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1.

ภาษาไทย : วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์
ภาษาองักฤษ : Master of Science Program in Polymer Science and Technology

2. และสาขาวิชา
ภาษาไทย : วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร)์

: วท.ม. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร)์
ภาษาองักฤษ : Master of Science (Polymer Science and Technology)

: M.Sc. (Polymer Science and Technology)
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-
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36 หน่วยกติ

5. รปูแบบของหลกัสูตร
5.1 รปูแบบ

หลกัสตูรปรญิญาโท
5.2

หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ โดยมเีอกสารและตําราในรายวชิาของหลกัสตูรเป็นภาษาองักฤษ
5.3 การรบัเข้าศึกษา

นกัศกึษาต่างชาติ
5.4

เป็นหลกัสตูรของคณะวทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว
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10.
ภาควชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยวีสัดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตหาดใหญ่

11. ร
11.1 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่าง
การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ในประเทศ หากมีคว

บุคลากร แข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมไทย
ส่งผล

มหาบณัฑติ นอกจากจะคํานึงถึงความรูด้้านวชิาการแล้ว
จําเ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
อโอกาสดงักล่าว

11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม
การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) นอกจากจะส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิแลว้ยงัส่งผลดา้นสงัคม

จงึมี
ความสําคั และต่างวัฒนธรรม จําเป็นต้องอาศัยทักษะ

ถงึการพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
คุณธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความ

มคีวามสงบสุข
การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ จําเป็นจะต้องมี

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ องกบัพนัธกิจของสถาบนั
12.1 การพฒันาหลกัสูตร

ถงึแม้หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 ได้ครอบคลุมคุณภาพของมหาบณัฑติในด้าน 5 (1) ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ และ (5) ด้านทกัษะ

และความรูส้มยัใหม่ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์
สากล รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวชิาวิทยานิพนธ์ พฒันากระบวนการเรยีน
การสอน มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่

มหาบณัฑติใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนักบัชาวต่างประเทศได้ มหาบณัฑติควรมี
ความรู้ความเข้ ทกัษะต่างๆ

12.2 ข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพันธกิจ

ปญัญา คุณธรรม
สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่มหาบัณฑิต จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกต่อพันธกิจของ
มหาวทิยาลยั จงึทาํใหห้ลกัสตูรเน้นการพฒันามหาบณัฑติใหม้คีวาม
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ในการวเิคราะหส์งัเคราะหข์อ้มลูต่างๆ มจีรรยาบรรณ ตระหนกัถงึจรยิธรรม คุณธรรมในวชิาชพี และการอยู่ร่
ในสงัคม

13. ความสมัพนัธ์ (ถ้ามี) ดสอนในคณะ/
13.1 กลุ่มวิชา/ /ภาควิชา/

ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/ /

ไม่มี
13.3 การบริหารจดัการ

1) านงานกบัภาควชิา อาจารยผ์ูส้อนและ
นกัศกึษาในการพจิารณารายวชิา การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผล

2) มอบหมายอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
เป้าหมายรายวชิา

3) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้
ผลการเรยีนรู้
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2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร
1.1 ปรชัญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลเิมอร์
มีทักษะในการวิจัยและพฒันา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ

1.2 ความสาํคญั

น สารเคลอืบ
ผวิ กาว เสน้ใย
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ
ชวีติประจําวนั หรอืผลติภณัฑ์ใช้เฉพาะทาง เป็นต้น การนําพลาสติกและพลาสตกิเชงิประกอบมาทดแทนการใชว้สัดุ

ใช้พอลเิมอร์

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลติมหา
กลุ่ม 10 อนัดบัแรก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์

ยางพารา เมด็พลาสตกิ เคมภีณัฑ ์และผลติภณัฑย์าง เป็นต้น
การพฒันาเศรษฐกจิ และความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ เปิดสอน
2546 เป็นต้นมา โดยเป็นนโยบาย
มหาบณัฑติ ไปแลว้ ไดท้าํงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกจิสว่นตวั อาจารยแ์ละนกัวจิยัใน
หน่วยงานของรฐั คณาจารย์มงีานวจิยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอกของภาครฐัและ

ทําวจิยัร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม การจดัการเรยีนการสอน
มุ่งเน้นให้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ และมกีารปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรให้มคีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์ของประเทศ

1.3 วตัถปุระสงค์
1. คโนโลยพีอลเิมอร์
2. มหา ดา้นพอลเิมอร์
3. มหา รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการคิดและแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณ

มีทักษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม

4. มสีว่นร่วมในการสรา้งงานวจิยั ความต้องการของ
ประเทศ

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ
คาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายในรอบการศกึษา (5 ปี)
แผนการพฒันา/ กลยุทธ์ หลกัฐาน/

1) สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ป็น active learning

1. 1. าจารยใ์นการ
2. จดัการเรยีนการสอนแบบ active
3. learning

1.
อาจารย์
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2.
ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ และ

ผูส้อนจาก best practice การเรยีน
การสอนแบบ active learning

3. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนแบบ active learning

4. กาํหนดกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและ
พฒันาการของผูเ้รยีนในแผน
การจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา

2. จกรรม

การเรยีนการสอนแบบ active
learning

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
การเรยีนการสอนแบบ active
learning

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ
การเรยีนการสอนแบบ active
learning

5.
การจดัการเรยีนการสอนแบบ
active learning

6.

พฒันาการของนกัศกึษา

2)
แก่นกัศกึษาไทย

1. กาํหนดใหน้กัศกึษาเรยีนรู้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเองผ่าน
โปรแกรม Tell Me More ของ
มหาวทิยาลยั

2. 2. กาํหนดใหน้กัศกึษามกีารรายงาน
ความกา้วหน้าวทิยานิพนธต่์อ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
เป็นภาษาองักฤษ

3. กาํหนดใหน้กัศกึษามกีารรายงาน
ความกา้วหน้าวทิยานิพนธแ์ก่

วทิยานิพนธเ์ป็น
ภาษาองักฤษ อย่างน้อยเดอืนละ
1

4. กาํหนดใหน้กัศกึษาจดัทาํรายงาน
ความกา้วหน้าวทิยานิพนธแ์ละ
power point presentation เป็น
ภาษาองักฤษ

ผลการพฒันาทุกทกัษะของ
นกัศกึษาทุกภาคการศกึษา โดยวดั
จากระดบัคะแนนของโปรแกรม
Tell Me More
ดว้ยตนเอง
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3 ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร

1. ระบบการจดัการศึกษา
1.1 ระบบ

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ข้อกํ าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ภาคผนวก 6)

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น
ไม่มภีาคฤดรูอ้น

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มกีารเทยีบเคยีงหน่วยกติ

2. การดาํเนินการหลกัสูตร
2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน

วนั-เวลาราชการ  ปกติ

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1

1.
3.00 หรอื

2. เป็นผู้สําเร็จกา
3.00 หรอื

3.

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอรม์าไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2

1.
2.50 หรอื

2.
2.50 หรอื

3.
ข้องกับ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอรม์าไม่น้อยกว่า 3 ปี

ศกึษาตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1 สาํเรจ็การศกึษาจากสาขาวทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์
โดยตรง จงึมี

2.3.2 ภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ภาษาองักฤษ และการนําเสนองานเป็นภาษาองักฤษ
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2.4 กลยุทธ์ ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กาํหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน จาํนวน 3-6 หน่วยกติ ใน

กบัเคมพีอลเิมอรแ์ละพอลเิมอรฟิ์สกิส์
2.4.2 กําหนดให้นักศกึษาเรียนภาษาองักฤษ มเติมและใช้โปรแกรม Tell me more ในการศกึษา

ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี

2.5.1 แผนการรบันกัศกึษาและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี

จาํนวนนกัศกึษา
จาํนวนนกัศกึษาแต่ละปีการศกึษา

2559 2560 2561 2562 2563
1 10 10 15 15 20
2 - 10 10 15 15

รวม 10 20 25 30 35
คาดว่าจะจบการศกึษา - - 10 10 15

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยพีอลเิมอร์

2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วยบาท)
รายละเอยีดรายรบั 2559 2560 2561 2562 2563

ค่าบาํรุงการศกึษา 236,000 472,000 590,000 708,000 826,000
ค่าลงทะเบยีน 324,000 648,000 810,000 972,000 1,134,000
เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 350,000 700,000 875,000 1,050,000 1,225,000

รวมรายรบั 910,000 1,820,000 2,275,000 2,730,000 3,185,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงนิ 2559 2560 2561 2562 2563

ก. งบดาํเนินการ
1. ค่าใชจ้่ายบุคลากร 2,433,675 2,579,696 2,734,477 2,898,546 3,072,459
2. ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน (ไม่รวม 3) 411,364 822,728 1,028,410 1,234,092 1,439,774
3. ทุนการศกึษา - - - - -
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 236,000 472,000 590,000 708,000 826,000

รวม (ก) 3,081,039 3,874,424 4,352,887 4,840,638 5,338,233
ข.งบลงทุน
ค่าครุภณัฑ์ 1,171,636 1,230,218 1,291,729 1,356,315 1,424,131

รวม (ข) 1,171,636 1,230,218 1,291,729 1,356,315 1,424,131
รวม (ก) + (ข) 4,252,675 5,104,642 5,644,616 6,196,953 6,762,364
จาํนวนนกัศกึษา 10 20 25 30 35
ค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษา 425,268 255,232 225,785 206,565 193,210

หมายเหตุ ค่าครุภณัฑ ์เป็นการคดิคาํนวณตามอายุการใชง้าน ( )
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศกึษาเป็น และเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์่าดว้ยการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา (ภาคผนวก 6)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี)

เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ภาคผนวก 6)

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน
3.1 หลกัสูตร

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ
3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร
แผน  ก  แบบ ก 1 36 หน่วยกติ

- วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกติ

- หมวดวชิาบงัคบั 13 หน่วยกติ
- หมวดวชิาเลอืก 5 หน่วยกติ
- วทิยานิพนธ์ 18 หน่วยกติ

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชา
หมวดวชิาบงัคบั จาํนวน 13 หน่วยกติ
342-501 การสงัเคราะหพ์อลเิมอร์

Polymer Synthesis
3(3-0-6)

342-502 ฟิสกิสพ์อลเิมอร์
Polymer Physics

3(3-0-6)

342-503 การหาลกัษณะเฉพาะของพอลเิมอร์
Polymer Characterization

3(3-0-6)

342-504 ปฏบิตักิารการสงัเคราะหแ์ละการหาลกัษณะเฉพาะของพอลเิมอร์
Polymer Synthesis and Characterization Laboratory

1(0-3-0)

342-505 ปพอลเิมอร์
Polymer Processing

2(2-0-4)

342-541 สมัมนา 1
Seminar I

1(0-2-1)

342-542* สมัมนา 2
Seminar II

1(0-2-1)

หมวดวชิาเลอืก จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ
342-511 อลีาสโตเมอร์

Introduction to Elastomers
2(2-0-4)

342-512 การหาลกัษณะเฉพาะและการทดสอบยาง
Rubber Characterization and Testing

2(2-0-4)

* เป็นรายวชิาบงัคบัเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ
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342-513 วศิวกรรมยาง
Rubber Engineering

2(2-0-4)

342-514 สารเคมแีละสารเตมิแต่งสาํหรบัยางและพลาสตกิ
Chemicals and Additives for Rubber and Plastic

2(2-0-4)

342-515 การปรบัปรุงสมบตัยิางธรรมชาติ
Improvement in Properties of Natural Rubber

2(2-0-4)

342-521 สมบตัเิชงิกายภาพของพอลเิมอร์
Physical Properties of Polymers

2(2-0-4)

