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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science in Rubber and Polymer Technology 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Rubber and Polymer Technology) 

3.  วิชาเอก  
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

 5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3  ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 ไม่มี 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพียงสาขาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
      เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 

4/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี) 

 8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      8.1 เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ ในหน่วยงานราชการ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) สถาบันวิจัยยาง 
     8.2 เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์   เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ ในบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิคม
อุตสาหกรรมยางพารา (Rubber city) เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้  เช่น 
โรงงานผลิตยางแท่งและน้้ายางข้น โรงงานชิ้นส่วนยางรถยนต์และจักรยานยนต์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ  
นอกจากนี้ยังสามารถท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์  
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตร 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   อุตสาหกรรมยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารามีความส้าคัญกับ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้กล่าวถึงการ
พัฒนาพื้นทีภู่มภิาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลัก และการพัฒนาด้านขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค โดยพัฒนา

ล้าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล/เลขท่ีบัตร
ประชาชน 

ต้าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

วิชาเอก/สาขาวิชา การส้าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

1. นายพิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D.  
 
M.Sc.  
 
 
วท.บ. 

Polymer Science 
and Technology   
Polymer 
Engineering  
and Technology 
เคมีการยาง 

Manchester Metropolitan  
University , UK 
Manchester Metropolitan  
University , UK 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2547 
 

2541 
 
 

2526 
2. นายพลพัฒน์ รวมเจริญ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D. 
 
วท.ม.  
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
เคมีอุตสาหกรรม 

University of  Leeds, UK 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2538 
2535 

 
3. นายวัชรินทร์ สายน้้าใส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2545 
2535 

4. นายเอกฤกษ์ พุ่มนก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2542
2537 

5. นายรัฐพงษ์ หนูหมาด 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร์  
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
 

2549 
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โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พัฒนาโครงข่ายระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ 
และพัฒนาระบบอ้านวยความสะดวกด้านการค้าและการผ่านแดนที่มีความคล่องตัวในประตูการค้าชายแดนที่
ส้าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ซึ่งก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลา 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประเทศไทยเคยสร้างรายได้จากการส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 โดย
ส่วนมากมักเป็นการส่งออกในรูปยางดิบ อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งมีมูลค่าเพ่ิม
ยังมีการผลิตไม่สูงมากพอ และไม่เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศไทยประสบ
ปัญหาราคายางตกต่้าและขาดเสถียรภาพในปัจจุบัน รัฐบาลจึงมีแนวความคิดในการเพ่ิมอุปสงค์การใช้
ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้้าและปลายน้้าที่ส้าคัญ ตลอดจน มุ่ งเน้นให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือน้า
ยางพาราไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ส้าหรับใช้ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 
ส่งผลให้เกิดกลไกผลักดันราคายางในประเทศให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และได้มีการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber city) ขึ้นที่ต้าบลฉลุง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากสาเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้บุคลากรทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ก้าลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นจ้านวนมาก 
 นอกจากนั้นในปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เช่นเดียวกัน หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางด้าน
พลาสติกและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พ้ืนฐาน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการ
สร้างโอกาสในการมีงานท้าให้กับบัณฑิตได้มากข้ึน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ หากมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นโดย
อาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะท้าให้มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น และมีผลกระทบ
ท้าให้สังคมดีขึ้น นอกจากนั้นยางพาราเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
เขตภาคใต้มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ย่อมส่งผลให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงคุณค่าของยางพาราและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าดังกล่าว 
 และจากผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรซึ่งพิจาณาจากปัจจัยและความคิดเห็นต่อหลักสูตรของ
ผู้ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความมั่นใจในหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความ
มั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะได้ความรู้และประสบการณ์ รองลงมามีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะ
ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้ และเห็นสมควรว่าหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมที่จะเปิดสอน นักเรียนมีความ
สนใจที่จะเรียน และมีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถน้าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้  และเมื่อ
พิจารณาจากปัจจัยและความเห็นต่อหลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิตพบว่าการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีความเหมาะสมเพราะเป็นการแก้ปัญหาความเข้าใจในการเรียน
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ของนักศึกษาเพ่ือน้าไปปฏิบัติงานจริงให้มีการปรับปรุงเป็นมาตรฐานในสาขาวิชา  และมีความเห็นว่าบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรนี้คาดว่าจะมีงานท้าเพราะสามารถพัฒนาระบบขององค์กรได้ บัณฑิตมีความกระตือรือร้นและ
สามารถท้างานท่ีได้รับมอบหมายได ้และมีความเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ เหมาะสมกับหน่วยงานของ
ตนเองเพราะหลักสูตรที่เรียนตรงตามการด้าเนินงานของหน่วยงาน และมีความต้องการบัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตรนี้เข้าท้างานเพราะสามารถท้างานที่ได้รับมอบหมายได้ 
  
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึ งต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีใหม่ที่ได้เกิดขึ้น และรองรับการแข่งขันในสังคม 
หลักสูตรได้พัฒนาโดยการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมความรู้พ้ืนฐานให้มากขึ้น อีกทั้งน้า
ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้มีความทันสมัย เทียบเท่าสากล โดยมีการปรับปรุงรายวิชา
เนื้อหาต่าง ๆ ทั้งหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ รายวิชาเนื้อหาหลักทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
รายวิชาเนื้อหาทางด้านวิทยาการจัดการ และมีการปรับปรุงในส่วนของรายวิชาทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และวิศวกรรมการจัดการ เพ่ือให้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้รอบด้านทางเทคโนโลยียางและ       
พอลิเมอร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

การผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่พร้อมปฏิบัติงานด้วยศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจในผลกระทบของกิจกรรมในสังคม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับมหภาค โดยปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม น้าความรู้มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น  
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเห็นได้ชัด 
ดังนี้ 

12.2.1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม  
12.2.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น โดย อาจารย์ 

ประจ้าหลักสูตรได้ศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาวัสดุยางและพลาสติก และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในลักษณะงานตีพิมพ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

    12.2.3 นอกจากการเรียนการสอน และวิจัยตามบทบาทและหน้าที่ของหลักสูตรแล้ว หลักสูตรยังมี
การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานสอนและวิจัยให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น นักเรียนในโรงเรียน และกลุ่มประชาชนผู้สนใจ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ซึ่งการ
บริการวิชาการดังกล่าวอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        กลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ที่นักศึกษาต้องเรียนในคณะอ่ืน 
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเนื้อหาหลักและเนื้อหาเลือก นักศึกษาต้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหลักสูตรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
อีกท้ังยังต้องเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกลุ่มวิชาวิศวกรรม 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได้ตามความ
สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร ์
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  พร้อมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถจัดการศึกษาใน

สาขาวิชาการต่าง ๆ ได้ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ภายในประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่มี
ความพร้อมและมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติและการวิจัย เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและพอลิเมอร์ดังกล่าว และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 
และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้  จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์จะต้องด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้
ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 13.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม  
ที่จ้าเป็นต่อการท้างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
 13.2 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในการแก้ปัญหาการท้างานได ้
 13.4 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 13.5 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ ในสาขาวิชา 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ท้างานกับผู้อ่ืนได ้
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
     คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ.ก้าหนด 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่้าเสมอ 
2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ติดตามความต้องการหรือความ
คาดหวังของสังคมและผู้ประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. แบบสอบถามและการประเมิน
แบบสอบถาม 
 

2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
ผู้สอน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้มีการประเมินที่เน้นการ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
4. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้น
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2552 

1. จัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่อาจารย์ผู้สอน 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
4. จ้านวนรายวิชาที่ใช้ในการ
ประเมินที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของทางคณะ 

3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ ตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นด้านการสอน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที ่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 2 
ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจ้าหลักสูตรโดยภาค
ฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.2.2 ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนอุตสาหกรรมยาง) 
2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ 
  2.3.2 มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไม่เพียงพอ 
  2.3.3 มีการปรับตัวได้ช้าในการเรียนอุดมศึกษา ซึ่งเน้นระบบการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในเนื้อหาพ้ืนฐาน เช่น วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดหลักสูตรเสริมก่อนเข้าเรียน และจัดหลักสูตรเสริมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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 2.4.2 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบ
การศึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาและคณะดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่  1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่  2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่  3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่  4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 30 30 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
      ใช้งบประมาณรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.งบประมาณรายได ้      
-  ค่า FTES ต่อปี 20.83 41.67 73.33 85.83 85.83 
- ค่าหัวจริงต่อปี 2108.33 2108.33 2108.33 2108.33 2108.33 
จ้านวนนักศึกษา ปริญญาตร ี 30      60       90 120 120 

รวม 63,250.00 126,500.00 196,833.33 255,000.00 255,000.00 
2. งบประมาณรายจ่าย      
- ค่าหัวจริงต่อปี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
- จ้านวนนักศึกษา ปริญญาตร ี 30      60       90 120 120 

รวม 90,000.00 180,000.00 270,000.00 360,000.00 360,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 153,250.00 306,500.00 466,833.00 615,000.00 615,000.00 
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2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
           จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
             แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก้าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            9 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         9 หน่วยกิต 

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน        15 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า             75 หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                 53 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า              14 หน่วยกติ 
     2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            8 หน่วยกิต  

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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   3.1.3 รายวิชา 
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
           1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

              บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
 GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
 GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน          3(3-0-6) 
   English for Today’s World 
  GEL0202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท้างาน          3(3-0-6) 
   English at Work 
 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
  GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
    Malay for Communication 
  GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
    Indonesian for Communication 
  GEL0303  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   Burmese for Communication 
 GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
   Chinese for Communication   
 GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
 GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
   Korean for Communication 

         1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 
             บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
GEH0401 วิถีลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา           3(3-0-6) 
   Songkhla Lake Basin Living 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา           3(3-0-6) 
   Philosophy and Religions 
GEH0403 มนุษย์กับความงาม           3(3-0-6) 
   Human and Aesthetics 
 



13                                                  มคอ.2                          

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน             3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self-Development 
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง          3(3-0-6) 
   Man and  Changing World 
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                 3(3-0-6) 
   Information for Learning 
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 
   Fundamental Law for Quality of Life 
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน้าชีวิตพอเพียง          3(3-0-6) 
   Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
GEH0409 วิถีอาเซียน            3(3-0-6) 
   ASEAN Ways 

          1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียน ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
             บังคับเรียน                                                                  3  หน่วยกิต 
GES0501  วิเคราะห์การคิด               3(2-2-5) 
   Thinking Analysis 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หนว่ยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6) 
   Life and Environment  
GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี              3(2-2-5) 
   Life and Technology 
GES0601  เกษตรเพ่ือชีวิต              3(3-0-6) 
   Agriculture for Life  
GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น          3(3-0-6) 
   Introduction to Food and Nutrition 
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ          3(2-2-5) 
   Integrated Health Care     
GES0801  งานช่างในชีวิตประจ้าวัน              3(2-2-5) 
   Jobs on a Daily Basis  
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    2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

         2.1 กลุ่มวิชาแกน                15 หน่วยกิต 
 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน                     3(3-0-6) 

      Fundamental Physics 
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                    1(0-3-2) 

Fundamental Physics Laboratory 
4211111 เคมีพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 

Fundamental Chemistry  
4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                           1(0-3-2) 

Fundamental Chemistry Laboratory  
4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 

Fundamental Biology 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน                  1(0-3-2) 

Fundamental Biology Laboratory 
4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 

Fundamental Mathematics 

       2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  75 หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ              53 หน่วยกิต 
4212511 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน           3(3-0-6) 

Fundamental Organic Chemistry 
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน          1(0-3-2) 

Fundamental Organic Chemistry Laboratory    
4421101 ยางธรรมชาติ                       3(3-0-6) 

Natural Rubber 
4421102 สารเคมีส้าหรับยาง           3(3-0-6) 

Chemicals for Rubber  
4422103 เทคโนโลยีน้้ายาง                     2(2-0-4) 

Latex Technology 
4422104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้้ายาง                    2(0-4-2) 

Latex Technology Laboratory 
4422105 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์           2(2-0-4) 

English for Rubber and Polymer Technology 
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4422106 ยางสังเคราะห์                     3(3-0-6) 
Synthetic Rubbers 

4422107 กระบวนการแปรรูปยาง                         3(3-0-6) 
Rubber Processing 

4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง  1                    2(0-4-2) 
Rubber Technology Laboratory   I 

4422201 เคมีเชิงฟิสิกส์ส้าหรับพอลิเมอร์                   2(2-0-4) 
Physical Chemistry for Polymers 

4422202 เคมีพอลิเมอร์                      3(3-0-6) 
Polymer Chemistry   

4422203 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์                    2(0-4-2) 
Polymer Chemistry Laboratory 

4423109 การทดสอบยางทางฟิสิกส์            2(2-0-4) 
Physical Testing of Rubbers 

4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง  2                   2(0-4-2) 
Rubber Technology Laboratory   II 

4423204 ฟิสิกส์พอลิเมอร์                          3(3-0-6) 
Polymer Physics 

4423601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์         2(1-2-3) 
Research Methodology in Rubber and Polymer Technology 

4424602 วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์                  3(0-6-3) 
Research in Rubber and Polymer Technology 

4424603 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์         1(0-3-2) 
Seminar in Rubber and Polymer Technology 

4571411 แคลคูลัส 1                     3(3-0-6) 
Calculus I 

6011415  อาชีวอนามัยและการจัดการความปลอดภัย         3(3-0-6) 
Occupational Health and Safety Management 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
   New Venture Creation and Entrepreneurship 
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              2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า          14 หน่วยกิต 
                      กลุ่ม ก. เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า   11 หน่วยกิต 
4423111 ฟิสิกส์ของยาง            3(3-0-6) 

Rubber Physics 
4423112 เคมียาง                 3(3-0-6) 

Rubber Chemistry 
4423113 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3                 2(0-4-2) 

Rubber Technology Laboratory III  
4423114 ผลิตภัณฑ์ยาง                     3(3-0-6) 

Rubber Products 
4423205 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์            3(2-3-6) 

Polymer Characterization  
4423206 เทคโนโลยีพอลิเมอร์                    3(2-3-6) 

Polymer Technology 
4424115 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเติมแต่งส้าหรับยาง         2(0-4-2) 

Rubbers and Rubber Additives Analysis Laboratory 
4424116 วิศวกรรมย้อนรอยของผลิตภัณฑ์ยาง                  3(3-0-6) 
  Reverse Engineering of Rubber Products 
4424117 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์        3(3-0-6) 
  Special Topics in Rubber and Polymer Technology 
4424207 เคมีของคอลลอยด์                    3(3-0-6) 

Colloid Chemistry  
4424208 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ          3(3-0-6) 

Polymer  Blends and  Composites 
4424301 พอลิเมอร์อุตสาหกรรม                    3(3-0-6) 
  Industrial Polymers 
4424302 กาวและการติดประสาน                    3(3-0-6) 
  Adhesives and Adhesion 

                       กลุ่ม ข. เรียนจากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า              3 หน่วยกิต 
4134409  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์                                    3(2-2-5) 

Electronics Instrumentation 
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6001101  การเขียนแบบวิศวกรรม                              3(2-2-5) 
Engineering Drawing  

6011308  การวางแผนและควบคุมการผลิต              3(2-2-5) 
Production Planning and Control 

 
               2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       8  หน่วยกิต  
                       ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ 
แบบท่ี 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4424501 การเตรียมฝึกประสบการณว์ชิาชีพทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 2(1-2-3) 

Preparation for Experience in Rubber and Polymer Technology  
4424502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  6(540) 

Field Experience in Rubber and Polymer Technology 
 

         แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา 
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                2(90) 

Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกิจศึกษา                        6(640) 

Cooperative Education 

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า               6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้้ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส้าเร็จของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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ความหมายของเลขรหัสประจ้ารายวิชาและหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 

เลขรหัสประจ้ารายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก เช่น 4421101 มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 
เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง ลักษณะเนื้อหา 
เลขรหัสตัวที่ 6,7  หมายถึง ล้าดับก่อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ดังนี้ 
   1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง    442-1-- 

  2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์   442-2--   
  3 วัสดุ พอลิเมอร์      442-3--  
  4 วิศวกรรมเคมี      442-4--   
  5 การฝึกประสบการณ์อาชีพ    442-5--   
  6 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ  442-6--   

    การสัมมนาและการวิจัย        
  

   ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
   ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
   เลขตัวที่ 1  หมายถึง  จ้านวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวที่ 2  หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่ 3  หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่ 4  หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเองต่อสัปดาห์ 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล ำดบัก่อนหลงั 

ลกัษณะเนือ้หำ 

หมวดวิชำและหมูว่ิชำ 

ชัน้ปีหรือระดบัควำมยำกงำ่ย  
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3.1.4 แผนการศึกษา   

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1  
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4421101 ยางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
  รวมหน่วยกิต 16 

 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาแกน 4211111 เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4421102 สารเคมีส้าหรับยาง 3(3-0-6) 
  รวมหน่วยกิต 17 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4212511 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422107 กระบวนการแปรรูปยาง 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 2(0-4-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422201 เคมีเชิงฟิสิกส์ส้าหรับพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

  รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422103 เทคโนโลยีน้้ายาง 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้้ายาง 2(0-4-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422105 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร์ 
2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422202 เคมีพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422203 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

  รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3562201 การสร้างธรุกิจใหม่และการเป็น

ผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4422106 ยางสังเคราะห์   3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4423109 การทดสอบยางทางฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 2(0-4-2) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 9 

  รวมหน่วยกิต 19 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4423204 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4423601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและ 

พอลิเมอร์ 
2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 6011415 อาชีวอนามัยและการจัดการความ

ปลอดภัย 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

  รวม 19 
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หมายเหตุ *ส้าหรับนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
   **ส้าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 
 
 

 
 
 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4424602 วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3(0-6-3) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4424603 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1(0-3-2) 
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4424501 
 
 

7000309 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์* 
หรือ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา** 

2(1-2-3) 
 
 

2(90) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

  รวม 9 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4424502 
 
 

7000409 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์* 
หรือ 
สหกิจศึกษา** 

6(540) 
 
 

6(640) 
  รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
    3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 

Study and practice skills in listening, speaking, readingand 
writing in Thai for the daily life communication appropriately in 
various Thai contexts. 

3(3-0-6) 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 
English for Today’s World 

พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการด้ารงชีวิตใน
โลกปัจจุบัน 

Develop learners in using English as a medium to access 
and retrieve information for education and daily life applications. 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  
English at Work 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท้างาน และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบริบทอ่ืนๆ ของการ
ท้างาน 

Practice English skills in work-related contexts. Make use of 
English for job seeking, job applying, job interviewing, and other 
work-related contexts. 

 

 

3(3-0-6) 



มคอ.2                                                        24 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม เพ่ือ
การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of Thai and 
Malay cultures.  

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซียเพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures.  

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ้าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life. 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    

Chinese for Communication  

เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ้าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยจีน 

Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with 
an emphasis on developing listening, speaking, reading and writing 
skills with application to a number of familiar everydaytopics. 
Enhance learner autonomy through technology. Learn about 
culture and develop inter cultural awareness. 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ้าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

Study and practice skills in Japanese, focusing on listening 
and speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Japanese cultures.  

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รหัสวิชา รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living 

ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชด้าริ รวมทั้ง
สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 

History, physical characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy 
and Royal Project. Educate students to have public mind, virtues, 
ethics, and civic duties. 

3(3-0-6) 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 

ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา 
สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา 
คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้าสอนของศาสนาต่างๆ น้า
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิด
สันติภาพและสันติสุข 

Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts of 
different school of philosophy and religions for peace of life and 
peaceful societies. 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 

แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาตนด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ทักษะชีวิต ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุ
วัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน การท้างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with public mind, life-skills, 
awareness of Thainess, good relation in multicultural societies in 
order to work together efficiently and happily. 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การด้าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

General knowledge about human and the world he lives in, 
visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of 
thinking and public minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy.  

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    

Information for Learning 

ความหมาย ความส้าคัญ และความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การ
ประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม การน้าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information ethics, citation and 
bibliography, information presentation in various forms. 

3(3-0-6) 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
Fundamental Law for Quality of Life  

วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกัน
การทุจริต 

Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student Life, 
and educate students to have virtue, morality, and corruption 
prevention. 

3(3-0-6) 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 

Moral Principles Leading to Self Sufficiency 

ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการด้ารงชีวิต การฝึกสติ 
สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน้าหลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0409 วิถีอาเซียน 

ASEAN Ways 

พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Development of ASEAN Community, its status and role in 
the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

3(3-0-6) 

(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0501 วิเคราะห์การคิด     

Thinking  Analysis 

กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล 

Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and presentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     

Life and Environment  

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ้าวัน
รวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันและควบคุม
มลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด้ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงาน
การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือน้าไปสู่แนวทางการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 

Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life. 

3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 
Life and Technology 

เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความม่ันคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 

3(3-0-6) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 

การเกษตรในชีวิตประจ้าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร 

Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    

Introduction to Food and Nutrition 

อาหารและโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหารของ
ร่างกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี สภาวะอาหารและ
โภชนาการในปัจจุบัน 

Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 
food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  

ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การ ด้านอาหาร การออกก้าลังกาย และการจัดการความเครียด เพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อท่ีผิดทางด้านสุขภาพ 

Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness. 

3(3-0-6) 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Jobs on a Daily Basis   

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน การบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส้านักงาน ระบบสุขภัณฑ์ ระบบแสง
สว่าง การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 

Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, the 
sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and the 
value-added materials. 

3(3-0-6) 
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) กลุ่มวิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4131007 ฟิสิกส์พืน้ฐาน 

Fundamental Physics 
เวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น 

เสียง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
ฟิสิกส์ยุคใหม่ เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพของผู้เรียน
แต่ละสาขา 

Vector, kinematics, dynamics, work and energy, vibration 
and wave, acoustics, fluid mechanics, thermodynamics. Electric 
field and magnetic field and modern physics.  All of topics are 
for daily life and for learner each discipline. 

3(3-0-6) 

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ไม่ต่้า
กว่า 10 การทดลอง 

Experiment emphasizing in context of the subject of 
Fundamental Physics. Including at least 10 experiments. 

