Thesis 

48(0-144-0) 

การค้นคว้าวิจัยระดับสูงด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือสิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียน

วิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

Advanced research on topics of technology of natural and synthetic rubbers or other 

types of polymers to create new scientific knowledge or innovation for academic benefits and/or 

applications under the supervision of thesis advisors; publishing the research work in scientific 

journals or patents; writing a thesis and successful defense the thesis 

 

741-791 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1) 

Thesis 

36(0-108-0) 
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การค้นคว้าวิจัยระดับสูงด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือสิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียน

วิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

Advanced research on topics of technology of natural and synthetic rubbers or other 

types of polymers to create new scientific knowledge or innovation for academic benefits and/or 

applications under the supervision of thesis advisors; publishing the research work in scientific 

journals or patents; writing a thesis and successful defense the thesis 

 

741-792 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 1.2) 

Thesis  

72(0-216-0) 

การค้นคว้าวิจัยระดับสูงด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือสิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียน

วิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

 

Advanced research on topics of technology of natural and synthetic rubbers or other 

types of polymers to create new scientific knowledge or innovation for academic benefits and/or 

applications under the supervision of thesis advisors; publishing the research work in scientific 

journals or patents; writing a thesis and successful defense the thesis 

 

741-793 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.2) 

Thesis  

48(0-144-0) 

การค้นคว้าวิจัยระดับสูงด้านเทคโนโลยีของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือสิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียน

วิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

Advanced research on topics of technology of natural and synthetic rubbers or other 

types of polymers to create new scientific knowledge or innovation for academic benefits and/or 

applications under the supervision of thesis advisors; publishing the research work in scientific 

journals or patents; writing a thesis and successful defense the thesis 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นางซีตไีซยีดะห์ สายวารี 

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

 

 

2548 

2543 

Ph.D. 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Elastomer 

Technology and 

Engineering  

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยยีาง 

University of 

Twente, The 

Netherlands  

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 103 

2 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายสบุฮาน สาและ 

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2557 

 

 

2557 

2551 

 

Ph.D. 

 

 

ปร.ด. 

วท.บ. 

Innovative Materials 

 

 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์

เทคโนโลยยีาง (เกียรติ

นิยมอันดับ 1) 

 

University Claude 

Bernard Lyon 1, 

France 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 105 

3 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
รศ. น.ส.กรรณิการ์  สหกะโร 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2545 

 

2541 

 

2537 

Ph.D.  

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Polymer Science 

and Technology 

Polymer Science 

and Technology  

เทคโนโลยยีาง  

University of 

Leeds, U.K. 

University of 

Manchester, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 106 
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ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-

x 
ผศ. น.ส.ณฐินี  โล่ห์พัฒนานนท์      ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตร ี

2544 

 

2536 

Ph.D. 

 

วท.บ. 

Polymer Engineering 

 

เคมี 

University of 

Sheffield, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 109 

5 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. น.ส.อโนมา ธติิธรรมวงศ์ 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2550 

2545 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์  

เทคโนโลยวีัสดุภัณฑ ์

 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 111 

6 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายอดิศัย  รุ่งวิชานวิัฒน ์

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาตร ี

2538 

 

 

2532 

Ph.D. 

 

 

วท.บ. 

Polymer Technology  

 

 

เทคโนโลยยีาง 

 

Loughborough 

University of 

Technology, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 113 

7 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
รศ. นายอาซีซนั  แกสมาน  

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

2540 

 

2533 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

 

เทคโนโลยยีาง  

 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 114 

8 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
อาจารย ์ นายณัฐพงศ์  นิธิอุทัย  

 

ปริญญาเอก 

 

 

2545 

 

 

Ph.D.  

 

 

Polymer Science  

and Engineering 

 

Case Western 

Reserve 

University, U.S.A. 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 116 
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ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตร ี

2541 

 

 

2536 

M.Sc.  

 

 

วศ.บ. 

Polymer Science 

and Engineering  

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล  

Case Western 

Reserve 

University, U.S.A.

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

9 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายตลุยพงษ์ ตลุยพิทักษ์ 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาตร ี

2549 

 

2539 

Ph.D. 

 

วท.บ. 

Polymer Science  

 

เทคโนโลยยีาง (เกียรติ

นิยมอันดับ 1)  

 

University of 

Akron, U.S.A. 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 118 

10 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายอนุวัติ แซ่ตัง้ 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2552 

2544 

2541 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์  

เทคโนโลยยีาง 

 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 119 

11 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายเบญจ   

ทองนวลจนัทร ์

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2554 

 

2546 

2543 

Ph.D.  

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials  

 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

เคมี  

 

The University of 

Manchester, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.รามค าแหง 

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 121 
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ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

12 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
ผศ. นายนาบิล  หะยีมะแซ 

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตร ี

2558 

 

 

2554 

 

 

2552 

Ph.D.  

 

 

M.Sc. 

 

 

วท.บ. 

 

Polymer Engineering  

 

 

Polymer Engineering  

 

 

เทคโนโลยยีาง (เกียรติ

นิยมอันดับ 1)  

 

Universiti Sains 

Malaysia, 

Malaysia 

Universiti Sains 

Malaysia, 

Malaysia 

ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 

หน้า 123 

  



   44 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปีการศึกษา 

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

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

การตลาด 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.วลัยลักษณ ์

 

 

ม.สงขลานครินทร ์

 

2563 : 30 ช.ม. 

2564 : 30 ช.ม. 

2565 : 30 ช.ม. 

2566 : 30 ช.ม. 

2567 : 30 ช.ม. 

ภาคผนวก ข-2 

หน้า 126 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

           มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมและ/หรือจากสถาบันชั้นน าทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาหรือรายวิชาของ

หลักสูตรมาเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ/หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 

ในหลักสูตรไม่มีการฝึกงานของนักศึกษา  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ 

วิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์  หรือพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ไม่ซ้ าซ้อนกับผลงานผู้อื่น หรือเป็นการศึกษาเชิงลึกในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง หรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรือเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โดยกระบวณการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องท า

วิทยานิพนธ์ 1 คนต่อ 1 เร่ือง เร่ิมจากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากนั้นสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying examination) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องโดยทีม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยในแต่ละ

ภาคการศึกษา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ และตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ

นานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ นอกจากนี้อาจมีผลงานเพิ่มเติมในรูปแบบของทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและ/หรืออนุสิทธิบัตรได้ ในขั้นสุดท้ายเป็นการสอบวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าของ

นักศึกษา ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และบัณฑิต

วิทยาลัย และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

โดยที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์จะเกิดได้จาก 

1) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการหรือนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

2) การสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหรือเพื่อแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมเชิงลึก ซึ่งจะเป็นโจทย์

วิจัยที่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับหลักสูตรฯ  

ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการแบ่งกลุ่มงานวิจัยไว้ดังนี้  

- งานวิจยัด้านการดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลยาง 

- งานวิจยัด้านเทคโนโลยียางที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลยาง 

- งานวิจยัด้านนาโนคอมโพสิท 

- งานวิจยัด้านเทคโนโลยีการเสรมิแรงในยาง 

- งารวิจัยด้านสารทดแทนเคมีในอุตสาหกรรมยาง 

- งานวิจยัเพื่อสร้างนวตักรรมและผลิตภัณฑ ์

- งานวิจยัด้านเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 

- งานวิจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ที่เน้นด้านเทคโนโลยียาง 

ส าหรับงานวิจัยที่ท าร่วมกับภาคเอกชนนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ได้มี

งานวิจัยที่เป็นงานวิจัยร่วมภาคเอกชนเช่นกัน  โดยภาคเอกชนเป็นผู้ก าหนดประเด็นที่สนใจร่วมกับทางหลักสูตรเพื่อที่จะ

หาข้อสรุปร่วมกันจนจัดท าเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ขึ้น โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบ in kind และ in cash 

กับทางหลักสูตร องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคเอกชน

นั้นๆ ซึ่งส่งผลให้ข้อก าหนดในการท าวิจัยอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นจากที่ทางหลักสูตรก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ มีดังนี้ 
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(1) มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและ

พลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม

ผู้ฟัง 

(2) มีความรู้ในการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่ เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือ

ยางและถุงยางอนามัย 

(3) ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือ

วิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบัติและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด  

(4) เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและ

พลาสติก ที่ผ่านกระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

(5) ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

(6) ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การ

ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย 

และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

(7) ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการท างานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิ จัยและ

พัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

(8) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอ

ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

(9) สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

(10) ทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

(11) ทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทันเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(12) ปฏิบัติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

 

5.3 ชวงเวลา 

หลักสูตรแบบ 1.1  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
หลักสูตรแบบ 2.1  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
หลักสูตรแบบ 1.2  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
หลักสูตรแบบ 2.2  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

5.4 จ านวนหนวยกิต    

หลักสูตร จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

แบบ 1.1 

แบบ 1.2 

48 หน่วยกิต 

72 หน่วยกิต 
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แบบ 2.1 

แบบ 2.2 

36 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 หลักสูตรฯ จัดให้มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนพื้นฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจยั อาทิเช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิจัย เป็นตน้ 

5.5.2 หลักสูตรฯ และอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และกิจกรรม
การรายงานความก้าวหน้างานวจิัยประจ าภาคการศึกษา 

5.5.3 หลักสูตรฯ และหน่วยงานบัณฑติศึกษาประจ าคณะ มีการระบุแผนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะดา้นการ
วิจัยให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น อบรมเทคนิคการสืบคน้ข้อมูล อบรมวิธีการเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนบทความวิจยั อบรมทรพัย์สินทางปัญญา การจดักิจกรรม Sci-Grad Symposium เป็นต้น  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

           นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบโครงร่างไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน มี

การประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธ์ในลักษณะของการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ มีการสอบวิทยานิพนธ์โดยกรรมการสอบซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของ

นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

1. มีความ

เชี่ยวชาญเชิง

ลึกทาง

เทคโนโลยยีาง

และพอลิเมอร์ 

สามารถน า

ความรู้ไป

บูรณาการเพื่อ

พัฒนาภาค

วิชาการและ

อุตสาหกรรม

ของประเทศ มี

ความเป็นผูน้ า 

สามารถสื่อสาร

และสร้างสรรค์

ความคิด 

ผลงานและ

นวัตกรรมได้ มี

ทักษะการ

แก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

และมีทักษะ

การเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

- ส่งเสริม

นักศึกษาให้มี

ทักษะการศึกษา

ค้นคว้าอย่าง

เข้มข้นเกี่ยวกับ

เทคโนโลยพีอลิ

เมอร์ โดยเน้น

เทคโนโลยี

ยางพารา  

- จัดการเรียน

การสอนที่เป็น 

active learning 

และการเน้นให้

นักศึกษา

วิเคราะห์ และ

วิพากษ ์

- สนับสนนุ

การเข้าร่วม

กิจกรรมทั้งงาน

ประชุมวชิาการ 

งานแสดงสนิค้า 

เครื่องจักร และ

งานนวัตกรรม

ด้านพอลิเมอร์

และยางพารา 

- มีการจัด

บรรยายพิเศษ

โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญที่มี

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการเก่ียวกับวัสดยุาง

และพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดยุางและ พลาสติกชนิด

พิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟงั 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ีเ่หมาะสมกับกระบวนการผลติ มีต้นทุนต่ า สามารถใช้

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้

เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบตัิและแปลผลวิเคราะห์ของ

วัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกไดถู้กต้องตามมาตรฐานที่

อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด  

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นในการท างานใน

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผ่านกระบวนการวางแผน คน้คว้า รวบรวมข้อมูล คิด

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวจิัย การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึง

รายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย และมาตรฐานทางดา้นเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร์ 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้นเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

ให้เหมาะสมกับการวิจัยและพฒันา และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การ

วิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ  

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับแตล่ะกลุ่มคน 

ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส ท างานเปน็ทีม และ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและ

สถานการณ์ ตลอดจนมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
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คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของ

นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ความรู้ทั้งภาค

การศึกษาและ

ภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อให้ทันต่อ

ความก้าวหน้า

ใหม่ๆ ในวง

วิชาการและ

วิชาชีพที่

เก่ียวข้อง 

- ส่งเสริมให้

นักศึกษาเข้าร่วม

เวทีกิจกรรม ที่

ส่งเสริมให้

นักศึกษามีทักษะ

การคิดแบบมี

วิจารณญาณ 

(Critical 

thinking)  

- ฝึกฝนให้

นักศึกษาค้นคว้า

หาความรู้และ

ประสบการณ์

เพิ่มเติมได้ด้วย

ตนเอง 

- จัดกิจกรรม

ให้นักศึกษาได้

แสดงออกและ

เป็นผู้มีส่วนร่วม

ในการจัด

กิจกรรมนั้น เช่น 

งานประชุม

วิชาการ Sci-

Grad 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทันเทคโนโลยี และ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของ

นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

symposium 

ของคณะฯ งาน

กีฬาสี งานรับ

น้องใหม่ภายใต้

หลักสูตร เป็นต้น 

- จัดให้

นักศึกษาได้เปน็

พี่เลี้ยง ให้

ค าแนะน าและ

ช่วยดูแลงานวจิัย

ให้กับนักศึกษา 

ป. โท 

- ส่งเสริมการ

เข้าร่วมกิจกรรม

แข่งขันนวัตกรรม

โดยบูรณาการกับ

งานวิจยัตนเอง 

หรืองานแสดง

สินค้านวัตกรรม  

- น าปญัหา

จาก

ภาคอุตสาหกรรม

มาใช้เป็น

กรณีศึกษาเพื่อ

ฝึกทักษะ

ความคิดและการ

แก้ไขปัญหา 

2. มีความคิด

เชิง

ประกอบการ 

- จัดการเรียน

การสอนใน

รายวิชาภาวะ

ผู้ประกอบการ

และนวัตกรรม 

- ส่งเสริมและ

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
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คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของ

นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

สนับสนนุให้

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมที่พัฒนา

ความคิดเชิง

ผู้ประกอบการซึ่ง

จัดโดย

มหาวิทยาลยั

และส่วนภูมิภาค 

เช่น โครงการ

เส้นทางสู่นวตั

วณิชย์ 

(Research to 

market, R2M) 

โครงการ 

Startup เป็นตน้ 

3. มีจิต

วิญญาณของ

การถือ

ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง 

และมีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ

ประจ าตน 

- สอดแทรก

จิตส านึกของการ

ด าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่งในการ

เรียนการสอน 

และการท า

กิจกรรมของ

นักศึกษา 

- สนับสนนุการ

ร่วมโครงการใน

วันประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่งของ

คณะ/

มหาวิทยาลยั 

- สนับสนนุให้

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
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คุณลักษณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของ

นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์และ

ช่วยเหลือสังคม

อ่ืนๆที่ด าเนนิการ

โดยคณะ/

มหาวิทยาลยั 

หรือองค์กร

ภายนอก 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ

ในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

เก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก 

สารเคมีส าหรับยางและพลาสตกิ 

โดยเฉพาะวสัดุยางและ พลาสตกิ

ชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้

เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟงั 

1. การบรรยายและปฏบิัติการในชั้น

เรียนและการถาม-ตอบ  

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

learning โดยมอบหมายงานให้ค้นคว้า 

ท ารายงานและน าเสนอ  

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณ์ตรง  

4. การมอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้า

และท ารายงานและแบบฝีกหัด  

5. การมอบหมายกรณีศึกษาซึ่งเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพอลิ

เมอร์โดยให้ค้นคว้า ท ารายงานและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ

กลางภาค/สอบปลายภาค  

2. ประเมินจากกิจกรรม Active 

learning 

3. ประเมินจากการท างานที่ได้รบั

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ  

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและการอภิปราย 

5. ประเมินจากรายงานความก้าวหน้า

ในการท าวิทยานพินธ์  

6. ประเมินผลจากการสอบวัด

คุณสมบัติ การเสนอโครงรา่ง

วิทยานพินธ์ และการสอบป้องกัน

วิทยานพินธ ์

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่

เหมาะสมกับกระบวนการผลติ มี

ต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลิตผลิตภณัฑ์

ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 

learning โดยเน้นการปฏิบัติจรงิโดยให้

พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ให้มีสมบตัิตาม

1. ประเมินผลจากการปฏิบัตงิาน การ

สืบค้นข้อมูล และการแสดงความ

คิดเห็นตลอดจนความเข้าใจเมื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

อุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วนยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและ

ถุงยางอนามยั 

โจทย์ที่ตั้งไว้   

2. การค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชัน้เรียน 

 

2. ประเมินจากความสามารถในการ

เชื่อมโยงทฤษฎีเข้าสู่การปฏบิัติ และ

การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น 

3. ประเมินผลจากการสอบวัด

คุณสมบัติ การเสนอโครงรา่ง

วิทยานพินธ์ และการสอบป้องกัน

วิทยานพินธ ์

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูป

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบ

และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่า

สมบัติและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุ

ยาง วัสดพุลาสติก ผลติภัณฑ์ยางและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตาม

มาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและ

พลาสติกก าหนด  

1. การบรรยายและปฏบิัติการในชั้น

เรียนและการถาม-ตอบ  

2. จัดให้มีการเรียนรู้แบบ active 

learning จากเครื่องมือจริง เน้นการ

ปฏิบัติ การอ่านผลและวิเคราะห์ผล 

3. ค้นคว้างานวิจัยที่ใชท้ฤษฎีขั้นสูงมา

ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อ

การศึกษางานวิจัยที่ซบัซ้อน เรียนรู้

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้น

เรียน 

4. การมอบหมายกรณีศึกษาซึ่งเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพอลิ

เมอร ์ให้วิเคราะห์ปัญหา และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยเลือกใช้

เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือ

วิเคราะห์ที่เหมาะสม 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ

กลางภาค/สอบปลายภาค  

2. ประเมินจากกิจกรรม Active 

learning 

3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและการอภิปราย

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5. ประเมินจากรายงานความก้าวหน้า

ในการท าวิทยานพินธ์  

6. ประเมินผลจากการสอบวัด

คุณสมบัติ การเสนอโครงรา่ง

วิทยานพินธ์ และการสอบป้องกัน

วิทยานพินธ ์

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนว

ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

การท างานในอุตสาหกรรมยางและ

พลาสติก ทีผ่่านกระบวนการวางแผน 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูล 

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผ่าน

โจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมแล

และปัญหาที่เป็นประเด็นทางสงัคม 

 

1. ประเมินจากการแสดงออกทาง

ความคิด สังเกตทักษะการีวิเคราะหฺ

และสังเคราะห์ 

2. ประเมินจากการสืบคน้ข้อมูล การ

ค้นคว้าเพื่อใช้ข้อมูลมาประกอบการ

ตัดสินใจ 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะ

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มา

เชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิด

การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวง

1. การเรียนการสอนการวิเคราะห์ผ่าน

ชิ้นงานนวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ 

2. การเรียนการสอนแบบ Active 

learning โดยให้ออกแบบผลติภัณฑ์

ยางและพอลิเมอร์ที่มีผลกระทบ 

1. ประเมินผลจากการวิเคราะห์

ชิ้นงานนวัตกรรม และการเชื่อมโยง

ความส าคัญของงานในแตล่ะส่วน 

2. ประเมินจากแนวคิดในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

วิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 2. การให้นักศึกษาออกแบบการวิจัย

และเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ดว้ย

ตนเองและแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย/

วิทยานพินธ์ด้วยตนเอง 

ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการผลิต 

และการตลาด 

3. ประเมินผลจากการสอบวัด

คุณสมบัติ การเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า

ของงานวิจัยและการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์  

 

4. ประเมินจากการน าองค์ความรู้หรือ

เทคนิคขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย  

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวน

วรรณกรรม การออกแบบงานวจิัย 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ

ขอทุนวิจัย การด าเนนิการวิจัย 

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึง

รายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีการวิจัย และมาตรฐาน

ทางดา้นเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์  

1. การให้นักศึกษาเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

2. การให้นักศึกษาทบทวนวรรณกรรม

ทั้งในวิชาเรียนและที่เก่ียวข้องกับ

โครงการวิจัย 

3. สอนโดยการแทรกอยู่ในรายวิชา

สัมมนา หัวข้อพิเศษ และวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินผลจากการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย  

2. ประเมินผลจากการท าสัมมนา 

หัวข้อพิเศษ และสอบเสนอโครงร่าง

วิทยานพินธ์  

3. ประเมินผลจากการรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวจิัยและการ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือ

คณิตศาสตร์ในการท างานดา้น

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับ

การวิจัยและพฒันา และการผลติ

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

1. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อ

เร่ืองที่เก่ียวข้องกับบทเรียนให้นกัศึกษา

ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนองาน  

2. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่ง

รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ  

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ

แก้ไขปัญหาในการท าวิจัย/วทิยานิพนธ์

ด้วยตนเอง  

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงาน

และการน าเสนองานในชั้นเรียน  

2. ประเมินผลจากการท าสัมมนา 

หัวข้อพิเศษ และสอบเสนอโครงร่าง

วิทยานพินธ์  

3. ประเมินผลจากการรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวจิัยและการ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และ

การน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความ

ต้องการ 

1. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อ

เร่ืองที่เก่ียวข้องกับบทเรียนให้นกัศึกษา

ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนองาน  

2. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่ง

รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงาน

และการน าเสนองานในชั้นเรียน  

2. ประเมินผลจากการสอบเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์  

3. ประเมินผลจากการรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวจิัยและการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

คณิตศาสตร์และสถิติ  

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ

แก้ไขปัญหาในการท าวิจัย/วทิยานิพนธ์

ด้วยตนเอง  

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสม

กับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พดู อ่านและ

เขียน 

1. สอนโดยเน้นทักษะการฟัง พดู อ่าน 

เขียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในชั้น

เรียน  

2. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้อง

ใช้ทักษะการสื่อสาร เช่น กิจกรรม Sci-

Grad Symposium, งานประชมุ

วิชาการ บรรยายพิเศษ การน าเสนอใน

เวทีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คณะฯ 

1. ประเมินจากการสื่อสารในชัน้เรียน

และการน าเสนอในเวทีตา่งๆ 

2. ประเมินจากความเข้าใจในบริบทที่

สื่อสาร 

2. ประเมินจากเอกสาร ข้อเสนอ

โครงการ รายงานวิจัย บทความวิจัย 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็น

ผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็น

ทีม และปฏบิัติงานตามขั้นตอนและ

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เหมาะสม

กับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจน

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

1. สอนโดยเน้น การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม 

จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาแสดงออก

ในการทางานร่วมกับผู้อื่น  

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความคดิเชิง

ผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

และส่วนภูมิภาค เช่น โครงการเส้นทาง

สู่นวัตวณชิย์ (Research to market, 

R2M) โครงการ Rubber Hackatorn 

เป็นต้น 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรม

และการแสดงออกของนักศึกษา

ในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม  

2. ประเมินความสม่ าเสมอของการ

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

3. ประเมินความกล้าแสดงออกและ

เสนอความคิดเห็นในเวทีวิชาการหรือ

เวทีนวัตกรรมภายนอก 

4. ประเมินจากบุคลิกภาพภายใต้

สถานการณ์ตา่งๆ 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทนั

เทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่

กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาขอ้มูล

หรือความรู้ใหม่  

2. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อ

เร่ืองที่เก่ียวข้องกับบทเรียนให้นกัศึกษา

ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนองาน  

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการเพื่อให้เกิดการพบปะแลก 

เปลี่ยนข้อคิดเห็น รับรู้องค์ความรู ้ 

และเทคโนโลยีใหม่กับนักวชิาการต่างๆ  

1. ประเมินผลจากการสืบคน้ข้อมูลที่

เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ในรายวิชา

สัมมนาและหัวข้อพิเศษ ตลอดจนการ

ท าวิจัย 

2. ประเมินผลจากการเขียนรายงาน

และการน าเสนองาน  

2. ประเมินผลจากการรายงาน

ความก้าวหน้าของงานวจิัยและการ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

ยึดมั่นและสนบัสนุนหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติ

สาธารณะ 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน และ

การท าวิทยานิพนธ์  

2. บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา และให้เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริงหรือจัดกิจกรรมในชั้น

เรียน  

3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

4. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

1. ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่

ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลาของ

นักศึกษาในการเข้าชัน้เรียนและการ

ส่งงาน  

2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม

เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรม และการให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรมของภาควิชา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน 

4. ประเมินจากการอ้างอิงผลงานของ

ผู้อื่น และการน าเสนอผลงานนัน้ 

 

 

 

 

 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 มีความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก เข้าใจเร่ืองของสูตรคอม

พาวนด์ กระบวณการผลิต การทดสอบ การวิเคราะห์ การแปลผล และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกับ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย เข้าใจกระบวณการวิจัย 

มีทักษะการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล ผ่านทางการเขียน การน าเสนอ การใช้

สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2-3 การเชื่อมโยงความรู้ที่มีจากปี 1 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์กับสิ่งใหม่ที่เรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งที่มาจาก

หัวข้อวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ศาสตร์อ่ืนๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถที่จะน าความรู้นั้นมาใช้

ประโยชน์ แก้ไขปญัหา สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ มีความมั่นใจในการน าเสนอความคิดบน

หลักการของทฤษฎีอย่างมีเหตุและผล ตลอดจนถา่ยทอดความรูท้ี่มีให้กับผู้อ่ืนให้เกิดความเข้าใจจนน าไปปรับ

ใช้ต่อได้ เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร)ี 

ปีที ่ รายละเอียด 



   57 

 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก เข้าใจเรื่องของสูตร

คอมพาวนด์ กระบวณการผลิต การทดสอบ การวิเคราะห์ การแปลผล และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

กับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย  

2 การเชื่อมโยงความรู้ที่มีจากปี 1 ในสาขาวชิาเทคโนโลยีพอลิเมอร์กับสาระที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยเพื่อ

วิทยานพินธ์ เข้าใจกระบวณการวิจัย มีทักษะการสบืค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล 

ผ่านทางการเขียน การน าเสนอ การใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3-4 การเชื่อมโยงความรู้ที่มีในสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

สามารถที่จะน าความรู้นัน้มาใชป้ระโยชน์ แก้ไขปญัหา สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ มีความ

มั่นใจในการน าเสนอความคิดบนหลักการของทฤษฎีอย่างมีเหตุและผล ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับ

ผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจจนน าไปปรับใช้ต่อได้ เปน็คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความคิดวิจารณญาณในการพิจารณา แสดงความคิดเห็นและจัดการกับประเด็นปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมที่ซับซ้อนทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม โดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

2. ริเริ่มในการยกปัญหาและชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปจัจุบัน เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุน

ให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

3. เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในพหุวัฒนธรรม มีจิต

สาธารณะ และให้ยึดถือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”เป็นที่ตั้ง 

4. ตรงต่อเวลา มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ

องค์กรและสังคม  

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ 

2. ความรู ้

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของหลักสูตรเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยเน้นเทคโนโลยี

ยางพารา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ สามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ

ในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจนั้นให้กับผู้อ่ืนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้  

2. มีทักษะเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องตามทฤษฎี มีความช านาญในทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะนั้นในการ

ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดทักษะเชิงปฏิบัติการให้กับผู้อื่นเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ได้ 
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3. สามารถน าความรู้และทักษะที่มีไปใช้ในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ สรรค์สร้างนวัตกรรม และ/หรือบูรณาการ

ความรู้ที่มีเข้ากับศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กรและสังคมได้ 

4. ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชา 

5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา

วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

3. ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในการจัดการความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ  และ

พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา รวมทั้งมีความคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจและ

แสดงออกในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์

ความรู้เดิม 

3. สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 

รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

4. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติใน

วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทาง

วิชาการได้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความคิดวิจารณญาณ รวมถึงการบูร

ณาการและสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแสดงออกทางบุคลิกภาพและทางอารมย์อย่างเหมาะสม 

2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

3. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่าง ๆ  

4. มีภาวะการเป็นผู้น าอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  และสามารถปรับตัวเป็นผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือซอฟแวร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย ค้นคว้า สรุป และและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ที่เก่ียวข้อง 

3. สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการ

น าเสนอได้เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยการน าเสนอรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ

วิทยานิพนธ์ 
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4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ก้าวทันและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก 

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประกอบด้วย  

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมี

ส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบท

ของกลุ่มผู้ฟัง 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนด์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและ

เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบัติและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด 

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและ

พลาสติก ที่ผ่านกระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย 

การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย และ

มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการท างานด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัย

และพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และ

การน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและ

เขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรับตัวตามโอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทันเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
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ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลกัสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

 

PLOs 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการเก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและ

พลาสติก โดยเฉพาะวสัดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และ

สารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

   x x x   x  x        x   x  

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต 

มีต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

   x x x x  x x x             

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือ

วิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบตัิและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง 

วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด  

     x x  x  x x x        x   
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PLOs 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผา่น

กระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูล 

          x  x  x         

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์

องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ

และอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

    x x x x x x x x x x          

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การด าเนนิการ

วิจัย วิเคราะห์และสรุปผลการวจิัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัย

ได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจยั และมาตรฐานทางดา้น

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์  

   x x x x x x x x x x x          

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างาน

ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนา 

และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

                   x  x x 
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PLOs 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอ

ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

                   x x x x 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและ

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน ทั้งฟงั พูด อ่านและเขียน 

 

                  x   x  

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส 

ท างานเปน็ทีม และปฏิบัตงิานตามขั้นตอนและหน้าทีท่ี่ได้รบั

มอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมี

วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

   x            x x x      

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การ

ก้าวทันเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

    x   x x x  x  x         x 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ และมีจติสาธารณะ 

x x x x x                   
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แผนที่แสดงการกระจายการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) แต่ละด้านสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

x ความรับผิดชอบหลัก  O 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 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิ

เมอร์ 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 
741-532 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง x  O O 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 



 

 

64 

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 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ x x O x x  O x O O O x 
741-537 พอลิเมอร์ทนไฟ x x O O O  O x O O O x 
741-538 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ x  O O x  O x O O O x 
741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก O  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 
741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์ x  O x O  x x O O O x 
741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ O  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 พลาสติกและ

แม่พิมพ์ 
O  O x x  x x O x O x 

741-564 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ x      x O O O O x 

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

950-500 ระเบียบวิธีการวิจัย      x x      

741-781 หัวข้อพิเศษ 1 x   x O x O x x O x x 
741-782 หัวข้อพิเศษ 2 x   x O x O x x O x x 
741-783 สัมมนา 1    x O x O x x O x x 
741-784 สัมมนา 2    x O x O x x O x 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 

741-790 วิทยานิพนธ ์(หลักสูตรแบบ 1.1) x x x x x x x x x x x x 
741-791 วิทยานิพนธ ์(หลักสูตรแบบ 2.1) x x x x x x x x x x x x 
741-792 วิทยานิพนธ ์(หลักสูตรแบบ 1.2) x x x x x x x x x x x x 
741-793 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.2) x x x x x x x x x x x x 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับ 

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (ภาคผนวก จ-1) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาประเมนิการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา 

2.1.2 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวชิาประเมนิความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสตูร 

2.1.3 ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1.4 นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานจากการท าวทิยานิพนธ์ ในลักษณะของการน าเสนอแบบบรรยายอย่างน้อย 

1 คร้ัง ในที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ และมผีลงานตพีิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.1.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

2.1.6 การสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.1.7 คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

2.1.8 การทวนสอบในระดับหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

ผลของการประกอบอาชพีของบณัฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร การเก็บข้อมูลอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 การได้งานท าของดุษฎบีณัฑิต ประเมินจากดุษฎีบณัฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน

การหางานท า ความเห็นของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิต ที่

จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาตา่งๆ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากดุษฎบีัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ที่มาประเมินหลักสตูรต่อปัจจัยเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของดุษฎีบัณฑิต ที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธบิัตร จ านวนผลงานตพีิมพ์ จ านวนรางวลั

ทางสงัคมและวชิาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า

ประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ 
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3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2563 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  แบบ 1.1 และ 1.2 (แบบที่ท าวิจัยอย่างเดียว) 

 1) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 

 3) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 4) ระหว่างการศึกษานักศึกษาจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบอย่างน้อย 1 คร้ัง 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ/หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 

6) ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาจถือการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  แบบ 2.1 และ 2.2 (แบบที่ท าวิจัยร่วมกับลงทะเบียนรายวิชา) 

 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 

 4) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5) ระหว่างการศึกษานักศึกษาจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบอย่างน้อย 1 คร้ัง 

6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ/หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เร่ือง 

7) ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาจถือการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยตรง กรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน 

และวิธีการประเมินผล เพื่อให้มีการชี้แจงในประเด็นข้อสงสัย และเกิดการทวนสอบหากมีความผิดพลาด หรือ 

2) นักศึกษาประสานมายังหลักสูตรฯ โดยกรอกแบบฟอร์มรับค าร้องเรียนเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา โดย

ในกรณีที่การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นประเด็นที่มีผลกระทบมาก จะจัดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นกรรมการ

พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องต่อกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอทบทวน

เกรด ในกรณทีี่มีการส่งผลคะแนนสอบเข้าสู่ระบบแล้ว 



 

 

69 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบนั คณะตลอดจน

รายละเอียดในหลักสูตรที่สอน 

1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

1.3 อาจารย์ใหม่จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือในการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองด้านการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจดัการเรียนการสอน

ตาม OBE 

1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

การสนับสนนุด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

1.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและ plagiarism ตลอดจนผลักดนัให้อาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา Startup และนวตักรรม 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุน ให้อาจารย์ เข้ าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ อาทิเช่น PSU-TPSF, Active learning, LMS2@PSU, MOOC, OBE เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการสอนให้ทันสมัย 

2.1.4 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้

ทางดา้นเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ 

2.2.2 สง่เสริมการท าวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน และเพื่อความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัย การท าวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการบูรณาการวิจัยหลากหลายศาสตร์

เพื่อให้เกิดประโยชน์เชงิองค์ความรู้และเชิงประยุกต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม 

2.2.3 การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวชิาการทั้งในรูปแบบของต าราและบทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ได้มีกระบวนการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1.เพื่ อพัฒนาหลักสูตรให้ทั นสมัยกับ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป โดย

ยังคงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

 

1.วางแผน ประเมิน และรายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรตามระบบ AUN QA 

ทุกรอบปีการศึกษา และน าข้อมูลที่ ได้ไป

ป รับ ป รุ งแล ะพั ฒ น าหลั กสู ต รทุ ก รอบ

ระยะเวลา 3-5 ปี 

1.มีหลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ .ศ .2558 และเป็น ไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา

แ ห่ งช าติ  พ .ศ .2552  โดยมี ค วาม

ทันสมั ยและมี การปรับปรุงอย่ าง

สม่ าเสมอ 

2.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ

หลักสูตร ตามมาตรฐานหลักสูตรและการ

เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

1.การประเมินหลักสูตรตามระบบประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 

AUN QA ทุกรอบปี 

2.การส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ 

บุ ค ล า ก ร  บั ณ ฑิ ต  ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ

ผู้ประกอบการด้านพอลิเมอร์ ซึ่งจัดให้มีการ

ประเมินทุกรอบปี 

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 

AUN QA  

2. ผลการส ารวจความพึ งพอใจต่อ

หลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3. เพื่อบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า

ด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.

2563 

1 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ ์

1.1 นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้า

งานวิจยัเพื่อวิทยานพินธ์อย่างนอ้ยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการท า

วิทยานพินธ ์

1.2 จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อได้

ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการผลิต

วิทยานพินธ์ ที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อ

สังคม 

1.3 จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางพฒันา/แก้ไขในการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานพินธ์ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

1.4 จัดอบรมการตรวจสอบการคัดลอก

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ

และตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ผลงานการเขียนทางวชิาการด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และวิทยานิพนธ์ฉบบั

สมบูรณ์ทุกเล่มต้องผา่นการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 

2. การประกันคุณภาพปรชัญาดษุฎีบัณฑิต 

2.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1.1 

และ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนวชิา 741-781 

หัวข้อพิเศษ 1, 741-782 หัวข้อพิเศษ 2, 

741-783 สัมมนา 1, 741-784 สัมมนา 2 

และ 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย แบบไมน่ับ

หน่วยกิต 

2.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 2.1 

และ 2.2 ต้องได้ระดับคะแนนเรียนเฉลี่ย 

(GPA) ไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 คะแนน 

2.3 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าฟังการสัมมนา

ในรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา 

2.4 นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying examination) ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

2.5 ระหว่างการศึกษานักศึกษาจะต้องเสนอ

ผลงานทางวชิาการในการประชมุวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาตทิี่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบอย่าง

น้อย 1 คร้ัง 

2.6 นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่สามารถ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในสาขา

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ โดยก าหนดดังนี ้

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2  มีผลงานตีพิมพ์

หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติฐาน TCI กลุ่มที่ 1 

และ/หรือระดับนานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ

อย่างน้อย 2 เร่ือง  
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หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2  มีผลงานตีพิมพ์

หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัระดบัชาตฐิาน TCI 

กลุ่มที่ 1 และ/หรือระดับนานาชาติ ซึ่ง

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้

ความเห็นชอบอย่างน้อย 1 เร่ือง 

2.7 ในกรณีที่งานวิจัยได้รับทนุสนับสนุนจาก

แหล่งทุนที่มีข้อบังคบัเพิ่มเติมเก่ียวกับการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะทีม่ีมาตรฐาน

สูงกว่าที่ระบุไว้ในข้อ 2.6 ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับเพิ่มเติมนั้น 

2.8 ในกรณีที่เป็นวิทยานพินธ์ซึง่เก่ียวข้องกับ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาจถือการได้รับ

การจดทะเบียนสิทธบิัตร และ/หรือ อนุ

สิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัยก าหนด 

2.9 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

4. เพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตรและ

การเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุดม  ศึ กษ า

แห่งชาติ 

1. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

มีภาระหน้ าที่ ในการบริหารและพัฒ นา

หลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหริอเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา

โท ห รื อ เที ย บ เท่ า ที่ มี ต า แ ห น่ ง ร อ ง

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

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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น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน

ของหลักสูตร 

3. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ. 2 ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษาให้

ครบทุกวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน

หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรตามตามระบบ AUN QA ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

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 ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

(4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

(5) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม

ส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่เหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

2.1.2 หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการ

ส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
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2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  หลักสูตรมีการติดตามการได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในรูปของรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร

ตามระบบ AUN QA ทุกรอบปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 หลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การรับนักศึกษาและแผนการเรียนในแต่ละหลักสตูรที่ชัดเจน สง่

ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศรับนักศึกษาเข้าเรียน ทั้งแบบสมัครเรียนในรอบปกติและแบบรับสมัครตลอดปี  

3.1.2 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนจะผ่านการพิจารณาทั้งการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบข้อเขียน โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินพื้นฐานทั้งความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ก่อนรบัเข้าศึกษาตามระบบของ

บัณฑิตวิทยาลยั 

3.1.3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเปน็ไปตามระเบียบปฏบิัติของบัณฑติวิทยาลยั โดย

หลักสูตรจะด าเนนิการเพิ่มเติมในกรณีอื่นๆ เช่น การจัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานพอลิเมอร์ให้กับนักศึกษาก่อนเปิดเทอม 

การให้การสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานเพื่อส่งเสริมการเรียน เช่น โตะ๊ท างาน สัณญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอค าปรึกษาหรือช่องทางที่จะให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.2.2 การก าหนดให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรายวิชา เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาวะ

ผู้ประกอบการและนวัตกรรม เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่

จ าเป็นให้กับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น กิจกรรม Start up Thailand กิจกรรม 24 Hours of 

Innovation Thailand และกิจกรรม Research to Marketing (R2M) เป็นต้น สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาทาง

วิชาการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้แก่ อัตราการคงอยู่ และนักศึกษา

สามารถยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พื้นฐาน ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ และมีระบบการน าข้อร้องเรียนเข้าสู่การ

พิจารณา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชา และเปน็ไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั  

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ..... รวมทั้งต้องมี  

1) ความเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์และเปา้หมายของหลักสตูร  

2) ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
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3) ประสบการณ์ท าวจิัยหรือประสบการณป์ระกอบวิชาชพีในสาขาวิชาที่สอน 

  4.1.2 การบริหารคณาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2563 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็น 

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อน ามาพิจารณาในปรับเปลี่ยนการด าเนินการหลักสูตรในแต่ละรอบปี  

3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองในแต่

ละรอบปี ทั้งด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย มีการประชาสัมพันธ์การอบรมหรืองานประชุมทาง

วิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับคณาจารย์ทราบ ตลอดจนทางคณะ/มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้

อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการสร้าง

ผลงานวิชาการ 

4.2 คุณภาพคณาจารย์ 

คณะ/มหาวิทยาลัย มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิขาการและ

จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลการพัฒนาตนเองของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทุกรอบปี เพื่อก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย ์

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ  

 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรก าหนดกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพื่อให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Expected learning outcome, ELO) ซึ่ง

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 นอกจากนี้

หลักสูตรมีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์สาระรายวิชา ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาของแต่ละชั้นปี 

เพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน ผู้สอน เวลาเรียน และเวลาสอบ ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก หลังจาก

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อ

ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การสอน รวมถึง



 

 

76 

พิจารณาเร่ืองตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนและผู้สอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน  

หลักสูตรจะก าหนดให้นักศึกษาเข้าใหม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 เพื่อที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา

ได้อย่างทั่วถึง  

หลักสูตรจัดให้มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา คือ 

1) นักศึกษาสามารถประสานอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาโดยตรง กรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผล

คะแนน และวิธีการประเมินผล เพื่อให้มีการชี้แจงในประเดน็ข้อสงสัย และเกิดการทวนสอบหากมีความผิดพลาด หรือ 

2) นักศึกษาประสานมายังหลักสูตรฯ โดยกรอกแบบฟอร์มรับค าร้องเรียนเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา โดย

ในกรณีที่การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นประเด็นที่มผีลกระทบมาก จะจัดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นกรรมการ

พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องตอ่กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อขอทบทวน

เกรด ในกรณีที่มีการส่งผลคะแนนสอบเข้าสู่ระบบแล้ว 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (ประเมินตนเอง) ในแต่ละรายวิชา การประเมินรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

ต่อหลักสูตร 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่เรียนและห้องปฏบิัติการภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

6.2.2 อุปกรณ์การสอน รายการครุภัณฑ์ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ประจ าภาควิชา 

6.2.3 รายการครุภัณฑ์ในภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ ดังนี้ 

(1) เครื่องมือแปรรูปยาง 

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

- Internal mixer ขนาดความจ ุ2.5 ลิตร    จ านวน 1 เครื่อง 

- Internal mixer ขนาดความจ ุ0.5 ลิตร    จ านวน 1 เครื่อง 

- Internal mixer ขนาดความจ ุ80 มิลลิลิตร    จ านวน 1 เครื่อง 

- Kneader ขนาดความจุ 3.0 ลติร     จ านวน 2 เครื่อง 



 

 

77 

เครื่องวัลคาไนซ์ยางแบบกดอัด (Vulcanizing press) จ านวน 6 เคร่ือง 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 เคร่ือง 

เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ยาง (Rubber extruder) จ านวน 2 เคร่ือง ประกอบด้วย 

- Hot feed extruder ขนาดสกรู 1.5”    จ านวน 1 เครื่อง 

- Cold feed extruder ขนาดสกรู 1.5”    จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องคาเลนเดอร์ยาง 3 ลูกกลิ้งขนาดลูกกลิง้ 6” x 12  จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องฉีดขึ้นรูปยาง (Rubber injection molding machine)  จ านวน 2 เครื่อง 

(2) เครื่องมือแปรรูปพลาสติก 

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

 - Twin screw extruder      จ านวน 1 เครื่อง 

 - Plastic injection molding     จ านวน 1 เครื่อง 

 - Blow film extrusion line     จ านวน 1 เครื่อง 

 - Plastic recycling unit     จ านวน 1 เครื่อง 

 - ชุดสังเคราะห์พอลิเมอร์      จ านวน 1 เครื่อง 

(3) เครื่องมือวิเคราะห์ 

- Oscillating disk rheometer, ODR    จ านวน 2 เครื่อง 

- Moving die rheometer, MDR     จ านวน 2 เครื่อง 

- Rubber processing analyser, RPA    จ านวน 1 เครื่อง 

- Moving die processibility tester, MDPT   จ านวน 1 เครื่อง 

- Mooney viscometer      จ านวน 3 เครื่อง 

- Dynamic mechanical analyzer, DMA 8000   จ านวน 1 เครื่อง 

- Thermogravimetric analyzer     จ านวน 1 เครื่อง 

- Tensile testing machine     จ านวน 2 เคร่ือง 

- Capillary rheometer      จ านวน 1 เครื่อง 

- Electric densimeter      จ านวน 1 เครื่อง 

- Friction tester      จ านวน 1 เคร่ือง 

- Dielectric test fixture      จ านวน 1 เคร่ือง 

- Q-UV       จ านวน 1 เคร่ือง 

(4) เครื่องมือสนับสนนุการวิจัย 

- เครื่องกลึงโลหะ      จ านวน 1 เครือ่ง 

- เครื่องเจาะโลหะ      จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องไสโลหะ       จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า      จ านวน 1 เครื่อง 
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- เครื่องเชื่อมแก๊ส      จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องกัดโลหะแบบแนวตั้ง     จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องกัดโลหะแบบแนวราบ     จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องปั๊มลม       จ านวน 2 เครื่อง 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการเสนอซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ในส่วนของภาควิชาจะมีห้องสมุดเพื่อบริการหนังสือ ต ารา และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Wireless) เพื่อ

บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ภาควิชาจะจัดสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ 

เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นที่มีในศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

- Fourier-transform infrared spectrometer        

- Ultraviolet-visible spectrometer  

เครื่องมืออ่ืนๆและรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์เครื่องมือกลาง คณะฯดูได้ที่ http://www.inct.sat.psu.ac.th/ 

เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นที่มีในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ได้แก่  

- 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 

เครื่องมืออ่ืนๆและรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดูได้ที่ 

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

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องจะประเมินความเพียงพอของทรัพยากร     

6.4.2 ภาควิชาจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดหาทัพยากรการเรียนรู้ให้

สามารถเข้าถึงได้ 

 

 

 

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


 

 

79 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ระดับปรญิญาเอก 

 

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

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุ

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร  

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบนัทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

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

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผล

การด าเนินการของหลักสูตรปทีีผ่่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 

 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ไมน่้อยกว่าร้อย

ละ 50 ได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

X X X X X 

11)  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
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ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 

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. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

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 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 

ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

ภาคผนวก ค 

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

ค-2 การเป็น Socially Engaged Program ของหลักสูตร  

ค-3  ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการ 

      เรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning 

ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร                                                                       

ภาคผนวก ง 

ง-1 Memorandum of Understanding (MOU)  

ภาคผนวก จ 

จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 

จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
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ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย):  

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (เทคโนโลยพีอลิเมอร์)  

ชื่อย่อ (ไทย):   

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):       

Doctor of Philosophy (Polymer Technology)  

ชื่อย่อ (อังกฤษ):        

Ph.D. (Polymer Technology) 

คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสตูร 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์ มีความมุ่งหมายที่จะผลตินักวิจัยและ

นักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก 

สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในสาขา

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ ทันสมัยต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีคณุธรรม จริยธรรม 

เป็นผู้น าและที่พึ่งทางวชิาการขององค์กรที่ตน

ปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้

ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอ

ลิเมอร ์ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผูน้ าและที่พึ่ง

ทางวชิาการ สามารถน าความรูแ้ละทักษะดา้น

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ไปบูรณาการเข้ากับ

ศาสตร์อ่ืนในการต่อยอดองค์ความรู้ที่มี สร้างองค์

ความรู้ใหม่หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนช่วย

แก้ไขปัญหาในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ 

ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล 

การผลิตบัณฑิตในระดบับณัฑิตศึกษาและการวิจัยใน

สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขา

เทคโนโลยยีางมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ในปัจจบุันประเทศไทยเปน็

ประเทศผู้ส่งออกยางพาราเปน็อันดับหนึ่งของโลกใน

เชิงของวัตถุดิบซึ่งมีมูลคา่เพิ่มค่อนข้างต่ า ดงันัน้การ

วิจัยและพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มยางพารา รวมถึง

การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราเพื่อแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ประกอบกับความก้าวหนา้

พอลิ เมอร์มีความเกี่ยวข้องกับการใช้

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก มีการน าพอลิ

เมอร์ในรูปแบบพลาสติกและยางไปใช้ท าผลิตภัณฑ์

ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อย่างง่ายทีใ่ช้งานทัว่ไป

จนไปถึงงานทางวิศวกรรมชั้นสู งที่ มีมูลค่าและ

ผลกระทบเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ แม้ว่าจะมีการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยี

อันเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย

แล้วก็ตาม แต่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
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ทางวชิาการดา้นเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยัของประเทศ ความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ 

ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าว จึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ต้องพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยทาง

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ที่ทนัสมัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการ

ตอบสนองต่อแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ของชาติในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์

ความรู้ระดับสงูเพื่อการพัฒนาสงัคมและประเทศ

ต่อไป นอกจากนี้ภาควิชาฯ มีความร่วมมือทาง

วิชาการดา้นเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กับ

มหาวิทยาลยัชัน้น าในต่างประเทศซึ่งเป็นการเสริม

ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร ์

ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและความต้องการที่จะก้าว

เป็นผู้น า ท าให้มีงานการสร้างสรรค์ชิ้นงานตลอดจน

งานวิจัยอันเกี่ยวกับพอลิ เมอร์เกิดขึ้น ใหม่อย่าง

มากมาย ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่

ก าลังอยู่ในกระแสนิยมทั่วโลกในปัจจุบัน ได้แก่ การ

พัฒนาศักยภาพของพอลิเมอร์เพื่อใช้งานที่ต้องการ

ความทนทานสูงและมีน้ าหนักเบาทดแทนการใช้โลหะ 

เซรามิค และไม้ การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อใช้งานที่

เก่ียวข้องทางด้านการแพทย์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  

พอลิเมอร์กับงานนาโนเทคโนโลยี และพอลิเมอร์ที่

เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น

ส าหรับประเทศไทยที่จะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

นี้โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์เป็น

พื้นฐานเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่

สูงขึ้น 

นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวคิดในการเร่งรัด

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

ใหม่ที่ เรียกว่ า “BCG Model” ซึ่ ง เน้น เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

จากความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศที่

ค่อนข้างสูง “ยางพารา” พืชเศรษฐกิจของประเทศ

และแหล่งรายได้ของคนในพื้นที่ภาคใต้จึงเป็นพืชอีก

ชนิดหนึ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญเพื่อส่งเสริมใน BCG 

Model เพราะสามารถตอบโจทย์ เศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพหรือ Bio-economy ได้ ขณะเดียวกัน “พอลิ

เมอร์” ก็มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบเศรษฐกิจใหม่

ของรัฐบาลและการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) เมื่อผนวกกับนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศ

ให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ภาคการผลิตในประเทศไทยจะ

ยังคงผลิตแบบเดิมไม่ได้ แต่ต้องมีการสร้างก าลังคน

และเทคโนโลยีที่จะมาตอบรับฐานการวิจัยและพัฒนา

ตลอดจนนวัตกรรม ความรู้เชิงลึกจึงเป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะ

ท าให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้าและแข่งขันกับ

คู่แข่งได้ ซึ่งจากนโยบายของภาครัฐนี้ เป็นตัวบ่งชี้

หนึ่งที่ เน้นให้เห็นว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นด้านเทคโนโลยี
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ยาง ยังคงมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

ดังนั้นในบริบทของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ที่เน้นด้าน

เทคโนโลยียาง จึงตระหนักถึงความส าคัญในการ

พัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยทางหลักสูตรได้ปรับปรุง

เพิ่มเติมรายวิชาใหม่ที่ทันสมัยและตอบสนองต่อทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโนบายแผน

ยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หลักสูตรฯ มี

กระบวนการก าหนดโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม

และชุมชนเพื่อให้ผลงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการ

และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนสร้างความแตกต่าง

จากหลักสูตรอ่ืนที่มีชื่อสาขาวิชาใกล้เคียงกันภายใน

มหาวิทยาลัย กล่าวคือ หลักสูตรฯ มุ่งเน้นความ

เชี่ ย วช าญ ใน ศ าสตร์ ด้ าน เท ค โน โลยี ย า ง เพื่ อ

อุตสาหกรรมปลายน้ ายางพารา คือ เทคโนโลยียางล้อ 

เทคโนโลยีรีไซเคิลยาง เทคโนโลยีพอลิ เมอร์เชิง

ประกอบขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยีเทอร์มอพลาสติกอิ

ลาสโตเมอร์ เทคโนโลยีน้ ายางและพอลียูริเทน โดยได้

หลักสูตรฯ มีความร่วมมือด้านการเรียนและการ

ท างานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ าที่

ส า คั ญ  ได้ แ ก่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ง ล้ อ ร ถ ย น ต์ 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิต

ถุงมือยาง อุตสาหกรรมผลิตวัสดุยางรีเคลม ยางรี

ไซเคิล วัสดุเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ซึ่งอยู่ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี

ศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-curve) ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

น อ ก จ า ก นี้ ห ลั ก สู ต ร ฯ  มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และองค์กร

ภาครัฐ ดังนั้นบัณฑิตจากหลักสูตรฯ ปรับปรุงมีองค์

ความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อ 

เทคโนโลยีรีไซเคิลยาง เทคโนโลยีพอลิ เมอร์เชิง
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ประกอบขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยีเทอร์มอพลาสติกอิ

ลาสโตเมอร์ เทคโนโลยีน้ ายางและพอลียูริเทนสู่

อุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สามารถจัดการปัญหาที่ซบัซ้อนโดยใช้ดุลยพินิจ

อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน หลักการ

ที่มีเหตุผล และค่านิยมที่ดงีาม 

2. มีความสามารถในการพัฒนานวตักรรมหรือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ จากการสังเคราะห์ความรู้อย่าง

ลึกซึ้งผ่านกระบวนการวิจัย เปน็ผู้น าทางวชิาการ

และวิชาชีพ และเปน็ก าลังส าคญัในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ของประเทศ 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

สามารถวิเคราะห์ประเดน็และปญัหาส าคัญได้อย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา ออกแบบ และ

ด าเนินการโครงการวิจัยที่ซบัซ้อนได้ 

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์เร่ืองที่ซับซ้อนและ

แสดงความเห็นทางวิชาการ มีภาวะการเปน็ผู้น า  ที่

โดดเด่น รับผดิชอบ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เปน็

อย่างด ี

5. มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลโดยประยุกต์ 

ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเหมาะสม และ

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยี

ที่ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

พอลิเมอร ์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎบีัณฑิต

ที่มี 

คุณลักษณะดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม 

ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ตาม

หลักการ เหตุผลและค่านิยมที่ ดี  ตลอดจนเป็น

แบบอย่างของผู้ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการตลอดจนนวัตกรรมที่มี

คุณค่าทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพื่อ

พัฒนาด้านวิชาการและอุตสาหกรรมของชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ เพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานได้ด้วย

ตนเอง และสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ  ได้ด้วย

ตนเอง 

4. มีความเป็นผู้น า สามารถเสนอแนวคิดและ

ก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาได้ มีความ

รับผิดชอบสูงในหน้าที่ และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้

อย่างดี  

5. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสมในการค้นคว้า วางแผน ด าเนินการวิจัย 

น าเสนอผลงาน และการติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

 คงเดิม 
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หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 

1.1 

แบบ 

1. 

แบบ 

2.1 

แบบ 

2.2 

หมวดวิชาบงัคับ - - 6 1 

หมวดวิชาเลือก - - 6 8 

วิทยานพินธ ์ 48 72 36 48 

หน่วยกิตรวม 

ไม่ต่ ากว่า 

48 72 48 72 

 

 

 

การบริหารหลักสูตร 

1 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ ์

1.1 นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้า

งานวิจยัเพื่อวิทยานพินธ์อย่างนอ้ยภาคการศึกษาละ 

1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการท าวทิยานิพนธ์ 

1.2 จัดกิจกรรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อได้ข้อเสนอแนะหรือ

แนวคิดในการผลติวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพและ

ประโยชน์ต่อสังคม 

1.3 จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางพัฒนา/แก้ไขในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

โดยหลักสูตรฯ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  

1.4 จัดอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

การเขียนทางวชิาการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป และวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทุกเล่มต้อง

ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ด้วยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. การประกันคุณภาพปรชัญาดษุฎีบัณฑิต 

2.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1.1 และ 

1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาและ

ปัญหาพิเศษ และต้องน าเสนอสมัมนาอย่าง

น้อย 2 คร้ังตลอดหลักสูตร 

2.2 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าฟังการสัมมนาใน

รายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา 

2.3 นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ 

1 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ ์

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประกันคุณภาพปรชัญาดษุฎีบัณฑิต 

2.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2 

ต้องลงทะเบียนเรียนวชิา 741-781 หัวข้อพิเศษ 1, 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2, 741-783 สัมมนา 1 และ 

741-784 สัมมนา 2 แบบไม่นบัหน่วยกิต 

2.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 

ต้องได้ระดับคะแนนเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ ากวา่ 

3.00 จากระบบ 4 คะแนน 
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(Qualifying examination) ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั  

      สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2.4 ระหว่างการศึกษานักศึกษาจะต้องเสนอ

ผลงานทางวชิาการในการประชมุวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาตทิี่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

อย่างน้อย 1 คร้ัง 

2.5 นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในสาขา

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ โดยก าหนดให้

นักศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์หรือได้รับการ

ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่ง

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้

ความเห็นชอบไมน่้อยกว่า 2 เร่ือง 

2.6 งานวิจัยทีไ่ด้รับทนุสนับสนนุจากแหล่งทนุที่มี

ข้อบังคับเพิ่มเติมเก่ียวกับการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในลักษณะที่มาตรฐานสูงกว่าที่

ระบุไว้ก็ย่อมท าได ้

2.7 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์ที่บัณฑิตวทิยาลัยก าหนด 

 

2.3 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าฟังการสัมมนาใน

รายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา 

2.4 นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying examination) ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

2.5 ระหว่างการศึกษานักศึกษาจะต้องเสนอผลงาน

ทางวชิาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เห็นชอบอย่างน้อย 1 คร้ัง 

2.6 นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในสาขาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร์ โดยก าหนดดังนี ้

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2  มีผลงานตีพิมพ์หรือ

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ/หรือระดับ

นานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ

ให้ความเห็นชอบอย่างน้อย 2 เรื่อง  

หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2  มีผลงานตีพิมพ์หรือ

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

ระดับชาติฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ/หรือระดับ

นานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ

ให้ความเห็นชอบอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2.7 ในกรณีที่งานวิจัยได้รับทนุสนับสนุนจากแหล่งทนุ

ที่มีข้อบังคับเพิ่มเติมเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในลักษณะที่มีมาตรฐานสูงกวา่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.6 ให้

เป็นไปตามข้อบังคบัเพิ่มเติมนั้น 

2.8 ในกรณีที่เป็นวิทยานพินธ์ซึง่เก่ียวข้องกับ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาจถือการได้รับการจด

ทะเบียนสิทธบิัตร และ/หรือ อนุสิทธบิัตร แทนการ

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได ้โดยให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่บัณฑิตวทิยาลัยก าหนด 

2.9 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 
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รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรแบบ 1.1 

นับหน่วยกิตเฉพาะรายวชิาวทิยานิพนธ์  

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

            ลงทะเบียนไมน่ับหน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                      2(2-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                      2(2-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                           1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                           1(0-2-1) 

 

หลักสูตรแบบ 1.1 

นับหน่วยกิตเฉพาะรายวชิาวทิยานิพนธ์  

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

            ลงทะเบียนไมน่ับหน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                      2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                      2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                           1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                           1(0-2-1) 

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย                     2(1-2-3) 

หลักสูตรแบบ 1.2 

นับหน่วยกิตเฉพาะรายวชิาวทิยานิพนธ์  

741-791 วิทยานิพนธ์                     72(0-216-0) 

            ลงทะเบียนไมน่ับหน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                        2(2-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                        2(2-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                             1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                             1(0-2-1) 

หลักสูตรแบบ 1.2 

นับหน่วยกิตเฉพาะรายวชิาวทิยานิพนธ์  

741-791 วิทยานิพนธ์                     72(0-216-0) 

            ลงทะเบียนไมน่ับหน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                     2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                     2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                          1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                          1(0-2-1) 

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย                    2(1-2-3) 

หลักสูตรแบบ 2.1 

1. หมวดวิชาบังคบั จ านวน 6 หน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1       �   �             2(2-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                         2(2-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                              1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                              1(0-2-1) 

 

 

 

2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี ้

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

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วย   

            เครื่องมือ          

2(2-0-4)  

741-512 การเสื่อมสภาพและความ  

            เสถียรของพอลิเมอร์                                                

2(2-0-4) 

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

หลักสูตรแบบ 2.1 

1. หมวดวิชาบังคบั จ านวน 6 หน่วยกิต 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                     2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                     2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                          1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                          1(0-2-1) 

950-500  ระเบียบวิธีวิจัย*                  2(1-2-3) 

หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต 

 

2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี ้

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

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วย 

            เครื่องมือ          

2((2)-0-4)  

741-512 การเสื่อมสภาพและความ 

            เสถียรของพอลิเมอร์                              

2((2)-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยาง 2((2)-0-4)            
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            ธรรมชาติ                �               

741-520 สมบัติทางกายภาพของ 

            พอลิเมอร�์      

2(2-0-4) 

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

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

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและ 

            พลาสติก   

2(2-0-4) 

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

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาส 

            โตเมอร ์    

2(2-0-4) 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและ 

            พลาสติก  

3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและ 

            พลาสติก�      

3(2-3-4) 

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 านวณและการควบคุม 

            กระบวนการ                                      

2(1-3-2) 

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

นอกจากรายวิชาเหล่านีน้ักศึกษาสามารถเลือกเรียน

รายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ธรรมชาติ     �                

741-520 สมบัติทางกายภาพของ 

            พอลิเมอร ์      

2((2)-0-4) 

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

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

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและ 

            พลาสติก 

741-532 พอลิเมอรส์มรรถนะสูง 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

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

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาส 

             โตเมอร ์  

741-535 พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทาง    

             ชีวภาพ 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ   

741-537 พอลิเมอร์ทนไฟ 

741-538 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ทาง 

            การแพทย์  

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและ 

            พลาสติก  

3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก 

�     

3(2-3-4) 

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

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง  

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและ 

            นวัตกรรม 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

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

741-561 การค านวณและการควบคุม 

             กระบวนการ                                      

2(1-3-2) 

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

741-535  พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทาง 

            ชีวภาพ 

2((2)-0-4) 

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

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 

            และแม่พิมพ์   

741-564 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ 

            ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลย ี

2(1-3-2) 

 

2((2)-0-4) 



 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

741-792 วิทยานิพนธ์                 36(0-108-0) 

  

            พอลิเมอร ์ 

 

ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี จะต้องไมล่งทะเบียนเรียนรายวิชา

ซ้ าในรายวชิาที่เคยเรียนมาแล้ว นอกจากนี้นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

3. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

          คงเดิม 

หลักสูตรแบบ 2.2 

1. หมวดวิชาบังคบั จ านวน 16 หน่วยกิต 

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

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยาง 

            และพลาสติก   

2(2-0-4) 

741-540 กระบวนการแปรรูปยาง 

            และพลาสติก  

3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและ 

            พลาสติก       

3(2-3-4) 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                 2(2-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2       �                2(2-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                              1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                              1(0-2-1) 

 

 

 

2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี ้

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

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

            ด้วยเคร่ืองมือ          

2(2-0-4)  

หลักสูตรแบบ 2.2 

1. หมวดวิชาบังคบั จ านวน 16 หน่วยกิต 

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

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยาง 

            และพลาสติก   

2(2)-0-4) 

741-540 กระบวนการแปรรูปยาง 

            และพลาสติก  

3(2-3-4) 

741-541 การทดสอบยางและ 

            พลาสติก       

3(2-3-4) 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1                        2((2)-0-4) 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2                     2((2)-0-4) 

741-783 สัมมนา 1                              1(0-2-1) 

741-784 สัมมนา 2                              1(0-2-1) 

  950-500 ระเบียบวิธีวิจัย*               2(1-2-3) 

หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต 

 

2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี ้

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

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วย 

            เครื่องมือ          

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

            เสถียรของพอลิเมอร์                                

2(2-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของ 

            ยางธรรมชาติ  �      �                      

2(2-0-4)     

�      

741-520 สมบัติทางกายภาพของ 

            พอลิเมอร ์      

2(2-0-4) 

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

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบ 

            นาโน        

2(2-0-4) 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโต 

            เมอร ์    

2(2-0-4) 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและ 

             อิมัลชัน   �   

2(2-0-4) 

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

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

741-561 การค านวณและการ 

            ควบคุมกระบวนการ                                      

2(1-3-2) 

741-562 วิศวกรรมยาง                    

�   

2(2-0-4) 

นอกจากรายวิชาเหล่านีน้ักศึกษาสามารถเลือกเรียน

รายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741-512 การเสื่อมสภาพและความ 

            เสถียรของพอลิเมอร์                                      

2((2)-0-4) 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยาง 

            ธรรมชาติ         �                     

2((2)-0-4)   

�        

741-520 สมบัติทางกายภาพของ 

            พอลิเมอร ์      

2((2)-0-4) 

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

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

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและ 

            พลาสติก  

741-532 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

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

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโต 

             เมอร ์    

2((2)-0-4) 

741-535 พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทาง    

             ชีวภาพ 

741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ   

741-537 พอลิเมอร์ทนไฟ 

741-538 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ทาง 

            การแพทย์  

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและ 

            พลาสติก  

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

 

3(2-3-4) 

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

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

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

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและ 

            นวัตกรรม 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์                  

2((2)-0-4) 

 

2((2)-0-4) 