1(0-3-2) 

4211111 เคมีพื้นฐาน 
Fundamental Chemistry 

หลักพ้ืนฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต้น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลาย 
ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 

Fundamentals of chemistry; atomic structure; periodic 
table of elements; principles of chemical bonding; principles of 
organic chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids; 
environmental chemistry 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211111  เคมีพื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

เทคนิค เบื้ อ งต้น ในการปฏิบั ติ ก าร เคมี  ความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ
ต่าง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 

Basic techniques in chemistry laboratory; chemical safety 
in laboratory; techniques for basic instrumentation; type of 
separation techniques; solvent extraction; paper 
chromatography; physical properties analysis of chemicals; 
solvent preparation 

1(0-3-2) 

4331111   ชีววิทยาพื้นฐาน   
Fundamental Biology 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
structure and function of plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, ecology and behavior 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4331112  
  

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  
Fundamental Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  

หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี
ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อพืช
และสัตว์ การแบ่งเซลล์ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและ
พฤติกรรม 

Laboratory of scientific methods, microscope, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
plant and animal tissues, cell division, classification of organism, 
ecosystem and behavior 

1(0-3-2) 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
Fundamental Mathematics  

ระบบจ้านวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันพีชคณิต 
ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ล้าดับและอนุกรม 

Real number system; relations and functions; algebraic 
functions; transcendental functions; geometric analysis; 
sequences and series 

3(3-0-6) 
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(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
       1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4212511 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 

Fundamental Organic Chemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211111 เคมีพื้นฐาน หรือ  

4211107 เคมี 1 
หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทั่วไป ชนิดของ

ปฏิกิริยาอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่ส้าคัญของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน และกรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธ์ 

Fundamentals of structures and general properties; types 
of organic reactions; nomenclature; preparations and important 
chemical reactions of hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alkyl 
halides, alcohols, phenols, ethers, amines, aldehydes, ketones, 
and carboxylic acids and derivatives 

3(3-0-6) 

4212512  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน    
Fundamental Organic Chemistry Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211107 เคมี 1 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 หรือ 
4211111 เคมีพื้นฐาน 
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน และ 
4212511 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 

เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป ที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
General laboratory techniques corresponding with 

fundamental organic chemistry 

 

 

 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4421101  ยางธรรมชาติ 

Natural Rubber  
ประวัติ ชนิดของยางธรรมชาติ การท้าสวนยาง การผลิตยาง

ธรรมชาติ  น้้ายางสด  การท้ายางแผ่น  ยางแท่ง ยางเครป น้้ายางข้น  สมบัติ
ของยางธรรมชาติ  อิทธิพลที่มีผลต่อสมบัติของยาง  การทดสอบยางแท่ง  
การน้ายางธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรม 

History or natural rubber; Types of natural rubbers; 
plantation; rubber production; field latex; fabrication of natural 
rubber sheet, ribbed smoked sheets rubber, crepe rubber, 
concentrated latex; natural rubber properties; influences on 
natural rubber properties; specification and testing of block 
rubber; applications of natural rubber in the industry 

3(3-0-6) 

4421102 สารเคมีส าหรับยาง  
Chemicals for Rubber  

ชนิดของสารเคมีที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เพ่ือให้
ได้ยางที่มีสมบัติตามต้องการ สารวัลคาไนซ์  สารตัวเร่ง  สารกระตุ้น  สารตัว
เติม  สารป้องกันยางเสื่อมจากออกซิเจนและโอโซน  สารเพ่ิมความแข็ง สาร
ท้าให้ยางนิ่ม  

Kind of chemicals used in natural rubber and synthetic 
rubber to obtain the desired rubber properties; vulcanizing 
agents, accelerators, activators, fillers, antioxidants, antiozonants, 
hardeners, plasticizers  

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4422103 เทคโนโลยีน้ ายาง  

Latex Technology 
น้้ายาง น้้ายางธรรมชาติ น้้ายางสังเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมี การรักษาสภาพน้้ายาง การทดสอบสมบัติของน้้ายาง สารเคมีและ
การเตรียมส้าหรับน้้ายาง น้้ายางข้นชนิดต่างๆ และการผลิต การออกสูตร
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง  

Latices; a natural rubber latex, synthetic lattices; physical 
and chemical properties; preservations of latex; the testing of 
the latex; chemical and its preparation for the latex;  the 
concentrated latex types and their productions; the formulation 
and the production of latex products 

2(2-0-4) 

4422104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง  
Latex Technology Laboratory 

ปฏิบัติการทดสอบสมบัติต่างๆ ของน้้ายาง การหาปริมาณเนื้อยาง
แห้ง การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด การหาปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได้ การ
หาค่าอัลคาไลน์ การหาความเสถียรเชิงกล  การหาความหนืด การเตรียม
สารเคมีและการผสมสารเคมีลงไปในน้้ายาง วิธีการท้าผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ 
จากน้้ายาง 

The laboratory testing for latex properties; dry rubber 
content, total solid content, volatile fatty acids, pH, an alkalinity, 
mechanical stability testand a viscosity etc. chemical 
preparations and its mixing into the latex; the latex products 
fabrication  

2(0-4-2) 

4422105 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
English for Rubber and Polymer Technology  

ศึกษาภาษาอังกฤษส้าหรับงานวิชาการทางเทคโนโลยียางและ    
พอลิเมอร์ ศัพท์วิชาการ หลักการและเทคนิคการอ่าน 

Study English for academic articles in the field of rubber 
and polymer technology; technical terms; principles and 
techniques of reading 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4422106 ยางสังเคราะห์ 

Synthetic Rubbers 
ลักษณะของวัสดุที่เป็นยาง ประวัติของยางสังเคราะห์ โครงสร้างทาง

เคมี ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของยาง วิธีสังเคราะห์ ชื่อทางการ
ค้า สมบัติทางกายภาพทางเคมีของยางที่ยังไม่วัลคาไนซ์และวัลคาไนซ์แล้ว การ
ออกสูตร เทคนิคการแปรรูปการใช้งานของยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ 
เปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ  

Characteristics of a rubber material; the history of 
synthetic rubber; The chemical structure; The relationship 
between structure and properties of rubber synthesis; trade 
name; physical and chemical properties of unvulcanized and 
vulcanized rubber; the rubber formulation; processing 
techniques; application of  synthetic rubbers; compared to 
natural rubber 

3(3-0-6) 
 

4422107 กระบวนการแปรรูปยาง 
Rubber Processing 

การบดยาง และการผสมสารเคมีเข้าไปในยางโดยใช้เครื่องบดยางสอง
ลูกกลิ้งและเครื่องผสมแบบปิด การเตรียมยางผสมสารเคมีเพ่ือขึ้นรูป การขึ้น
รูปโดยวิธีการดันให้เป็นท่อหรือเส้นด้วยเครื่องเอกซ์ทรูด การรีดให้เป็นแผ่น 
การเคลือบผ้าใบด้วยยางด้วยเครื่องคาเลนเดอร์ การอัดเบ้าด้วยเครื่องอัดเบ้า 
และการฉีดยางเข้าพิมพ์ด้วยเครื่องฉีดยางเข้าเบ้า การวัลคาไนซ์ยางแบบแบทช์
และแบบต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรรูปยาง ปัญหาการผลิตและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปยาง 

A mastication and a compounding by using of a two-roll 
mill and a internal mixer; compound rubber preparation for 
shaping; the rubber shaping that are a tubing and threading by 
extruder, sheeting, topping and fractioning by calender, molding 
by compression moulding or injection molding; batch and 
continuous vulcanization system; the factors affect to the rubber 
processing; problems in the rubber processing and new 
technology in the rubber processing 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1      

Rubber Technology Laboratory I 
การทดสอบสมบัติของยางดิบ การบดยางและการคอมเปานด์ยาง

ด้วยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งและเครื่องผสมยางระบบปิด การ
วิเคราะห์ลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางคอมเปานด์ การขึ้นรูปและวัลคาไนซ์
ยางด้วยเครื่องอัดเบ้าระบบไฮดรอลิค การขึ้นรูปยางด้วยเครื่องเอกซทรูด การ
รีดยางเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดยางชนิดสามลูกกลิ้ง การวัลคาไนซ์ยางด้วย
เครื่องอบไอน้้า ตลอดจนการทดสอบสมบัติเบื้องต้นของยางที่วัลคาไนซ์แล้ว 

The properties testing of raw rubbers; the rubber 
mastication and rubber compounding by using a two rolls mills 
and an internal mixer; analysis of vulcanization characteristics of 
rubber compounds; the rubber forming and curing by using a 
hydraulic compression molding; the rubber shaping by using an 
extruder; the rubber sheeting by using the three roll calendar; 
the rubber vulcanization by an autoclave; including the basic 
properties testing of vulcanized rubbers 

2(0-4-2) 

4422201 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับพอลิเมอร์ 
Physical Chemistry for Polymers 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211111 เคมีพื้นฐาน และ 

4131007 ฟิสิกสพ์ื้นฐาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์  จลนพลศาสตร์  เคมีพ้ืนผิว 

เคมีสถานะของแข็ง ระบบที่มีหลายองค์ประกอบ  สมดุลวัฏภาค  สเปกโตร 
สโคปแีละสารแมคโครโมเลกุล 

Introduction in thermodynamics; kinetics; surface 
chemistry; solid state chemistry; multiphase system; phase 
equilibrium; spectroscopy and macromolecule 

 

 

 

2(2-0-4) 

http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4422202 เคมีพอลิเมอร์ 

Polymer Chemistry  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212511  เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 

ลักษณะพ้ืนฐานที่ส้าคัญของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเกิดพอลิเมอร์แบบ
ขั้น แบบอนุมูลอิสระ แบบแคตไอออน แบบแอนไอออน แบบโคออร์ดิเนชัน  

การเกิดพอลิเมอร์ร่วม เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ความก้าวหน้าในการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer characteristics; step-growth polymerization; free 
radical polymerization; cationic and ionic polymerization; 
coordination polymerization; copolymerization; polymerization 
technique; progress in polymer synthesis 

3(3-0-6) 

4422203 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์  
Polymer Chemistry Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4422202  เคมีพอลิเมอร์ หรือเรียนควบคู่กัน 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้น แบบโซ่ การหาอัตราเร็วของ
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และการหาน้้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ เทคนิค
การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบบัลค์ แบบอิมัลชัน แบบสารละลายและแบบ
แขวนลอย 

Step-growth polymerization; chain-polymerization; 
determination of molecular weight of polymers; bulk emulsion, 
solution and suspension polymerization technique 

 

 

 

 

 

 

 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4423109 การทดสอบยางทางฟิสิกส์      

Physical Testing of Rubbers 
มาตรฐานและองค์กรมาตรฐาน การเตรียมชิ้นทดสอบ สภาวะและ

บรรยากาศในการทดสอบ การทดสอบส้าหรับยางที่ยังไม่วัลคาไนซ์ มวล 
ความหนาแน่นและมิติ สมบัติความเค้น-ความเครียดแบบชั่วขณะ สมบัติความ
เค้น-ความเครียดแบบไดนามิก การคืบการผ่อนคลายและการผิดรูปถาวร แรง
เสียดทานและการสึกหรอ ความล้า การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทาง
ความร้อน ผลของอุณหภูมิ ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม การซึมผ่านของก๊าซ
และไอ การยึดเกาะ การกัดกร่อนและการติดสี 

Standards and standard organization; preparation of test 
pieces; conditioning and test atmospheres; tests on unvulcanized 
rubbers; mass, density and dimensions; short term stress-strain 
properties; dynamic stress-strain properties; creep, relaxation and 
set; friction and wear; fatigue; electrical tests; thermal properties; 
effect of temperature; environmental resistance; permeability; 
adhesion; corrosion and staining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2  

Rubber Technology Laboratory II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1  

การทดสอบสมบัติด้านการทนต่อแรงดึง การทดสอบความแข็ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งและสมบัติด้านแรงดึง การทดสอบความ
กระเด้งตัว การทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอ การทดสอบความ
ต้านทานต่อการล้า การทดสอบความต้านทานต่อการขยายตัวของรอยแตก 
การทดสอบการผิดรูปอย่างถาวรจากการกดอัด การดึง การทดสอบอายุการ
ใช้งานของยางด้วยสภาพการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์หาปริมาณการเชื่อมโยง
ระหว่างสายโซ่ของยาง ศึกษาผลของยางและสารเคมีที่มีต่อสมบัติเหล่านี้ และ
ออกสูตรเพื่อให้ได้สมบัติของยางตามต้องการ 

Tensile properties; the hardness; The relationship 
between the hardness and tensile properties; the resilience; the 
wear resistance; the fatigue resistance; the resistance to the 
expansion of cracks; the compression set; aging properties with 
various conditions; studies of the influence of rubbers and 
chemicals on these properties and formulation desire for achieve 
to the goals of rubber properties 

2(0-4-2)     

4423204 ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 
Polymer Physics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131007  ฟิสิกส์พื้นฐาน 

โครงสร้าง และ น้้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ โครงแบบและโครงรูป
ของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ สมบัติด้านความร้อนของพอลิ
เมอร์ สมบัติการไหลและการเปลี่ยนรูป สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

Structures and molecular weights of polymers; polymer 
configuration and conformation; polymer morphology; thermal 
properties; flow properties and deformation; mechanical 
properties of solid polymers 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4423601 
 

วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Research Methodology in Rubber and Polymer Technology 
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และ
การเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ การฝึกปฏิบัติ และการสอบเค้าโครงวิจัย  เพ่ือ
ด้าเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 Basic knowledge of research, research methodology, statistic 
for research, techniques of writing of research tropic, research 
proposal, research reports, research articles and other formats of 
publication, practices, and research proposal defense ; to 
perform research in course of Research  in rubber and polymer 
technology 

2(1-2-3) 
 

4424602 วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
Research in Rubber and Polymer Technology 

การด้าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วใน
รายวิชาวิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

Performing of research according to the defensive 
research proposal in course of Research methodology in research 
methodology in rubber and polymer technology under the 
advisor supervision  

3(0-6-3) 

4424603  สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Seminar in Rubber and Polymer Technology  

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท้ารายงาน น้าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Study and collection of the academic documents and 
research journals that be useful and correspond with the change 
of 21st century. Edition, data analysis, report, presentation and 
then discussion in class room in Thai and English 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4571411 
 

แคลคูลัส 1 
Calculus I 
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว
และการประยุกต์ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 

Limit and continuity of function; derivative of single 
variable function and application; integral of single variable 
function and application 

3(3-0-6) 
 

6011415 อาชีวอนามัยและการจัดการความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety Management 

สภาวะแวดล้อมและสภาพการท้างานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน โรคและอุบัติเหตุที่
พบบ่อยในการประกอบอาชีพ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการจัดบริการอาชีวอนามัยรวมถึงความ
ปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับเครื่องจักร หม้อน้้าและถังความดัน เครื่องมือ
และเครื่องมือกลอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่างๆ มาตรฐานสี
และเครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยใน
การก่อสร้างและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 

Environment and working conditions that could cause 
harm to the health of workers in the industry; management of 
occupational health and safety; how to control and prevent 
hazards to occur; general diseases and accidents in daily life; 
personnel and agencies involved in the occupational health and 
safety; principles of occupational health services; including safe 
working on equipment; boiler and pressure vessel; machinery 
and mechanical equipment protection and personal safety; 
standard colors and safety signs; safety work on electricity; 
safety; materials handling and storage of materials; safety and 
security in the use of vehicles 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 

New Venture Creation and Entrepreneurship 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการ

ประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บัญชีและการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ 
รูปแบบและแนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs พ้ืนฐาน แนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 

General knowledge about business, component of  
business management  such as marketing, production, human 
resource management, accounting and financial, analysis 
business environment, business pattern and new venture SMEs 
creation, fundamental concept of being entrepreneur; analyze 
entrepreneur’s problems and opportunities, creativity, including 
business ethics 

3(3-0-6) 
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2) วิชาเฉพาะด้านเลือก  

       กลุ่ม ก. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า        14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4423111 ฟิสิกส์ของยาง         

Rubber Physics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง  
ฟิสิกส์และเทอร์โมไดนามิกส์การยืดหยุ่นของยาง ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติ
ทางฟิสิกส์ สมบัติวิสโคอิลาสติกของยาง สมบัติการไหลและการเปลี่ยนรูปของ
ยาง ฟิสิกส์ของความทนต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด ความแข็ง การ
กระเด้งตัว การสะสมความร้อน การทนต่อการสึกหรอ การเคลื่อนไหวแบบ  
พลวัติของยาง 

Relations between a structure and physical properties of 
rubbers; physics and the thermodynamic of elasticity of rubbers; 
Influences of the temperature on physical properties;  
viscoelastic properties of rubbers; flow and deformation 
properties of rubber; physics of tensile properties, tear resistance, 
hardness, resilience, hysteresis, abrasion resistance and dynamic 
properties of rubber 

3(3-0-6) 

4423112 เคมียาง        
Rubber Chemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4421102 สารเคมีส าหรับยาง 

ปฏิกิริยาการดัดแปรโครงสร้างของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ 
ยางแบบใช้ก้ามะถันและไม่ใช้ก้ามะถัน ปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของยางจาก
สภาวะต่างๆ  

The structure of natural and synthetic rubbers; 
modifications of natural rubber; reactions of vulcanization rubber 
with sulfur and non-sulfur; the reactions of degradations of 
rubbers from various conditions 

 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4423113 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3      

Rubber Technology Laboratory III 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางลบ ยางรัด ยางโอริง  เป็นต้น การ
ออกสูตรยางส้าหรับผลิตภัณฑ์ยาง การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาง  การศึกษาและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

Rubber products production; eraser, rubber band, o-ring 
etc. the rubber formulation design for rubber products; the 
improvement of the process of rubber product; case studies and 
the problem solving in the process of rubber product 

2(0-4-2) 

4423114 ผลิตภัณฑ์ยาง   
Rubber Products 

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น  ยางรัด ยางลบ 
รองเท้า สายพาน ยางใน ยางรถยนต์ ยางติดเหล็ก ยางทางวิศวกรรม และยาง
ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องยนต์ เป็นต้น 

The rubber products manufacturing; rubber bands, 
erasers, shoes, belts, inner tire tubes, tires, the rubber bond to 
metal, rubbers in engineering and rubber parts etc 

3(3-0-6) 

4423205 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 
Polymer Characterization 

หลักการส่วนประกอบของเครื่องมือและการประยุกต์ทางพอลิเมอร์ 
เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคทางด้านสเปกโตรสโกปี การวิเคราะห์
น้้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ 
การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วย
เทคนิคทางด้าน microscopy เป็นต้น 

Principles and applications of Instruments of  polymer 
characterization such as polymer spectroscopy;  molecular 
weight analysis; physical properties; thermal properties; polymer 
microscopy and other techniques 

 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4423206 เทคโนโลยีพอลิเมอร์      

Polymer Technology 
ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร์ สารเคมีที่ใช้ส้าหรับพอลิเมอร์ การ

ผสมสารเคมีเพ่ือปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการแปรรูป ให้ฝึก
ปฏิบัติโดยให้สอดคล้องกับรายวิชา 

Types and  relating properties; Chemicals for polymers; 
mixing and shaping technologies; and practices 

3(2-3-6) 

4424115 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเติมแต่งส าหรับยาง   
Rubbers and Rubber Additives Analysis Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4422106 ยางสังเคราะห์ 

การวิเคราะห์ของยางดิบ ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของสารตัวเติม การวิเคราะห์สารเคมีที่สกัด
จากยางได้ด้วยอะซิโตน คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ และน้้า การหาไนโตรเจน
ในยางไนไตรล์; การหาคลอรีนในคลอโรพรีน การวิเคราะห์เขม่าด้า การหา 
สไตรีนในยาง SBR การวิเคราะห์เขม่าด้า การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ 
ปริมาณการเชื่อมโยงของก้ามะถัน 

Analysis of raw rubbers, natural and synthetics; 
qualitative and quantitative analysis of filler; analysis of 
chemicals extractable from rubber with acetone, chloroform, 
alcohol and water; determination of nitrogen in nitrile rubber; 
determination of chlorine in chloroprene; determination of 
styrene in SBR; analysis of carbon black; analysis of antioxidants; 
the crosslink density of the Sulphur 

 

 

 

 

 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4424116 วิศวกรรมย้อนรอยของผลิตภัณฑ์ยาง 

Reverse Engineering of Rubber Products 
การคอมเปานด์ยางและสารเคมี และการออกสูตรยาง หลักเคมีและ

วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในวิศวกรรมย้อนรอย หลักฟิสิกส์และการทดสอบทาง
ฟิสิกส์ กรอบความคิดของวิศวกรรมย้อนรอยและตัวอย่าง ปัญหาเชิงตัวเลข
บนวิศวกรรมย้อนรอย กรณีศึกษาในการสร้างสูตรยางใหม่ต่าง ๆ 

Compounding; ingredients and formulation construction; 
principal chemical and analytical methods used in reverse 
engineering; principal physical test methods; reverse engineering 
concepts; general concepts and examples; numerical problem 
on reverse engineering, formulation reconstruction: case studies 

3(3-0-6) 

4424117  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Special Topics in Rubber and Polymer Technology 

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่ยังไม่มีใน
หลักสูตร และเป็นหัวข้อที่ทันต่อเหตุการณ์ในสาขาเทคโนโลยียางและ       
พอลิเมอร ์ 

Special current interesting topics in rubber and polymer 
technology  

3(3-0-6) 

4424207 เคมีของคอลลอยด ์        
Colloid Chemistry 

ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสงของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์
ของคอลลอยด์ การดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟ้าของคอลลอยด์ การ
เตรียมคอลลอยด์ การท้าให้บริสุทธิ์ ความอยู่ตัว การรวมตัวของคอลลอยด์ 
คอลลอยด์กับสารเซอร์แฟกแตนท์ 

Colloidal systems; optical properties of colloids;  
Kinetics; absorption properties; electrical properties; preparation; 
purification; aggregation; colloids and surfactance 

 

 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4424208 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ   

Polymer Blends and Composites 
ประวัติวัสดุส้าหรับการท้าพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ เคมีและ

ฟิสิกส์ของการยึดระหว่างผิวของวัสดุ ความสัมพันธ์กับสมบัติทางเชิงกลของ
พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ การท้าพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ และ
การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ส้าหรับพอลิเมอร์ผสมและเชิง
ประกอบ 

History of materials for polymer blends and composites; 
physical and chemistry of surface adhesion; relations of 
mechanical properties of polymer blends and composites; the 
polymer blends and composites fabrication; the applications and 
the new technology for polymer blends and composites 

   3(3-0-6) 

4424301  พอลิเมอร์อุตสาหกรรม 
Industrial Polymers 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์  สถานการณ์พอลิเมอร์และ
แนวโน้มในอนาคต ภาพโดยรวม การผลิต โครงสร้าง สมบัติ การแปรรูปและ
การประยุกต์ใช้ของพอลิเมอร์  ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือมีความส้าคัญใน
ชีวิตประจ้าวัน  

Introduction to polymer; the polymer situation and the 
future prospects;  the overall, production, the structure, 
properties and applications of polymer commonly used in the 
industry or which are important in everyday life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4424302 กาวและการติดประสาน    