741-561 การค านวณและการควบคุม 

             กระบวนการ                                      

2(1-3-2) 

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

741-535  พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทาง 

           ชีวภาพ 

2((2)-0-4) 

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

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 

            และแม่พิมพ์  

2(1-3-2) 
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3. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

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

741-564 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ 

            ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลย ี

            พอลิเมอร ์ 

2((2)-0-4) 

 

 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ

ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์หรือ

มหาวิทยาลยัอื่นๆ ไดโ้ดยผา่นความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  

 

3. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์  

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

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการ

เกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระแบบเติมและแบบ

ควบคุม ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบไอออนิก 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์โดยใช้สารตัวเร่งซีกเลอร์-

แนตตา และปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบโคออร์ดิ

เนชันที่มีตวัเร่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ

ทรานสชิัน กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิบัติการ

สังเคราะห์และวิเคราะห์พอลิเมอร์ 

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 

 

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์  

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

 

คงเดิม 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

(Instrumental Analysis of Polymers)     

2(2-0-4) 

น้ าหนักโมเลกุลและการวัดน้ าหนักโมเลกุลของพอลิ

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ 

(Instrumental Analysis of Polymers)     

2((2)-0-4) 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
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เมอร์โดยเทคนิคการกระเจิงของแสง และโครมาโตก

ราฟีแบบแยกขนาด การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน

ของพอลิเมอร์โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มัล 

เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง่คาร์ลอรีเมตรี และ

เทคนิคเทอร์โมแกรวิเมตริก การวิเคราะห์สมบัติ

เชิงกลพลวัต  การวิเคราะห์ผลึกของพอลิเมอร์โดย

เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรคชันสเปกโทรสโกปี การ

วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีโดย

เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วสิิเบิลสเปกโทรสโกปี เทคนิค

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เทคนิคนิวเคลียร์แมก

เนติกเรโซแนนท์สเปกโทรสโกป ีและเทคนิค

แมสสเปกโตรเมตรี การวิเคราะห์สัณฐานวทิยาของ

พอลิเมอร์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน และ

เทคนิคอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโกป ี

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 

 

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ 

           พอลิเมอร์ (Degradation and  

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

การเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอ้น ออกซิเดชัน โฟ

โตเคมิคัล และการเสื่อมสภาพเชิงกล ปฏิกิริยาการตัด

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ 

            พอลิเมอร์ (Degradation and  

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

การเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอ้น ออกซิเดชัน 

โฟโตเคมิคัล และการเสื่อมสภาพเชิงกล ปฏิกิริยาการ
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โมเลกุล ปฏิกิรยิาการเคลื่อนยา้ย ออโตออกซิเดชัน 

การศึกษาโดยใช้การทดลองของการเสื่อมสภาพของ

พอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการป้องกัน การพัฒนา

สารเสถียรต่อความร้อนและแสง แอนติออกซิแดนท์

และแอนตี้โอโซแนนทส์ าหรับยางและพลาสติก การ

บ่มเร่ง การเสื่อมสลายทางชีวภาพ 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 

 

ตัดโมเลกุล ปฏิกิริยาการเคลื่อนย้าย ออโตออกซิเดชัน 

การศึกษาโดยใช้การทดลองของการเสื่อมสภาพของ

พอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการป้องกัน การพัฒนา

สารเสถียรต่อความร้อนและแสง แอนติออกซิแดนท์

และแอนตี้โอโซแนนทส์ 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 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

(Chemical Modifications of Natural Rubber)   

2(2-0-4) 

การดัดแปรหลังพอลิเมอไรเซชันผ่านปฏิกิริยาดีลส์-

แอลเดอร์ ปฎิกิริยาการเติมของไทออล-อีน ปฎิกิริยา

การเติมแบบไมเคิล ปฏิกิริยาการเติมแบบวงของเอ

ไซด์แอลไคน์ การจัดตัวใหม่ของพันธะของโมเลกุลยาง 

ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น การเพิ่มหมู่ฟังก์ชั่นโดยการ

เกาะติดของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยาง

ผ่านปฏิกิริยาการแทนที่และการเติม กราฟต์โคพอลิ

เมอไรเซชันของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืนๆ บนโมเลกุลยาง

ผ่านกลไกปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระแบบดั้งเดิมและ

แบบควบคุม 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 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

(Chemical Modifications of Natural Rubber)   

2((2)-0-4) 

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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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 

 

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  

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

คอนฟอร์เมชันของโมเลกุลพอลิเมอร์ ความยืดหยุ่น

อย่างยาง วสิโคอิลาสติกเชิงเสน้ สภาพแก้ว การตก

ผลึกของพอลิเมอร์ เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลาย

พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม สมบัติเชิงกลของ 

พอลิเมอร์  

Conformations of polymer molecules; 

rubber-like elasticity, linear viscoelasticity; 

glass transition; crystallization of polymers; 

thermodynamics of polymer solutions and 

blends; mechanical properties of polymers 

  

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 

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

สมบัติการเฉือน สมบัติการยืด และการวัดวิสโค

อิลาสติซิตี้ เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี เครื่องรีโอ

มิเตอร์แบบกรวยและแผ่น เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแผ่น

ขนาน เครื่องรีโอมิเตอร์แบบทอร์ค การวัดรีโอโลยีโดย

ใช้สมบัติทางแสง 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 

741-522 รโีอโลยีของพอลิเมอร์ 

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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plastics; blow-film extrusion and injection 

blow molding 

 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

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

ยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ ไดอีนพอลิเมอร์ 

เอสบีอาร์ อีพีดีเอ็ม ซิลิโคน และพอลิยูรีเทนอิลาสโต

เมอร์ เทอร์โมพลาสติกพอลิโอลฟิิน พอลิไวนิลคลอ

ไรด์ พอลิเมอร์ที่มีฟลูออรีน พอลิไวนลิอะซิเตตและ

อนุพันธ์ อะคริลิกและเมทาคริลกิพอลิเมอร์ พอลิสไต

รีนและอนุพนัธ์ พอลิเมอร์ชนิดควบแน่น ไนลอนและ

พอลิเอสเทอร์ เทอร์โมเซ็ตเรซิน ฟีนอลิก อะมิโน

พลาสติก พอลิเอสเทอร์เรซินไมอ่ิ่มตัว อิพอกซีเรซิน 

พอลิแลกติกแอซดิ พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต 

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 

 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก 

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 

      

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

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

ระบบการเชื่อมโยง การวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถัน 

เปอร์ออกไซด์ และสารเคมีอ่ืนๆ สารตัวเร่ง สาร

กระตุ้น และสารหน่วง สารตัวเติม ชนิดและ

คุณลักษณะของสารตัวเติม สารตัวเติมอนุภาค สาร

ตัวเติมแผ่น สารตัวเติมเส้นใย การปรับสภาพผิว สาร

ตัวเติมส าหรับงานเฉพาะ การท าให้นิ่ม พลาสติไซ

เซอร์และการใช้งาน สารเสถียรต่อความร้อน 

ออกซิเดชัน และแสงอัลตราไวโอเล็ต แอนตี้โอ

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก 

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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โซแนนท์และการใชง้าน สี สารหน่วงไฟ สารก่อโฟม 

สารต้านไฟฟา้สถิต 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 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-532 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 

 (High Performance Polymers)     2((2)-0-4) 

 

พอลิเมอร์ที่มีความเหนียวและแข็งแรงสูง พอลิเมอร์ที่

มีการเรียงตัว วัสดุผสม เสน้ใยคาร์บอน แก้วและสาร

เสริมแรงชนิดอนุภาค พอลิเมอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 

พอลิอะซิตัล พอลิคาร์บอเนต อะโรมาติกพอลิอะไมด์ 

พอลิอิไมด์และพอลิเอสเทอร์ พอลิฟีนิลีนออกไซด์ พอ

ลิซัลโฟน พอลิอีเทอร์คีโตน อิลาสโตเมอร์ชนิด

เสริมแรง วัสดุเสียดทานต่ า พอลิเมอร์ชนิดละลายน้า 

พอลิอิเลคโตรไลท์สารตกตะกอน ไฮโดรเจล สารดูด

ซับสูง 

High toughness and strength polymers; 

oriented polymers; composite materials; 

carbon fibers; glass and reinforcing agents; 

engineering polymers; polyacetal; 

polycarbonate; aromatic polyamides, 

polyimides, and polyesters; poly(phenylene 

oxide); polysulfone; poly(ether ketone); 

reinforced elastomers; low friction materials; 

water-soluble polymers; polyelectrolytes; 

precipitating agents; hydrogel; high 



 

 

99 

absorbent materials 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน  

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

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีนาโน โครงสร้างของพอ

ลิเมอร์เชิงประกอบนาโน โครงสร้างและสมบัติของ

สารเสริมแรงชนิดนาโนและเมทริกซ์พอลิเมอร์ การ

เตรียมและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์เชิงประกอบ

นาโน หลักการและการวิเคราะห์การกระจายตัวของ

สารเสริมแรงชนิดนาโนในเมทรกิซ์พอลิเมอร์ การยึด

เหนี่ยวระหว่างสารเสริมแรงนาโนและพอลิเมอร์ การ

พัฒนาเทคโนโลยีและขั้นตอนการเตรียมผิวของสาร

เสริมแรงชนิดนาโน สมบตัิเชิงกล สมบัติเชงิความร้อน 

สมบัติการทนไฟและสมบัติตา้นการซึมผ่านแก๊สของ

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 

 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน  

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  

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

ประเภทของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีน

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ไอโอนอเมอริกเทอร์โม

พลาสติกอิลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์

จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์เอสเทอร์ และพอลิเอ

ไมด์ เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนอิลาสโตเมอร์ และ

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 

741-534 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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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 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-535 พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชวีภาพ  

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

การแบ่งกลุ่มพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ 

สมบัติเชิงกล สมบัติการทนความร้อน และการทนน้ า

ของพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชวีภาพ กลไกการย่อย

สลาย การใช้สารเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ  การ

ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ การ

ประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ในเชิงพานชิย์ 

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 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ   

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

การจ าแนกพอลิเมอร์อัจฉริยะ พอลิเมอร์น าไฟฟ้า 

พอลิเมอร์เพียโซอิเล็กตริก พอลิเมอร์เชิงประกอบ

ส าหรับประยุกต์ใช้กักเก็บพลังงาน วัสดุตรวจวัด

ความเครียดจากพอลิเมอร์ชนิดยืดหยุ่น พอลิเมอร์

ตอบสนองทางไฟฟ้า ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุพอลิ

เมอร์อัจฉริยะ 

Classification of smart polymers; 

conductive polymers; piezoelectric 

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

strain sensor; electroactive polymers; 

progress in smart polymers. 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-537  พอลิเมอร์ทนไฟ  

(Flame retardant polymers)          2((2)-0-4) 

 

โครงสร้างและสมบัติของสารทนไฟ การสลายตัวและ

การเผาไหม้ของพอลิเมอร์ กลไกการทนไฟ การใชง้าน

ของสารทนไฟในพอลิเมอร์ การทดสอบและวิเคราะห์

การทนไฟของพอลิเมอร์  

Structure and properties of flame retardants; 

Decomposition and combustion of polymers; 

Flame retardant mechanism; Application of 

flame retardant in polymers; Testing and 

characterization of flame retardancy in 

polymers 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-538   เทคโนโลยีวัสดุพอลเิมอร์ทางการแพทย์ 

(Polymer Material Technology for Medical)  

                                                  2((2)-0-4) 

 

พอลิเมอร์เพื่อการศัลยกรรม พอลิเมอร์ที่ดูดซึมได้ 

พอลิเมอร์เพื่อการปลดปล่อยยา พอลิเมอร์ใช้ท า

อวัยวะเทียม พอลิเมอร์เพื่อการทดแทนวัสดุทางการ

แพทย์  

Polymers for surgical; resorbable polymers; 

polymers for drug release; polymers for 

prosthesis; polymers for medical material 

substitution  

 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

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

สมบัติการไหลที่เก่ียวกับการแปรรูปยางและ

พลาสติก การท าให้โมเลกุลยางเล็กลงและกลไก

ปฏิกิริยา หลักการผสมยางกับสารเคมีและพลังงาน

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

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

 

คงเดิม 
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การผสม การรีดแผ่นยาง การอัดเข้าแม่พิมพ์ การอัด

ส่ง การฉีดเข้าแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ การ

ตกแต่งชิ้นงาน การเอ็กซ์ทรูดยาง การวัลคาไนซ์ด้วย

ไอน้ า การวลัคาไนซ์ด้วยอากาศร้อน การวัลคาไนซ์

อย่างต่อเนื่องของยาง การผสมพลาสติกและสารเคมี 

การเอ็กซ์ทรูดพลาสติก เคร่ืองเอ็กซ์ทรูดแบบสกรู

เดี่ยวและสกรูคู่ การเอ็กซ์ทรูดเป็นแผน่ฟิล์ม การฉีด

พลาสติก การเปา่แผน่ฟิล์ม การรีดแผ่นพลาสติก การ

หล่อและการขึ้นรูปด้วยความร้อน การฉีดเป่า การ

หล่อเบ้าหมุน กระบวนการลามิเนท การประกอบและ

เทคนิคการเชื่อมต่อ 

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  

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

การเตรียมชิ้นตัวอย่างและสภาวะการทดสอบ 

พลาสติซติี้ เวลาอบสุกและสมบตัิการหลอมไหล การ

ทดสอบความแข็งและความเค้น-ความเครียด การ

แตกหัก ความต้านทานต่อการสกึหรอ การไหล การ

จัดตัวและการคลายความเค้น การทดสอบรอยแตก

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก  

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

 

คงเดิม 
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จากการหักงอและความลา้ ความกระเด้ง การ

ทดสอบแรงกระแทกและเชิงกลพลวัต ความร้อนและ

การบ่มเร่ง การทดสอบค่าดชันกีารไหล การทดสอบ

ทางรีโอโลยี การทดสอบหาค่าปริมาณออกซิเจนที่

น้อยที่สุดทีช่่วยในการติดไฟ 

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  

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

น้ ายางธรรมชาติ น้ ายางสังเคราะห์ อิมัลชันและ

เทคนิคของอิมัลชัน ความเสถียรของน้ ายางและ

อิมัลชัน ดุลยภาพของความชอบน้ าและไม่ชอบน้ า น้ า

ยางและอิมัลชันส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากการชบุ 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 

 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน  

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง   

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

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรีไซเคิล 

กระบวนการรีไซเคิลยางโดยวิธกีารรีเคลมและวิธีการ

ดีวัลคาไนซ์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการรีไซเคิล การวิเคราะห์และทดสอบ

สมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองยางรีไซเคิล  การ

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง   

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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ประยุกต์ใช้ยางรีไซเคิลในอุตสาหกรรม 

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 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

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

ลักษณะผูป้ระกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ 

การประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 

กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวัตกรรม

และโอกาส การวางแผนด าเนินงาน การจัดการความ

เสี่ยง การประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจมา

ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนนิงานขององค์การธุรกิจ 

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 วิศวกรรมพอลิเมอร์   

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

มุมมองของฟิสิกส์พอลิเมอร์ โครงสร้างจุลภาค การ

เคลื่อนตัวของโมเลกุล พลาสติกซึ่งถูกเชื่อมขวาง ยาง

ซึ่งถูกเชื่อมขวาง การครากในพอลิเมอร์ กลไกการผิด

รูป กลไกการแตกหัก ความล้าเชิงกล พอลิเมอร์เชิง

ประกอบชนดิใช้เส้นใย การไหลและการถ่ายเทความ

ร้อนในกระบวนการแปรรูป ความสัมพันธ์ระหว่างการ

แปรรูปและสมบัติ  

Aspects of polymer physics; 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร์   

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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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 

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

ทรานสดวิเซอร์ส าหรับวัดความดัน อุณหภูมิ ความ

เค้น การเปลี่ยนต าแหน่ง ความเป็นกรด-ด่าง 

ความเร็วเชิงมุม ความเร็วเชิงเสน้และการเร่ง 

ส่วนประกอบทางเคมี ระดบัการไหล การปิด-เปิด

ระบบ การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์กับคอมพิวเตอร์ 

การเก็บและแสดงผลข้อมูล การควบคุมกระบวนการ

ด้วยคอมพิวเตอร์ 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) 

 

 

 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ 

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

 

คงเดิม 

 

741-562 วิศวกรรมยาง    

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

สมบัติเชิงวิศวกรรมของยาง ความยืดหยุ่นของ

โครงข่ายโมเลกุลยาง ความแข็งแรงและการเสริมแรง 

สมบัติการรับแรงและการผิดรูปเชิงสถิตย์ สมบัติ

741-562 วิศวกรรมยาง    

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

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 
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เชิงกลพลวัตของยาง การแยกและการส่งผ่านการ

สั่นสะเทือน การใช้งานในทางวศิวกรรมของยาง 

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 

 

active learning 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและ

แม่พิมพ์(Rubber Products and Mold Design)   

2(1-3-2) 

พื้นฐานการคิดเชิงนวัตกรรม หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ยาง โปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบ การพิมพ์สามมิติ 

พื้นฐานทางวิศวกรรมของการออกแบบแม่พิมพ์ โลหะ

และการเลือกใช้โลหะส าหรับแมพ่ิมพ์ยาง สมบัติการ

ไหลของยาง การออกแบบแม่พมิพ์ส าหรับการข้ึนรูป

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 

 

เดิมไม่มีรายวิชานี ้ 741-564  วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์  

(Applied Mathematical Methods for Polymer 

Technology)                               2((2)-0-4) 

หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทาง

เทคโนโลยทีี่เก่ียวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
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วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์สมการทาง

คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

Mathematical principles for solving technical 

problems in polymer processing; Analytical 

methods in polymer processing; Mathematic 

models; Application of mathematical 

equations in polymer processing  

 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1  

            (Special Topics I)                 2(2-0-4) 

     การค้นคว้าและการน าเสนอหัวข้อเร่ืองที่ทันสมัย

ทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ พอ

ลิเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่ให้

ความรู้เชิงลึกในดา้นวสัดุ สารเติมแต่ง การแปรรูป 

และ การทดสอบและวิเคราะห์ การเข้าร่วมและการมี

ส่วนร่วมในการอภิปราย 

     Literature survey and presentation of 

current topics in natural rubber, synthetic 

rubbers and polymer technology or related 

fields with emphasis on the topics of 

advanced materials, advanced additives, 

advanced processing as well as advanced 

testing and analysis; attendance and 

participation in the discussion    

 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1  

            (Special Topics I)               2((2)-0-4) 

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 

741-782  หัวข้อพิเศษ 2 

             (Special Topics II)               2(2-0-4) 

     การค้นคว้าและการน าเสนอหัวข้อเร่ืองที่ทันสมัย

ทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ พอ

ลิเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่

เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ การเข้าร่วม

และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

     Literature survey and presentation of 

current topics in natural rubber, synthetic 

rubbers and polymer technology or related 

741-782  หัวข้อพิเศษ 2  

             (Special Topics II)              2((2)-0-4) 

 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ คงเดิม แต่ปรับหน่วยกิตเป็นแบบ 

active learning 
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fields with emphasis on the topics related to 

research for thesis; attendance and 

participation in the discussion 

 

 

 

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

     การค้นคว้าและการน าเสนอหัวข้อเร่ืองที่ทันสมัย

ทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ พอ

ลิเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่ให้

ความรู้เชิงลึกในดา้นวสัดุ สารเติมแต่ง การแปรรูป 

และ การทดสอบและวิเคราะห์ การเข้าร่วมและการมี

ส่วนร่วมในการอภิปราย 

     Literature survey and presentation of 

current topics in natural rubber, synthetic 

rubbers and polymer technology or related 

fields with emphasis on the topics of 

advanced materials, advanced additives, 

advanced processing as well as advanced 

testing and analysis; attendance and 

participation in the discussion    

 

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

 

คงเดิม 

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

     การค้นคว้าและการน าเสนอหัวข้อเร่ืองที่ทันสมัย

ทางสาขาเทคโนโลยียางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ พอ

ลิเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเนื้อหาที่

เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ การเข้าร่วม

และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

     Literature survey and presentation of 

current topics in natural rubber, synthetic 

rubbers and polymer technology or related 

fields with emphasis on the topics related to 

research for thesis; attendance and 

participation in the discussion 

 

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

 

คงเดิม 

741-790 วิทยานิพนธ์  (หลักสตูรแบบ 1.1)                                                           741-790 วิทยานิพนธ์  (หลักสตูรแบบ 1.1)                                                           
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            (Thesis)                         48(0-144-0) 

     การค้นคว้าวิจัยระดบัสงูด้านเทคโนโลยีของยาง

ธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์

ทางดา้นวชิาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

สามารถตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารวิชาการหรือ

สิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียนวิทยานพินธ์

และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได ้

     Advanced research on topics of 

technology of natural and synthetic rubbers 

or other types of polymers to create new 

scientific knowledge or innovation for 

academic benefits and/or applications under 

the supervision of thesis advisors; publishing 

the research work in scientific journals or 

patents; writing a thesis and successful 

defense the thesis 

 

            (Thesis)                         48(0-144-0) 

 

คงเดิม 

741-791 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1)  

             (Thesis)                       36(0-108-0) 

     การค้นคว้าวิจัยระดบัสงูด้านเทคโนโลยีของยาง

ธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์

ทางดา้นวชิาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

สามารถตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารวิชาการหรือ

สิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียนวิทยานพินธ์

และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

     Advanced research on topics of 

technology of natural and synthetic rubbers 

or other types of polymers to create new 

scientific knowledge or innovation for 

academic benefits and/or applications under 

the supervision of thesis advisors; publishing 

the research work in scientific journals or 

741-791 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1)  

            (Thesis)                        36(0-108-0) 

 

คงเดิม 
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patents; writing a thesis and successful 

defense the thesis 

 

741-792  วิทยานพินธ์ (หลักสูตรแบบ 1.2) 

            (Thesis)                         72(0-216-0) 

     การค้นคว้าวิจัยระดบัสงูด้านเทคโนโลยีของยาง

ธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์

ทางดา้นวชิาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

สามารถตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารวิชาการหรือ

สิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียนวิทยานพินธ์

และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

     Advanced research on topics of 

technology of natural and synthetic rubbers 

or other types of polymers to create new 

scientific knowledge or innovation for 

academic benefits and/or applications under 

the supervision of thesis advisors; publishing 

the research work in scientific journals or 

patents; writing a thesis and successful 

defense the thesis 

 

741-792  วิทยานพินธ์ (หลักสูตรแบบ 1.2) 

            (Thesis)                         72(0-216-0) 

 

คงเดิม 

741-793  วิทยานพินธ์ (หลักสูตรแบบ 2.2)  

            (Thesis)                       48(0-144-0) 

     การค้นคว้าวิจัยระดบัสงูด้านเทคโนโลยีของยาง

ธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ หรือพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์

ทางดา้นวชิาการ และ/หรือเพื่อประยุกต์ใช้งาน 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

สามารถตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารวิชาการหรือ

สิทธิบัตร มีความสามารถในการเขียนวิทยานพินธ์

และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

     Advanced research on topics of 

technology of natural and synthetic rubbers 

or other types of polymers to create new 

741-793  วิทยานพินธ์ (หลักสูตรแบบ 2.2)  

             (Thesis)                        48(0-144-0) 

 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการ

ด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 รองศาสตรจารย์ ดร. ปรานี ภิญโญชีพ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของประเทศ : 

หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด 

และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบา้ง 

หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของประเทศ โดย

หลักสูตรมุ่งเน้นที่เทคโนโลยียางเป็นหลักซึ่งตอบโจทย์ของประเทศ

ด้านยางพารา ซึ่งมีการผลิตได้มากทางภาคใต้ของประเทศไทย 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น

ภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 

หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ทา่นมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

scientific knowledge or innovation for 

academic benefits and/or applications under 

the supervision of thesis advisors; publishing 

the research work in scientific journals or 

patents; writing a thesis and successful 

defense the thesis 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมคีวามสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ เนื่องจากหลักสตูรมุ่งเน้นการสร้างคนดา้นยางเป็น

หลัก ซึ่งตอบโจทย์ผลิตผลของยางพาราทางภาคใต้ บัณฑิตที่ผลติ

ขึ้นสามารถท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมยางได้ 

3. ความก้าวหน้าทนัสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี

ความก้าวหน้าและความทันสมยัของหลักสูตรมากน้อยเพียงไร 

อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชัน้นาทั้งในและนอกประเทศ และ

ท่านมีข้อเสนอแนะอยา่งไรบ้าง 

หลักสูตรมีความทันสมัย มีการเพิ่มรายวิชาเลือก ได้แก่ 741-535 

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชวีภาพ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้มีความรู้

เก่ียวกับพอลิเมอร์ที่จะน ามาใชง้านในอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดขีึ้น  

เพิ่มรายวิชา 741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและแม่พิมพ ์

เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถมีแนวคิดในการออกแบบ

ผลิตภัณฑไ์ด ้

เพิ่มรายวิชา 741-536 พอลิเมอร์อัจฉริยะ และ 741-552 ภาวะ

ผู้ประกอบการและนวัตกรรม บณัฑิตเมื่อจบจากหลักสูตรจะมี

โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการได้เอง และอาจผลิตผลิตภัณฑ์

เฉพาะงานใหม่ๆ ได ้

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชดัเจน ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

            ไม่มี 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

;  ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

          ไม่มี 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคม 

;  ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

           ไม่มี 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

;  ใช่ � ไม่ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

         ไม่มี 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะ

ทาง 

;  ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

            ไม่มี 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสรา้ง เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร และรายวชิา : วัตถุประสงค์ โครงสรา้ง เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร และรายวชิามีความสมัพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบา้ง 

วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตร และรายวิชา มีความ

สอดคล้องกัน และสัมพันธ์กัน โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพือ่

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกและทนัสมัย โดยเน้นดา้น

เทคโนโลยยีางพารา ซึ่งเนื้อหาสาระและรายวิชาที่จัดไว้ในหลักสตูร

ได้สัมพนัธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีรายวิชาที่เน้นพืน้ฐาน

ของยางพารา การใช้สารเติมแตง่ และขบวณการแปรรูปยางและ

พลาสติก และมีรายวชิาที่ทันสมยั ได้แก่ พอลิเมอร์ย่อยสลายได้

ทางชวีภาพ 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความ

ครอบคลุม และสามารถนาไปใชม้ากน้อยเพียงใด และทา่นมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบา้ง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิต

ที่เน้นเทคโนโลยียางพารา บัณฑติจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

และรายวชิาวิทยานิพนธ์ จะช่วยให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์วางแผน

ในการท าการทดลองได้ จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงได้ 

 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็น

อย่างไร 

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรมี

ความรู้ด้านเทคโนโลยียางพาราในเชิงลึก สามารถออกแบบหรือ

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สูตรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้หลากหลาย 

8. ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร (เช่น การจัดสาขาวิชาเอก การจัด

หมวดวิชาพืน้ฐาน/บงัคับ/เอก/เลือก) 

โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มเติมรายวิชา

ใด ควรจัดล าดับวชิาอยา่งไร) 

รายวิชาที่เสนอขอมีความครบถว้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรแล้ว แต่ในรายวิชาบังคับ 741-781 และ 741-782 

เป็นรายวชิาที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ละปีหรือไม่ หากไม่เหมือนกัน

จะท าให้บัณฑิตที่จบไปได้รับเนือ้หาสาระที่ไม่เหมือนกัน เสนอว่าให้

ระบุชื่อ-เนื้อหาสาระที่เป็นแบบ Advanced course ที่ให้นักศึกษา

ระดับปริญญาเอกควรมีความรู้ที่เป็นระดบัที่เหมือนกันทุกคนทีไ่ด้

จบจากหลักสูตรนี้เป็น 1 รายวชิาบังคบัของระดับปริญญาเอก 

 

 

 

รายวิชาบังคบั 741-781 หัวข้อพิเศษ 1 และ 

741-782 หัวข้อพิเศษ 2 มีการจัดการเรียนการ

สอนโดยให้มีการค้นคว้างานวิจยัหรือบทความ

ตีพิมพ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่เน้นด้าน

เทคโนโลยยีาง ซึง่เป็นหัวข้อที่ทนัสมัยก าลังอยู่

ในความสนใจของสาขาวชิา มาเป็นหัวข้อในการ

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกนั ดังนัน้เนื้อหาสาระที่

ได้จากรายวชิานี้จึงมโีอกาสที่จะไม่เหมือนกันใน

แต่ละปี ทัง้นี้เพื่อให้นักศึกษาไดก้้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขา

วิชาชีพ  โดยกระบวณการที่หลกัสูตรมีการจัด

ให้กับนักศึกษาจะเน้นการสร้างทักษะด้านการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเรื่องของการเรียนรู้

ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติอยู่ ดังนั้น

บัณฑิตที่จบไปจึงสามารถที่จะไปเรียนรู้ในเร่ือง

อ่ืนๆ ที่ตนเองสนใจต่อไปได้ 

 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น การคัดเลอืก

นักศึกษา การสอบ comprehensive วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/

สารนิพนธ์ ) 

- การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเสนอวา่ให้มีหัวข้อ 

แนวทาง/หัวข้อ การวิจัยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้

นักศึกษามีแนวคิดและวางแผนในการท าวิจยั  

 

 

 

ทางหลักสูตรมีการแบง่กลุ่มแนวทางการท างาน

วิจัยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ออกเป็นหลาย

ประเด็น ดังนี ้
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- การสอบ comprehensive หรือ qualifying exam ควรก าหนด

ไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นเงื่อนไขการจบหลักสูตร 

 

- การดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลยาง 

- เทคโนโลยยีางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

การรีไซเคิลยาง 

- นาโนคอมโพสิท 

- เทคโนโลยีการเสริมแรงในยาง 

- สารทดแทนเคมีในอุตสาหกรรมยาง 

- งานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ 

- เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 

-  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งมีการชี้แจงให้นักศึกษาทราบโดยประธาน

หลักสูตรฯ ตอนปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก

ของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดและ

วางแผนในการท าวิจัย  

- กระบวณการประกันคุณภาพของนักศึกษา  

 โดยเฉพาะการสอบวิทยานิพนธ์แบบปากเปลา่

นั้น ทางหลักสูตรจะด าเนนิการอย่างเข้มข้น 

โดยมีการวัดความรู้ของบัณฑิตศึกษาทั้งความรู้

พื้นฐานและความรู้เชิงลึกอันเก่ียวข้องกับ

งานวิจยั ซึ่งท าให้มั่นใจได้วา่นักศึกษาภายใต้

หลักสูตรมีคุณภาพ 

 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

- ในปัจจุบนัมีการใช้งานภาษาอังกฤษมากข้ึน มีการท างานและรับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศมากข้ึน จึงเสนอให้ปรับปรุง

หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาต ิเพื่อการไปต่อยอดหรือมี 

networking กบัต่างประเทศงา่ยขึ้น 

- Format ในเล่มของปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่เหมือนกัน 

เช่นหัวขอ้ 2.1-2.3 

 

- การใช้ wording ใน 2.6 มีค าว่า “ก็ย่อมท าได้” ไมน่่าใช่ภาษา

เขียน 

 

 

- ทางหลักสูตรรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาเพื่อ

การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

- ตรวจสอบรูปแบบการเขียนและล าดบัหัวข้อ

ใหม่ตามแบบฟอร์ม TQF 2 ของบัณฑิต

วิทยาลัย 

- แก้ไขหน้า 60 การประกันคุณภาพปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต  

ข้อความเดิม “2.7 ในกรณีที่งานวิจัยได้รบัทุน

สนับสนนุจากแหล่งทนุที่มีข้อบังคับเพิ่มเติม

เก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะที่มี
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มาตรฐานสูงกว่าที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 ก็ย่อมท า

ได้” แก้ไขเป็น “2.7 ในกรณีที่งานวิจัยได้รับทนุ

สนับสนนุจากแหล่งทนุที่มีข้อบังคับเพิ่มเติม

เก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะที่มี

มาตรฐานสูงกว่าที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับเพิ่มเติมนัน้” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

กลุ่มบริษัทยางโอตานิ (OTANI TIRE GROUP's)  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของประเทศ : 

หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด 

และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบา้ง 

• ประเทศไทยเปน็ประเทศที่มีการผลิตยางธรรมชาตไิด้เป็นอันดบั

หนึ่งของโลกแต่ก็เป็นทีน่่าเสียดายที่เรามีการแปรรูปในประเทศ

เพียง 15% ของปริมาณยางธรรมชาตปิระเทศไทยเราสามารถ

ผลิตได้ ในส่วนที่เหลืออีก 85% เราส่งออกเป็นวัตถุดิบให้

ต่างประเทศน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยในการแปรรูป

จะน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อประเทศตา่ง ๆ ประมาณ 

65%, 30% จะถูกน าไปแปรรูปเป็นกลุ่มผลติภัณฑ์จากน้ ายาง

เช่น ถุงมือยางและถุงยางอนามยัเป็นต้น และอีก 5% เป็นส่วนที่

น าไปท าเป็นยางทางวิศวกรรมตา่ง ๆ  

•รัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มกีารแปรรูปยางธรรมชาติเป็น

ผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ ช่วย

ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผล

ให้ราคายางธรรมชาติในประเทศมีราคาสูงขึ้นและการแปรรูปยาง

ธรรมชาติ จะช่วยสรา้งงานสรา้งรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากข้ึน  

•ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีพอลเิมอร์จึงมีความส าคัญอย่างยิง่ใน

การที่จะช่วยอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราให้มากยิ่งขึ้น โดยผม

คิดว่าในส่วนของหลักสูตรควรที่จะพัฒนาไปใน 2 ทิศทางด้วยกัน

คือ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ส าหรับยางแห้ง เช่น RSS3 และ STR20 

ในการแปรรูปเป็นยางล้อรถยนต์และยางเพื่อการอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ และส่วนที่ 2 คือ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ส าหรับน้ ายางใน

การแปรรูปเป็นถุงมือยาง, ถุงยางอนามัยและหมอนยางเปน็ต้น 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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ซึ่งในหลักสูตรวิชาได้มีการรายละเอียดเก่ียวกับเทคโนโลยีทัง้ 2 

ไว้แล้ว 

•ดังนั้นในเนื้อหาหลักสูตรดังกลา่วสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศที่มีมุ่งเพื่อการแปรรูปยางธรรมชาตไิด้อย่างถูกต้อง 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น

ภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 

หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ทา่นมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

• ตามที่ได้กล่าวถึงการแปรรูปยางในอุตสาหกรรมได้แบ่งเปน็ 2 

ประเภททหลัก ๆ คืออุตสาหกรรมที่ใช้ยางแห้งและอุตสาหกรรม

ที่ใช้น้ ายาง อุตสาหกรรมที่ใช้ยางแห้งเช่นยางล้อและยางเพื่อการ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีขบวนการผลิตที่ต้องใชส้ารเคมีต่าง ๆ 

เช่น Carbon black, ไนล่อน, ยางสังเคราะห์, Steel cord และ

เคมีต่าง ๆ เป็นสว่นประกอบในการแปรรูปยาง ซึ่งแหลง่ผลิต

ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่ภาคกลาง ประกอบกับความสะดวกใน

การคมนาคมขนสง่ต่าง ๆ รวมทัง้บุคคลากร นอกจากนี้ในพื้นที่

ภาคกลางยังสามารถที่จะหายางธรรมชาติได้จากภาคตะวันออก 

ท าให้โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางแห้งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาค

กลางเป็นหลัก ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ ายาง ซึ่งต้องใช้น้ ายางสด

ในการแปรรูปก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก ดังนั้นถา้หากว่าดู

ในส่วนของอุตสาหกรรมที่หนาแน่นในภาคใต้ เทคโนโลยีเก่ียวกับ

น้ ายางจะเหมาะสมส าหรับพื้นทีภ่าคใต้มากกว่า แต่ทั้งนี้เนื่องจาก

บุคคลากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยียางแห่งก็ยังมีความต้องการ

อยู่ ซึ่งในประเทศไทยยังคงมีความต้องการบุคคลากรดังกล่าวอยู่

เป็นจ านวนมาก เช่นกัน 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

3. ความก้าวหน้าทนัสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี

ความก้าวหน้าและความทันสมยัของหลักสูตรมากน้อยเพียงไร 

อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชัน้นาทั้งในและนอกประเทศ และ

ท่านมีข้อเสนอแนะอยา่งไรบ้าง 

•ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผา่นมา อุตสาหกรรมยางเป็น

อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักการแปรรูปที่ไม่

แตกต่างไปจากทีผ่่านมามากนัก ลักษณะของการแปรรูปจะยงัคง

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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ใช้หลักการเดิม ๆ เป็นหลัก แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก 2 อย่าง

คือ ลักษณะของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการพฒันาให้

สามารถเพิ่มความเร็วในการผลติให้เร็วยิ่งขึ้น และสารเคมีต่าง ๆ 

ที่มีการพัฒนาเพื่อน าเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถ

ที่จะพัฒนาคุณสมบัติตา่ง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  

•การศึกษาเรียนรู้ในหลักการพื้นฐานของพอลิเมอร์ยังคงมี

ความส าคัญเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อในอนาคต แต่การที่

จะต้องศึกษาถึงเคมีตัวใหม่ ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตตา่ง ๆ ได้ท าการวิจยั

พัฒนา เพื่อให้ตอบโจทย์ส าหรับอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งหลาย ๆ คร้ังในภาคการศึกษาอาจจะยังไม่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วเหมือนภาคอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิต

และพัฒนาจะน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาน าเสนออย่างต่อเนื่อง  

•ดังนั้นการศึกษาที่อาจจะมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมน่าจะ

เป็นแนวโน้มของการศึกษาที่ทนัสมัย เพราะนักศึกษาจะได้เห็น

ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถน ามา

เป็นโจทย์ในการท าวิทยานิพนธไ์ด้ และการคน้คว้าวิจัยใน

วิทยานพินธ์ก็จะเป็นเสมือนการตอบโจทย์ที่แทจ้ริง สามารถ

น าไปปฏบิัติได้ ที่ผา่นมาเป็นที่นา่เสียดายวา่เรามีงานวิจัย

มากมายทีไ่ม่ได้ น ามาใช้งานจรงิ หรือหลาย ๆ งานวิจยัที่ไดท้ าไว้

แล้วควรที่จะไดน้ ามาต่อยอด กลับถูกวางทิง้ไวไ้ม่เกิดประโยชน์  

 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชดัเจน ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนในเนื้อหาและหัวข้อที่ส าคัญ

อย่างครบถ้วนแล้ว 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากทางคณะฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับพอลิเมอร์ยางทีส่ าคัญ

ของประเทศ ดังนั้นการผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน

เร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยียางจึงมคีวามจ าเปน็และส าคัญเปน็อย่างยิ่ง 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคม 

; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ในพื้นที่ภาคใต้เปน็พื้นที่ที่มีการปลูกยางเป็นจ านวนมาก การที่เรา

สามารถสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ยางจึงมีความสอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมเปน็

อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในสว่นของภาคใต้เท่านัน้ รวมถึงประเทศไทยที่

เร่ิมมีการผลิตยางกันแพร่หลายในทุกพื้นที่เพิ่มมากข้ึน 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ตามหลักสูตรในส่วนของรายวิชาต่าง ๆ สามารถด าเนนิการได้ตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเฉพาะในสว่นของวิทยานิพนธ์ทีค่วร

จะต้องเน้นความสามารถในการน าไปใช้จริง ๆ ได้ ซึ่งจะช่วย

เสริมสร้างทักษะนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในการท างานจริงได้

ด้วย 

 

ทางหลักสูตรฯ มุ่งเปา้ที่จะสร้างความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมชั้นน าให้มากข้ึน  เพื่อที่จะได้

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่เปน็องค์ความรู้ที่มี

ประโยชน์และช่วยแกไ้ขปัญหาต่อให้

ภาคอุตสาหกรรมได้จริง 

4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะ

ทาง 

; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ในหลักสูตรมีวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนในแตล่ะ

หมวดวิชาที่เหมาะสมกับการท างานหรืองานวิจัยที่สนใจ ดังนั้น

นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ทีป่รกึษาสามารถที่จะปรับเนื้อหาได้

ตามความเหมาะสม 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสรา้ง เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร และรายวชิา : วัตถุประสงค์ โครงสรา้ง เนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร และรายวิชามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

ท่านมีข้อเสนอแนะอยา่งไรบ้าง 

o โดยเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ผมคิดว่านา่จะครบถ้วนแล้ว แต่

ว่าในชีวติความเปน็จริงแล้วเราไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุก 

ๆ เร่ืองได้ ในปัจจุบนัการเรียนรูท้ี่มีความลึกในเร่ืองที่ท างานวิจยั

มีความจ าเปน็มากยิ่งขึน้ ดังนัน้การก าหนดวัตถุประสงค์ได้

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning และการเนน้ทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะสร้างบัณฑิตที่

สามารถเรียนรู้ได้ตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก จะ

เน้นงานวิจัยเชงิลึกตามปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะผลิตปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตที่เปน็ผูน้ าและที่พึง่ทางวชิาการ สามารถ
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ถูกต้องและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนักศึกษาแตล่ะคนที่

อาจจะมีเป้าหมายและความเชี่ยวชาญที่แตกตา่งกันไป 

น าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยียางและ  

พอลิเมอร์ไปบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนในการ

ต่อยอดองค์ความรู้ที่มี สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ

สรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา

ในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได ้

 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความ

ครอบคลุม และสามารถนาไปใชม้ากน้อยเพียงใด และทา่นมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบา้ง 

o ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า เทคโนโลยพีอลิเมอร์ยางที่ผา่นมี

การเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่วา่ยังอยู่บนหลักการเดิมที่มีอยู่ ดังนัน้

ในส่วนของเนื้อหาวิชาได้ครอบคลุมหลักการทั้งหมดแล้ว 

เพียงแต่ว่าในปจัจุบนัมีการน าสารเคมีชนิดใหม่ ๆ เข้ามา

ประกอบในกระบวนการผลติมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ

ให้เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึน้ ซึ่งเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ 

เหล่านี้สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาตา่ง ๆ ที่มี

ครอบคลุมอยู่แล้ว 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็น

อย่างไร 

o เนื่องจากงานในลักษณะของเทคโนโลยีพอลิเมอร์เป็นงานที่ต้องมี

การค้นคว้าและวิจัย ดังนั้นจงึตอ้งเป็นบุคคลทีช่อบการท างาน

เก่ียวกับการวิจัย ช่างสังเกตและติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา

ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากการท างาน

วิจัยแล้วความสามารถปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถ

ที่จะใช้ได้ในการผลิตก็ถือเป็นความส าคัญอยา่งยิ่ง เพราะใน

หลาย ๆ งานวิจัยสิ่งทีไ่ม่ประสพความส าเร็จก็คือการที่ไม่

สามารถน าเทคโนโลยีดงักล่าวมาใช้ได้จริง 

ทางหลักสูตรฯ มุ่งเปา้ที่จะสร้างความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมชั้นน าให้มากข้ึน เพื่อที่จะได้

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่เปน็องค์ความรู้ที่มี

ประโยชน์และช่วยแกไ้ขปัญหาต่อให้

ภาคอุตสาหกรรมได้จริง 

8. ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

o ในส่วนของวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรถือว่าดีอยู่แล้ว มีความ

ชัดเจน ครอบคลุมเป้าหมายที่เหมาะสม 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร (เช่น การจัดสาขาวิชาเอก การจัด ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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หมวดวิชาพืน้ฐาน/บงัคับ/เอก/เลือก) 

o ในส่วนโครงสร้างของหลักสูตร มีความคล่องตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดต้ามความสนใจหรือนักศึกษาแต่ละคนได้ดีอยู่แลว้ 

 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มเติมรายวิชา

ใด ควรจัดล าดับวชิาอยา่งไร) 

o ในรายวิชาตามหลักสตูรถือว่ามีความครบถ้วนอยู่แล้ว แต่สิง่ที่

จะต้องเพิ่มเติมควรที่จะมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการใช้ใน

อุตสาหกรรมจริง เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ได้มีความรู้

ความเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงใน

อนาคต 

หลักสูตรมีรายวิชา 741-781 หัวข้อพิเศษ 1 

และ 741-782 หัวข้อพิเศษ 2 มีการจัดการ

เรียนการสอนโดยให้มีการค้นควา้งานวิจัยหรือ

บทความตีพิมพ์เก่ียวกับเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่

เน้นด้านเทคโนโลยียาง ซึ่งเปน็หัวข้อที่ทันสมัย 

ตลอดจนมีกิจกรรมเสริม อาทิเช่น การเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาชพีมาบรรยาย 

การให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ งาน

แสดงสินคา้และเทคโนโลยี เปน็ต้น เพื่อให้

นักศึกษาก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อันเก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น การคัดเลอืก

นักศึกษา การสอบ comprehensive วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/

สารนิพนธ์ ) 

o การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนท าได้ดีอยู่แลว้ แต่จุด

ที่ส าคัญทีสุ่ดคือการตั้งหัวข้อของการท าวิทยานพินธ์ที่ควรที่

สามารถน าไปใชไ้ด้จริง วิทยานพินธ์ที่ไมไ่ด้ถูกน าไปใช้จริงถือเป็น

การลงทุนลงแรงที่สญูเปลา่ 

 

ทางหลักสูตรฯ มุ่งเปา้ที่จะสร้างความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมชั้นน าให้มากข้ึน เพื่อที่จะผลิต 

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่เปน็องค์ความรู้ที่มี

ประโยชน์และช่วยแกไ้ขปัญหาต่อให้

ภาคอุตสาหกรรมได้จริง 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

ไม่มี 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์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) 

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) 

741-781 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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 
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741-793 Thesis           48(0-144-0)
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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. 