Adhesives and Adhesion  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4412101 เทคโนโลยีน้ ายาง 

หลักการของการติดประสาน ฟังก์ชันของกาว สมบัติและโครงสร้าง
ผิว ทฤษฎีการติดประสาน ความสามารถในการเปียกและแรงตึงผิว การวัด
แรงตึงผิว การปรับสภาพผิว การทดสอบการติดประสาร การตรวจวิเคราะห์
สภาพผิว การออกแบบจุดเชื่อมติดกาว ชนิด สมบัติ และกลไกในการเกิด
พันธะ สูตรของกาว การเกิดพันธะยางกับโลหะ การเกิดพันธะยางกับสิ่งทอ 

Principles of adhesion; function of adhesive; property 
and surface structure; adhesion theory; wettability and surface 
tension; surface tension measurement; surface treatment; 
adhesion testing; surface characterization; designing adhesive 
joint; type, property and bonding mechanism; formulation of 
adhesives; rubber-to-metal bonding; rubber-to-textile bonding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
 
 
 
 



มคอ.2                                                        52 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 กลุ่ม ข. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
4134409 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronics Instrumentation  
การวัด หน่วยของการวัด ความถูกต้องและความแม่นย้าในการวัด การเก็บ

ข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ย กัลวานอมิเตอร์โวลมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติ

มิเตอร์ วงจรบริดจ์การวัดอิมพีแดนซ์ด้วยวงจรบริดจ์  การวัดความถี่ ออสซิลโลสโคป  

การใช้ออสซิลโลสโคป การวัดมุมเฟส การเปลี่ยนสัญญาณ A/D และ D/A การเปลี่ยน

แรงดันเป็นความถี่  ทรานสดิวเซอร์ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ ในงาน

อุตสาหกรรม และการฝึกปฏิบัติ 

Measurement; unit of measurement; accuracy and 
precision of measurements; data collection for average value of 
measurement; galvanometer; voltmeter; ammeter; Ohmmeter; 
multimeter; bridge circuits; measurement of impedance by 
bridge circuit; frequency measurement; oscilloscope and usage;  
phase angle measurement; signal conversion of A/D and D/A;, 
conversion of voltage and frequency; transducers; electronics 
instruments in industrial working; and practice 

3(2-2-5) 

6001101 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

ความส้าคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ การเขียนตัวเลข 
ตัวอักษรและเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพฉาย การเขียนแบบภาพ 3 มิติ 
การเขียนภาพสเก็ตร่างแบบ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพประกอบ การ
เขียนภาพแยกชิ้นส่วน การก้าหนดขนาดและค่าพิกัดความเผื่อ และพ้ืนฐาน
ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

The significance of drawing; instruments and application; 
freehand lettering; applied geometry; pictorical drawing; theory 
of orthographic projections of points, lines and planes freehand 
sketching; sectioned views; size description; dimensions and 
specification; introduction to computer aided drawings 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
6011308 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 
ศึกษาลักษณะของระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน

กระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การ
วางแผนความต้องการสินค้า การจัดล้าดับการผลิต การควบคุมการผลิตและ
การจัดการโครงการด้วย PERT/CPM 

Study of the production systems; forecasting technique; 
production process planning; the inventory control; product 
requirements planning; production orders; quality control and 
project management with PERT / CPM 

3(2-2-5) 
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   (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                 8 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4424501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

Preparations for Experience in Rubber and Polymer 
Technology  

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยฝึกทักษะที่ท้าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น้าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
อาชีพ เป็นต้น 
 Student preparation for field experience skill training, to be 
well-prepared for work via various activities including 
employability skills training, institute selection, quality 
management, techniques of report writing and presentation, 
personality development and career qualification improvement 
and other related topics 

2(1-2-3) 

4424502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Field  Experience  in  Rubber and Polymer Technology   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4424501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็น

หน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ในการ
ท้างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน้าความรู้ความสามารถ
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Collaborative job training between students and 
institutional personnel in government and/or private sectors; The 
students learn solving the problems in workplace, adjustment for 
organizational cultures and efficient applications of knowledge 
and skills from the whole curriculum for training effectively 

 

 

6(540) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation  
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา โดย

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน้าเสนอ การเขียนรายงาน 
 Activities to prepare student for cooperative education; 
strategy is giving knowledge concerning principles, concepts, 
regulations and processes of cooperative education; basic 
knowledge and techniques in job application, basic knowledge 
for real practices, communications, human relationship, personal 
development, quality management system in the workplace and 
techniques of presentation and report writing 

2(90) 

7000490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดท้ารายงาน 
น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้
การแก้ปัญหาในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน้า
ความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

Job training as a temporary employee; capabilities to write 
the report, present the progress and present the results and 
outcomes of the assigned project; solving the problems in 
workplace, adjustment for organizational cultures and efficient 
applications of knowledge and skills from the whole curriculum 
for training effectively 

6(640) 

หมายเหตุ : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายถึงรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่้ากว่า 
       ระดับ D 
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3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณ 
วุฒ ิ

 

สาขาวิชาเอก 
/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายพิพัฒน์ 
ลิมปนะพทิยาธร 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ Ph.D. 
 
 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Polymer Science 
and Technology   
 
Polymer 
Engineering and 
Technology 
เคมีการยาง 

Manchester 
Metropolitan University, 
UK 
Manchester 
Metropolitan University, 
UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2547 
 
 

2541 
 
 

2526 

24 24 24 24 24 

2. นายพลพัฒน์  
รวมเจรญิ 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
เคมีอุตสาหกรรม 

University of Leeds, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2538 
2535 

 

24 24 24 24 24 

3. นายวัชรนิทร์ 
สายน้้าใส 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลเิมอร ์
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2545 
2535 

24 24 24 24 24 

4. นายเอกฤกษ์  
พุ่มนก 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมเคม ี
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2542 
2537 

 
 

24 24 24 24 24 

5. นายรัฐพงษ์  
หนูหมาด 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีพอลเิมอร์  
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 
 

2549 

30 30 30 30 30 
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3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณ 
วุฒ ิ

 

สาขาวิชาเอก 
/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายพิพัฒน์ 
ลิมปนะพทิยาธร 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ Ph.D. 
 
 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Polymer Science 
and Technology   
 
Polymer 
Engineering and 
Technology 
เคมีการยาง 

Manchester 
Metropolitan University, 
UK 
Manchester 
Metropolitan University, 
UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2547 
 
 

2541 
 
 

2526 

24 24 24 24 24 

2. นายพลพัฒน์  
รวมเจรญิ 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์
เคมีอุตสาหกรรม 

University of Leeds, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2538 
2535 

 

24 24 24 24 24 

3. นายวัชรนิทร์ 
สายน้้าใส 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลเิมอร ์
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2545 
2535 

24 24 24 24 24 

4. นายเอกฤกษ์  
พุ่มนก 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมเคม ี
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2542 
2537 

 
 

24 24 24 24 24 

5. นายรัฐพงษ์  
หนูหมาด 
x-xxxx-xxxxx- 
xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีพอลเิมอร์  
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 
 

2549 

30 30 30 30 30 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
    - ไม่มี 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรได้ก้าหนดรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าการท้างานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ต้องเรียนในรายวิชาเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่มวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนี้ 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 
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       4.1.1 มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้
ที่เรียนมาเพ่ือน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมีทักษะการท้างานมีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
        4.1.2 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการ
ท้างานที่มีประสิทธิภาพได้  
        4.1.3 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
        4.1.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
       4.2  ช่วงเวลา 

      ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2  
  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

       ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือฝึกสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 
640 ชั่วโมง 

 4.4 สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ มีการก าหนดดังนี้ 
      4.4.1 สถานประกอบการที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
      4.4.2 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

    4.4.3 ก้าหนดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
แนวทางท่ีคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาก้าหนด 

   4.4.4 ด้าเนินการตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและติดตาม 
ประเมินผล 

   4.4.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง  

  4.4.5.1 คุณสมบัติ 

     1) มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าปริญญาตรีและมีความช้านาญในสาขาเทคโนโลยียางและ  
พอลิเมอร์ 

     2) สมัครใจที่จะท้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค้าแนะน้าและเป็นคู่คิด (Mentor) ของ 
นักศึกษา 

  4.4.5.2 หน้าที่ 
     1) ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และก้ากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
     2) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน  การปฏิบัติงาน  การปฏิสัมพันธ์และการ 

ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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              4.4.6 อาจารย์นิเทศก์ 

  4.4.6.1 คุณสมบัติ 
     1) มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าปริญญาโทหรือด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
 2) มีทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศรวมถึงมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่าง  

ที่ดีแก่นักศึกษา 
 3) ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นคณาจารย์นิเทศก์ (ส้าหรับสหกิจศึกษา) 

  4.4.6.2 หน้าที่ 

     1) ให้ค้าแนะน้า และให้ค้าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
     2) ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณลักษณะของนักศึกษา 
     3) ปลูกจิตส้านึกให้เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ 
     4) เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  นักศึกษาทุกคนต้องท้างานวิจัยคนละ 1 เรื่อง และต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ ด้านใดด้านหนึ่ง โดยจะต้องจัดท้ารายงานที่ต้องน้าส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่
หลักสูตรก้าหนด 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ต้องผ่านการค้นคว้า เขียนเค้าโครงวิจัย ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานวิจัย 
น้าเสนอผลงานวิจัยโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถอธิบาย
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น้ามาใช้ในการท้าวิจัยได้ และเป็นงานวิจัยที่สามารถท้าเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถน้าความรู้มาใช้ในการท้าวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการท้าวิจัย 
สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้ 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  5 หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
  มีการก้าหนดชั่วโมงการให้ค้าปรึกษา จัดท้าบันทึกการให้ค้าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา และรูปแบบในการ
เขียนงานวิจัย 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท้างานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงาน
ที่ได้ก้าหนดรูปแบบการน้าเสนอตามระยะเวลา โดยมีการน้าเสนอโครงร่างงานวิจัยและจัดสอบการ
น้าเสนอผลงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการสอบ โดยนักศึกษาคณาจารย์ภายนอก
หลักสูตรสามารถร่วมฟังได้ 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพและภาวะ 

ผู้น้า 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น้า
ของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

- สนับสนุนการร่วมโครงการพัฒนาผู้น้านักศึกษาของคณะและ 

มหาวิทยาลัย 

- มีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอดแทรก
เรื่องการวางตัว การแต่งกาย การเจรจาและการสื่อสาร การพูดในที่
สาธารณะ การเข้าสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ด้านความรับผิดชอบและ 

การมีวินัย 

- มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบผ่านทางการด้าเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา ฝึกการวางแผนการด้าเนินงาน เพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงาน 

- การสร้างวินัยของนักศึกษาผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน การเข้าเรียนตรง
เวลาและสม่้าเสมอ การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาและผ่าน
กิจกรรมนอกห้องเรียน 

คุณธรรม จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณ วิชาชีพ 

- สอดแทรกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน และ
การท้ากิจกรรมของนักศึกษา 

- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

- ปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ 

- จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการใช้ 
ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคของนักศึกษา 

- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

     (1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งม่ันในการท้างานให้ส้าเร็จ เป็นแบบอย่าง 

ทีด่ีของสังคม 

     (2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ 
ด้าเนินชีวิต 

     (3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
     (4) มีจิตส้านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพ 

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (1) ท้าโครงการเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
    (2) ศึกษาผู้ประสบความส้าเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    (3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
    (4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ 

        2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน 
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
    (2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
    (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
    (4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

  2.1.2 ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
      2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
      (1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
     (1) บทบาทสมมติ 
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     (2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
     (3) ศึกษาชุมชน 
     (4) บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (5) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม / รายบุคคล 
     2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
     (1) เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
     (2) ประเมินจากการน้าเสนอกิจกรรม/โครงการ 
     (3) ประเมินจากการรายงาน 
     (4) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

        2.1.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง   
ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและ 
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

    (1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ 

น้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตได้ 
    (2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มี
โลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1) มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน 
ของชีวิต 

     (2) แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันผ่าน 
กิจกรรมกลุ่ม 

     (3) น้าเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง  
      (4) มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล  ค้าศัพท์  ประโยคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากบทเรียน 

     2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ 
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
      (1) ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
      (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
      (3) ประเมินผลจากการบ้าน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.1.4 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
       (1) มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด้ารงชีวิต 

     (2) มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
       (3) สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
       (4) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 

     (5) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
และยั่งยนื 
       2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ 
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        (1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
       (2) มอบหมายงานที่สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า  
        (3) ก้าหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า 
       2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       (1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
       (2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
       (3) ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 

 2.1.5 ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
        2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
         (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
        (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่ง  ๆ ไม่ว่าจะด้วย
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะ
น้าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

       (3) สามารถให้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ้าเป็นในการแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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       (4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณา 
การและสร้างสรรค์ได้ 

       (5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และ 
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

       2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
       (1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบ 

ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
       (2) ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และใช้ทักษะการคิด 

แก้ปัญหาอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
        2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 

       (1) พิจารณากรณีศึกษา โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

       (2) ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง เช่น ประเมิน 
การน้าเสนอชิ้นงาน การตอบค้าถาม 

       (3) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.1.6 ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
         2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ 
สังคมไทยและสังคมโลก 
          (1) มีทักษะการท้างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้ 

        (2) ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง 
หลากหลายของมนุษย์ 

        (3) มีน้้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และ 
มีจิตส้านึกรักท้องถิ่น 

        (4) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ังในฐานะผู้น้า 
และผู้ตาม 

        (5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ 
ประชาคมนานาชาติ 
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      2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็น 
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
       (1) ท้าโครงการ 
       (2) บทบาทสมมติ 
       (3) การน้าเสนอ 

     2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมือง 
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
       (1) ตรวจโครงการ 
       (2) ให้เพ่ือนประเมิน 
       (3) ผู้สอนร่วมประเมิน 

 2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
         2.1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

      (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
        (2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 

      (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก 
ในปัจจุบัน 

      (5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคมและสามารถเลือกใช้ 
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
          2.1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
         (1) ก้าหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือน้าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
         (2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลที่ก้าหนดและร่วมอภิปรายความ
น่าเชื่อถือ 
         (3) น้าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.1.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
         (1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
         (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
         (3) ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
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 2.1.8 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.1.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
          (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
          (2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
         2.1.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

       (1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 
       (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาน้าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 

ประจ้าวัน เป็นรายกลุ่ม/บุคคล 
       (3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า แสดงบทบาทสมมติ และท้ากิจกรรมเป็น 

รายบุคคล/กลุ่ม   
         2.1.8.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
         (1) ประเมินผลการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
         (2) ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซึ่งกันและกัน 
         (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
         (4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
         (5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
         (6) น้าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
       2.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
              2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      (2) มีระเบียบวินัย 
      (3) มีจิตส้านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
      (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
      (5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
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          2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม 

กฎของมหาวิทยาลัยและสังคม โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
         (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาให้นักศึกษามีส่วนร่วมเน้นการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งในวิชาชีพปละการด้ารงชีวิต เช่น การอ้งอิงผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และ
น้าเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  
         (3) อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา 
         (4) ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรม ชมรม คณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและภาคภูมิใจในสถาบัน 
            2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก้าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
         (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
         (3) ประเมินจากการท้าการทุจริตในการสอบ 
         (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

      2.2.2 ด้านความรู้ 
     2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา  

     (2) มีความรอบรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือเล็งให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

     (3) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืน เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
สามารถน้ามาบูรณาการความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     (4) มีความรอบรู้ในกฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อก้าหนดทางวิชาการ 
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
     2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

  (1) มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีการ 
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บรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิด
การค้นคว้า เรียนรู้และท้าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยเน้นให้นักศึกษาได้ท้าการทดลอง
ปฏิบัติการจริงด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอนมีการมอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝน
ทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาความรู้เพ่ือสร้างทักษะในการ
น้าเสนอและการอภิปราย รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนจริงใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
         2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ด้านความรู้ 
     การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ โดย
ค้านึงถึงพัฒนาการของนักศึกษาและความเหมาะสมของลักษณะรายวิชา โดยอาจจะใช้การสอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติการ การน้าเสนอโดยการบรรยาย การท้ารายงาน การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยใช้องค์
ความรู้ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งวิธีการประเมินผลและต้องน้าผล
การประเมินมาใช้เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้ปรับปรุงตนเองโดยมีกลยุทธ์การเรียนรู้ เช่น 
         (1) การทดสอบย่อย 
         (2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
         (3) การท้ารายงานศึกษาค้นคว้า 
         (4) การน้าเสนอในชั้นเรียน 

  (5) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปัญหาในชั้นเรียน 
  (6) การประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาวิจัย 

     2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูล 
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

     (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง 
สร้างสรรค์ โดยค้านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น 
         (3) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางเทคโนโลยียางและ 
พอลิเมอร์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน้าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

  เน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปราย 
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ปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียนส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน้าเสนอในรูปแบบรายงานหรือการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง 
 

   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ด้านทักษะทางปัญญา 
     การวัดและการประเมินผลมีหลายวิธี เป็นการวัดและการประเมินทักษะการ
คิดและการแก้ไขปัญหา เช่น 
         (1) ประเมินจากการสอบ โดยออกข้อสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมา 
         (2) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
         (3) ประเมินจากรายงาน 
         (4) การน้าเสนองานในชั้นเรียน 

  (5) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปัญหาในชั้นเรียน 
  (6) การประเมินจากงานวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

     2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     (2) สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น้าและสมาชิกกลุ่มได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     (4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับบุคคลอ่ืน 
    2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาเพ่ือร่วมกันคิดในการแก้ไขปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ท้างาน 

   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  การวัดและการประเมินผลมีหลายวิธี เป็นการวัดและการประเมิน 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น 
         (1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการท้างานกลุ่ม 

  (2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ  
         (3) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแง่ความปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
          2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถระบุและน้าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ใน
การวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

    (2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการ
น้าเสนอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

    (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 

    (5) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม 

   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทักษะการวิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค้านวณในทุก 

รายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยอาจารย์ต้องแนะน้าวิธีการ ติดตามและตรวจสอบงานและตรวจแก้ พร้อมให้
ค้าแนะน้า 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิเคราะห์ 
 (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนและน้าเสนอ 

โดยการพูดต่อหน้าชั้นเรียนและการท้าสื่อน้าเสนอ 

 (3) จัดรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้นักศึกษาได้ 
สืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงานและน้าเสนอหน้าชั้นเรียน 

   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ด้านทักษะทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมของแต่ละรายวิชา 
  (2) ประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยียาง 
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และพอลิเมอร์ และรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ในส่วนของการท้ารายงาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการน้าเสนองาน 

     2.2.6 ด้านทักษะพิสัย 
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย 

    (1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และ  
การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

    (2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือส้าหรับการแก้ปัญหา 
เฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด้าเนินงาน 

    (3) มีทักษะในการร่างแบบส้าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะและสามารถน้าไปสู่ 
ภาคปฎิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
           (1) สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ 

            (2) มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ 
   (3) เตรียมใบฝีกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม 
           (4) ฝึกท้าการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
           (5) ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
            (1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดย
การบันทึกเป็นระยะ ๆ 
            (2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
            (3) ประเมินจากผลงานและการน้าเสนอผลงาน 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 

   3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียง 
          (1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งม่ันในการท้างานให้ส้าเร็จ เป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 
         (2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ
ด้าเนินชีวิต 
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         (3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

       (4) มีจิตส้านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพ 

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

   3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 (1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
      3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 (1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ 
น้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตได้ 
    (2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

    (1) มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด้ารงชีวิต 
    (2) มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
    (3) สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
    (4) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
    (5) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข
และยั่งยืน 

    3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
    (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพื่อ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
    (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาท่ีเหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไม่ว่าจะ 
ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะ 
น้าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 
    (3) สามารถให้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ้าเป็นในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 
    (4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง 
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บูรณาการและสร้างสรรค์ได้ 
    (5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต  
และแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ตนเอง 

 3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ 
สังคมไทยและสังคมโลก 

    (1) มีทักษะการท้างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้    

    (2) ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์ 
    (3) มีน้้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม  
และมีจิตส้านึกรักท้องถิ่น 

    (4) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น้า
และผู้ตาม 

    (5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ 

ประชาคมนานาชาติ 

    3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

    (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    (2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
 

  (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลกในปัจจุบัน 

    (5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้ 
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 

    3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

    (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 

    (2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
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    3.2 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ  

  3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 (2) มีระเบียบวินัย 
 (3) มีจิตส้านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
 (5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น 

มนุษย์ 
 

  3.2.2 ด้านความรู้  
 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  
 (2) มีความรอบรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือเล็งให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและ 

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 (3) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืน เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสามารถ 

น้ามาบูรณาการความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 (4) มีความรอบรู้ในกฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อก้าหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ 

ปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ  

แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม 

 (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย 
ค้านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น 
     (3) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ใน 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน้าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

  3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความ 

คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
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 (2) สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น้าและสมาชิกกลุ่ม ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 (4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอ่ืน 
 

  3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถระบุและน้าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ 

แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการน้าเสนอได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางและ 

พอลิเมอร์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 
 (5) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง

เหมาะสม 
 

        3.2.6 ด้านทักษะพิสัย 
  (1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  (2) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดเก็บและบ้ารุงรักษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน

งานที่ด้าเนินการ 
  (3) มีทักษะในการร่างแบบส้าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะและสามารถน้าไปสู่ 

ภาคปฎิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  หมวดที่  5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

     1.1 ระดับคา่คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ค่อนข้างดี (Fair Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

       
     1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี ้

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

 ระบบคะแนนนี้ใชส้้าหรบัการประเมินผลรายวิชาที่ให้ประเมินผลโดยไม่มีระดับค่าคะแนนและวชิาที่
ได้ผลประเมิน F นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธ์กับ 
Curriculum Mapping ของรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งจากการปรเมิน
ของผู้เรียนและการประเมินตนเองของนักศึกษาและน้าผลการทวนสอบดังกล่าวมาพิจารณา รวมทั้งมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 ข้อสอบ ระดับผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก้าหนดไว้ในมคอ.3 ในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
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    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

โดยการก้าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลหา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต น้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะด้าเนินการหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานท้า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 ส้ารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท้างานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่้ากว่า 2.00 
3.1.3 คุณสมบัติผู้ส้าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการ 

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9 การส้าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด 

    3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค้าร้องแสดงความ
จ้านงขอส้าเร็จการศึกษาต่อส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