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 

- 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์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) 

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

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

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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
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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 

- 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ 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) 
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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) 

741-571 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) 

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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

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 
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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.  

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.    
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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, U.K. (598 pages) (ISBN 978-0-08-100409-8) 

 

 

 

 

 

4. 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) 
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741-402 Field work         300 hours 

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

741-461 Seminar         (0-2-1) 

741-471 Research Project in Rubber Technology I     3(0-9-0) 

741-472 Research Project in Rubber Technology I     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) 

741-781 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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

 

 

 

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. 
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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 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 
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2.3 หนังสือ ต ารา  

 1. ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์. 2562. พอลิเมอร์เชิงประกอบ: ทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี (281 หน้า)  ISBN 978-616-497-936-9  

5. 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) 

741-571 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) 

741-781 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) 
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741-791 Thesis                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Thongnuanchan, B., Nantayos, W., Lopattananon, N., Rattanapan, S., Thitithammawong, A. and 
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1485. 

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

- 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

1. 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      (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) 
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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) 

741-571 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) 

741-781 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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

 

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), DOI: 

10.1007/s10965-016-1160-9. 
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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 

       - 

2. รองศาสตราจารย ์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) 

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

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) 

741-781 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) 
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741-791 Thesis                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

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. 

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. 2018. Synthesis of modified natural 

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

derived adhesives with GTA crosslinker. Polymer Engineering and Science, 58(9), 1610-1618  
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), DOI: 10.1002/app.44574. 



 

 

138 

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), DOI: 

10.1002/APP.43214. 

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 

- 

3. 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) 

741-571 Thesis          2(2-0-4) 

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 ้
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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) 

741-781 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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. 2020. Interfacial 

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

modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, 26(3), 291-303. 

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.   
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2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

4. 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) 

741-571 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) 

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

741-782 Special Topic II        2(2-0-4) 
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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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. 2020. Interfacial 

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

modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, 26(3), 291-303. 

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. 

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), DOI: 10.1007/s10965-016-0959-8.  

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

- 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

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

741-571 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) 

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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
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1. Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. 2020. Interfacial 

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

modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, 26(3), 291-303. 

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), 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(12), 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(3), DOI: 10.1007/s10965-016-0959-8. 

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 

- 

 

6. 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) 
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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) 

741-571 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) 

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

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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

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 

- 
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7. 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 I     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 ้

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

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                             72(0-216-0) 

741-792 Thesis                       36(0-108-0) 

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

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
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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. 

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), 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, 21(5), 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, 27, 2119–2130  
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. 
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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 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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ภาคผนวก ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. การบริหารจัดการงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษาระบบติดตามคดีความมั่นคงและระบบการเยียวยา. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 

11(2), 97-120.  

2.  มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ, พะเยาว์ ละกะเต็บ, วรพจน์ ปานรอด, และสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์. 2561. การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ . 

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1), 255-282. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

 1.  ประกาศิต โกไศยกานนท์ และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ

และคุณภาพการบริการกับพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหารตะวันตกของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา. ใน เอกสารการประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (น. 1065-1072) 

สงขลา: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

2.  พรทิพย์ ทองอ่อน, และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติรูปลักษณ์ผลติภัณฑ์ ต่อความ

ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร OTOP ของผูบ้ริโภคในจังหวัดตรัง. ใน เอกสารการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 40 (น. 1059-1064) สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

3.  มนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย, และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกลางคนืระดับกลาง ในเขตเทศบาลหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการบริหารจัดการ (NCAM) คร้ังที่ 8 ประจ าปี 

2559. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

4.  วทันยา อัคขนิฐ และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพและส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใช้บริการป้องกันและก าจัดปลวกในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน พี.วี.เคมีภัณฑ์ 

(2551). ใน เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 40 (น. 1073-1079) สงขลา: 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
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5.  สุพรรณิกา ลาโสม, และ วรพจน์ ปานรอด. 2559. ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการ

บริการของการประปาส่วนภูมิภาค. ใน เอกสารการประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 40 

(น. 495-502) สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

6.  Panrod, W., 2016. Online Purchase Intention of Consumer in Amphoe Muang Pattani. 

Proceedings of International Conference on Innovation and Sustainability (ICOIS), Chiang Mai, Thailand. 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

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

1.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร 

กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่มี High Impact ส าหรับความต้องการของผู้เรียน ได้สอบถามและสัมภาษณ์จาก

ผู้เรียนจ านวน 7 ราย ได้แก่ (1) นายบริพัตร ศรีพรสวัสดิ์  (2) นางสาวพรรณธัญญาภรณ์ ทรัพยากรเอก (3) นางสาวรัตนาวดี 

นิลจันทร์ (4) นายกวิชาติ กระเตื้องงาน (5) Mr.Mohamad Irfan Furthorrohman (6) นายศุภชัย สัตยานุรักษ์ (7) 

นางสาวบุญสิตา วงศ์วาสนา 

(2) ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์ที่ได้เข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่มี High Impact/High power ส าหรับความต้องการของ

ศิษย์เก่า ได้สอบถามจากศิษย์เก่า จ านวน 6 ราย ได้แก่  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน 

1. นางสาววิภาวดี ปองดอง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา Continental Tyre Technology Centre 

Malaysia Sdn. Bhd. 

2. นายณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

3. นายอับดุลฮากิม มะสะ อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

4. นางสาวกานดา เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

5. นายสุรเดช มัจฉาเวช อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วข.ไสใหญ่ 

6. นายวีระวุฒิ แนบเพชร ผอ.ศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

มหาวิทยาลยัทักษิณ วข. พัทลงุ 
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(3) สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ

สายวิชาการทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์  สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร เป็น

กลุ่มที่มี High Power/ High Impact และสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร  เป็นกลุ่มที่มี High 

Power/High Impact ส าหรับความต้องการของสถานประกอบการ ได้สอบถามจากสถานประกอบการ จ านวน 11 ราย 

ประกอบด้วย สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร จ านวน 5 ราย และสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจาก

หลักสูตร จ านวน 6 ราย ได้แก่  

 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ ผู้ประสานงาน 

3.1 สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 

1. Continental Tyre Technology 

Centre Malaysia Sdn. Bhd. 

No. 2, Jalan Tandang, 

46050 Petaling Jaya, 

Selangor, Malaysia. 

คุณวิภาวดี ปองดอง 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

   วิทยาเขตไสใหญ่   

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ 

109 หมู่ ที่ 2 ต ถ้ า ใหญ่ 

80110, อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

ดร. สุวัฒน์ รัตนพันธ์   

3. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

   ม.วลัยลักษณ ์

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ 222 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผศ.ดร. วันชาติ  ปรีชาติวงศ์    

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

โรงงานต้นแบบและศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ

ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว 

อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 

5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนน 

นนทบุรี ต าบลบางกระสอ 

ต าบลตลาดขวัญ นนทบุรี 

11000 

นางอุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์    
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู ่ ผู้ประสานงาน 

3.2 สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 

1. บริษัท แอบโซลูท พอลิเมอร์ จ ากัด 18/58 หมู่ที่ 5  

ถนนเศรษฐกิจ นาดี เมือง

สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

คุณอัญมณี ค ามุข 

2. Innolatex (Thailand) Co.,Ltd E1-6, Export Processing 

Zone, Southern Industrial 

Estate, Village 4, Chalung, 

Hatyai, Songkhla, 90110  

คุณดรุณี นกเพชร 

3. บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จ ากัด 39/207 ถนน เอกชัย ต าบล 

บางน้ าจืด อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

คุณบุศรินทร์ เคนเพชรแสง 

4. บริษัท ยางโอตานิ จ ากัด 55 หมู่ ที่ 7 ถ.เพชรเกษม กม.

37 คลองใหม่ สามพราน 

นครปฐม 73110 

คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ 

5. บริษัท ไทยโปรไฟล์  

   โกลบอลรับเบอร์พลาส จ ากัด 

26/19 หมู่ 9 ต.นาดี อ าเภอ

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

74000 

คุณธนาวุฒิ ฉินกมลทอง 

6. PTT Global Public Company 

Limited 

เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 21150 

คุณอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ 

 

(4) อาจารย ์หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีพอลเิมอร์ เป็นกลุ่มที่มี High Impact 

ส าหรับความต้องการของอาจารย์ ได้สอบถามจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ านวน 10 ราย ได้แก่ (1) รศ.อาซีซัน  แกสมาน 

(2) ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร (3) ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง (4) ผศ.ดร.ตุลยพงษ์  ตุลยพิทักษ์ (5) อ.ดร.สุบฮาน สาและ (6) ผศ.ดร.

นาบิล หะยีมะแซ (7) ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี  (8) ผศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ (9) ผศ.ดร. เบญจ ทองนวลจันทร์  

(10) ผศ.ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 

(5) สถาบัน หมายถึง คณะและมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่มี High power  

(6) ภาครัฐ หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกลุ่มที่มี High power  

 

1.2 การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างแบบสอบถามและใช้วิธีการ

สอบถามออนไลน์ 

เพื่อใช้ในการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร ซึ่งแบบสอบถามที่

สร้างขึ้นแบ่งได้เป็น  2  แบบ คือ  
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1.2.1 แบบประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ซึ่งใช้ส าหรับสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม สถานประกอบการ 

อาจารย์ และผู้ปกครอง  

1.2.2 แบบส ารวจความต้องการของผู้เรียนและศิษย์เก่าต่อหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ซึ่งใช้ส าหรับ

สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มผู้เรียน และศิษย์เก่า 

 

1.3 สรุปข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย  

จากการสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 และมีข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตรที่ควรเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับการคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการสื่อสาร ด้านอื่นๆ 

1. ผู้เรียน 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและสารเคมียาง

และพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุและ

สารเคมีชนิดใหม่ รวมถึงการออกสูตร

ส าหรับผลติภัณฑ์ยางและพลาสติก 

- มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวตักรรม

เก่ียวกับพอลิเมอร์ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีความรู้เรื่องการออกแบบการวิจัย 

และกระบวนการวิจัย  

- สามารถเข้าใจและใช้เคร่ืองมือ

วิเคราะห์ที่หลากหลายและแปลผลได้ 

- มีทักษะภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือแปรรูปและ

เครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาง/

พลาสติก 

- มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม 

- มีทักษะการจับใจความส าคัญจาก

บทความหรือหนังสือ 

- สามารถน าเสนองานได้ 

- การสื่อสารได้กระชับ สามารถถ่ายทอด

ความคิดได้ตรงประเด็น 

 

2. ศิษย์เก่า 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและสารเคมียาง

และพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุและ

สารเคมีเชิงการค้าที่ทนัสมัย  

- การออกแบบงานวิจัยและการขอทุน

วิจัย 

- มีทักษะทางชา่งที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือ

แปรรูปยางและพลาสติก 

- มีทักษะภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิด

เชิงผู้ประกอบการ 

- มีทักษะการเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลผล วเิคราะห์

- มีความเป็นผูน้ า 

- มีปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงานหรือ

สังคม 

- มีความสามารถท างานเปน็ทีม และการ

ท างานส่วนรวม 

- มีความสามารถในการสื่อสารและ

น าเสนองาน  
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ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านการแสดงออกและการสื่อสาร ด้านอื่นๆ 

ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 

- มีทักษะในการปรบัตัวเข้ากับ

สถานการณ์ตา่งๆ 

3. ผู้ประกอบการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบยาง พลาสติก

และสารเคมี โดยเฉพาะยาง พลาสติก

และสารเคมีเชิงการค้าที่ทันสมัยและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา

สูตรส าหรับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

- ก้าวทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยดี้านยางและพอลิเมอร์  

- มีความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการ 

และระบบควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 

- มีความรู้การออกแบบแม่พิมพ์ การ

สร้างนวตักรรมที่เกี่ยวกับยางและพอลิ

เมอร์ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก 

- มีความรู้ด้านสถิต ิ

- มีความรู้เรือ่งมาตรฐานการทดสอบ

ต่างๆ  

- มีทักษะการวางแผน รวบรวมข้อมูลคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง

สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 

- มีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการใช้เคร่ืองมือแปรรูป

เครื่องมือทดสอบ และเครื่องมือวิเคราะห์ 

- มีทักษะการแปลผลทดสอบวิเคราะห์

และการใช้ข้อมูลเพื่อการท านายแนวโน้ม 

- มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอ 

- มีทักษะการสืบคน้และคน้คว้าข้อมูล 

- มีทักษะการเขียนขอทุนวิจัยจาก

หน่วยงานภายนอก 

- มีทักษะการบูรณาการศาสตรต์่างๆ เข้า

ด้วยกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- กล้าตัดสนิใจและกลา้เสนอความเห็น 

- มีมารยาททางสงัคม 

- มีความเป็นผูน้ า และสามารถท างาน

เป็นทีม 

- สามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้

ด้วยตนเอง 

- สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจกับผู้คน

แต่ละระดับ 

- มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

- มีความคิดสร้างสรรค์ 

- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญู 

และใฝ่เรียนรู้ 

- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

- มีจิตสาธารณะ ให้ความร่วมมอืในการ

ท างานส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรม

องค์กร 
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4. อาจารย์ 

- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบยาง พลาสติก

และสารเคมี โดยเฉพาะยาง พลาสติก

และสารเคมีเชิงการค้าที่ทันสมัยและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา

สูตรส าหรับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

- มีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิเคราะห์

สมบัติของพอลิเมอร์ที่ทันสมัย 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และระบบควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวตักรรม

ยางและพอลิเมอร์ 

 

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 

- มีทักษะความคิดสรา้งสรรค์ ประยุกต์ใช้

และต่อยอดองค์ความรู้/นวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

- มีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการใช้เคร่ืองมือแปรรูปและ

เครื่องมือทดสอบ 

- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอ 

- สามารถน าเสนอต่อสาธารณะชนได ้

- ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม 

- มีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับบุคคลรอบข้าง 

 

- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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 ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรที่ควรเพ่ิมเติม  

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย วิชาที่ควรเพ่ิมเติม 

1. ผู้เรียน - วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ  

- พอลิเมอร์และสารเคมีที่ทันสมยั 

- การบริหารและการตลาด 

- ความรู้เรื่องการออกแบบการวิจัย และกระบวนการวิจัย 

- ความรู้เคร่ืองมือวิเคราะห์และการแปลผล 

2. ศิษย์เก่า - การคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  

- วัสดุพอลิเมอร์อัจฉริยะที่ใช้งานด้านไฟฟา้และหุ่นยนต์  

- ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา 

- การออกแบบงานวิจัยและการขอทุนวิจัย 

3. ผู้ประกอบการ - การออกแบบแม่พิมพ์และผลติภัณฑ์  

- วัสดุพอลิเมอร์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

- ความรู้เรื่องมาตรฐานการทดสอบต่างๆ 

- ทักษะด้านกระบวณการวิจัยและการขอทุน 

4. อาจารย์ - การคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

 

จากข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หลักสูตรไดน้ ามาวิเคราะห์และก าหนดเป็นผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

(Program Learning Outcomes; PLOs) ของหลักสูตร ดังนี้  

 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยาง

และพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลิตผลติภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือ

วิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบตัิและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกได้

ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด  

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่

ผ่านกระบวนการวางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์

องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การ

ด าเนินการวิจยั วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย และมาตรฐาน

ทางดา้นเทคโนโลยียางและพอลเิมอร ์ 
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PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้นเทคโนโลยพีอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัยและพฒันา 

และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอ

ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

PLO9  สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชบัและเหมาะสมกับแตล่ะกลุ่มคน ทั้งฟงั พูด อ่านและเขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส ท างานเปน็ทีม และปฏบิัติงานตามขั้นตอนและหนา้ที่ทีไ่ด้รับ

มอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวฒุิภาวะทางอารมณ ์

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทันเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ และมีจติสาธารณะ 
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2. ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน  

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา 

 

 PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

ระดับมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์              

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ

นวัตกรรมและสังคมที่มีความเปน็เลิศทางวชิาการ และเปน็

กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่

มหาวิทยาลยัชัน้น า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ.

2570 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 สร้างความเปน็ผูน้ าทางวชิาการและนวัตกรรม 

โดยมีการวิจัยเปน็ฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 

เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวชิาการและ

วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวนิัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 สามารถประยกุต์ความรู้บนพืน้ฐาน

ประสบการณ์จากการปฏบิัติ 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรูบ้น

พื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

      

 

    

x 

 

x 
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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 

พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง

หลากหลายรูปแบบ 

อัตลักษณ์ I-WiSe 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย            x 

ใฝ่ปัญญา x x x x x x x x x x x  

จิตสาธารณะ            x 

 

ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์  

เป็นคณะชัน้น าในการผลิตบัณฑติ วิจัย และบริการวิชาการ

แก่สังคม ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี 

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ 

คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะสากล 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

พันธกิจ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาบณัฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งใน

ระดับสากล 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

พันธกิจ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสรา้ง

เสริมเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสงัคม 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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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 

พันธกิจ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลสู่ความเปน็เลิศทางวิชาการ ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

ระดับภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานวชิาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ชั้น

น าของประเทศ และเป็นทีพ่ึ่งของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ

ชุมชน และสงัคม ในการผลิตบณัฑิต วิจัย และการบริการ

วิชาการทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

3. ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ตารางที่ 4 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสตูรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 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 มทีักษะในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

       
x 

  
x 
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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 

การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้  

1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและ

เหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวชิาการ  

   

x x x 

      

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้

ภาษาอังกฤษในการศึกษาคน้ควา้  

        

x 

   

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ    x  x     x  

2. คุณลักษณะทางสงัคม             

2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยใน

ตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเปน็กิจที่หนึ่งตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตวัให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  

         

x x x 

2.2 มีภาวะผู้น า มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มี

มนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ สามารถ

แก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

   

x 

     

x 

  

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ             

3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  x x x  x x x x     

3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถ

บูรณาการความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจาก

การค้นคว้าวิจัย และน าไปประยกุต์ในการพัฒนางาน

    

x x 

    

x 
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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 

อาชีพของตนได้  

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม            x 

 

 

 

 

 

 

4. การจ าแนกชนิดของ PLO ของหลักสูตรและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพทผ์ู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 5 ชนิดของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลกัสูตรและความสอดคล้องของกับมาตรฐานผลลัพทผ์ู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

PLOs ชนิดของ PLOs มาตรฐานผลลัพท์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

Specific Generic ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

เก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสตกิ โดยเฉพาะ

วัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับ

บริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

3  3   

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุนต่ า 

สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลติภัณฑ์พลาสติกส าหรับอตุสาหกรรม

ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

3  3 3  
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PLOs ชนิดของ PLOs มาตรฐานผลลัพท์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

Specific Generic ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบัติและ

แปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง วสัดุพลาสติก ผลติภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด  

3  3 3  

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

การท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ทีผ่่านกระบวนการวางแผน 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูล 

3  3 3  

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มา

เชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่หรือ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

3  3 3 3 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรปุ

ผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธกีารวิจัย 

และมาตรฐานทางดา้นเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

3  3 3  

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้นเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนา และการผลิตผลติภัณฑ์ยาง

และพลาสติก 

 3 3 3  

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความ

ต้องการ 

 3 3 3  



 

 

166 

PLOs ชนิดของ PLOs มาตรฐานผลลัพท์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

Specific Generic ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับแต่

ละกลุ่มคน ทัง้ฟัง พูด อ่านและเขียน 

 3 3 3 3 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส ท างานเปน็ทีม 

และปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนและหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับ

โอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 3 3 3 3 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทัน

เทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 3 3 3 3 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มจีรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติสาธารณะ 

 3 3 3 3 

 

 

 

 

5. ความสอดคล้องของ PLO กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power และ/หรือ high impact) 

 

ตารางที่ 6 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสตูรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ 

 

PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับวัสดุยางและ

พลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสติก โดยเฉพาะวัสดุยางและ พลาสติกชนิดพิเศษ และ

3 3 3 3 3 3 
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PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

สารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและผลติภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางลอ้และชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

3 3 3 3 3 3 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือ

ทดสอบและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบัติและแปลผลวเิคราะห์ของวัสดุยาง วัสดพุลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ยางและผลติภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานทีอุ่ตสาหกรรมยางและพลาสติก

ก าหนด  

3 3 3 3 3 3 

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานใน

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ที่ผ่านกระบวนการวางแผน คน้คว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูล 

3  3  3 3 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ 

จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการและอุตสาหกรรม

พอลิเมอร์ 

3  3 3 3 3 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ

ขอทุนวิจัย การด าเนนิการวิจัย วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้อง

ตามระเบียบวิธีการวิจัย และมาตรฐานทางดา้นเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

3 3 3 3 3 3 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้นเทคโนโลยพีอลิเมอร์ ให้

เหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

 3 3  3 3 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์

ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

3 3 3 3 3 3 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับแตล่ะกลุ่มคน ทั้งฟงั พดู 3 3 3 3 3 3 
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PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

อ่านและเขียน 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส ท างานเปน็ทีม และปฏบิัติงานตาม

ขั้นตอนและหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวฒุิภาวะ

ทางอารมณ ์

 3 3 3 3 3 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทันเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้

เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  3 3 3 3 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

  3 3 3 3 

 

หมายเหตุ : SH1 คือ ผู้เรียน,  SH2 คือ ศิษย์เก่า,    SH3 คือ สถานประกอบการ,   SH4 คืออาจารย์, SH5  คือ สถาบัน (มหาวิทยาลัย) , SH6 คือ ภาครัฐ (สกว.) 
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6. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO เช่น การใช้ backward curriculum design หรือวิธีการอื่น ๆ 

6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/์วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

 

ตารางที่ 7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/์วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด

ความรู้ทางวชิาการเกี่ยวกับวัสดยุางและพลาสติก 

สารเคมีส าหรับยางและพลาสตกิ โดยเฉพาะวัสดยุางและ 

พลาสติกชนิดพิเศษ และสารเคมีชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับ

บริบทของกลุ่มผู้ฟัง 

1. การบรรยายและปฏบิัติการในชั้นเรียนและการถาม-

ตอบ  

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning โดยมอบหมายงานให้ค้นควา้ ท า

รายงานและน าเสนอ  

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยาย

พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณ์ตรง  

4. การมอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและท ารายงานและ

แบบฝีกหัด  

5. การมอบหมายกรณีศึกษาซึ่งเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์โดยให้ค้นคว้า ท ารายงานและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบปลาย

ภาค  

2. ประเมินจากกิจกรรม Active learning 

3. ประเมินจากการท างานที่ได้รบัมอบหมาย/รายงาน/

การน าเสนอ  

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และการอภิปราย 

5. ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าในการท า

วิทยานพินธ์  

6. ประเมินผลจากการสอบวัดคณุสมบัติ การเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับ

กระบวนการผลิต มีต้นทุนต่ า สามารถใช้ผลติผลิตภัณฑ์

ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยางล้อ

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 

active learning โดยเนน้การปฏิบัติจริงโดยให้พัฒนา

สูตรคอมพาวนด์ให้มีสมบัตติามโจทย์ที่ตั้งไว้   

1. ประเมินผลจากการปฏิบัตงิาน การสืบคน้ข้อมูล และ

การแสดงความคิดเห็นตลอดจนความเข้าใจเมื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

และชิน้ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย 

2. การค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชัน้เรียน 

 

2. ประเมินจากความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีเข้าสู่

การปฏิบัติ และการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น 

3. ประเมินผลจากการสอบวัดคณุสมบัติ การเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและ

เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่าสมบัติและแปลผล

วิเคราะห์ของวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑย์างและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่

อุตสาหกรรมยางและพลาสติกก าหนด  

1. การบรรยายและปฏบิัติการในชั้นเรียนและการถาม-

ตอบ  

2. จัดให้มีการเรียนรู้แบบ active learning จากเครื่องมือ

จริง เน้นการปฏบิัติ การอ่านผลและวิเคราะห์ผล 

3. ค้นคว้างานวิจัยที่ใชท้ฤษฎีขั้นสูงมาร่วมกับเครื่องมือ

วิเคราะห์ เพื่อการศึกษางานวิจยัที่ซับซ้อน เรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน 

4. การมอบหมายกรณีศึกษาซึ่งเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ให้วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะ

แนวทางแกไ้ขโดยเลือกใช้เคร่ืองมือทดสอบและเครื่องมือ

วิเคราะห์ที่เหมาะสม 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบปลาย

ภาค  

2. ประเมินจากกิจกรรม Active learning 

3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และการอภิปรายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5. ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าในการท า

วิทยานพินธ์  

6. ประเมินผลจากการสอบวัดคณุสมบัติ การเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ 

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานในอุตสาหกรรมยางและ

พลาสติก ทีผ่่านกระบวนการวางแผน ค้นควา้ รวบรวม

ข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล ผ่านโจทยป์ัญหาจากภาคอุตสาหกรรม

แลและปัญหาที่เป็นประเด็นทางสังคม 

 

1. ประเมินจากการแสดงออกทางความคิด สังเกตทักษะ

การีวิเคราะหฺและสังเคราะห์ 

2. ประเมินจากการสืบคน้ข้อมูล การค้นคว้าเพื่อใช้ข้อมูล

มาประกอบการตัดสินใจ 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี

พอลิเมอร์มาเชื่อมโยงกับศาสตรด์้านอ่ืนๆ จนเกิดการ

1. การเรียนการสอนการวิเคราะห์ผ่านชิ้นงานนวัตกรรม

ยางและพอลิเมอร์ 

1. ประเมินผลจากการวิเคราะห์ชิ้นงานนวัตกรรม และ

การเชื่อมโยงความส าคัญของงานในแต่ละส่วน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

2. การเรียนการสอนแบบ Active learning โดยให้

ออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ที่มีผลกระทบ 

2. การให้นักศึกษาออกแบบการวิจัยและเขียนโครงร่าง

วิทยานพินธ์ด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย/

วิทยานพินธ์ด้วยตนเอง 

2. ประเมนิจากแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑย์างและ

พอลิเมอร์ ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการผลิต และ

การตลาด 

2. ประเมินผลจากการสอบวัดคณุสมบัติ การเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของงานวจิัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

2. ประเมินจากการน าองค์ความรู้หรือเทคนิคขั้นสูงมา

ประยุกต์ใช้กับงานวจิัย  

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ

งานวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย 

การด าเนินการวิจยั วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย รวมถึง

รายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย และ

มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

1. การให้นักศึกษาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

2. การให้นักศึกษาทบทวนวรรณกรรมทั้งในวิชาเรียนและ

ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 

3. สอนโดยการแทรกอยู่ในรายวิชาสัมมนา หัวข้อพิเศษ 

และวิทยานิพนธ ์

1. ประเมินผลจากการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  

2. ประเมินผลจากการท าสัมมนา หัวข้อพิเศษ และสอบ

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

3. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหนา้ของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการ

ท างานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัย

และพัฒนา และการผลิตผลติภัณฑ์ยางและพลาสติก 

1. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

บทเรียนให้นักศึกษาค้นควา้ ท ารายงานและน าเสนองาน  

2. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งรวมถงึเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาในการท า

วิจัย/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  

1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนองาน

ในชั้นเรียน  

2. ประเมินผลจากการท าสัมมนา หัวข้อพิเศษ และสอบ

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

3. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหนา้ของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อเรื่องที่เก่ียวข้องกับ 1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนองาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

เพื่อการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการ

น าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความตอ้งการ 

บทเรียนให้นักศึกษาค้นควา้ ท ารายงานและน าเสนองาน  

2. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดยเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งรวมถงึเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาในการท า

วิจัย/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  

ในชั้นเรียน  

2. ประเมินผลจากการสอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

3. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหนา้ของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับ

และเหมาะสมกับแตล่ะกลุ่มคน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน 

1. สอนโดยเน้นทักษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษในชัน้เรียน  

2. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการ

สื่อสาร เช่น กิจกรรม Sci-Grad Symposium, งาน

ประชุมวชิาการ บรรยายพิเศษ การน าเสนอในเวทีตา่งๆ 

ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

1. ประเมินจากการสื่อสารในชั้นเรียนและการน าเสนอใน

เวทีต่างๆ 

2. ประเมินจากความเข้าใจในบริบทที่สื่อสาร 

2. ประเมินจากเอกสาร ข้อเสนอโครงการ รายงานวิจัย 

บทความวิจยั 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตาม

โอกาส ท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามขัน้ตอนและ

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับโอกาสและ

สถานการณ์ ตลอดจนมีวฒุิภาวะทางอารมณ ์

1. สอนโดยเน้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การทางานเปน็กลุ่ม จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา

แสดงออกในการทางานร่วมกับผู้อื่น  

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่

พัฒนาความคิดเชิงผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

และส่วนภูมิภาค เช่น โครงการเส้นทางสูน่วัตวณชิย์ 

(Research to market, R2M) โครงการ Rubber 

Hackatorn เป็นตน้ 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมและการแสดงออก

ของนักศึกษาในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม  

2. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

3. ประเมินความกล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นใน

เวทีวิชาการหรือเวทีนวัตกรรมภายนอก 

4. ประเมินจากบุคลิกภาพภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษา 1. ประเมินผลจากการสืบคน้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

การก้าวทันเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้ใหม่  

2. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

บทเรียนให้นักศึกษาค้นควา้ ท ารายงานและน าเสนองาน  

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการ

พบปะแลก เปลี่ยนข้อคิดเห็น รับรู้องค์ความรู้  

และเทคโนโลยีใหม่กับนักวชิาการต่างๆ  

ในรายวิชาสัมมนาและหัวข้อพิเศษ ตลอดจนการท าวิจัย 

2. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการน าเสนองาน  

2. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหนา้ของงานวิจัย

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และ

สนับสนนุหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติสาธารณะ 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน

ทั้งในชัน้เรียน และการท าวิทยานิพนธ์  

2. บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้เรียนรู้

จากสถานการณ์จริงหรือจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  

3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

4. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับตา่งๆ ของสังคม สง่เสริมการมีส่วนร่วมกับ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

1. ประเมินความรับผิดชอบจากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการ

ส่งงาน  

2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษา

ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรมของภาควิชา 

3. ประเมินจากพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน 

4. ประเมินจากการอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน และการ

น าเสนอผลงานนั้น 

 

6.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับทฤษฎีการเรยีนรู้ของ Bloom (Bloom’ s Texanomy) 

 

ตารางที่ 8 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสตูรกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom  
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Program Learning Outcomes , PLOs Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

เก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสตกิ 

โดยเฉพาะวสัดุยางและ พลาสตกิชนิดพิเศษ และสารเคมีชนดิใหม่ให้

เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟงั 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Organize 

Attend 

Respond  

Complete 

Organize 

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Accurate 

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุน

ต่ า สามารถใช้ผลติผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและ

ถุงยางอนามยั 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Organize 

Evaulate  

Attend 

Respond  

Complete 

Organize 

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  

Adapt 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่า

สมบัติและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง

และผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและ

พลาสติกก าหนด  

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Evaluate 

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Accurate 

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ทีผ่่านกระบวนการ

วางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Create 

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  
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Program Learning Outcomes , PLOs Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

Evaulate  Adapt 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มา

เชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่หรือ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Create 

Evaulate  

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  

Adapt 

Create 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์และ

สรุปผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ

วิจัย และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Create 

Evaulate  

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  

Adapt 

Create 

 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้น

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัยและพฒันา และการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Create 

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  
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Program Learning Outcomes , PLOs Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

Evaulate  Adapt 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความ

ต้องการ 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Create 

Evaulate  

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  

Adapt 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับ

แต่ละกลุ่มคน ทัง้ฟัง พูด อ่านและเขียน 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Create 

Evaulate  

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Articulate  

Adapt 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส ท างานเปน็

ทีม และปฏบิัติงานตามขั้นตอนและหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายให้เหมาะสม

กับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Identify 

 

Attend 

Respond  

Complete 

Organize  

Qualify 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate  

Accurate 

 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทัน

เทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

Remember  

Comprehend 

Attend 

Respond  

Distinguish 

Proceed  
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Program Learning Outcomes , PLOs Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

Apply  

Analyse  

Create 

Evaulate 

Complete 

Organize  

Qualify/Internalize  

 

Respond 

Manipulate  

Adapt 

Create 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มจีรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติ

สาธารณะ 

Remember  

Comprehend 

Apply  

Analyse  

Evaulate  

Attend 

Respond  

Complete 

Generalize 

Qualify 

Distinguish 

Proceed  

Respond 

Manipulate 

Mend 
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6.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู ้ทักษะ และทัศนคติ 

 

ตารางที่ 9 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสตูรกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  

 

PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

PLO1 แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

เก่ียวกับวัสดุยางและพลาสติก สารเคมีส าหรับยางและพลาสตกิ 

โดยเฉพาะวสัดุยางและ พลาสตกิชนิดพิเศษ และสารเคมีชนดิใหม่ให้

เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ฟงั 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

 

 

S1 : ทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอด

ความคิดและประสบการณ ์

S2 : ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการก้าวทนั

เทคโนโลย ี

A1 : มีทัศนคติที่ดีในการ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรและตัวผู้

ถ่ายทอดความรู ้

PLO2 พัฒนาสูตรคอมพาวนดท์ี่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีต้นทุน

ต่ า สามารถใช้ผลติผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรมยางล้อและชิน้ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยางและ

ถุงยางอนามยั 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K4 : องค์ความรู้กระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก 

K5 : องค์ความรู้การบริหารและ

การจัดการ 

K6 : มาตรฐานและข้อก าหนด

ของผลิตภัณฑ์ยางล้อ ชิน้ส่วน

S3 : ความคิดสร้างสรรค ์

S4 : การวางแผน จัดตัง้ขั้นตอน

ในการพัฒนาสูตรคอม 

พาวนด ์

S5 : ทักษะการเขียนแบบและ

อ่านแบบ 

S6 : ทักษะการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ออกแบบ 

S7 : ทักษะการออกแบบ

กระบวนการผลิต 

A2 : ตระหนักถึงประสิทธิภาพ

ของสูตรคอมพาวนด์ที่เปน็

ประโยชน์ต่อผู้ใชง้าน 

A3 : ตระหนักถึงความสัมพันธ์

ระหว่างต้นทนุการผลิตและ

กระบวนการผลิต 

A4 : ค านึงถึงความถูกต้องและ

แม่นย าของแม่พิมพ ์

A5 : ตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการใช้เครื่องมือในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

ยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย 

K7 : ความรู้วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ ์

K8 : ศาสตร์ด้านรีโอโลย ี

K9 : ความรู้ทางวิศวกรรมยาง

และพอลิเมอร ์

K10 : ความรู้ทางการค านวณ

และการควบคุมกระบวนการ

ผลิตและแปรรูป 

S8 : ทักษะทางช่างที่เก่ียวข้อง

กับเคร่ืองมือแปรรูปยางและ

พลาสติก 

S9 : ทักษะการค านวณและการ

ใช้โปรแกรมเพื่อการค านวณ 

 

PLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือแปรรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก รวมถึงใช้เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อทราบค่า

สมบัติและแปลผลวิเคราะห์ของวัสดุยาง วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง

และผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยางและ

พลาสติกก าหนด  

K4 : องค์ความรู้กระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก 

K11 : ความรู้เคร่ืองมือแปรรูป

ยางและพลาสติก  

K12 : ความรู้เคร่ืองทดสอบ

สมบัติยางและพลาสติก 

K13 : ความรู้เคร่ืองวิเคราะห์

สมบัติยางและพลาสติก 

K14 : ความรูด้้านมาตรฐานการ

ทดสอบสมบัติของวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

S10 : ความช านาญในการใช้

เครื่องมือแปรรูปยางและ

พลาสติก 

S11 : ความช านาญในการใช้

เครื่องมือทดสอบวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก 

S12 : ความช านาญในการใช้

เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก 

S13 : ทักษะการแปล

A6 : ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการเลือกใช้เครื่องมือแปร

รูปที่เหมาะสมส าหรับการแปร

รูปผลิตภัณฑย์างและพลาสติก 

A7 : ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการเลือกใช้เครื่องมือ

ทดสอบสมบัติของวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติกที่เหมาะสม 

A8 : ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการเลือกใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์สมบัติของวัสดุยางและ
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

และพลาสติก ระดบัชาติและ

ระดับสากล 

 

ผลทดสอบและผลวิเคราะห์ 

 

 

 

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติกที่เหมาะสม 

A9 : ค านึงถึงความถูกต้องใน

การแปลผลทดสอบและผล

วิเคราะห์ และตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแปล

ผล 

PLO4 เสนอแนวคิดและก าหนดแนวปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการท างานในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ทีผ่่านกระบวนการ

วางแผน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K4 : องค์ความรู้กระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก 

K5 : องค์ความรู้การบริหารและ

การจัดการ 

K6 : มาตรฐานและข้อก าหนด

ของผลิตภัณฑ์ยางล้อ ชิน้ส่วน

ยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย 

K7 : ความรู้วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ ์

S2 : ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการก้าวทนั

เทคโนโลย ี

S3 : ความคิดสร้างสรรค ์

S4 : การวางแผน จัดตัง้ขั้นตอน

ในการพัฒนาสูตรคอม 

พาวนด ์

S14 : ทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

S15 : ทักษะการแก้ไขปัญหา 

S16 : ทักษะด้านเหตุผล 

S17 : ทักษะการสืบค้นข้อมูล 

 

 

A10 : กล้าตัดสินใจและน าเสนอ

วิธีการแก้ปัญหา 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

K8 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ

แม่พิมพ์ และรีโอโลย ี

K9 : ความรู้ทางวิศวกรรมยาง

และพอลิเมอร ์

K10 : ความรู้ทางการค านวณ

และการควบคุมกระบวนการ

ผลิตและแปรรูป 

K11 : ความรู้เคร่ืองมือแปรรูป

ยางและพลาสติก  

K12 : ความรู้เคร่ืองทดสอบ

สมบัติยางและพลาสติก 

K13 : ความรู้เคร่ืองวิเคราะห์

สมบัติยางและพลาสติก 

K14 : ความรู้ด้านมาตรฐานการ

ทดสอบสมบัติของวัสดุยางและ

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก ระดบัชาติและ

ระดับสากล 

K15 : กระบวนการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา (Analysis 

thinking) 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

PLO5 ประยุกต์ความรู้และทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีพอลิเมอร์มา

เชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ จนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่หรือ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

K1 : องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ 

K2 : องค์ความรู้ด้านสารเคม ี

K3 : ศาสตร์ด้านการออกแบบ 

คอมพาวนด์ยางและพลาสติก 

K4 : องค์ความรู้กระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก 

K6 : มาตรฐานและข้อก าหนด

ของผลิตภัณฑ์ยางล้อ ชิน้ส่วน

ยานยนต์ ถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย 

K9 : ความรู้ทางวิศวกรรมยาง

และพอลิเมอร ์

K11 : ความรู้เคร่ืองมือแปรรูป

ยางและพลาสติก  

K12 : ความรู้เคร่ืองทดสอบ

สมบัติยางและพลาสติก 

K13 : ความรู้เคร่ืองวิเคราะห์

สมบัติยางและพลาสติก 

K14 : ความรู้ด้านมาตรฐานการ

ทดสอบสมบัติของวัสดุยางและ

S2 : ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการก้าวทนั

เทคโนโลย ี

S3 : ความคิดสร้างสรรค ์

S14 : ทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

S15 : ทักษะการแก้ไขปัญหา 

S17 : ทักษะการสืบค้นข้อมูล

S18 : ทักษะการวิจัย 

S19 : ทักษะการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อ

การน าไปใชป้ระโยชน ์

 

A11 : ตระหนักถึงคุณค่าของ

การวิจัยและพฒันา 

A12 : ตระหนักถึงความส าคัญ

ของทรัพย์สินทางปัญญา  

A13 : มีจริยธรรมการวิจัย 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

พลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง

และพลาสติก ระดบัชาติและ

ระดับสากล 

K15 : กระบวนการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา (Analysis 

thinking) 

K16 : ความรู้เรื่องนวัตกรรม  

K17 : ความรู้เรื่องทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

PLO6 ศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์และ

สรุปผลการวิจัย รวมถึงรายงานผลงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ

วิจัย และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

K17 : ความรู้เรื่องนวัตกรรม  

K18 : ความรู้เรื่องทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

K19 : ความรู้เรื่องระเบียบ

วิธีการวิจัย 

 

S2 : ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการก้าวทนั

เทคโนโลย ี

S13 : ทักษะการแปล

ผลทดสอบและผลวิเคราะห์ 

S14 : ทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

S17 : ทักษะการสืบค้นข้อมูล 

S18 : ทักษะการวิจัย 

S19 : ทักษะการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อ

การน าไปใชป้ระโยชน ์

A11 : ตระหนักถึงคุณค่าของ

การวิจัยและพฒันา 

A12 : ตระหนักถึงความส าคัญ

ของทรัพย์สินทางปัญญา  

A13 : มีจริยธรรมการวิจัย 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

S20 : ทักษะการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 

PLO7 เลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ในการท างานดา้น

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ ให้เหมาะสมกับการวิจัยและพฒันา และการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

K19 : ความรู้เรื่องระเบียบ

วิธีการวิจัย 

K20 : ศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์

และสถิต ิ

  

 

S9 : ทักษะการค านวณและการ

ใช้โปรแกรมเพื่อการค านวณ 

S13 : ทักษะการแปล

ผลทดสอบและผลวิเคราะห์ 

S21 : ทักษะการใช้โปรแกรม

สถิติเพื่อการวิเคราะห์และ

ประมวลผล 

A14 : ตระหนักถึงความไม่เอน

เอียงในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข (Bias) 

PLO8 แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความ

ต้องการ 

K21 : ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

S14 : ทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

S17 : ทักษะการสืบค้นข้อมูล

S22 : ทักษะการเลือกใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

A12 : ตระหนักถึงความส าคัญ

ของทรัพย์สินทางปัญญา  

 

PLO9 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้กระชับและเหมาะสมกับ

แต่ละกลุ่มคน ทัง้ฟัง พูด อ่านและเขียน 

K22 : องค์ความรู้ด้านภาษาไทย 

K23 : องค์ความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ 

S1 : ทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอด

ความคิดและประสบการณ ์

S23 : สื่อสารได้อย่างเข้าใจกับ

บุคคลทุกระดับและเหมาะสม

กับสถานการณ์ 

S24 : มีทักษะการสรุปใจความ

ส าคัญ 

A15 : ค านึงถึงการใช้ภาษาใน

การสื่อสารที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

 