1.3 การชี้แจงและแนะน้าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ

หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท้าการสอนภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์
พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การก้าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
    2.1.1 ก้าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ้าทุกปี 
    2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
    2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท้าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน้าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
    2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

ที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน้าเสนอผลงาน 

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน้าเสนอปีละ 1 
เรื่อง 
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  หมวดที ่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จ้านวนอย่างน้อย 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เกิน 1 หลักสูตร 
และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ้าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต้าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนเป็น
อาจารย์ประจ้าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน  ท้าหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขา
ดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนดในรอบ 5 ปี ของการปรับปรุง  
  นอกจากนี้ได้มีการด้าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ อาจารย์ประจ้า
หลักสูตรไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการด้าเนินงานของ
หลักสูตรตลอดหลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด้าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก้าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด้าเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการ
สอน อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จ้านวน
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0   
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 2. บัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการก้าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก้าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการด้าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข้อมูลจาก
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหม่ที่
จบการศึกษาและเข้าท้างานในสถานประกอบการนั้น ๆ และจ้านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ้านวนบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ้านวนของ
บัณฑิต (ร้อยละ) ที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 3. นักศึกษา 

  หลักสูตรมีกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งด้าเนินการตาม
ระบบและกลไกโดยอาจารย์ประจ้าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ท้าการรับ
นักศึกษาประจ้าปีการศึกษาตามแผนที่วางไว้ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก้าหนด ภายใต้การด้าเนินการของ
ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ท้าหน้าที่ สอบสัมภาษณ์
นักศึกษามีการก้ากับ ติดตามโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค้าแนะน้าและค้าปรึกษาแก่นักศึกษา
ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 4. อาจารย์ 

  มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตรโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โทเป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาเคมีหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตราก้าลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกับคณะเพ่ือให้
อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท้าผลงานวิชาการและการท้าวิจัยโดยสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  (KM) ซึ่งจัดโดย
คณะ และหลักสูตรร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจ้าหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
มีการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความช้านาญของอาจารย์ผู้สอนและมีการเกลี่ยจ้านวนภาระงานสอนให้มี
ความเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดท้ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามก้าหนดเวลา 
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 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรมีการจัดท้าหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากแหล่งฝึก
ประสบการณ์นักศึกษาทั้งหน่วยงานเอกชนและราชการ เพ่ือน้าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่าง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง รวมทั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดท้าโครงสร้าง
หลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยจัดให้มีการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร์ด้านเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ จากนั้นจึงยื่นต่อส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตรและเริ่มรับ
นักศึกษา 
  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดท้าหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและด้าเนินการเปิด
รายวิชาแล้ว อาจารย์ประจ้าหลักสูตรต้องค้านึงถึงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ให้ผู้สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐาน
เดียวกันทุกกลุ่ม ผู้สอนใช้วิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการ
วิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน  
  ส้าหรับการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการก้าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก้าหนดน้้าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก้ากับให้มีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  อาจารย์ประจ้าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
น้ามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งใน
ด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ
ทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียนให้พร้อม
ส้าหรับใช้งานรวมทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (wifi) ของมหาวิทยาลัยการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
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เอกสาร ต้ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต้ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส้านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ต้ารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่
ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างคณะฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการข้อมูลหนังสือ/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เล่ม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4,077 485 8 2 

ฟิสิกส์ 1,008 196 32 7 

เคมี/เคมีประยุกต์ 1,487 267 32 7 

ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์ 2,041 423 32 7 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 271 52 32 7 

คหกรรมศาสตร์ 3,085 318 32 7 

สิ่งแวดล้อม 1,912 162 28 1 

สาธารณสุข 5,203 328 37 3 

การแพทย์แผนไทย/การแพทย์

แผนไทยประยุกต์ 
62 - 4 - 

คณิตศาสตร์และสถิติ 4568 677 1 2 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
กลุ่มสาขาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 

- ABI/INFORM Complete 

- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Education Resources Complete 
 

กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ACM Digital Library 

- Computer & Applied Science Computer 

- American Chemical Society Journal (ACS) 
 
กลุ่มสหวิชา 

- H.W.Wilson 

- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 

- Academic Search Premier 

- SciVerseScienceDirect 

- SpringerLink – Journal 
 

ฐานข้อมูลไทยที่น่าสนใจ 

- Business Source Premier 

- MuseGlobal 

- IOP Science Extra 

- Bu siness Expert Press 

- BioOne 

- Communication & Mass Madia Complete 

- ProQuest Research Library 

- eBrary 
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ฐานข้อมูลเปิด 

- Business Monitor 

- สารานุกรมไทยส้าหรับเอกชน 

- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

- Wikipedia 

- Encyclopedia Britannica Concise 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (IR - Web) 

- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 

- Bioline International 

- BioMed Central the Open Access Publisher 

- Chemistry Central 

- arXir 

- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

- AGRIS 

- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 

- The Encyclopedia of Earth , EOE 

- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 

- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 
 

ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  

- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

- ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
  6.1.2 เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  ทางคณะและมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนทางสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยมีรายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในความดูแลของ
โปรแกรมวิชา ดังนี้  

1. เครื่องบดยางขนาด 10”x20”     1 เครื่อง 
2. เครื่องบดยางขนาด 6”x12”     1 เครื่อง 
3. เครื่องผสมแบบปิดขนาด 1 ลิตร     1 เครื่อง 
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4. เครื่อง Hot feed extruder     1 เครื่อง 
5. เครื่องอัดเบ้าไฮโดรลิก      4 เครื่อง 
6. เครื่อง Calender      1 เครื่อง 
7. หม้ออบไอน้้า       1 เครื่อง 
8. เบ้าพิมพ์ชิ้นทดสอบยาง      10 ชุด 
9. เบ้าพิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง      12 ชุด 
10. เครื่องกวนชนิดปรับความเร็วได้     5 เครื่อง 
11. เครื่องกวนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมแผ่นความร้อน   3 เครื่อง 
12. เครื่องวัดความหนืดแบบ Brookfield    1 เครื่อง 
13. เครื่องวัดแรงตึงผิว      1 เครื่อง 
14. เครื่องวัดความเสถียรเชิงกลของน้้ายาง    1 เครื่อง 
15. เครื่องปั่นฟองยาง ขนาด 20 ลิตร     2 เครื่อง 
16. เครื่องปั่นฟองยางขนาด 5 ลิตร     2 เครื่อง 
17. เครื่องบดสารเคมี       2 เครื่อง 
18. ตู้เย็นเก็บสารเคมี       2 ตู้ 
19. ตู้ดูดควัน       2 ตู้ 
20. อ่างน้้าควบคุมอุณหภูมิ      1 เครื่อง 
21. ชุดสังเคราะห์พอลิเมอร์      1 ชุด 
22. เครื่องวัดลักษณะการสุกตัวของยาง     1 เครื่อง 
23. เครื่องวัดความหนืดมูนนี่      1 เครื่อง 
24. เครื่องวัดพลาสติซิตี      1 เครื่อง 
25. เครื่องวัดความต้านทานต่อการสึกหรอแบบ Akron   1 เครื่อง 
26. เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง    2 เครื่อง 
27. เครื่องวัดความต้านทานต่อการหักงอ    1 เครื่อง 
28. ชุดวัดความต้านทานต่อการยุบตัวถาวร    1 เครื่อง 
29. เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา     1 เครื่อง 
30. ตู้อบสุญญากาศ       1 เครื่อง 
31. ตู้อบธรรมดา       1 เครื่อง 
32. เครื่องอัดรีดพลาสติกชนิดสกรูเดี่ยว     1 เครื่อง 
33. เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ     1 เครื่อง 
34. เครื่องวัดน้้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์     1 เครื่อง 
35. เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพด้วยรังสี UV   1 เครื่อง 
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 6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการจัดซื้อหนังสือ และต้าราที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส้าหรับให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฯ จัดซื้อหนังสือด้วย 
  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต้ารา หรือวารสารด้านบริหารธุรกิจ
และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมิเดีย 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องเสียง ฯลฯ 

 6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของคณะ งานห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือห้องสมุดย่อยของคณะ และท้าหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของหนังสือ ต้ารา และต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อ ระบบ
เครือข่าย และช่องทาง
การเรียนรู้อย่างพอเพียง 
เพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียนและการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีความพร้อมใช้งาน อย่างมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัย เพียงพอส้าหรับนักศึกษา ให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและท้าการวิจัยเพื่อ
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และจัดพ้ืนที่ให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ้านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

4. จัดให้มีห้องสมดุผ่านส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการ หนังสือ 
ต้ารา งานวิจัย และสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตร และให้นักศึกษาสามารถ
ยืมไปใช้เพ่ือในการเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเอง

- จัดท้าสถิติจ้านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อ
จ้านวนนักศึกษา และ
ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือต่าง ๆ 

- จ้านวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
- สถิติของจ้านวน และ
สถิติการใช้งาน หนังสือ 
ต้ารา เอกสาร งานวิจัย 
และสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
- ผลการส้ารวจความพึง
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพียงพอ พอใจของนักศึกษาต่อ

การให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการงานหนังสือ 
ต้ารา สื่อดิจิทัล 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(1) อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด้าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก้าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้   จากผลการประเมินการ
ด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัว
บ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ้านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด้าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบค้าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา 
และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็สามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หากผู้เรี ยนมี
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรได้มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจต้องจัดล้าดับเนื้อหาบทเรียน
เพ่ือให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็สมควรหาสาเหตุ และแนวทางการสอนที่จะ
ท้าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและมากขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดได้ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอนความ
รับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช้สื่อ
การสอนประกอบ ทั้งนี้ให้ท้าทุกรายวิชาที่เปิดด้าเนินการสอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับ
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับและน้าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดยใช้ข้อมูลจาก 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกสาขาวิชา ตัวแทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
        2. คณะกรรมการ ฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
        3. ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบัน ทุกชั้นปี 
และจากผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
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 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
       คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท้าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส้าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ประกอบการประเมิน 

 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
       1. ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส้ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ 
        2. ติดตามจากผู้ใช้อื่น เช่น ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับท่ี
บัณฑิตเข้าไปท้างาน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานของหลักสูตรที่ก้าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้เป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งด้าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
  จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งจะท้า
ทุก ๆ 5 ปี เมื่อครบระยะเวลาในการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท้ารายงานประเมินผลและเสนอประเด็นที่จ้าเป็นในการ 
ปรับปรุง 

2. จัดท้าสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4. หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

พิจารณาก่อนน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ค  
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ 
 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยกลุ่ม วิชาแกน
ก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ซึ่ง
จะประกอบไปด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับซึ่งก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก
ก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก้าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต 
และหมวดวิชาเลือกเสรีก้าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
1. ชื่อหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1. ชื่อหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา 
    วิทยาศาสตรบณัฑิต  
    (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)์ 
    วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)์ 
    Bachelor of Science   
   (Rubber and Polymer Technology) 
   B.Sc. (Rubber and Polymer Technology) 

2. ชื่อปริญญา 
    วิทยาศาสตรบณัฑิต  
    (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)์ 
    วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)์ 
    Bachelor of Science   
   (Rubber and Polymer Technology) 
   B.Sc. (Rubber and Polymer Technology 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและการ
วิ จั ย  พร้ อมทั้ ง มี คุ ณ ธร รม  จ ริ ย ธ ร รมและ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อให้
พร้อมส้าหรับการท้างาน 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พร้อมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ 

ปรับปรัชญาใหม้ีความ
กระชับและสื่อถึง
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
มากขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ 
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่ม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม 
ที่จ้าเป็นต่อการท้างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
  4.2 มีความรู้และประสบการณ์การเรยีนรู้ สามารถ

ปรับวัตถุประสงค็ให้ะ
สื่อถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
มากขึ้น โดยครบคลมุ
ถึงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในการ
แก้ปัญหาการท้างานได้ 
  4.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การ
วิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ 
  4.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้าน
สังคม ที่จ้าเป็นต่อการท้างานและการใช้ชีวิตใน
อนาคต 

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยยีางและ 
พอลิเมอรไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ในการ
แก้ปัญหาการท้างานได้ 
  4.4 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การ
วิเคราะห์วจิัย การใช้คอมพิวเตอรแ์ละ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.5 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ใช้ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ ในสาขาวิชา 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ท้างานกับผู้อื่นได้ 

ด้าน 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    5.1 นายพิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร  
    5.2 นายวัชรินทร์ สายน้้าใส 

    5.3 นายพลพัฒน์ รวมเจริญ 

    5.4 นายรัฐพงษ์ หนูหมาด 
    5.5 นางสุภาพร สุขจันทร์ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    5.1 นายพิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร 

    5.2 นายพลพัฒน์ รวมเจริญ 

    5.3 นายวัชรินทร์ สายน้้าใส 

    5.4 นายเอกฤกษ์ พุ่มนก 

    5.5 นายรัฐพงษ์ หนูหมาด 

มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรจาก นาง
สุภาพร สุขจันทร์ เป็น
นายเอกฤกษ์ พุ่มนก 

6. ระบบการจัดการศึกษา 
   ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย
หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 
2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

6. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่ง
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 
2558 หมวด 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

 

7. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
    หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า       133 หน่วยกิต 

7. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
    หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า         126 หน่วยกิต 

 

8. โครงสร้างหลักสูตร 
    หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       97 หน่วยกิต 
           กลุ่มวิชาเนื้อหา            83 หน่วยกิต 

8. โครงสร้างหลักสูตร 
   หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่          90 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาแกน                      15 หน่วยกิต 
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           วิชาแกน                 19 หน่วยกิต 
           วิชาเนื้อหาบังคับ       44 หน่วยกิต 
           วิชาเนื้อหาเลือก        20 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ        6 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต 
    เลือกเสรีไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า           133 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า         75 หน่วยกิต 
          วิชาเฉพาะด้านบังคับ         53 หน่วยกิต 
          วิชาเฉพาะด้านเลือกไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
         วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า             126 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              
             3(3-0-6) 
        Thai for Communication 
        การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยท้ัง
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้สามารถ
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEL1  GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
3(3-0-6) 

               Thai for Communication 
              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการ
ฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ให้มีความ
รอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททาง
สังคม  และวัฒนธรรมไทย 
    Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing, in 
Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1           
             3(3-0-6) 
             English for Communication 1 
              การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อใน
สถานกา รณ์ ต่ า งๆ  เพื่ อ สื่ อ ค ว ามหมาย ใน
ชีวติประจ้าวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจัจุบนั                
             3(3-0-6)  
             English for Today’s World 
              พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ด้ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
              Develop learners in using English 
as a medium to access and retrieve 
information for education and daily life 
applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ช่ือรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
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1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
             3(3-0-6) 
             English for Communication 2  
              การฝึกทักษะและกลวธิีการอ่าน
รวมทั้งการเขียนข้อความสั้นๆ เพื่อการสื่อสารและ
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูดเพื่อให้ข้อมูลและ
แสดงความคดิเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                
             3(3-0-6) 
             English at Work 
              ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบท
ของการท้างาน  และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การหางาน  สมัครงาน สัมภาษณ์งาน  และบริบท
อื่นๆของการท้างาน 
              Practice English skills in work-
related contexts. Make use of English for 
job seeking, job applying, job interviewing, 
and other work-related contexts. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
ช่ือรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งข้ึน 

1500310 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
             3(3-0-6) 
             Chinese for Communication  
              การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูดส้าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ้าวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                      
             3(3-0-6) 
             Chinese for Communication  
              เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียน
อักษรจีนฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนใน
ชีวิตประจ้าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วย
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
              Study and practice basic structure 
of Mandarin Chinese with an emphasis on 
developing listening, speaking, reading and 
writing skills with application to a number 
of familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about 
culture and develop inter cultural 
awareness. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 

1500311 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสือ่สาร               
             3(3-0-6) 
             Japanese for Communication  
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการ
ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ส้ า ห รั บ ก า ร สื่ อ ส า ร  ใ น
ชีวิตประจ้าวัน 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                   
             3(3-0-6)  
             Japanese for Communication 
              ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้น
ทักษะการฟั งและการพูด เพื่ อการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคม
และวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
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              Study and practice skills in 
Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and 
Japanese cultures. 

1500313 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร3(3-0-6) 
             Malay for Communication 
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษามาเลย์ โดยเน้นทักษะ
การฟั งและการพู ดส้ าหรั บการสื่ อส าร  ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  
             Malay for Communication 
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
ส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
             Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Malay, focusing on listening and speaking 
for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Malay 
cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 

1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร3(3-0-6) 
             Korea for Communication 
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             Korean for Communication 
              การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ้าวัน 
              Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Korean, focusing on listening and speaking 
for daily life. 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
เพิ่มค้าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1500315 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             Burmese for Communication 
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาพมา่ โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Burmese for Communication 
              การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพดูส้าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ้าวัน 
              Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Burmese, focusing on listening and speaking 
for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
เพิ่มค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร             
             3(3-0-6) 
             Indonesian for Communication 
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การ
อ่าน และการเขียน  โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูดส้าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอิน โดนี เ ซี ย   เพื่ อการน้ า ไปใ ช้ ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
              Study and practice Skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Indonesian, focusing on listening and 
speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures.  

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและภาษา
ในกลุ่มอาเซียน 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า       
             3(3-0-6) 
             Information for Study Skills   
             and Research 
             ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส้ า คั ญ ข อ ง
สารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
ภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งสารสนเทศอื่นๆ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใช้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิธีการน้าเสนอผล

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                    
             3(3-0-6) 
             Information for Learning 
              ความหมาย ความส้าคัญ และความ
ต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสน เทศ กลยุ ทธ์  ก ารสืบค้ นสารสน เทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิง
และบรรณานุกรม  การน้าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และ
มีการปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน     Meaning and significance of 

information, information sources, information 
resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information 
presentation in various forms. 

1510313 ปรัชญาและศาสนา          3(3-0-6) 
             Philosophy and Religions 
             ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท 
การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนาสาขา
ของปรัชญาให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความ
แตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เข้าใจคุณ
ค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรู้และ
เข้าใจแนวคิดของปรัชญาและหลักค้าสอนของ
ศาสนาต่างๆ  สามารถน้าหลักธรรมค้าสอนของ
ศาสนาดังกล่าวมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล  ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและ
สันติสุขในสังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา            3(3-0-6) 
             Philosophy and Religions  
              ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์
ปัญหาของปรัชญาและศาสนา สาขาของปรัชญา  
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลัก
ค้าสอนของศาสนาต่างๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม 
เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
               Analytical elements of 
philosophy and religions, the relations 
between philosophy and religions, the real 
value of philosophy and religions, teachings 
and philosophical concepts of different  
school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุม่
วิชาจากกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมี
การปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้ได้ใจความ 
กระชับมากยิ่งข้ึน 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6) 
             Aesthetic of Life 
             ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและ
ข้อแตกต่างของสุนทรียศาสตร์ เชิงการคิดกับ
สุ นท รี ย ศ าสต ร์ เ ชิ งพฤติ ก ร ร ม โ ด ยสั ง เ ขป 
ความส้าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็นศาสตร์ทางการได้ยินและ
ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี 
และศิลปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่า ระดับการร้าลึก ความคุ้นเคย และ ความ
ซาบซึ้ง 

GEH0403 มนุษยก์ับความงาม            3(3-0-6)       
              Human and Aesthetics 
               แนวคิ ดทฤษฎี คว ามงาม เบื้ อ งต้ น  
องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
                Concept and theory of beauty,  
aesthetic elements in painting, music and 
performing arts, beauty in daily life. 
 

ได้น้าวิชาสุนทรียภาพ
ของชีวิตและวิชา
ศิลปะใน
ชีวิตประจ้าวันมา
บูรณาการใหม่ แล้ว
เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และ
มีการปรับค้าอธิบาย
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2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
             Art in Daily Life 
             ศิ ล ป ะ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ้ า วั น ร ส นิ ย ม
องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ 
โครงสร้างและการตกแต่งการน้าเอาศิลปะและ
การออกแบบมาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและปรับปรุงบุคลิกภาพ 

รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500301 พฤติกรรมมนษุย์กบัการพัฒนาตน     
             3(3-0-6) 
             Human Behavior and Self  
             Development 
             ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษา
พฤติกรรม สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนให้
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการท้างาน  และ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน         
             3(3-0-6) 
             Human Behavior and Self- 
             Development 
             การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสั งคม  มี วิ นั ย ในตน เอง  มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีทักษะชีวิต ส้านึกในความ
เป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุ
วัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
              The study of human behaviors, 
self-realization and self-development, 
physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with 
public mind, life-skills, awareness of Thainess, 
good relation in multicultural societies in 
order to work together efficiently and happily. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และ
มีการปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมน าชวิีตพอเพียง        
             3(3-0-6) 
             Moral Principles Leading to  
             Self Sufficiency 
  ค ว าม หม าย แล ะ คุณ ค่ า ขอ ง ชี วิ ต 
หลักธรรมในการด้ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การ
สร้างศรัทธาและปัญญา การน้าหลักธรรมมาใช้ใน
การป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง             
             3(3-0-6) 
             Moral Principles Leading to  

self Sufficiency 
             ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรม
ในการด้ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธา
และปัญญา การน้าหลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
สังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
กลุ่มวิชาจากกลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ
เพิ่มเตมิค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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พอเพียง              Meaning of life, religious teachings 

for the wellness of life, mindedness and 
concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถไีทย                         3(3-0-6)  
             Thai Living 
             ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการ
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทยวัฒนธรรมและ
ประ เพณี ไทย  สภาพปัญหาสั งคมและแนว
ทางแก้ไข แนวทางการด้าเนินชีวิตแบบวิถีไทย  
โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ท้องถิ่น การด้าเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึง
วิสัยทัศน์ ด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GEH0405 มนุษยก์ับการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
              Man and Changing World 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  
โลกทัศน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การด้าเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               General knowledge about human 
and the world he lives in, visions for the 
changing world emphasizing Thainess, ways 
of thinking and public minded activities 
based on the sufficiency economy 
philosophy.  