PLO10 แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น า ปรบัตัวตามโอกาส ท างานเปน็

ทีม และปฏบิัติงานตามขั้นตอนและหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายให้เหมาะสม

กับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

K24 : ความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบ ข้อก าหนด และ

นโยบายขององค์กร 

S25 : ความเป็นผู้น า  

S26 : มนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี

S27 : ความสามารถในการ

ปรับตัว (Adaptability) 

S28 : จิตสาธารณะ 

S29 : ความรู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงอารมณ ์

A16 : เคารพในสิทธิของตนเอง

และผู้อื่น 

A17 : มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

 

PLO11 แสดงออกถึงทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การก้าวทัน

เทคโนโลยี และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

K25 : องค์ความรู้พื้นฐานจาก

ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลย ี

พอลิเมอร์ 

K26 : องค์ความรู้จาก

ประสบการณ์และการท าวิจัย 

S2 : ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการก้าวทนั

เทคโนโลย ี

S17 : ทักษะการสืบค้นข้อมูล

S19 : ทักษะการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อ

การน าไปใชป้ระโยชน ์

A18 : มีทัศนคติที่ดีในการ

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

PLO12 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมัน่และสนบัสนุนหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มจีรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมจีติ

สาธารณะ 

K27 :  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

กฎหมายทั่วไป 

K28 : ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา 

ข้อสัญญา หรือข้อตกลงของ

องค์กร 

 

S30 : ทักษะการแยกแยะถูกผิด A19 : มีความตรงต่อเวลา 

A20 : มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

A21 : มีความเมตตากรุณา 

ช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม 

A22 : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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PLOs ความรู้ 

(Knowledge) 

ทักษะ 

(Skill) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 

A23 : มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 

 

 

 

 6.4 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชากับความรู ้ทักษะ และทัศนคต ิ

 

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชากับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

741-510 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ K=K1,K2,K4,K13,K15,K22,K23,K25  

S=S1,S2,S7,S9,S12,S13,S14,S15,S19,S20,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30     

A=A1,A8,A9,A10,A17,A19,A20,A22,A23 

741-511 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเครื่องมือ  K=K1,K2,K3,K4,K6,K13,K14,K15,K16,K20,K21,K22,K23,K25 

S=S1,S2,S3,S9,S12,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A8,A9,A10,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-512 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์  K=K1,K2,K3,K4,K11,K12,K13,K14,K15,K22,K23,K25   

S=S1,S2,S4,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30   

A=A1,A2,A8,A9,A10,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ  K=K1,K2,K4,K13,K14,K15,K20,K22,K23,K25         

S= S2,S9,S12,S13,S15,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A6,A9,A10,A11,A14,A15,A17,A19,A20,A21,A22 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

741-520 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  K=K1,K15,K20,K21,K22,K23,K25       

S=S1,S2,S11,S13,S16,S19,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30           

A=A1,A7,A9,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์  K=K1,K2,K3,K4,K8,K10,K12,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25 

S=S1,S2,S3,S9,S12,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A7,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-530 วัสดุยางและพลาสติก  K=K1,K2,K3,K4,K11,K15,K21,K22,K23,K25,K27     

S=S1,S2,S3,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A4,A7,A8,A9,A10,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-531 สารเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก  K=K1,K2,K3,K4,K6,K11,K12,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26,K27  

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28, 

S29,S30    

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-532 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง K=K1,K2,K3,K4,K11,K15,K21,K22,K23,K25     

S=S1,S2,S3,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A4,A7,A8,A9,A10,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-533 พอลิเมอร์เชิงประกอบนาโน  K=K1,K2,K3,K4,K6,K11,K12,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26  

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29 

S30    

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,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26 

S=S1,S2,S3,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30       
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-535 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  K=K1,K2,K3,K4,K6,K11,K12,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26  

S=S1,S2,S3,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29 

S30    

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, K11,K12,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26  

S=S1,S2,S3,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A5,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-537 พอลิเมอร์ทนไฟ K=K1,K2,K3,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26,K27 

S=S1,S2,S3,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

741-538 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ K=K1,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26,K27,K28 

S=S1,S2,S15,S16,S17,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30       

A=A1,A11,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก  K=K1,K2,K3,K4,K9,K10,K11,K15,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26 

S=S1,S2,S3,S10,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A5,A6,A10,A11,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก  K=K1,K2,K3,K4,K6,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25  

S=S1,S2,S3,S9,S11,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A7,A9,A10,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-543 เทคโนโลยีน้ ายางและอิมัลชัน  K=K1,K2,K3,K4,K6,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25,K26,K27,K28  

S=S1,S2,S3,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

A=A1,A2,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-544 เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง  K=K1,K2,K3,K4,K5,K6,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25,K26,K27,K28 

S=S1,S2,S3,S7,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A3,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม  K= K5,K6,K15,K17,K18,K20,K21,K22,K23,K24,K27,K28      

S= S1,S2,S3,S4,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

K= A1,A2,A3,A10,A11,A12,A13,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 

741-560 วิศวกรรมพอลิเมอร ์ K= K1,K3,K4,K7,K8,K9,K10,K11,K15,K16,K20,K22,K23,K25 

S= S2,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S26,S27,S29,S30    

A= A1,A4,A5,A6,A9,A10,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22 

741-561 การค านวณและการควบคุมกระบวนการ  K= K1,K3,K4,K5,K9,K10,K11,K15,K20,K21,K22,K23,K25,K27 

S= S2,S3,S5,S6,S7,S8,S9,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S26,S27,S29,S30    

A= A1,A4,A5,A6,A9,A10,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22 

741-562 วิศวกรรมยาง  K= K1,K3,K4,K7,K8,K9,K10,K11,K15,K16,K20,K22,K23,K25 

S= S2,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S26,S27,S29,S30    

A= A1,A4,A5,A6,A9,A10,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22 

 

741-563 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและแม่พิมพ์  K= K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K15,K20,K22,K23,K25,K26 

S= S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S23,S24,S30 

A= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A9,A10,A15,A17,A18,A19,A20,A21,A22 

741-564  วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

K=K4,K10,K15,K20, K22,K23,K25     

S=S1,S3,S7,S9,S10,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S26,S27,S29,S30    
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

A=A1,A6,A9,A10, A14,A15,A17,A18,A19,A20,A22 

741-783 สัมมนา 1  K= K1,K2,K3,K4,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25     

S= S1,S2,S3,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S26,S27,S29,S30    

A = A1,A2,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A22 

741-784 สัมมนา 2 K= K1,K2,K3,K4,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25     

S= S1,S2,S3,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S26,S27,S29,S30    

A = A1,A2,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A22 

741-781 หัวข้อพิเศษ 1  K= K1,K2,K3,K4,K9,K11,K12,K13,K14,K15,K18,K20,K21,K22,K23,K25     

S= S1,S2,S3,S13,S14,S15,S16,S17,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S29,S30    

A = A1,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22 

741-782  หัวข้อพิเศษ 2  K= K1,K2,K3,K4,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K20,K21,K22,K23,K25     

S= S1,S2,S3,S13,S14,S15,S16,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S29,S30    

A = A1,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22 

741-790 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) K1-K28, S1-S30, A1- A23 

741-791  วิทยานพินธ์ (แบบ 2.1) K1-K28, S1-S30, A1- A23 

741-792 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) K1-K28, S1-S30, A1- A23 

741-793  วิทยานพินธ์ (แบบ 2.2) K1-K28, S1-S30, A1- A23 
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ภาคผนวก ค-2 การเป็น Socially Engaged Program ของหลักสูตร  
1) หลักสูตรมีการด าเนินงาน (การสอน การวิจัย หรือ อื่น ๆ) ในลักษณะของการร่วมคิดร่วมท าร่วมแบบ

พันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) กับสังคม 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2553 และ 2558 มีการ

ด าเนินการของหลักสูตรร่วมกับสังคมในแง่ของงานวิจัยและการผลิตบุคลากร ดังนี้ 

 งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก ่

- บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางคอมพาวนด์ ชิ้นส่วนยางในรถยนต์ 

และรับงานออกแบบและพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ยางขนาดใหญ่ที่มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ได้ร่วมกับ

หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอก จ านวน 4 คน โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาลง

เรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 1 ปี จากนั้นไปท าวิจัยที่บริษัท 3 ปี หัวข้อวิจัยได้มาจากการตกลงร่วมกัน

ระหว่างทางหลักสูตรกับบริษัท โดยเน้นไปทางงานวิจัยที่ทางบริษัทให้ความสนใจในการพัฒนาในปัจจุบัน

ทางบริษัทให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนวิจัย ค่าใช้จ่ายนักศึกษา และเคร่ืองมือในการท าวิจัย อีกทั้งนักศึกษา

ในระหว่างที่อยู่ที่บริษัทจะได้รับหน้าที่เสริมเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้กระบวณการท างานจริงของบริษัท 

ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้กับบุคลากรภายใน 

เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อเรียนจบสามารถเข้าท างานที่บริษัทได้เลย

โดยไม่มีเงื่อนไขต้องชดใช้ทุน 

- บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจด้านการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และธุรกิจด้านการ

ผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ ต้องการสร้างบุคลากรในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาวุฒิปริญญา

เอก เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงขึ้นในการรับงานกับลูกค้าชาวต่างประเทศ  จึงให้

ทุนการศึกษาจ านวน 1 ทุน กับบุคลากรในโรงงานเพื่อมาศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ โดยทางบริษัท

ได้เลือกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความรู้ของสถาบันและอาจารย์ผู้สอน โดยรูปแบบการจัดการทางหลักสูตรได้มี

การพูดคุยถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับนักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทยอมรับได้ 

โดยรูปแบบเป็นการเรียนแบบ 1.1 นักศึกษาท างานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยของบริษัทที่ก าลังพัฒนาอยู่จริงใน

หน่วยวิจัยและพัฒนา และใช้สถานประกอบการในการท างานวิจัย ท าให้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูง

และการทดลองที่ใกล้เคียงกับการผลิตจริง  

- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาภายใต้

หลักสูตร จ านวน 1 ทุน เพื่อสร้างงานวิจัยที่จะขยายผลการใช้งานแสงซินโครตรอนในพอลิเมอร์เชิงลึก 

โดยรูปแบบการจัดการจะเป็นหัวข้อวิจัยที่ทางหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยร่วมจาก 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตกลงร่วมกัน การเรียนการสอนจะให้หลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลหลัก โดย

นักศึกษาและทีมวิจัยสามารถใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์เชิงลึกได้ และมีการให้

นักศึกษาไปฝึกงานที่สถาบันเสมือนพนักงานจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแสง

ซินโครตรอนด้วย  

- ความร่วมมือกับ University of Twente, the Netherlands เป็นโครงการวิจัยที่ เป็นความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในลักษณะ double degree โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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จะเป็นนักศึกษาเรียนและท าวิจัยที่ประเทศไทยสลับกับประเทศเนเธอร์แลนด์ปีเว้นปี (โดยประมาณ) ได้รับ

ทุนวิจัยจาก 2 แหล่งทุน โดยที่เมื่ออยู่ไทยนักศึกษาจะได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายในประเทศไทย 

และเมื่ออยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก The Dutch Natural 

Rubber Foundation (Rubber Stiching) หัวข้อวิจัยเป็นความตกลงร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายและเป็น

หัวข้อวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ให้ภาคอุตสาหกรรมชั้นน า ซึ่งภายใต้ความร่วมมือของของโครงการเฟส

ที่ 1 สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาได้ 4 คน โดยบางงานวิจัยมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 

Apollo Tyres Global R&D B.V., Hansen & Rosenthal KG อีกด้วย มีการแบ่งผลประโยชน์ในเรื่อง

ของผลงานวิชาการอย่างชัดเจน และนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยด้วย โดยการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์จะด าเนินการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ยังคงครอบคลุมเกณฑ์การประกันหลักสูตร

ของทั้ง 2 ฝ่าย ครบถ้วน  

- ความร่วมมือกับ University of Applied Science Osnabrück, Germany เป็นความร่วมมือกับทาง

หลักสูตร ในการช่วยส่งเสริมทักษะการท างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก โดยในช่วงที่นักศึกษาไปท า

วิจัยที่เยอรมันจะได้รับทุนสนุบสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ จากต่างประเทศร่วมด้วย เช่น ทุน DAAD 

(German Academic Exchange Service) ทุน Erasmus Mundus จากโรงงานอุตสาหกรรมยางของ

เยอรมัน ทุนจาก มหาวิทยาลัย University of Applied Science Osnabrück เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยนักศึกษาจากที่เยอรมันจะมาท าวิจัยระยะสั้นที่ภาควิชาฯ ประเทศไทย ท าให้

เกิดการสร้างบรรยากาศในหลักสูตรที่นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะเสริมด้านภาษาและการใช้ชีวิตกับเพื่อนชาว

ต่างประเทศ อีกจุดเด่นหนึ่งของความร่วมมือนี้คือ การที่นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ

ยางขั้นสูง Temperature Scanning Stress Relaxation (TSSR) ซึ่งเป็นเครื่องที่อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ที่เป็นนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือนี้เป็นผู้คิดค้นและได้ร่วมกับบริษัท Brabender ผู้ผลิตเครื่องจักรแปร

รูปและทดสอบยางชั้นน าของโลก จนผลิตออกจ าหน่ายได้  

 

2) การเกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefit) การเกิดผลงานวิชาการ 

(scholarship) และผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (social impact) 

- หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึนและเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

- นักศึกษาภายใต้หลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทั้งวงวิชาการและอุตสาหกรรม 

- ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีจ านวนมากข้ึนและอยู่ใน Quartile สูงขึ้น 

- ผลงานสิทธิบัตร 

- การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การได้โจทย์วิจัยใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

- การได้ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่  

- นักศึกษาได้ใช้สถานประกอบการในการเรียนรู้และท าวิจัย และได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเสริมทักษะ 

- นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะ soft skills ผ่านการท างานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และการเรียนรู้เมื่อไปท า

วิจัยในต่างประเทศหรือเมื่อมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาท าวิจัยที่ไทย 

- โอกาสในการเข้าท างานของนักศึกษาในหลักสูตรกับสถานประกอบการที่มีความร่วมมือ 
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3) การด าเนินการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- การขยายความร่วมมือของหลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและภาคอุตสาหกรรมชั้นน ามาก 

ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และท าวิจัยในสถานประกอบการจริง และมีรูปแบบข้อตกลงความร่วมมือที่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

- การให้ผู้ประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรที่จ าเพาะกับอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงกับ 

ความต้องการให้มากที่สุด โดยอาจจะออกแบบรายวิชาเลือกเป็นกลุ่มรายวิชาตามแต่ละลักษณะของอุตสาหกรรมหรือ

เทคโนโลยี  
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ภาคผนวก ค-3 ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร     25 รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก      0 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  25 รายวิชา 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละการ

จัดการเรียนรู้

แบบทฤษฎ ี

รวมร้อย

ละ 100 Project 

based 

learning (ร้อย

ละ) 

Problem 

based 

learning  

(ร้อยละ) 

แบบเน้นทักษะกระบวณการคิด เช่น 

Case based, Team based, 

Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

วิธีการอื่นๆ 

ระบุวิธี ร้อยละ 

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 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ   

            พอลิเมอร์  2((2)-0-4) 

- - - Case based  

- Discussion  

30 

20 

- 50 100  

741-513 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาต ิ

            2((2)-0-4) 

- - - Case based  

- Discussion  

30 

20 

- 50 100  

741-520  สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  

             2((2)-0-4) 

- - - Case based 

- Discussion 

30 

20 

- 50 100  

741-522 รีโอโลยีของพอลิเมอร์     2((2)-0-4) - - - Scenario based 20 - 50 100  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละการ

จัดการเรียนรู้

แบบทฤษฎ ี

รวมร้อย

ละ 100 Project 

based 

learning (ร้อย

ละ) 

Problem 

based 

learning  

(ร้อยละ) 

แบบเน้นทักษะกระบวณการคิด เช่น 

Case based, Team based, 

Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

วิธีการอื่นๆ 

ระบุวิธี ร้อยละ 

- Team based 

- Presentation 

20 

10 

 

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  

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  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละการ

จัดการเรียนรู้

แบบทฤษฎ ี

รวมร้อย

ละ 100 Project 

based 

learning (ร้อย

ละ) 

Problem 

based 

learning  

(ร้อยละ) 

แบบเน้นทักษะกระบวณการคิด เช่น 

Case based, Team based, 

Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

วิธีการอื่นๆ 

ระบุวิธี ร้อยละ 

741-540 กระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก 

           2((2)-0-4) 

- 60 - - - 40 100  

741-541 การทดสอบยางและพลาสติก  

            2((2)-0-4) 

- 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  

- Case based  

30 

20 

- 50 100  

741-552 ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม 

            2((2)-0-4) 

- - - Team based  

- Presentation  

- Discussion  

30 

10 

10 

- 50 100  

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

- Case based  

- Discussion  

20 

20 

10 

- 50 100  

741-561 การค านวณและการควบคุม         

            กระบวนการ   2(1-3-2) 

- 75 - - - 25 100  

741-562 วิศวกรรมยาง   2((2)-0-4) - - - Team based  25 - 50 100  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละการ

จัดการเรียนรู้

แบบทฤษฎ ี

รวมร้อย

ละ 100 Project 

based 

learning (ร้อย

ละ) 

Problem 

based 

learning  

(ร้อยละ) 

แบบเน้นทักษะกระบวณการคิด เช่น 

Case based, Team based, 

Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

วิธีการอื่นๆ 

ระบุวิธี ร้อยละ 

- Case based  25 

741-563 การออกแบบผลิตภณัฑย์างและ 

           แม่พิมพ ์   2(1-3-2) 

- 75 - - - 25 100  

741-781 หัวข้อพิเศษ 1            2((2)-0-4) - - - Scenario based 

- Presentation  

- Discussion 

20 

15 

15 

- 50 100  

741-782 หัวข้อพิเศษ 2            2((2)-0-4) - - - Scenario based 

- Presentation  

- Discussion 

20 

15 

15 

- 50 100  

741-783 สัมมนา 1                 1(0-2-1) - - - Case based  

- Presentation  

- Discussion  

50 

25 

25 

- - 100  

741-784 สัมมนา 2                 1(0-2-1) - - - Case based  

- Presentation  

- Discussion  

50 

25 

25 

- - 100  

741-790 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 

            48(0-144-0) 

70 - - Presentation  

- Discussion  

15 

15 

- - 100  

741-791  วิทยานิพนธ ์(แบบ 2.1) 70 - - Presentation  15 - - 100  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละการ

จัดการเรียนรู้

แบบทฤษฎ ี

รวมร้อย

ละ 100 Project 

based 

learning (ร้อย

ละ) 

Problem 

based 

learning  

(ร้อยละ) 

แบบเน้นทักษะกระบวณการคิด เช่น 

Case based, Team based, 

Scenario based, อื่นๆ 

(Presentation, Discussion ) 

วิธีการอื่นๆ 

ระบุวิธี ร้อยละ 

             36(0-108-0) - Discussion  15 

741-792  วิทยานิพนธ ์(แบบ 1.2)   

             72(0-216-0) 

 

70 - - Presentation  

- Discussion  

15 

15 

- - 100  

741-793  วิทยานิพนธ ์(แบบ 2.2) 

            48(0-144-0) 

70 - - Presentation  

- Discussion  

15 

15 

- - 100  
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ภาคผนวก ค-4 รายละเอียดของโมดูลในหลกัสูตร 
 

โมดูลที่ 1  

รหัสวิชา 741-501 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  

 (Production of Rubber and Plastic Products) 

จ านวน  8(7-3-14)  หน่วยกิต 

(1) รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล : 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะวัสดุยางและพลาสติก รวมถึงสารเคมีเติมแต่งส าหรับยางและพลาสติก การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และแม่พิมพ์ และทักษะทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการส าหรับผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 

The module is to educate the fundamental knowledge 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. 

 

(2) คุณสมบัติผู้เรียน : 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 

(3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) แต่ละด้านสู่รายวิชา

โมดูล 

x ความรับผิดชอบหลัก  O 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 

PLO 

13 

โมดูลที่ 1 การ

ผลิตผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก 

x x x O x O  x x O x O x 

 

(4)  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes 

โมดูลที่ 1 การผลิตผลติภัณฑ์

ยางและพลาสติก 

K=K1,K2,K3,K4, K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K14,K15, 

K17,K18,K19,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26 K27,K28   

S=S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S2
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes 

0,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A3,A4A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19 

,A20,A21,A22,A23 

โมดูลที่ 2  

รหัสวิชา 741-502 การทดสอบและวิเคราะห์พอลิเมอร์ (Testing and Characterization of Polymers)  

จ านวน 5((5)-2-8) หน่วยกิต 

(1) รายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับโมดูล : 

   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้มาตรฐานการทดสอบและเคร่ืองมือทดสอบขั้นสูงในการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

ยางและพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผู้เรียนสามารถแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  เนื้อหาที่เรียน

สามารถใช้ประโยชน์ในการรับรองมาตรฐานและข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

The module focus on the selection and use 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 produce 

specifications that meet the industrial criteria.   

 

(2) คุณสมบัติผู้เรียน :  

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 

(3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) แต่ละด้านสู่รายวิชา

โมดูล 

x ความรับผิดชอบหลัก  O 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 

PLO 

13 

โมดูลที่ 2 การ

ทดสอบและ

วิเคราะห์พอลิ

เมอร์ 

O   x x O  x x O x O x 

 

 

(4)  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes 

โมดูลที่ 2 การทดสอบและ

วิเคราะห์พอลิเมอร์ 

K=K1,K2,K3,K4,K6,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K20,K21,K22,K23,K25  

S=S1,S2,S3,S9,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S21,S22,S23,S24,S25,S



 

 

201 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes 

26,S27,S28,S29,S30    

A=A1,A2,A7, A8,A9,A10,A14,A15,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 
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ภาคผนวก ง 

ภาคผนวก ง-1 Memorandum of Understanding (MOU)  
 

1. MOU between PSU and University of Twente, the Netherlands 
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2. MOA between PSU and University of Twente, the Netherlands 
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ภาคผนวก จ 

ภาคผนวก จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
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ภาคผนวก จ-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
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