ได้น้าวิชาวิถีไทย วิชา
วิถีโลก วิชามนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม และวิชา
มนุษย์กับสังคมมา
บูรณการ แล้วเปลี่ยน
รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม
วิชาจากกลุ่มวิชา
สงัคมศาสตรเ์ป็นกลุม่
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมี
การปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500303 วิถโีลก                         3(3-0-6)  
             Global Living 
             ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการ 
สร้างสรรค์อารยธรรม วิวัฒนาการทางสั งคม 
เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของสังคมโลก การ
จัดระเบียบโลก ปัญหาและการแก้ปัญหาของ
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสั งคมโลก ตลอดจน
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เพื่อเป็น
ความรู้พื้นฐานในการด้ารงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
แห่ งปัญญาและข้ อมู ล ข่ า วส าร  ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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2500304 มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
              Man and Environment 
             ความหมาย ความส้าคญัของ
สิ่งแวดล้อม  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ผ ล ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษต่างๆ  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อ ชีวิ ตมนุษย์ แนวทางการ
แก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมบ้ารุงรักษา ตลอดจนสร้าง
แนวคิดและจิตส้านึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 

  

2500305 มนษุย์กบัสงัคม               3(3-0-6) 
             Man and Society 
             ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป ข อ ง สั ง ค ม ม นุ ษ ย์ 
องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในมิติต่างๆ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง 
แนวทางการด้าเนินชีวิตที่ เหมาะสมในสังคม
ปัจจุบัน 

  

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง           3(3-0-6) 
             Sufficient Economy 
             ความหมายความเป็นมาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
และการประกอบสัมมาอาชีพ 
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2500307 สันติศึกษา                    3(3-0-6) 
             Peace Studies 
              ความหมายและแนวคิ ดพื้ น ฐาน
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา ปัญหา
ความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ และการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

  

2500308 การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น            
             3(3-0-6) 
             Local Development Studies   ความหมาย ความส้าคัญ ความเชื่อมโยง และความสมัพันธ์ของท้องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา ในท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขป้องกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให้เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมการประยุกต์ความรูเ้พื่อเสนอแนวทางการ      
             ความหมาย ความส้าคญั ความ
เชื่อมโยง และความสมัพันธ์ของท้องถิ่น การ
วิเคราะหเ์หตุปจัจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหา ในท้องถิ่น และแนวทางใน
การแก้ไขป้องกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมการ
ประยุกตค์วามรูเ้พื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
กรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา                    
              3(3-0-6)  
              Songkhla Lake Basin Living 
               ประวัติ ความ เป็นมา  ลักษณะทาง
กายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และวิถี ชีวิต  กรณีศึกษาโครงการพระราชด้าริ 
รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และหน้าท่ีพลเมือง 
 History, hysical characteristics, 
ecology,society, economy, cultures, and 
ways of life of Songkhla lake. A case study 
of Royal Project. Educate students to have 
public mind, virtues, ethics, and civic duties. 

น้ารายวิชาการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมา
บูรณาการใหม่ เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจ 
และเรียนรู้พื้นท่ีของ
ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
และมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ี
ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและเข้าใจ
ประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 

2500310 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               
             3(3-0-6) 
             Law in Daily Life 
              ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 
ความ ส้าคญัของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม
ประเภทและที่มาของกฎหมาย หลักท่ัวไป อ่ืน ๆ 
ของกฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวัน 

GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต           
             3(3-0-6) 
             Fundamental Law for Quality   
             of Life  
              วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน 
รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
              Evolution of the Law, human 
rights, constitutional Law and fundamental 
rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have 
virtue, morality, and corruption prevention. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และ
มีการปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2500311 อาเซียนศึกษา                3(3-0-6) 
              ASEAN  Studies 
              ศึกษาความเป็นมา ความหลากหลาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาการการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร 
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกและเขตการค้า
เสรีอาเซียน อาเซียนในปัจจุบัน และประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน ผลกระทบ 
ความพร้อมและการปรับตัวของสังคมไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน                     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
              ASEAN Ways  
               พัฒนาการความร่วมมือของประชาคม
อาเซียนสถานภาพและบทบาทของประชาคม
อาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยใน
บริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
             Development of ASEAN 
Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, social 
and cultural dimensions, self-adjusment of 
Thailand in ASEAN context and sustainable 
development. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และ
มีการปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
1000308 กีฬาและการออกก าลงักายเพ่ือ 
             สุขภาพ                     3(2-2-5) 
              Sports and Exercise for  
              Health 
             หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก้าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและ
การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็น
พื้นฐานในการเล่นกีฬาและการออกก้าลังกายตาม
วิถีไทยและสากล 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ             
             3(2-2-5)  
              Integrated Health Care  
             ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ
การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการด้านอาหาร การออก
ก้าลังกาย และการจัดการความเครียด เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเช่ือที่ผิด
ทางด้านสุขภาพ  
             Definition and composition of 
wellness, integrated health care exercises 
and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of 
wellness. 

น้ารายวิชากีฬาและ
การออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพมาบรูณาการ 
แล้วเปลีย่นรหสัวิชา 
ช่ือวิชา และค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่
ด ี

4000305 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต          
             3(3-0-6) 
             Science for Quality of Life  
              ความหมายของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของ
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเป็น
องค์ประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิตผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลและชุมชน และการประเมิน
คุณภาพชีวิต 

4000306 การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
            Thinking and Decision Making 
             กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิค
วิธีการคิดแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการ
ตัดสินใจและการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจ้าวัน 

GES0501 วิเคราะห์การคิด                3(2-2-5) 
             Thinking Analysis 
              กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร์เพื่อ
การตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
และน้าเสนอข้อมูล 
 Thinking process, ways of 
thinking, Mathematics decision making, 
information technology for data analysis 
and presentation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถน้าเทคโนโลยี
มาใช้ในวิเคราะห์
ข้อมูลได ้

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต          
             3(2-2-5) 
             Information Technology for  
             Life 
              ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต
และสังคมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์การประมวลผลข้อมูลการจัดการและ
การใช้งานข้อมูลการใช้โปรแกรมระบบและ
โปรแกรมประยุกต์การสืบค้นข้อมูลการแสวงหา
ความรู้การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่นๆ
การเคารพกฎหมายและสิทธิทางปัญญา 

 

 

 

 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี                             
             3(2-2-5) 
             Life and Technology 
             เทคโนโลยีในชีวิตประจา้วัน ผลกระทบ
จากเทคโนโลยี ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมาย
คอมพิวเตอร ์
              Technology in daily life, 
technology effects, security, ethics and 
computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
นักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและรู้เท่า
ทันการเปลีย่นแปลง
ในยุคปัจจุบันและการ
ใช้สารสนเทศตาม
กฎหมายและ
จริยธรรม 
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4000309 ชวิีตกบัพลงังาน              3(3-0-6) 
             Life and Energy 
             ความสมัพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ด้ารงชีวิต ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งสสารและพลังงาน 
รูปแบบของพลังงานและการเปลีย่นรูปพลังงาน 
ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน 

  

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ ์      3(3-0-6) 
             Reproductive Health 
             ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่าย
ของอนามัยการเจริญพันธุ์  สถานการณ์และ
แนวโน้มด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  การเลือก
คู่ครอง การเตรียมแต่งงาน การแต่งงาน การสร้าง
เสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว 
การเตรียมตัวเป็นพ่อ-แม่ การดูแลสุขภาพแม่ 
ตลอดการตั้งครรภ์คลอดหลังคลอด และการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพลูก 

  

4000312 อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น          
             3(3-0-6) 
             Introduction to Food and  
             Nutrition 
              ความหมาย ความสา้คญัของอาหาร
และโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่  
สารอาหาร ข้อปฏิบัติการบรโิภคอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีดีของคนไทย ภาวะโภชนาการ ความ
ต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย การ
เลือกซื้ออาหาร หลักในการประกอบอาหาร
พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น               
             3(3-0-6) 
             Introduction to Food and  
             Nutrition 
             อาหารและโภชนาการ ความต้องการ
พลั งงาน และสารอาหารของร่ างกาย ภาวะ
โภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 
สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
              Food and nutrition, nutrient 
requirements, nutritional status, food 
consumption for wellness, situation of food 
and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมี
การปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น         3(3-0-6) 
             Local Science 
             บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลา ปฏิบัติการส้ารวจทั่วไป ค้นหา
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องค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ต่างๆ แบบมีส่วน
ร่วม  น้าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการด้าเนินงาน 
ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล วิเคราะห์และ
สรุปผล  สามารถน้าผลที่ได้มาสร้างบทเรียน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก      3(3-0-6) 
             Earth System Science 
             วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบในสภาพ
ธรรมชาติ ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบที่
ส้ า คั ญ ข อ ง โ ล ก  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ธ ร ณี วิ ท ย า 
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ รวมทั้ง
ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ  ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ภัยพิบัติทาง
ธ ร ร ม ช า ติ  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  

4000315 สารเคมแีละยาในชวิีตประจ าวัน        
             3(3-0-6) 
             Chemical and Drugs in Daily  
             Life 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและยา 
รวมถึงเครื่องส้าอาง และยาจากสมุนไพรที่ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนการ
เลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

4000316 สิง่แวดลอ้มในชวิีตประจ าวัน            
             3(3-0-6) 
             Environment in Daily Life 
             ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจ้าวัน ด้านน้้า อากาศ เสียง มูลฝอย 
ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ์ และ
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
การป้องกันผลกระทบ และการน้าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ้าวัน 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                            
             3(3-0-6) 
             Life and Environment 
             ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ้าวันรวมถึงการอนุรักษ์และ
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ด้ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษา
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการ

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
 เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัย

พิบัติทางธรรมชาติเพื่อน้าไปสู่แนวทางการวิเคราะห์
สังเคราะห์เช่ือมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  
              Knowledge of environment in 
daily life, environmental preservation and 
technologies for the prevention and control 
of pollution, relations between energy and 
life, principle of energy conservation, Earth 
and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental 
solutions in real life. 

4000317 พืชพรรณเพ่ือชวิีต           3(3-0-6) 
             Plant for Life 
             ความส้าคัญและคุณค่าของพืชพรรณ
ต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ 

- 
 
 
 
 
 
 

 

4000318 เกษตรเพ่ือคณุภาพชวิีต     3(3-0-6) 
            Agriculture for Quality of Life 
            ค ว า ม ส้ า คั ญ ข อ ง ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น
ชีวิตประจ้าวัน การใช้ความรู้ทางการเกษตร ทั้ง
การปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการแปรรูปเพื่อ
ผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม เละ
เพื่อนันทนาการ มีความเข้าใจในการเลือกผลิตผล
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต                 3(3-0-6) 
             Agriculture for Life 
             การเกษตรในชีวิตประจ้าวัน เกษตรเพื่อ
นันทนาการ เกษตรปลอดภัย และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
             Agriculture in daily life, agriculture 
for recreation, safe agriculture, revolution in 
agricultural technology 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000319 สุขภาพจิตในชวิีตประจ าวัน             
             3(3-0-6) 
             Mental Health in Daily Life 
             ความหมายและความส้ าคัญของ
สุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
การวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย 
และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
             Jobs on a Daily Basis 
              ศึ ก ษ าแ ล ะ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
เครื่องมือช่างพื้นฐาน การบ้ารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส้านักงานระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่ม
มูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
              Study and practice on the use of 
basic hand tools, the maintenance of 
electrical equipments in the home and 
office, the sanitary system, the lighting 
system, the materials linkage, and the 
value-added materials 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษามีความ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือช่างและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 
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รายละเอียดการปรับปรุงกลุ่มวิชาเฉพาะด้านในโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 
ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกวา่ 97 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

 

1. กลุม่วิชาเนื้อหา              83 หน่วยกิต 
    1.1 วิชาแกน                 19 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะ               90 หน่วยกิต 
    1.1 วิชาแกน                   15 หน่วยกิต 

 

4131005 ฟิสกิสพ้ื์นฐาน           3(3-0-6) 
Fundamental Physics 
การวัดและหน่วยการวัดทั้งระบบ

มาตรฐานนานาชาติ และระบบการค้า ความ
แม่นย้าในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ 
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ทั้ งเ ชิงเส้นและ
เชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่างๆ 
งาน ก้าลังและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ 
พลังงานและโมเมนตัม โดยเน้นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพของแต่ละสาขา
วิชาชีพ 

4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน              3(3-0-6) 
             Fundamental Physics 

เวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งาน
และพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์
ของไหล อุณหพลศาสตร์  สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่ เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่  เพื่อน้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพของ
ผู้เรียนแต่ละสาขา 

Vector, kinematics, dynamics, 
work and energy, vibration and wave, 
acoustics, fluid mechanics, 
thermodynamics. Electric field and 
magnetic field and modern physics.  All 
of topics are for daily life and for learner 
each discipline. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย 
รายวิชา 
 

4131006ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1(0-3-2) 
Fundamental Physics 
Laboratory 
ปฏิบัติการ การวัด โดยใช้เครื่องมือ

วัดพื้นฐานในทางฟิสิกส์  และเครื่ องมือ
ประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบต่ างๆ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกล
แบบต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตาม
ความเหมาะสม 

4131008 ปฏบิติัการฟิสกิสพ้ื์นฐาน     1(0-3-2) 
Fundamental Physics 
Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน หรือเรียน 
ควบคู่กัน 

ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ไม่ต่้ากว่า 10 การ
ทดลอง 

Experiment emphasizing in 
context of the subject of Fundamental 
Physics. Including at least 10 experiments 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย  
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4211101 เคมี 1                 3(3-0-6) 
Chemistry I 
หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส 
ของเหลว สารละลาย ของแข็ง    

 ยกเลิกรายวิชาโดย
ให้นักศึกษาเรียน
วิชาเคมีพื้นฐาน 

4211102 ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้น

ในการปฏิบัติการเคมี  ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือ
พื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่าง ๆ  การ
สกัด  และโครมาโทกราฟี  การทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของสาร และการ
เตรียมสารละลาย 

 ยกเลิกรายวิชาโดย
ให้นักศึกษาเรียน
วิชาปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 

4211103 เคมี 2                 3(3-0-6) 
Fundamentals of Chemistry  II 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4211101 เคมี 1 

จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลของไอออน 
เทอร์โมไดนามิกส์  เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม   

 ยกเลิกรายวิชาโดย
ให้นักศึกษาเรียน
วิชาเคมีพื้นฐาน 

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2      1(0-3-2) 
Chemistry  Laboratory II 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4211101 เคมี 1  
4211103 เคมี 2  
หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎอัตราและ

ค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา การหาอันดับของ
ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เทคนิคการไทเทรต 
สมดุลไอออนิก สารละลายบัพเฟอร์  การหา 
pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ การหา

 ยกเลิกรายวิชาโดย
ให้นักศึกษาเรียน
วิชาปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ค่าความร้อนของปฏิกิริยา การหาสัมประสิทธิ์
การขยายตัวของแก๊ส เซลล์ไฟฟ้าเคมีและ
ศักย์ไฟฟ้ารีดักชัน 

 4211111 เคมีพื้นฐาน                 3(3-0-6) 
            Fundamental Chemistry 

หลักพื้นฐานทางเคมี  โครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมี
อินทรีย์ เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์  แก๊ส 
ของเหลว สารละลาย ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 

Fundamentals of chemistry; 
atomic structure; periodic table of 
elements; principles of chemical 
bonding; principles of organic chemistry; 
stoichiometry; gases; liquids; solutions; 
solids; environmental chemistry 

รายวิชาใหม่ด้านเคมี
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้เพื่อต่อยอด
ในรายวิชาทาง
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร ์

 4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1(0-3-2) 
Fundamental Chemistry 
Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4211111  เคมพ้ืีนฐาน หรือเรียน 
ควบคู่กัน 
เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิค
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสาร
แบบต่าง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ของสาร และการเตรียมสารละลาย 

Basic techniques in chemistry 
laboratory; chemical safety in 
laboratory; techniques for basic 
instrumentation; type of separation 
techniques; solvent extraction; paper 
chromatography; physical properties 

รายวิชาใหม่ด้าน
ปฏิบัติการเคมี
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้เพื่อต่อยอด
ในรายวิชา
ปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอรไ์ด ้
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analysis of chemicals; solvent 
preparation 

4331101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
Fundamental Biology 
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก้าเนิดชีวิต 

สารประกอบเคมีในสิ่งชีวิต เซลล์เนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต การท้างานของระบบต่างๆ พันธุ
ศาสตร์  พฤติกรรมและการปรับตัว การ
จ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบ
นิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
Fundamental Biology 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ

ของสิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ 
การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุ
ศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methods, properties 
of organism, chemical substance in 
organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, structure and function 
of plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, 
ecology and behavior 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชา 

4331102 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน          
                                      1(0-3-2) 

Fundamental Biology 
Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
4331101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 
กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมี

ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การ
ท้างานของระบบต่างๆ พฤติกรรมและการ
ปรับตัว การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
                                         1(0-3-2) 

Fundamental Biology 
Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน หรือ 
เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบั ติ ก า ร เกี่ ย วกั บวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์  กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การ
สังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่ง
เซลล์ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ
และพฤติกรรม 

Laboratory of scientific 
methods, microscope, chemical 
substance in organism, cell, cellular 

เปลี่ยนช่ือวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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respiration, photosynthesis, plant and 
animal tissues, cell division, classification 
of organism, ecosystem and behavior 

4571201 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 
ระบบจ้านวนจริง ฟังก์ชันและ

กราฟ ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ล้าดับและอนกุรม 

4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 
ระบบจ้านวนจริง ความสัมพันธ์และ

ฟั งก์ ชัน  ฟั งก์ ชั นพี ชคณิ ต  ฟั งก์ ชั นอดิ ศั ย 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ล้าดับและอนุกรม 

Real number system; relations 
and functions; algebraic functions; 
transcendental functions; geometric 
analysis; sequences and series 

ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน        90 หน่วยกิต 2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน           90 หน่วยกิต  
     2.2.1วิชาเฉพาะด้านบังคับ50 หน่วยกิต      2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  53 หน่วยกิต  
 4212511  เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน                   3(3-0-6)  

Fundamental Organic  
Chemistry 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4211111 เคมีพื้นฐาน หรือ  
4211107 เคมี 1 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง

และสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยาอินทรีย์ การ
เรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่ส้าคัญ
ของของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี
นอล อีเธอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน และกรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

Fundamentals of structures and 
general properties; types of organic 
reactions; nomenclature; preparations 
and important chemical reactions of 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, 
alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, 
amines, aldehydes, ketones, and 
carboxylic acids and derivatives 

รายวิชาใหม่แทน
รายวิชาเคมีอินทรยี์ 
1 เพื่อให้เนื้อหาของ
รายวิชาสอดรับและ
สามารถต่อยอดกับ
เนื้อหาของรายวิชา
เคมีพอลิเมอร์ได ้

 4212512  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน     1(0-3-2) 
Fundamental Organic  
Chemistry Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4211107 เคมี 1 
4211108 ปฏบิติัการเคม ี1 หรือ  
4211111 เคมีพ้ืนฐาน 
4211112 ปฏบิติัการเคมพ้ืีนฐาน  
4212511 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 
เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป ท่ีสอดคล้องกับ

รายวิชาใหม่แทนที่
รายวิชาปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์ 1 
เพื่อให้เนื้อหาของ
รายวิชาสอดรับและ
สามารถต่อยอดกับ
เนื้อหาของรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี    
พอลิเมอรไ์ด ้
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รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
General laboratory techniques 

corresponding with fundamental organic 
chemistry 

4212501 เคมีอินทรีย์ 1             3(3-0-6) 
Organic Chemistry I 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :                    
4211101 เคมี 1 

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
และสมบัติทั่ วไป  ชนิดของปฏิกิริยา การ
เรียกช่ือ  สเตอริโอเคมีและการเตรียมปฏิกิริยา
เคมีที่ส้าคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบ
อินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ  แอลคิลเฮไลด์  
แอลกอฮอล์  ฟีนอลและอีเธอร์  

 ยกเลิกรายวิชา 
เคมีอินทรีย์ 1 โดย
ปรับเปลีย่นไปเรียน
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
เพื่อให้มีความรู้
พื้ยนฐานทางเคมี
อินทรย์เพื่อต่อใน
รายวิชาเคมี        
พอลิเมอรต์่อไปใน
ช้ันปีท่ีสูงขึ้นได ้

4212502 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1          1(0-3-2)  
              Organic Chemistry Laboratory I 

     รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
4201104 ปฏิบัติการเคมี  
14202501 เคมีอินทรีย์ 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 

  เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การตกผลึก 
การกลั่น การสกัดและ โครมาโทกราฟีการ
ทดสอบหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ 

 ยกเลิกรายวิชา 
ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์ 1 โดย
ปรับเปลีย่นไปเรียน
ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์พื้นฐานเพื่อ
ต่อในรายวิชาเคมี
พอลิเมอรต์่อไปใน
ช้ันปีท่ีสูงขึ้น 

4411101 ยางธรรมชาติ            3(3-0-6) 
Natural Rubber  
ประวัติ   ชนิดของยางธรรมชาติ  

การท้าสวนยาง  การผลิตยางธรรมชาติ  น้้า
ยางสด  การท้ายางแผ่น  ยางแท่ง  ยางเครป  
น้้ายางข้น  สมบัติของยางธรรมชาติ  อิทธิพล
ที่มีผลต่อสมบัติของยาง  การทดสอบยางแท่ง  
การน้ายางธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรม การ

4421101 ยางธรรมชาติ               3(3-0-6) 
Natural Rubber  
ประวัติ  ชนิดของยางธรรมชาติ  การ

ท้าสวนยาง  การผลิตยางธรรมชาติ  น้้ายางสด  
การท้ายางแผ่น  ยางแท่ง  ยางเครป  น้้ายางข้น  
สมบัติของยางธรรมชาติ  อิทธิพลที่มีผลต่อ
สมบัติของยาง  การทดสอบยางแท่ง  การน้า
ยางธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรม 

ตัดเนื้อหาบางส่วน
ออกไปเนื่องจากบาง
เนื้อหาสามารถสอน
ในช้ันปีท่ีสูงขึ้นได้ 
เนื้อหาจะได้ไม่เยอะ
เกินไปสา้หรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
หรือนักศึกษานอก
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ผสมสารเคมีในยางธรรมชาติ History or natural rubber; Types 
of natural rubbers; plantation; rubber 
production; field latex; fabrication of 
natural rubber sheet, ribbed smoked 
sheets rubber, crepe rubber, 
concentrated latex; natural rubber 
properties; influences on natural rubber 
properties; specification and testing of 
block rubber; applications of natural 
rubber in the industry 

หลักสตูรที่สนใจจะ
ศึกษา 

4411102   สารเติมแต่งส าหรับยาง             3(3-0-6) 
Rubber Additives 
ชนิดของสารเคมีที่ ใช้ผสมในยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ยางที่มี
สมบัติตามต้องการ เช่น สารวัลคาไนซ์  สาร
เร่ง  สารกระตุ้น  สารเพิ่ม สารป้องกันยาง
เสื่อม  สารเพิ่มความแข็งแรง สารท้าให้ยางนิ่ม 
เป็นต้น 

4421102 สารเคมีส าหรับยาง      3(3-0-6) 
Chemicals for Rubber  
ชนิดของสารเคมีที่ ใ ช้ผสมในยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ยางที่มี
สมบัติตามต้องการ สารวัลคาไนซ์  สารตัวเร่ง  
สารกระตุ้น  สารตัวเติม สารป้องกันยางเสื่อม
จากออกซิเจนและโอโซน  สารเพิ่มความแข็ง 
สารท้าให้ยางนิ่ม 

Kind of chemicals used in 
natural rubber and synthetic rubber to 
obtain the desired rubber properties; 
vulcanizing agents, accelerators, 
activators, fillers, antioxidants, 
antiozonants, hardeners, plasticizers 

เปลี่ยนช่ือวิช 
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนหัวข้อจาก 
“สารเพิ่ม” เป็นสาร
ตัวเติม และ “สาร
ป้องกนัยางเสื่อม” 
เป็น “สารป้องกัน
ยางเสื่อม จาก
ออกซิเจน และ
โอโซน” 

4412101 เทคโนโลยีน้ ายาง  3(2-3-6)  
Latex Technology 
น้้ า ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ  ส ม บั ติ ท า ง

กายภาพและทางเคมี การรักษาสภาพน้้ายาง
ข้น น้้ายางสังเคราะห์ การทดสอบคุณภาพของ
น้้ายาง สารเคมีผสมน้้ายางและการเตรียม
สารเคมีที่ ใ ช้ผสมน้้ายางเพื่อท้าผลิตภัณฑ์ 
วิธีการท้าผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง เช่น ถุงมือ  
ถุงยางอนามัย  ลูกโป่ง  จุกนม  ฟองยาง  สาย

4422103   เทคโนโลยีน้ ายาง            2(2-0-4) 
Latex Technology 
น้้ายาง น้้ายางธรรมชาติ  น้้ ายาง

สังเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การ
รักษาสภาพน้้ายาง การทดสอบสมบัติของน้้า
ยาง สารเคมีและการเตรียมส้าหรับน้้ายาง น้้า
ยางข้นชนิดต่างๆ และการผลิต การออกสูตร
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้ายาง  

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่ โดย 
เพิ่มหัวข้อใหม่ 
จัดแยกประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ให้ชัดเจน
ตามกระบวนการ
ผลิตที่คล้ายคลึงกัน
และตดัส่วนท่ีเป็น
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ยางยืด  การหล่อยางและกาวยาง ปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้้ายาง การเตรียมสารเคมี 
และการผสมสารเคมีลงไปในน้้ายาง วิธีการท้า
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากน้้ายาง 

Latices; a natural rubber latex, 
synthetic lattices; physical and chemical 
properties; preservations of latex; the 
testing of the latex; chemical and its 
preparation for the latex;  the 
concentrated latex types and their 
productions; the formulation and the 
production of latex products 

ปฏิบัติการออก 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
แยกปฏิบัติการ
ออกเป็น 1 รายวิชา 

 4422104  ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ ายาง     2(0-4-2) 
Latex Technology Laboratory 
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติต่างๆ ของ

น้้ายาง เช่น ปริมาณเนื้อยางแห้ง ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด ปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได้ 
ความเป็นอัลคาไลน์ ความเสถียรเชิงกล  และ
ความหนืด เป็นต้น การเตรียมสารเคมีและการ
ผสมสารเคมีลงไปในน้้ายาง วิธีการท้าผลิตภัณฑ์
ชนิดต่างๆ จากน้้ายาง 

The laboratory testing for latex 
properties; dry rubber content, total 
solid content, volatile fatty acids, pH, an 
alkalinity, mechanical stability testand a 
viscosity etc. chemical preparations and 
its mixing into the latex; the latex 
products fabrication 

รายวิชาใหม่โดย
แยกออกมาจาก
รายวิชาเทคโนโลยี
น้้ายางเพื่อให้เกิด
การจัดการรายวิชา
และสามารถจัดการ
เรียนรูไ้ดด้ีขึ้น 

1551612 ภาษาอังกฤษ                
 ส าหรับวิทยาศาสตร์     2(2-0-4) 
 English for Science 
ศึกษาภาษาอังกฤษส้าหรับงาน

วิชาการทางวิทยาศาสตร์  ศัพท์วิชาการ 
หลักการและเทคนิคการอ่าน 

4422105 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 
             ยางและพอลิเมอร์         2(2-0-4) 

English for Rubber and  
Polymer Technology   
ศึกษาภาษาอั งกฤษส้ าหรับงาน

วิชาการทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ศัพท์
วิชาการ หลักการและเทคนิคการอ่าน 

Study English for academic 
articles in the field of rubber and 
polymer technology; technical terms; 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
บังคับร่วม 
ปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุเนื้อด้าน
ภาษาอังกฤษทาง
เทคโนโลยียางมาก
ขึ้น 
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principles and techniques of reading 

4412102  ยางสังเคราะห์           3(3-0-6) 
Synthetic Rubbers 
วิธีสังเคราะห์ยาง สมบัติทางกายภาพ

ของยางสังเคราะห์ การออกสูตร และเทคนิค
การผสมสารเคมีในยางสังเคราะห์เพื่อปรับปรุง
คุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทาง
กายภาพของยางสังเคราะห์กับโครงสร้างทาง
เคมียางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ เช่น ยางเอสบี
อาร์  ยางคลอโรพรีน  ยางซิลิโคน  ยางไนไทรล์  
ยางบิวตาไดอีน  ยางยูรีเทน เป็นต้น 

4422106 ยางสังเคราะห ์             3(3-0-6) 
Synthetic Rubbers 
ลักษณะของวัสดุที่เป็นยาง ประวัติ

ขอ งย างสั ง เ ค ร า ะห์  โ ค ร งสร้ า งทา ง เ คมี 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของยาง 
วิธีสังเคราะห์ ช่ือทางการค้า สมบัติทางกายภาพ
ทางเคมีของยางที่ยังไม่วัลคาไนซ์และวัลคาไนซ์
แล้ว การออกสูตร เทคนิคการแปรรูปการใช้งาน
ของยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับยาง
ธรรมชาติ  

Characteristics of a rubber 
material; the history of synthetic rubber; 
The chemical structure; The relationship 
between structure and properties of 
rubber synthesis; trade name; physical 
and chemical properties of unvulcanized 
and vulcanized rubber; the rubber 
formulation; processing techniques; 
application of  synthetic rubbers; 
compared to natural rubber 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่โดยเพิ่ม
หัวข้อใหม่และขยาย
หัวข้อให้มีการสอน
ในเรื่องการยางชนิด
ใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยียาง 

4412103กระบวนการแปรรูปยาง 3(3-0-6) 
Rubber Processing 
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปร

รูปยาง การผสมสารเคมีเข้าไปในยางโดยใช้
ลูกกลิ้งและเครื่องผสมแบบปิด การเตรียมยาง
ผสมสารเคมีเพื่อการแปรรูป การแปรรูปโดย
วิธีการเอกซ์ทรูชัน การรีดให้เป็นแผ่น การ
เคลือบผ้าใบด้วยยาง การฉีดยางเข้าพิมพ์ 
การวัลคาไนซ์ยางโดยใช้น้้าและอากาศร้อน 
การ   วัลคาไนซ์ยางแผ่นต่อโดยใช้เกลือเหลว 
ฟลูอิดไดส์เบด คลื่นไมโครเวฟและ   อื่นๆ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรรูป เช่น อุณหภูมิ 

4422107 กระบวนการแปรรูปยาง   3(3-0-6) 
Rubber Processing 
การบดยาง และการผสมสารเคมีเข้า

ไปในยางโดยใช้เครื่องบดยางสองลูกกลิ้งและ
เครื่องผสมแบบปิด การเตรียมยางผสมสารเคมี
เพื่อขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยวิธีการดันให้เป็นท่อ
หรือเส้นด้วยเครื่องเอกซ์ทรูด การรีดให้เป็นแผ่น 
การเคลือบผ้าใบด้วยยางด้วยเครื่องคาเลนเดอร์ 
การอัดเบ้าด้วยเครื่องอัดเบ้า และการฉีดยางเข้า
พิมพ์ด้วยเครื่องฉีดยางเข้าเบ้า การวัลคาไนซ์ยาง
แบบแบทช์และแบบต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การแปรรูปยาง ปัญหาการผลิตและเทคโนโลยี

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่โดยระบุ
เครื่องมือการแปรรูป
ที่จ้าเป็น เรียบเรียง
ภาษาใหม่ให้ชัดเจน
ขึ้น 
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ความดัน ชนิดของยางและสารเคมี ปัญหาการ
ผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปร
รูปยาง 

ใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปยาง 
A mastication and a 

compounding by using of a two-roll mill 
and a internal mixer; compound rubber 
preparation for shaping; the rubber 
shaping that are a tubing and threading 
by extruder, sheeting, topping and 
fractioning by calender, molding by 
compression moulding or injection 
molding; batch and continuous 
vulcanization system; the factors affect 
to the rubber processing; problems in 
the rubber processing and new 
technology in the rubber processing 

4412104 ปฏบิติัการเทคโนโลยียาง 1  
                                         1(0-3-2) 

Rubber Technology Laboratory  I 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  
4412103 กระบวนการแปรรูปยาง  
หรือเรียนควบคู่กัน 
การผลิตยางโดยใช้เครื่องบดผสม

สองลูกกลิ้งและเครื่องผสมยางแบบปิด การดัน
ยาง การรีดแผ่น การอัดเบ้าและการอบยาง
แบบต่างๆ การทดสอบยางดิบและยางที่ยัง
ไม่วัลคาไนซ์ 

4422108 ปฏบิติัการเทคโนโลยียาง 1  
                                            2(0-4-2)  

Rubber Technology Laboratory I 
การทดสอบสมบัติของยางดิบ การบด

ยางและการคอมเปานด์ยางด้วยเครื่องบดผสม
ยางแบบสองลูกกลิ้งและเครื่องผสมยางระบบปิด 
การวิเคราะห์ลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางคอม
เปานด์ การขึ้นรูปและวัลคาไนซ์ยางด้วยเครื่อง
อัดเบ้าระบบไฮดรอลิค การขึ้นรูปยางด้วยเครื่อง
เอกซทรูด การรีดยางเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดยาง
ชนดิสามลูกกลิ้ง การวัลคาไนซ์ยางด้วยเครื่องอบ
ไอน้้า ตลอดจนการทดสอบสมบัติเบื้องต้นของ
ยางท่ีวัลคาไนซ์แล้ว 

The properties testing of raw 
rubbers; the rubber mastication and 
rubber compounding by using a two 
rolls mills and an internal mixer; analysis 
of vulcanization characteristics of rubber 
compounds; the rubber forming and 
curing by using a hydraulic compression 

ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชา ใหม่โดย
ระบุให้ครอบคลุม 
ถึงกระบวนการ  
แปรรูปยาง 
การศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
แปรรูป ตลอดจน
การทดสอบเบื้องต้น
ที่จ้าเป็นในการ  
แปรรูปยางเป็น
ผลิตภณัฑ์        
ปรับหน่วยกิต 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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molding; the rubber shaping by using an 
extruder; the rubber sheeting by using 
the three roll calendar; the rubber 
vulcanization by an autoclave; including 
the basic properties testing of 
vulcanized rubbers 

4412201 เคมีเชิงฟิสิกสส์ าหรับพอลิเมอร์    
                                         2(2-0-4) 

Physical Chemistry of  
Polymer 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4211101 เคมี 1 
4211103 เคมี 2  
4131005 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุณหพล

ศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีพื้นผิว เคมีสถานะ
ของแข็ง ระบบที่มีหลายองค์ประกอบ 
สมดุลวัฏภาคของระบบบริสุทธิ์ สมดุลวัฏภาค
ของสารละลาย สเปกโตรสโคปี และสารแมค
โครโมเลกุล 

4422201 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับพอลิเมอร์ 
                                         2(2-0-4) 

Physical Chemistry for  
Polymers 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4211111 เคมีพื้นฐาน  
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอุณหพล

ศาสตร์  จลนพลศาสตร์  เคมีพื้นผิว เคมีสถานะ
ของแข็ง ระบบท่ีมีหลายองค์ประกอบ  สมดุลวัฏ
ภาค  สเปกโตรสโคปีและสารแมคโครโมเลกุล 

Introduction in 
thermodynamics; kinetics; surface 
chemistry; solid state chemistry; 
multiphase system; phase equilibrium; 
spectroscopy and macromolecule 

ปรับค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้    
ครอบคลมุเนื้อหาท่ี
จ้าเป็นส้าหรับวิชา
เคมีเชิงฟิสิกส์
ส้าหรับพอลิเมอร์
มากขึ้น 

4413201  เคมีพอลิเมอร์           3(3-0-6) 
Polymer Chemistry  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4212501 เคมีอินทรีย์ 1 
ลั ก ษณ ะ ส้ า คั ญ ขอ งพอลิ เ ม อ ร์ 

ปฏิกิริยาเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น แบบอนุมูล
อิสระ แบบแคตไอออน แบบแอนไอออน แบบ
โคออร์ดิเนชัน การเกิดพอลิเมอร์ร่วม เทคนิค
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

4422202 เคมีพอลิเมอร์               3(3-0-6) 
Polymer Chemistry  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4212511 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
ลักษณะพื้นฐานที่ส้าคัญของพอลิเมอร์ 

ปฏิกิริยาเกิดพอลิเมอร์แบบข้ัน แบบอนุมูลอิสระ 
แบบแคตไอออน แบบแอนไอออน แบบโคออร์ดิ
เนชัน การเกิดพอลิเมอร์ร่วม เทคนิคการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์  ความก้าวหน้าในการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้
ครอบคลมุและมี
ความทันสมัยใน
ศาสตร์ทาง       
เคมีพอลิเมอร์    
มากขึ้น 

http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://teerapon1989.multiply.com/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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Polymer characteristics; step-
growth polymerization; free radical 
polymerization; cationic and ionic 
polymerization; coordination 
polymerization; copolymerization; 
polymerization technique, progress in 
polymer synthesis 

4413202 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์1(0-3-2) 
Polymer Chemistry  
Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4413201  เคมีพอลิเมอร์  
หรือเรียนควบคู่กัน 
การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้น 

แบบโซ่ การหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาการพอลิ
เมอร์ และการหาน้้าหนักโมเลกุลของพอลิ
เมอร์ เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ
บัลก์ แบบอิมัลชัน แบบสารละลาย และแบบ
แขวนลอย 

4422203 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 
Polymer Chemistry  
Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4422202  เคมีพอลิเมอร์  
หรือเรียนควบคู่กัน 
การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบข้ัน แบบ

โซ่ การหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาการเกิดพอลิ
เมอร์ และการหาน้้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบบัลค์ แบบ
อิมัลชัน แบบสารละลายและแบบแขวนลอย 

Step-growth polymerization; 
chain-polymerization; determination of 
molecular weight of polymers; bulk; 
emulsion; solution; and suspension 
polymerization technique 

เปลี่ยนรหัสวิชา
พร้อมท้ังเพิ่มเนื้อหา
ในเรื่องเทคนิคใหม่ๆ
ในการสังเคราะห์ 
พอลิเมอร์มากข้ึน 
 

4412106  การทดสอบยางทางฟิสิกส์           
                                         3(2-3-6) 

Physical Testing  for  
Rubbers 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4412104 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
ยาง 1 
การทดสอบสมบัติของยาง การ

ค้านวณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์   การหา
แรงยึด  แรงต้านทางการดึง การยืดตัว ความ

4423109 การทดสอบยางทางฟิสิกส์  
                                         2(2-0-4) 

Physical Testing of Rubbers 
การพิจารณาทั่วไป มาตรฐานและ

องค์กรมาตรฐาน การเตรียมช้ินทดสอบ สภาวะ
และบรรยากาศในการทดสอบ การทดสอบ
ส้าหรับยางที่ ยั ง ไม่ วั ลคา ไนซ์  มวล ความ
หนาแน่นและมิติ สมบัติความเค้น-ความเครียด
แบบช่ัวขณะ สมบัติความเค้น-ความเครียดแบบ
ไดนามิก การคืบ การผ่อนคลายและการผิดรูป

ย้ายมาเป็นวิชา
บังคับ  
ปรับเป็นวิชา
บรรยาย  
ปรับค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้   
ครอบคลมุและ
ทันสมัยใน
กระบวนการทดสอบ
ยางทางฟิสิกส์มาก



153                                                มคอ.2 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ทนทานต่อการสึกหรอ  อายุการใช้งาน  การ
พองตัวของยางในน้้ามันและความยืดหยุ่นของ
ยาง ให้ฝึกปฏิบัติโดยสอดคล้องกับรายวิชา 

ถาวร แรงเสียดทานและการสึกหรอ ความล้า 
การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความ
ร้ อน ผลของอุณหภูมิ  ความต้ านทานต่ อ
สิ่งแวดล้อม การซึมผ่านของก๊าซและไอ การยึด
เกาะ การกัดกร่อนและการติดสี 

General considerations; 
standards and standard organization; 
preparation of test pieces; conditioning 
and test atmospheres; tests on 
unvulcanized rubbers; mass, density and 
dimensions; short term stress-strain 
properties; dynamic stress-strain 
properties; creep, relaxation and set; 
friction and wear; fatigue; electrical tests; 
thermal properties; effect of 
temperature; environmental resistance; 
permeability; adhesion; corrosion and 
staining 

ขึ้น 

4412105 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2           
                                         1(0-3-2) 

Rubber Technology Laboratory  II 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :    
4412106 การทดสอบยางทาง 
ฟิสิกส ์
เทคนิคการออกสูตรยางโดยอาศัย

หลักสถิติ การออกสูตรยางเพื่อให้ได้สมบัติ
เฉพาะตามต้องการ เช่น ทนทานต่อการดึง 
ทนทานต่อการสึกหรอ ทนทานต่อการหักงอ 
ทนความร้อน ทนต่อการออกซิไดซ์ ทนทานต่อ
น้้ามันและตัวท้าละลาย ทนทานต่อการลุกติด
ไฟ มีอายุการใช้งานนานขึ้น เป็นต้น โดยใช้ทั้ง
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 

4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2    
                                        2(0-4-2) 

Rubber Technology Laboratory II 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี
ยาง 1 

การทดสอบสมบัติด้านการทนต่อแรง
ดึง การทดสอบความแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแข็งและสมบัติด้านแรงดึง การทดสอบ
ความกระเด้งตัว การทดสอบความต้านทานต่อ
การสึกหรอ การทดสอบความต้านทานต่อการ
ล้า การทดสอบความต้านทานต่อการขยายตัว
ของรอยแตก การทดสอบการผิดรูปอย่างถาวร
จากการกดอัด การดึง การทดสอบอายุการใช้
งานของยางด้วยสภาพการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์
หาปริมาณการเช่ือมโยงระหว่างสายโซ่ของยาง 

ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่ ซึ่งรวม
เนื้อหาปฏิบัติการใน
รายวิชาการทดสอบ
ยางทางฟิสิกส์กับ
ปฏิบัติการ
เทคโนโลยียาง 2 
เข้าด้วยกัน ได้เป็น
เนื้อหาที่มีปฏิบตัิการ
ทดสอบสมบัติทาง
ฟิสิกส์ศึกษาปัจจยัที่
มีผลตอสมบัติ
ดังกล่าว ตลอดจน 
เทคนิคการออกสตูร
ให้ได้สมบัติของยาง
ตามที่ต้องการ   
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ศึกษาผลของยางและสารเคมีที่มีต่อสมบัติเหล่านี้ 
และออกสูตรเพื่อให้ได้สมบัติของยางตามต้องการ 

Tensile properties; the 
hardness; The relationship between the 
hardness and tensile properties; the 
resilience; the wear resistance; the 
fatigue resistance; the resistance to the 
expansion of cracks; the compression 
set, aging properties with various 
conditions; studies of the influence of 
rubbers and chemicals on these 
properties and formulation desire for 
achieve to the goals of rubber 
properties 

ย้ายไปรายวิชา
บังคับ          
เปลี่ยนรหัสวิชา 

4413203 ฟิสิกส์พอลิเมอร์          3(3-0-6) 
Polymer Physics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4131005 ฟิสกิสพ้ื์นฐาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ

สมบัติของพอลิเมอร์ การจัดเรียงตัวของโซ่พอ
ลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ สมบัติ
ด้านความร้อนของพอลิเมอร์ การเปลี่ยนแปลง
สถานะของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน การ
น้าความร้อน สมบัติการไหลและการเปลี่ยน
รูป สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

4423204  ฟิสิกส์พอลิเมอร์           3(3-0-6) 
Polymer Physics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4111007  ฟิสิกส์พื้นฐาน 
โครงสร้าง และ น้้าหนักโมเลกุลของ

พอลิเมอร์ โครงแบบและโครงรูปของพอลิเมอร์ 
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ สมบัติด้านความ
ร้อนของพอลิเมอร์ สมบัติการไหลและการ
เปลี่ยนรูป สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 

Structures and molecular 
weights of polymers; polymer 
configuration and conformation; 
polymer morphology; thermal 
properties; flow properties and 
deformation; mechanical properties of 
solid polymers 

 

 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับค้าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้   
ครอบคลมุและ
ทันสมัยมากข้ึนใน
เนื้อหาทางฟิสิกส์ 
พอลิเมอร์มากข้ึน 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4003001 วิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์2(2-0-4) 
Research Methodology in  
science 
หลักการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การ

วางแผนงานวิจัย วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย การ
ใช้สถิติวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียน
บทความทางวิชาการ และการน้า เสนอ
ผลงานวิจัย 

4423601 วิธวิีจยัทางเทคโนโลยียาง 
และพอลิเมอร์             2(1-2-3) 
Research Methodology in  
Rubber and Polymer  
Technology 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย 
เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย 
และการเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ การฝึกปฏิบัติ 
และการสอบเค้าโครงวิจัย  เพื่อด้าเนินงานวิจัย
ต่อไปในรายวิชาวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 
 Basic knowledge of research; 
research methodology; statistic for research; 
techniques of writing of research tropic; 
research proposal; research reports; 
research articles and other formats of 
publication; practices; and research 
proposal defense; to perform research in 
course of Research  in rubber and 
polymer technology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
บังคับร่วม 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาโดยใหเ้อา
เนื้อหาและเค้าโครง
ของโครงการวิจัย
นักศึกษามาเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการ
เรียนรู ้
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4414601 วิจยัทางเทคโนโลยียางและ           
             พอลิเมอร์                 3(0-6-3) 

Research in Rubber and 
Polymer Technology 
ศึกษาความรู้พื้นฐานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์  ค้นคว้า เขียนเค้าโครงวิจัย 
ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และ
น้าเสนอผลงานวิจัย 

4424602 วิจยัทางเทคโนโลยียางและ 
           พอลิเมอร์                    3(0-6-3) 

Research in Rubber and  
Polymer Technology 
การด้าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัย

ที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Performing of research 
according to the defensive research 
proposal in course of Research 
methodology in research methodology 
in rubber and polymer technology 
under the advisor supervision 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา 
บังคับร่วม 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
 

4414602 สัมมนาทางเทคโนโลยียางและ  
             พอลิเมอร์                 1(0-3-2) 

Seminar in Rubber and  
Polymer Technology 
ศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ

งานวิจัยใหม่ เรียบเรียง จัดท้ารายงาน 
น้าเสนอและอภิปราย 

4424603  สัมมนาทางเทคโนโลยียางและ 
              พอลิเมอร์          1(0-3-2) 

Seminar in Rubber and  
Polymer Technology  
การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการ

และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท้ารายงาน น้าเสนอและ
อภิ ป ร า ย ใ น ช้ั น เ รี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 

Study and collection of the 
academic documents and research 
journals that be useful and correspond 
with the change of 21st century. Edition; 
data analysis; report; presentation and 
then discussion in class room in Thai 
and English 

 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา 
บังคับร่วม 
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มการ
น้าเสนอสมัมนาเป็น
การบรรยายเป็น
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4571401  แคลคูลัส 1              3(3-0-6)                                   
Calculus I 
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียวและการประยุกต์  ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 

4571411 แคลคูลสั 1                  3(3-0-6) 
Calculus I 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟั งก์ ชันตั วแปรเดียวและการ
ประยุกต์ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและ
การประยุกต์ 

Limit and continuity of function; 
derivative of single variable function and 
application; integral of single variable 
function and application 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

6013104 การจัดการอาชีวอนามัย                
และความปลอดภัย       3(3-0-6) 
Occupational Health and  
Safety   Management 

สภาวะสิ่งแวดล้อมและสภาพการ
ท้างานท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรมวิธีควบคุมและ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นโรคและอุบัติเหตุที่
พบบ่อยในการประกอบอาชีพ บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักการจัดบริการอาชีวอ
นามัยรวมถึงความปลอดภัยในการท้างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรหม้อน้้าและถังความดัน
เครื่องมือและเครื่องมือกลอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลต่างๆ มาตรฐานสี
และเครื่องหมายความปลอดภัย  ความ
ปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับไฟฟ้าความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษา
วัสดุ ความปลอดภัยในการก่อสร้างและความ
ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 

6011415 อาชีวอนามัยและการจัดการ 
ความปลอดภัย              3(3-0-6) 
Occupational Health and  
Safety Management 
สภาวะแวดล้อมและสภาพการท้างาน

ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดอั นตรายต่ อสุ ขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม การจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย วิธีควบคุมและ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โรคและอุบัติเหตุที่
พบบ่อยในการประกอบอาชีพ บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักการจัดบริการอาชีวอ
นามัยรวมถึงความปลอดภัยในการท้างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร หม้อน้้าและถังความดัน 
เครื่องมือและเครื่องมือกลอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลต่างๆ มาตรฐานสีและ
เครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยใน
การท้างานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ  ความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างและความปลอดภัยใน
การใช้ยานพาหนะ 

Environment and working 
conditions that could cause harm to the 
health of workers in the industry; 

รายวิชาใหม่      
ปรับเป็นวิชาบังคับ
เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ด้านการ
จัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จากการท้างานใน
อุตสาหกรรม 
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management of occupational health 
and safety; how to control and prevent 
hazards to occur; general diseases and 
accidents in daily life; personnel and 
agencies involved in the occupational 
health and safety; principles of 
occupational health services, including 
safe working on equipment; boiler and 
pressure vessel; machinery and 
mechanical equipment protection and 
personal safety; standard colors and 
safety signs; safety work on electricity; 
safety, materials handling and storage of 
materials; safety and security in the use 
of vehicles 

 3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น 
             ผู้ประกอบการ              3(3-0-6) 
             New Venture Creation and  
             Entrepreneurship 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ องค์ประกอบในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 
การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบัญชีและการเ งินการวิ เคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ รูปแบบ
และแนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs พื้นฐาน 
แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

General knowledge about 
business; component of  business 
management  such as marketing; 
production; human resource 
management; accounting and financial; 

รายวิชาใหม่ทางด้าน
วิทยาการจัดการซึ่ง
ได้บรรจุในหมดวิชา
เฉพาะด้านบังคับซึ่ง
เป็นความรู้ที่จ้าเป็น
ด้านการจดัการการ
สร้างธุรกิจใหม่และ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 
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analysis business environment; business 
pattern and new venture SMEs creation; 
Fundamental concept of being 
entrepreneur; analyze entrepreneur’s 
problems and opportunities; creativity; 
including business ethics 

4581101  หลักสถิติ                 3(3-0-6)                                    
Principles of Statistic 
ความหมายของสถิติ ขอบเขต

และประโยชน์ของสถิติ ขั ้นตอนในการใช้
สถิต ิเพื ่อการตัดสินใจ หลักเบื ้องต้นของ
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ ่มที่ส้าคัญ การประมาณ
ค ่า  ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ต ิฐ า น  ก า ร ห า
ความส ัมพ ันธ ์ร ะหว ่า งต ัวแ ปรและการ
พยากรณ ์เบื ้อ งต ้นและการประย ุกต ์ใ ช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากได้เพิม่เตมิ
เนื้อหาทางด้านสถิติ
ในรายวิชาวิธีวิจัย
ทางเทคโนโลยยีาง
และพอลิเมอร ์
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เลือกเรียน                          20 หน่วยกิต เลือกเรียน                         14 หน่วยกิต  
4413101 ฟิสิกสข์องยาง           3(3-0-6)
 Rubber Physics 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 
4131005  ฟิสิกส์พื้นฐาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง

และสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง  ฟิสิกส์และเทอร์
โมไดนามิกส์การยืดหยุ่นของยาง ผลของ
อุณหภูมิที่มีต่อสมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติวิสโค
อิลาสติกของยาง สมบัติการไหลและการเปลี่ยน
รูปของยาง ฟิสิกส์ของความทนต่อแรงดึง ความ
ทนทานต่อการฉีกขาด ความแข็ง การกระเด้ง
ตัว การสะสมความร้อน การทนต่อการสึกหรอ 
การเคลื่อนไหวแบบพลวัติของยาง 

4423111 ฟิสิกส์ของยาง         3(3-0-6) 
Rubber Physics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4131007 ฟิสกิสพ้ื์นฐาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง

และสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง  ฟิสิกส์และ
เทอร์โมไดนามิกส์การยืดหยุ่นของยาง ผล
ของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติ
วิสโคอิลาสติกของยาง สมบัติการไหลและ
การเปลี่ยนรูปของยาง ฟิสิกส์ของความทน
ต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด ความ
แข็ง การกระเด้งตัว การสะสมความร้อน 
การทนต่อการสึกหรอ การเคลื่อนไหวแบบ
พลวัติของยาง 

Relations between a 
structure and physical properties of 
rubbers; physics and the 
thermodynamic of elasticity of 
rubbers; Influences of the 
temperature on physical properties;  
viscoelastic properties of rubbers; 
flow and deformation properties of 
rubber; physics of tensile properties, 
tear resistance, hardness, resilience, 
hysteresis, abrasion resistance and 
dynamic properties of rubber 

 

4413102 เคมียาง                     2(2-0-4) 
Rubber Chemistry  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4411102 สารเติมแต่งส าหรับยาง 
โครงสร้างของยางธรรมชาติและยาง

สังเคราะห์  การดัดแปรโครงสร้างของยาง
ธรรมชาติ ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ยางแบบใช้

4423112 เคมียาง                 2(2-0-4) 
Rubber Chemistry 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4421103 สารเคมีส าหรับยาง 
ปฏิกิริยาการดัดแปรโครงสร้างของ

ยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ยางแบบ
ใช้ก้ามะถันและไม่ใช้ก้ามะถัน ปฏิกิริยาการ

ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยกับ
ความก้าวหน้าทาง
เคมียางมากข้ึน 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ก้ามะถันและไม่ใช้ก้ามะถัน เช่น ใช้สารเปอร์
ออกไซด์ โลหะออกไซด์ ยูรีเทน เรซิน รังสี
พลังงานสูง เป็นต้น ปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพ
ของยางจากสภาวะต่างๆ เ ช่น ออกซิ เจน 
โอโซน แสงแดด ความร้อน เป็นต้น  

เสื่อมสภาพของยางจากสภาวะต่างๆ  
The structure of natural and 

synthetic rubbers; modifications of 
natural rubber; reactions of 
vulcanization rubber with sulfur and 
non-sulfur the reactions of 
degradations of rubbers from various 
conditions 

4413103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3 
                                         1(0-3-2)   

Rubber Technology Laboratory III 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4412105 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางลบ 

ยางรัด ยางแหวน ยางปะเก็น ยางท่อ  ยางขอบ
กระจก ยางสีข้าว ยางพื้นรองเท้า เป็นต้น การ
ออกสูตรยางส้าหรับผลติภัณฑ์ยาง การปรับปรุง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  การศึกษาและ
แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

4423113 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3   
                            2(0-4-2)   
Rubber Technology  
Laboratory III 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :   
4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง  2 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางลบ 

ยางรัด ยางโอริง  เป็นต้น การออกสูตรยาง
ส้ า ห รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  การศึกษา
และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผลติภณัฑ์
ยาง 

Rubber products production; 
eraser, rubber band, o-ring etc.; the 
rubber formulation design for rubber 
products; the improvement of the 
process of rubber product; case 
studies and the problem solving in the 
process of rubber product 

รายวิชาใหม ่ปรับปรุง
ค้าอธิบายรายวิชา 
โดย เปลี่ยนจาก 
“เช่น ยางลบ ยางรัด 
ยางแหวน ยางปะเก็น 
ยางท่อ  ยางขอบ
กระจก ยางสีข้าว ยาง
พื้นรองเท้า เป็นต้น” 
เป็น “เช่น ยางลบ 
ยางรัด ยางโอริง  เป็น
ต้น” 

4413104 ผลติภณัฑย์าง             3(3-0-6) 
Rubber Products 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4412103 กระบวนการแปรรูปยาง 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

ยาง เช่น ยางรัด ยางลบ ยางในรถจักรยาน

4423114 ผลิตภัณฑ์ยาง            3(3-0-6) 
Rubber Products 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

จากยาง เช่น ยางรัด ยางลบ รองเท้า สายพาน 
ยางใน ยางรถยนต์ ยางติดเหล็ก ยางทาง
วิศวกรรม และยางที่ใช้เป็นส่วนประกอบใน

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงค้าอธิบาย
วิชาใหม่ เปลี่ยนจาก 
“เช่น ยางรัด ยางลบ 
ยางในรถจักรยาน
รถจักรยานยนต์และ
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รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รองเท้ายาง 
กระเป๋าน้้าร้อน ยางรถยนต์  ยางที่ ใ ช้เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องยนต์และอื่น ๆ 

เครื่องยนต์  
The rubber products 

manufacturing; rubber bands, erasers, 
shoes, belts, inner tire tubes, tires, the 
rubber bond to metal, rubbers in 
engineering and rubber parts 

รถยนต์ รองเท้ายาง 
กระเป๋าน้้าร้อน ยาง
รถยนต์ ยางท่ีใช้เป็น
ส่วนประกอบใน
เครื่องยนต์และอื่น 
ๆ” เป็น 
“อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภณัฑ์จาก
ยาง เช่น ยางรัด 
ยางลบ รองเท้า 
สายพาน ยางใน ยาง
รถยนต์ ยางตดิเหล็ก 
ยางทางวิศวกรรม 
และยางท่ีใช้เป็น
ส่วนประกอบใน
เครื่องยนต ์เป็นต้น” 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง 

4413206 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ          
            ของพลิเมอร์                3(2-3-6) 

 Polymer Characterization 
หลักการส่วนประกอบของเครื่องมือ

และการประยุกต์ทางพอลิเมอร์ ที่เกี่ยวกับการ
ดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอม
โมเลกุล  เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย
เทคนิคทางด้านสเปกโตรสโกปี การวิเคราห์หา
น้้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์
สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ และการ
วิ เคราะห์พอลิ เมอร์ ด้ วย เทคนิคทางด้ าน 
microscopy เป็นต้น 

4423205 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ 
             พอลิเมอร์                 3(2-3-6) 

Polymer Characterization 
ห ลั ก ก า ร ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

เครื่องมือและการประยุกต์ทางพอลิเมอร์ เช่น 
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคทางด้านส
เปกโตรสโกปี การวิเคราะห์น้้าหนักโมเลกุล
ของพอลิ เมอร์  การวิ เคราะห์สมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์สมบัติ
ทางความร้อนของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์พอ
ลิเมอร์ด้วยเทคนิคทางด้าน microscopy เป็น
ต้น 

Principles and applications of 
Instruments of  polymer 
characterization such as polymer 

ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาโดยเพิ่ม
เนื้อหาในส่วนของการ
ทดสอบสมบัติ
ทางการภาพของ   
พอลิเมอร ์
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spectroscopy, molecular weight 
analysis, physical properties, thermal 
properties, polymer microscopy and 
other techniques  

4413204 เทคโนโลยีพอลิเมอร์     3(2-2-5)     
Polymer Technology 
ชนิ ด แล ะ ส มบั ติ ข อ งพอลิ เ ม อ ร์ 

สารเคมีส้าหรับพอลิเมอร์ การผสมสารเคมีเพื่อ
ปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการ
แปรรูป เช่น การฉีด การท้าแผ่นฟิล์ม การ
ท้าโฟม การท้าเส้นใย การอัดแบบ การหล่อ
และการออกแบบพิมพ์ ฯลฯ 

4423206   เทคโนโลยีพอลิเมอร์                3(2-3-6)  
Polymer Technology 
ชนิดและสมบัติ ของพอลิ เมอร์ 

สาร เคมีที่ ใ ช้ส้าหรับพอลิ เมอร์  การผสม
สารเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยีการแปรรูป ให้ฝึกปฏิบัติโดยให้
สอดคล้องกับรายวิชา 

Types and  relating 
properties, Chemicals for polymers, 
mixing and shaping technologies, and 
practices 

เปลี่ยนช่ือวิชา  
เปลี่ยนรหัสวิชา   
ปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
พอลิเมอร์มากข้ึนโดย
ได้น้าเนื้อหาของ
เทคโนโลยีพลาสติก
มาบูรณาการเพิ่มเตมิ
ให้เนื้อหามีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

4414101 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยาง              
            และสารเติมแต่งส าหรับยาง 
                                          1(0-3-2) 

Rubber and Rubber Additives  
Analysis Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4401103 ยางสังเคราะห์ 

การวิเคราะหส์มบัติของสารเคมีที่ใช้ในยาง 
ชนิดของยางท่ีใช้และสารเคมีปริมาณที่ผสมใน
ผลิตภณัฑ์ยาง ปริมาณการเช่ือมโยงของ
ก้ามะถัน 

4424115 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและ             
      สารเติมแต่งส าหรับยาง  2(0-4-2) 

Rubbers and Rubber  
Additives Analysis Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4422106 ยางสังเคราะห ์
การวิเคราะห์ของยางดิบ ทั้งยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและคุณภาพของสารตัวเติม การ
วิเคราะห์สารเคมีที่สกัดจากยางได้ด้วยอะซิ
โตน คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ และน้้า การหา
ไนโตรเจนในยางไนไตรล์; การหาคลอรีนใน
คลอโรพรีน การวิเคราะห์เขม่าด้า การหา   
สไตรีนในยาง SBR การวิเคราะห์เขม่าด้า การ
วิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณการ
เชื่อมโยงของก้ามะถัน 
Analysis of raw rubbers, natural and 
synthetics; qualitative and quantitative 

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาทั้งหมดโดย
เพิ่มเนื้อหาให้
ครอบคลมุและ
สามารถน้าไปใช้งาน
ในการท้างานได้จริง 
ปรับหน่วยกิต 
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analysis of filler;. analysis of chemicals 
extractable from rubber with acetone, 
chloroform, alcohol and water; 
determination of nitrogen in nitrile 
rubber; determination of chlorine in 
chloroprene; determination of styrene 
in SBR; analysis of carbon black; 
analysis of antioxidants; the crosslink 
density of the sulphur 

 

4424116 วิศวกรรมย้อนรอยของ 
            ผลิตภัณฑ์ยาง                    3(3-0-6) 

Reverse Engineering of  
Rubber Products 
การคอมเปานด์ยางและสารเคมี 

และการออกสูตรยาง หลักเคมีและวิธีการ
วิเคราะห์ที่ใช้ในวิศวกรรมย้อนรอย หลักฟิสิกส์
และการทดสอบทางฟิสิกส์ กรอบความคิดของ
วิศวกรรมย้อนรอยและตัวอย่าง ปัญหาเชิง
ตัวเลขบนวิศวกรรมย้อนรอย กรณีศึกษาใน
การสร้างสูตรยางใหม่ต่าง ๆ 

Compounding; ingredients and 
formulation construction; principal 
chemical and analytical methods used 
in reverse engineering; principal 
physical test methods; some special 
features of general physical tests, 
reverse engineering concepts: general 
concepts and examples, numerical 
problem on reverse engineering, 
formulation reconstruction: case 
studies 

 

รายวิชาใหม่ทางด้าน
การศึกษาด้าน
วิศวกรรมย้อนรอย
ของผลิตภณัฑ์ยาง 
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4424117 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยียางและ 
พอลิเมอร์                                3(3-0-6) 
Special Topics in Rubber  
and Polymer Technology 
หั ว ข้ อ พิ เ ศ ษ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่ยังไม่มีใน
หลักสูตร และเป็นหัวข้อที่ทันต่อเหตุการณ์ใน
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

Special current interesting 
topics in rubber and polymer 
technology 

รายวิชาใหม่ทางด้าน

การศึกษา

ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยียางและ 

พอลิเมอร์ในระดับ

สากล 

4413401 เคมีของคอลลอยด์        3(3-0-6)
 Colloid Chemistry 
ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสงของ
คอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของคอลลอยด์ การ
ดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟ้าของ
คอลลอยด์ การเตรียมคอลลอยด์ การท้าให้
บริสุทธ์ิ ความอยูต่ัว การรวมตัวของคอลลอยด์ 
คอลลอยด์กับสารเซอรแ์ฟกแตนท์ 

4424207 เคมีของคอลลอยด์    3(3-0-6)
 Colloid Chemistry 

ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสง
ของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของคอลลอยด์ 
การดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟ้าของ
คอลลอยด์ การเตรียมคอลลอยด์ การท้าให้
บริสุทธ์ิ ความอยู่ตัว การรวมตัวของคอลลอยด์ 
คอลลอยด์กับสารเซอร์แฟกแตนท์ 

     Colloidal systems,  optical 
properties of colloids,  Kinetics, 
absorption properties, electrical 
properties, preparation, purification, 
aggregation,  colloids and surfactance 

ปรับรหสัรายวิชาใหม ่

 

4424208 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ  
                                         3(3-0-6)                                     

Polymer Blends and  
Composites                           
ประวัติวัสดุส้าหรับการท้าพอลิ

เมอร์ผสมและเชิงประกอบ เคมีและฟิสิกส์ของ
การยึดระหว่างผิวของวัสดุ ความสัมพันธ์กับ
สมบัติทางเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมและเชิง
ประกอบ การท้าพอลิ เมอร์ ผสมและเชิง

รายวิชาใหม่ โดยน้า
รายวิชา 4414103 
ยางผสม และ 
4414102  ยางเชิง
ประกอบมารวมกัน
เพื่อให้เนื้อหาทางด้าน
พอลิเมอรผ์สมและ 
พอลิเมอร์เชิง
ประกอบมีความ
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ประกอบ และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 
เทคโนโลยีใหม่ส้าหรับพอลิเมอร์ผสมและเชิง
ประกอบ 

History of materials for 
polymer blends and composites, 
Physical and chemistry of surface 
adhesion, relations of mechanical 
properties of polymer blends and 
composites, the polymer blends and 
composites fabrication; the 
applications and the new technology 
for polymer blends and composites 

กระชับและ
ครอบคลมุเนื้อหาทั้ง
สองส่วนมากข้ึน 

 

4424301 พอลิเมอร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
Industrial Polymers 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์  

สถานการณ์พอลิเมอร์และแนวโน้มในอนาคต 

ภาพโดยรวม การผลิต โครงสร้าง สมบัติ การ

แปรรูปและการประยุกต์ใช้ของพอลิเมอร์ ์ที่ใช้

ในอุ ตสาหกร รม  หรื อมี ค วามส้ าคัญ ใน

ชีวิตประจ้าวัน 

Introduction to polymer; the 
polymer situation and the future 
prospects;  the overall, production, the 
structure, properties and applications 
of polymer commonly used in the 
industry or which are important in 
everyday life 

รายวิชาใหม่ทางด้าน
พอลิเมอร์
อุตสาหกรรมเพื่อให้
ทราบถึง
ความกา้วหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับ        
พอลิเมอร์
อุตสาหกรรม 

4414301 กาวและการติดประสาน 2(2-0-4)  
Adhesives and Adhesion

 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4401106 เทคโนโลยีน้ ายาง 
หลักการยดึเกาะระหว่างสาร สมบตัิ

4424302    กาวและการติดประสาน         3(3-0-6)  
Adhesives and Adhesion

 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4412101 เทคโนโลยีน้ ายาง 
หลั กก า รของกา รติ ดประส าน 

เปลี่ยนรหัสวิช 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาทั้งหมด 
เพื่อให้เนื้อหา
ครอบคลมุสามารถ
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และลักษณะผิวของสาร ทฤษฎีการติดประสาน
กาวชนิดต่าง ๆ  สูตรและสารที่ใช้ในการท้ากาว 

ฟังก์ ชันของกาว สมบัติและโครงสร้างผิว 
ทฤษฎีการติดประสาน ความสามารถในการ
เปียกและแรงตึงผิว การวัดแรงตึงผิว การปรับ
สภาพผิว การทดสอบการติดประสาร การ
ตรวจวิเคราะห์สภาพผิว การออกแบบจุดเช่ือม
ติดกาว ชนิด สมบัติ และกลไกในการเกิด
พันธะ สูตรของกาว การเกิดพันธะยางกับ
โลหะ การเกิดพันธะยางกับสิ่งทอ 

Principles of adhesion; 
function of adhesive; property and 
surface structure; adhesion theory; 
wettability and surface tension; surface 
tension measurement; surface 
treatment; adhesion testing; surface 
characterization; designing adhesive 
joint; type, property and bonding 
mechanism; formulation of adhesives; 
rubber-to-metal bonding; rubber-to-
textile bonding 

สอนและน้าความรูไ้ป
ใช้งานได้ 

4413205 เทคโนโลยีพลาสติก       2(2-0-4) 
 Plastic Technology 

ช นิ ด แ ล ะ ส ม บั ติ ข อ ง พ ล า ส ติ ก 
พลาสติกชีวภาพ พลาสติกวิศวกรรม การใช้
สารเคมีผสมในพลาสติก การแปรรูปพลาสติก 
ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและสมบัติ
ทางกายภาพ การใช้งานของพลาสติก 

 ยกเลิกรายวิชาโดย
น้าเอาเนื้อหาบางส่วน
ไปเพิ่มในรายวิชา
โนโลยีพอลิเมอร ์

4413401 สมบัติของสสารและรโีอโลยี 
                                          3(2-3-6) 

Properties of Matter and  
Rheology 
โครงสร้างอะตอมกับสมบัติทาง

ฟิสิกส์ของวัสดุ แรงระหว่างอะตอมและโมเลกุล 
โครงสร้างของของแข็ง และโครงสร้างของพอลิ

  ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากเนื้อหาใน
รายวิชาสมบตัิของ
สสารและรีโอโลยมีี
ความเฉพาะมาก
เกินไปสา้หรับ
นักศึกษาระดับ
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เมอร์ผิวและปรากฏการณ์ผิว ขนาดอนุภาค 
และลักษณะการจัดตัวของอนุภาค  สมบัติทาง
กลของวัตถุ  สมบัติทางวิสโคอีลาสติก ความ
หนืดและของไหลประเภทนิวโตเนียนและนอน
นิวโตเนียน หลักการวัดการไหลและวิสโค
มิเตอร์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความหนืดและ
การ ไหล  ให้ ฝึ กปฏิ บั ติ โ ดยสอดคล้องกั บ
ค้าอธิบายรายวิชา 

ปริญญาตร ี

4414102  ยางเชิงประกอบ          2(2-0-4)                      
Rubber Composites 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4401103  ยางสังเคราะห์ 
ประวัติวัสดุส้าหรับการท้ายางเชิง

ประกอบ เคมีและฟิสิกส์ของการยึดระหว่างผิว
ของวัสดุ ความสัมพันธ์กับสมบัติทางเชิงกลของ
ยางเชิงประกอบ การท้ายางเชิงประกอบ และ
การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เทคโนโลยีใหม่
ส้าหรับยางเชิงประกอบ 

 เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ยกเลิกรายวิชาโดย
น้าเอาเนื้อหารายวิชา
ยางเชิงประกอบไป
รวมกับเนื้อหาวิชา 
พอลิเมอรผ์สมและ
เชิงประกอบ 

4414103  ยางผสม         2(2-0-4)                                     
Rubber Blends 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  
4401103  ยางสังเคราะห์ 
เคมีและฟิสิกส์ของการผสมยาง

มากกว่า 2 ชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็นขั้วและ Solubility parameter กับความ
เป็นเนื้อเดียวกันของยางผสม เทคนิคการผสม
ยางชนิดต่างๆ  เทคนิคการผสมยางกับพลาสตกิ 
การแยกเฟส และการปรับปรุง การใช้สารช่วย
ในการผสม สมบัติเชิงกลของยางผสมและการ
ประเมินความเข้ากันได้ของยาง 

 เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ยกเลิกรายวิชาโดย
น้าเอาเนื้อหารายวิชา
ยางผสมไปรวมกับ
เนื้อหาวิชาพอลิเมอร์
ผสมและเชิงประกอบ 

4414104  การเสื่อมสภาพของยาง               
และการท าให้คงสภาพ    2(2-0-4)  

 ยกเลิกรายวิชาโดยได้
เอาเนื้อหาบางส่วนไป
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Rubber Degradations and  
Stabilizations 
เคมีและฟิสิกส์ของการเสื่อมสภาพ

ของยาง การเสื่อมสภาพจากสภาวะต่าง ๆ  
และกลไกปฏิกิริยา เช่น ออกซิเจน โอโซน โลหะ
สารออกซิ ไดซ์  เป็นต้น การทดสอบ การ
เสื่อมสภาพของยาง การท้านายอายุการใช้งาน
ของยาง สารเคมีป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง การออกสูตรเพื่อ
หลีกเลี่ยงและป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง 

ใส่ในรายวิชาเคมยีาง 

 

4134409 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
                                                         3(2-2-5) 
          Electronics Instrumentation   

การวัด หน่วยของการวัด   ความถูกต้อง

และความแม่นย้าในการวัด  การเก็บข้อมูลในการ

หาค่าเฉลี่ย กัลวานอมิเตอร์โวลมิเตอร์  แอมมิเตอร์  

โอห์มมิเตอร์  มัลติมิเตอร์  วงจรบริดจ์การวัด

อิมพีแดนซ์ด้ วยวงจรบริดจ์   การวัดความถี่ 

ออสซิลโลสโคป  การใช้ออสซิลโลสโคป การวัดมุม

เฟส การเปลี่ยนสัญญาณ  A/D และ  D/A  การ

เปลี่ยนแรงดันเป็นความถี่   ทรานสดิวเซอร์ 

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

และการฝึกปฏิบัติ 

Measurement, unit of 
measurement, accuracy and precision of 
measurements, data collection for average 
value of measurement, galvanometer, 
voltmeter, ammeter, Ohmmeter, 
multimeter, bridge circuits, measurement of 
impedance by bridge circuit, frequency 
measurement, oscilloscope and usage,  
phase angle measurement, signal conversion 

รายวิชาใหม่เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ทาง
ฟ้าเบื้องต้น เพื่อให้
นักศึกษาสามารถ
แก้ปญัหาเฉพาะหน้า
ได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 
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of A/D and D/A, conversion of voltage and 
frequency, transducers, electronics 
instruments in industrial working, and practice 

4414302 การบริหารจัดการโรงงาน   
                                          2(2-0-4) 

Industrial Management 
กฎหมายทั่ ว ไป  และกฎหมายที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ แ ร ง ง า น  ค ว า ม ป ล อด ภั ย 
สิ่ ง แวดล้ อม  เทคนิ คกา รบริ ห า รจั ดกา ร
บุคคลากร แรงงานสัมพันธ์ เทคนิคการระดม
สมอง เทคนิคการสอนงาน การสร้างภาวะผู้น้า 
การเป็นผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาล การบริหาร
ความปลอดภัยเบื้องต้น 

 ยกเลิกรายวิชาด้าน
การบริหารจัดการ
โรงงานโดยเน้นด้าน
การจัดการคุณภาพ
และอาชีวิอนามัยและ
การจัดการความ
ปลอดภัย 

6001101 เขียนแบบวิศวกรรม    2(1-3-4) 
Engineering Drawing 
คว า ม ส้ า คัญ ขอ งก า ร เ ขี ย น แ บ บ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีใช้ เทคนิคการเขียน
ตัวเลขและตัวอักษรเรขาคณิตประยุกต์ การ
เขียนแบบ 3 มิติ ทฤษฎีการฉายภาพออโธก
ราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด 
การก้าหนดขนาดและรายละเอียดอื่นๆ แนะน้า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนแบบ 
 

6001101 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-2-5) 
Engineering Drawing 
ความส้ าคัญของการ เขี ยนแบบ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ การเขียนตัวเลข ตัวอักษร
และเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพฉาย 
การเขียนแบบภาพ 3 มิติ  การเขียนภาพ
สเก็ตร่างแบบ การเขียนภาพตัด การเขียน
ภาพประกอบ การเขียนภาพแยกช้ินส่วน การ
ก้าหนดขนาดและค่าพิกัดความเผื่อ และ
พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการเขียนแบบ 

The significance of drawing; 
instruments and application; freehand 
lettering; applied geometry; pictorical 
drawing; theory of orthographic 
projections of points, lines and planes 
freehand sketching; sectioned views; 
size description; dimensions and 
specification; introduction to computer 

เปลี่ยนรหัส  
เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาด้านการเขียน
แบบวิศวกรรม 
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aided drawings 

 6011308 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
                                         3(2-2-5) 

Production Planning and  
Control 
ศึกษาลักษณะของระบบการผลิต 

เ ท ค นิ ค ก า ร พ ย า ก ร ณ์  ก า ร ว า ง แ ผ น
กระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนความ
ต้องการสินค้า การจัดล้าดับการผลิต การ
ควบคุมการผลิตและการจัดการโครงการด้วย 
PERT/CPM 

Study of the production 
systems; forecasting technique; 
production process planning; the 
inventory control; product 
requirements planning; production 
orders; quality control and project 
management with PERT / CPM 

รายวิชาใหม่ด้านการ
วางแผนและควบคมุ
การผลิตเนื่องจากมี
ความจ้าเป็นส้าหรับ
การท้างานใน
อุตสาหกรรม 

6012102 การศึกษาการท างานใน                
งานอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 
Industrial Work Study 
หลักการและองค์ประกอบของเวลาที่

ท้างาน เทคนิคในการบันทึกข้อมูลด้วยแผนภูมิ
กระบวนการผลิต แผนภูมิการเคลื่อนที่ 
แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย 
แผนภูมิกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์
สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การเคลื่อนไหว
ของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจับเวลาโดยตรง การหาเวลามาตรฐาน การ
สุ่มงาน ระบบข้อมูลมาตรฐานและสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนในการศึกษาการท้างาน 

 

 ยกเลิกรายวิชา
การศึกษาการท้างาน
ในงานอุตสาหกรรม
และเน้นในส่วนของ
อาชีวอนามัยและการ
จัดการความปลอดภัย 
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4212201  เคมีวิเคราะห์ 1     1(0-3-2) 
Analytical Chemistry I  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4201103 เคมี 2 
บทบาทของเคมีวิเคราะห์ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ  หน่วยทางเคมี  สมดุล เคมี 
หลักการวิเคราะห์ปริมาณโดยน้้าหนัก และ
ปริมาตรวิเคราะห์โดยการไทเทรต ทฤษฎีและ
การไทเทรตของปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาการ
เกิดตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 

 ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากนักศึกษามี
ความจ้าเป็นต้องเรียน
ในส่วนของเนื้อหาเคมี
อินทรีย์และเคมี    
พอลิเมอร ์
 

4212202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 
Analytical Chemistry  
Laboratory I 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4201104 ปฏิบัติการเคมี 2  
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1  
หรือเรียนควบคู่กัน 
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับการท้า

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 รีเอเจนต์ หน่วยความ
เข้มข้นและการค้านวณ การใช้เครื่องช่ัง การใช้
เดซิเคเตอร์ การใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร เทคนิค
การกรองและการเผาตะกอน ปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ปริมาณโดยน้้าหนักและการท้าปริมาตร
วิเคราะห์โดยการไทเทรต เช่น การไทเทรตกรด-
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรต
ของปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและการ
ไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ 

 ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากนักศึกษามี
ความจ้าเป็นต้องเรียน
ในส่วนของเนื้อหา
ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์
และปฏิบตัิการเคมี 
พอลิเมอร ์
 

4203501  สเปกโทรสโกปี 
ส าหรับเคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 
Spectroscopy of Organic Chemistry 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  

 ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากได้มรีายวิชา
การวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะของ
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4212501 เคมีอินทรีย์ 2  
หลักการของอัลตรา ไว โอ เลต     

อินฟาเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
แมสสเปกโทรสโกปี และการน้าหลักการทางส
เปกโทรสโกปีมาประยุกต์ใช้หาสูตรโครงสร้าง
สารอินทรีย์ 

พอลิเมอร์และ
วิศวกรรมย้อนรอย
ของผลิตภณัฑ์ยางที่มี
เนื้อหาของ 
สเปกโทรสโกป ี

2.2 กลุม่วิชาวิทยาการจัดการ    6 หน่วยกิต 2.2 กลุม่วิชาวิทยาการจัดการ   3 หน่วยกิต  
3563110  การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

Entrepreneurship 
ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

ผู้ประกอบการที่ดี  แนวทางการจัดตั้ งการ
ด้าเนินการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของ
แนวคิด การแสวงหาโอกาส ความเสี่ยง การ
วางแผน และผลตอบแทนของการ เป็ น
ผู้ประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ผลกระทบของผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ยกเลิกรายวิชาโดยให้
นักศึกษาเรียนใน
รายวิชาการสร้าง
ธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการ 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป       3(3-0-6) 
General Economics 
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจในสังคมและ

ชีวิตประจ้าวัน เพื่อประกอบธุรกิจ  การจัดหา
และการใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต 
ต้นทุนการผลิต  ตลาด   สถาบันการ เ งิน 
นโยบายการเงินการคลังสาธารณะ การค้า การ
ลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข  

 ยกเลิกรายวิชาโดยให้
นักศึกษาเรียนใน
รายวิชาการสร้าง
ธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการ 

2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    8   หน่วยกิต  
4414501 การเตรียมฝึกประสบการณ์               

ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
                                         2(1-2-3) 

Preparations for Experience  
in Rubber and Polymer  
Technology 
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม

4424501 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
                                         2(1-2-3) 

Preparations for Experience  
in Rubber and Polymer  
Technology 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน

ปรับค้าอธิบาย
รายวิชายกเลิก
รายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน 
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ของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับอาชีพ 

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึก
ทักษะที่ท้าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงาน
คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น้าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็น
ต้น 
 Student preparation for field 
experience skill training, to be well-
prepared for work via various activities 
including employability skills training, 
institute selection, quality 
management, techniques of report 
writing and presentation, personality 
development and career qualification 
improvement and other related topics 

4414502 การฝึกประสบการณ์ทาง 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
6(320) 
Field Experience in Rubber  
and Polymer Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4424501 การเตรียมฝึก 
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยียาง 
และพอลิเมอร์ 
ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ในหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน เพื่อน้าความรู้ความสามารถรวบ
ย อ ด จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร ไ ป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

4424502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

                                      6(540) 
Field Experience in Rubber  
and Polymer Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
4424501 การเตรียมฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ               
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมใน

สถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของ
รัฐและ/หรือเอกชน ผู้ เรียนได้เรียนรู้การ
แก้ปัญหา ในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธร รมองค์ ก ร  และกา รน้ า ค ว าม รู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Collaborative job training 
between students and institutional 

ย้ายมาจากวิชา
ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 
เพิ่มจ้านวนช่ัวโมงการ
ฝึกประสบการณ์จาก 
320 ช่ัวโมง เป็น 540 
ช่ัวโมง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

personnel in government and/or 
private sectors; The students learn 
solving the problems in workplace, 
adjustment for organizational cultures 
and efficient applications of 
knowledge and skills from the whole 
curriculum for training effectively 

7000390 การเตรียมความพร้อม 
            สหกิจศึกษา                    2(90) 

Cooperative Education  
Preparation  
หลักการ แนวคิด และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน้าเสนอ การเขียนรายงาน 

7000390 การเตรียมความพร้อม 
            สหกิจศึกษา                   2(90) 

Cooperative Education  
Preparation  

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ 
และกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์     การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การน้าเสนอ การเขียนรายงาน 
 Activities to prepare student for 
cooperative education; strategy is giving 
knowledge concerning principles, 
concepts, regulations and processes of 
cooperative education; basic 
knowledge and techniques in job 
application, basic knowledge for real 
practices, communications, human 
relationship, personal development, 
quality management system in the 
workplace and techniques of 
presentation and report writing 

 

รายวิชาใหม่เพื่อให้
นักศึกษามีความ
พร้อมในการฝึก
ประสบการณ์แบบ 
สหกิจ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000490 สหกิจศึกษา                  6(640) 
Cooperative Education 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
7000390 การเตรียมความพร้อม 
สหกิจศกึษา                          

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน
ช่ัวคราว ตามโครงงานที่ ได้ รับมอบหมาย 
ตลอดจน การจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา                6(640) 
Cooperative Education 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
7000390 การเตรียมความพร้อม  
สหกิจศกึษา                          
กา รฝึ กป ฏิ บั ติ ง า น ใ นลั กษณ ะ

พนักงานช่ัวคราว สามารถจัดท้ารายงาน 
น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้า เร็จของ
โครงงานที่ ไ ด้ รับมอบหมาย เรี ยนรู้ การ
แก้ปัญหาในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธร รมองค์ ก ร  และกา รน้ า ค ว าม รู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Job training as a temporary 
employee; capabilities to write the 
report, present the progress and 
present the results and outcomes of 
the assigned project; solving the 
problems in workplace, adjustment for 
organizational cultures and efficient 
applications of knowledge and skills 
from the whole curriculum for training 
effectively 

รายวิชาใหม ่
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  
 

ข้อมูลประวัติ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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1. นายพิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Polymer science and technology), Manchester Metropolitan  
University , UK (2547) 

ปริญญาโท M.Sc. (Polymer Engineering), Manchester Metropolitan  
University , UK (2541) 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการยาง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2526) 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 31 ปี 
 
วารสารตีพิมพ์ 
Nu-mard, R. and Limpanapittayatorn, P. (2016, June 30 and July 1). The Feasibility Study  

of PET Waste as a Co-binder with HDPE for Wood Plastic Composites: Physical 
and Mechanical Properties. The International Polymer Conference of Thailand: 
PCT-6. Phathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand. 

เอกฤกษ์ พุ่มนก, อารยา กัณฐลักษณ์, รัฐพงษ์ หนูหมาด และ พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร. (2559, 15-16  
สิงหาคม). สีเพ้นท์สกรีนจากน้้ายางธรรมชาติ: อิทธิพลของสารรักษาความเสถียร สารเพ่ิมความ
หนืดและสารเพ่ิมความเหนียวติด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. ยางธรรมชาติ 
2. สารเติมแต่งส้าหรับยาง 
3. วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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2. นายพลพัฒน์ รวมเจริญ 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก        Ph.D. (Polymerization  Engineering),  
University of Leeds, UK (2547) 

ปริญญาโท        วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
 ปริญญาตรี        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
                      เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2535) 
 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 12 ปี 
 
วารสารตีพิมพ์  (เฉพาะ ปี 2012-ปัจจุบัน) 
Ruamcharoen, P., Phetphaisit C. W., Ruamcharoen, J., Bumee, R., Niyomdecha, B. and  

Nillawat, S. (2012), The Chemical Modification of Waste PET and its Application for 
a Wood-polymer Composite Binder Advanced Material Research,488-489, 648-653 

Ruamcharoen, J., Chotsuwan, S. and Ruamcharoen, P. (2012), Tensile Properties and  
Morphology of Natural Rubber- Kaolinite Organoclay Composites Advanced 
Material Research vol.488-489, 701.   

Phetphaisit, C. W., Bumee, R., Namahoot, J., Ruamcharoen, J. and Ruamcharoen, P.  
(2013), Polyurethane polyester elastomer: Innovative environmental friendly 
wood adhesive from modified PETs and hydroxyl liquid natural rubber polyols. 
International adhesion and adhesives, 41, 127-131. 

Ruamcharoen, P. and Ruamcharoen, J. (2013). Mathematical Modelling of Urea- 
formaldehyde Polymerization Advanced Materials Research. 701, 337-341. 

Ruamcharoen, J., Ratana, T. and Ruamcharoen, P. (2014) Bentonite as a Reinforcing and  
Compatiblizing Filler for Natural Rubber and Polystyrene Blends in Latex Stage, 
Polymer Engineering and Science, 54(6), 1436-1443. 

Phetphaisit, C. W., Namahoot, J., Saengkiettiyut, K., Ruamcharoen, J. and Ruamcharoen P.  
(2015), Green metal organic coating from recycled PETs and modified natural 
rubber for the automobile industry, Progress in Organic Coatings,  86, 181-189. 
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Proceedings 
Ruamcharoen, J.,  keawkhong, W., Tulyapitak, T. and Ruamcharoen, P. (2012, January 11- 

13). Characterization and properties of hydrogenated natural rubber for the 
replacement of synthetic rubber, Pure and Applied Chemistry International 
Conference, Chiangmai. 

Ruamcharoen, P. And Ruamcharoen, J. (2015, June 17-19). Effect of Fiber Treatment of  
oil Palm Mesocarp Fiber on the Properties of Wood Composites, Proceeding  
International Polymer Conference of Thailand, Bangkok. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. เคมีพอลิเมอร ์
2. ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ 
3. ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 
4. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
5. เคมียาง 
6. ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
7. วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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3. นายวัชรินทร์ สายน้ าใส 
 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(2545) 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2535) 
 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 25 ปี 
 
วารสารตีพิมพ์ 
Sainumsai, W. (2015, October 15-16). Effect of Crosslink Density on Strength and Strain- 

induced Crystallization of Sulphur-vulcanized Natural Rubber. The Second Asia 
Pacific Rubber Conference (APRC) 2015. Duangjitt Resort & Spa, Patong beach, 
Phuket, Thailand. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 
2. ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 
3. การทดสอบยางทางฟิสิกส์ 
4. กระบวนการแปรรูปยาง 
5. สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
6. วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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4. นายเอกฤกษ์ พุ่มนก 
 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542) 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537) 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 24 ปี 
 
วารสารตีพิมพ์ 
เอกฤกษ์ พุ่มนก, อารยา กัณฐลักษณ์, รัฐพงษ์ หนูหมาด และ พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร. (2559, 15-1 

สิงหาคม). สีเพ้นท์สกรีนจากน้้ายางธรรมชาติ: อิทธิพลของสารรักษาความเสถียร สารเพ่ิมความ
หนืดและสารเพ่ิมความเหนียวติด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. กระบวนการแปรรูปยาง 
2. ยางสังเคราะห์ 
3. วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
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5. นายรัฐพงษ์ หนูหมาด 
 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์), 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552) 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(2549) 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี 
 
วารสารตีพิมพ์ 
Nu-mard, R. and Limpanapittayatorn, P. (2016, June 30 and July 1). The Feasibility Study  

of PET Waste as a Co-binder with HDPE for Wood Plastic Composites: Physical 
and Mechanical Properties. The International Polymer Conference of Thailand: 
PCT-6. Phathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand. 

เอกฤกษ์ พุ่มนก, อารยา กัณฐลักษณ์, รัฐพงษ์ หนูหมาด และ พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร. (2559, 15-16  
สิงหาคม). สีเพ้นท์สกรีนจากน้้ายางธรรมชาติ: อิทธิพลของสารรักษาความเสถียร สารเพ่ิมความ
หนืดและสารเพ่ิมความเหนียวติด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. วิเคราะห์การคิด 
2. เรียนรู้คุณธรรมน้าชีวิตพอเพียง 
3. เทคโนโลยีน้้ายาง 
4. เคมีเชิงฟิสิกส์ส้าหรับพอลิเมอร์ 
5. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 

 
 
 