342-522 เทคโนโลยพีอลเิมอร์
Polymer Technology

2(2-0-4)

342-523 พลาสตกิชวีภาพ
Bioplastics

2(2-0-4)

342-531 พอลเิมอรค์อลลอยดแ์ละการประยุกตใ์ชง้าน
Polymer Colloids and Applications

2(2-0-4)

342-532
Polymer Degradation and Stabilization

2(2-0-4)

342-533 พอลเิมอรผ์สมและพอลเิมอรค์อมโพสทิ
Polymer Blends and Polymer Composites

2(2-0-4)

342-534

342-535

342-536

342-551

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอรก์บัการประยุกตใ์ชใ้นดา้น

Polymer Science in Cosmetic and Biomedical Applications
วสัดุเซลลโูลส : การแปรรปูและสมบตัิ
Cellulosic Materials: Manufacturing and Properties
การดดัแปรพลาสตกิและการประยุกตใ์ชง้าน
Modification of Plastics and Their Applications
หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 1
Special Topics in Polymer Science and Technology I

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

342-552 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 2
Special Topics in Polymer Science and Technology II

2(2-0-4)

342-553 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 3
Special Topics in Polymer Science and Technology III

2(2-0-4)

342-554 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 4
Special Topics in Polymer Science and Technology IV

2(2-0-4)

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ หรอืใน

วทิยานิพนธ์
342-691 วทิยานิพนธ์

Thesis
36(0-108-0)

342-692 วทิยานิพนธ์
Thesis

18(0-54-0)
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3.1.3.2 ความหมายของรหสัวิชา
รหสัวชิา หมายถงึ หมาย 6 ตวั

เลข 3 ตวัแรก (342) หมายถงึรหสัของสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์
4 หมายถงึ รหสัประจาํระดบัการศกึษา โดยเลข 5 คอืรายวชิาในระดบัปรญิญาโท

เลขตั 5 หมายถงึ กลุ่มวชิาของหลกัสตูร แบ่งออกเป็น
0 ไดแ้ก่ รายวชิาบงัคบั
1 ไดแ้ก่ รายวชิาเลอืกดา้นยางและอลิาสโตเมอร์
2 ไดแ้ก่ รายวชิาเลอืกดา้นพลาสตกิ
3 ไดแ้ก่ ๆ ไป
4 ไดแ้ก่ รายวชิาสมัมนา
5 ไดแ้ก่ รายวชิาหวัขอ้พเิศษ
6 หมายถงึ ลาํดบั รายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา

รหสัวชิา 342-691 คอื วทิยานิพนธ์ สาํหรบัแผน ก แบบ ก1
รหสัวชิา 342-692 คอื วทิยานิพนธ์ สาํหรบัแผน ก แบบ ก2

3.1.3.3 ความหมายของจาํนวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4)
1 (3) หมายถงึ  จาํนวนหน่วยกติรวม
2 (2) บรรยายต่อสปัดาห์
3 (3)
4 (4) หมายถงึ

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก1

ปีการศกึษา/ภาคการศกึษา
1 1 342-691 Thesis 9 หน่วยกติ

รวม 9 หน่วยกติ
1 2 342-691 Thesis                                              9 หน่วยกติ

342-541 Seminar I 1 หน่วยกติ

รวม 9 หน่วยกติ
2 1 342-691 Thesis                                              9 หน่วยกติ

342-542 Seminar II 1 หน่วยกติ

รวม 9 หน่วยกติ
2 2 342-691 Thesis                                              9 หน่วยกติ

รวม 9 หน่วยกติ
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ

หมายเหตุ ลงทะเบยีนเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ

นกัศกึษาอาจตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา ปฏบิตังิานวจิยัแบบไม่นบัหน่วยกติ
(audit) ษาวทิยานิพนธ์
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3.1.4.2 หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2

ปีการศกึษา/ภาคการศกึษา หน่วยกติ
1 1

342-501 Polymer Synthesis
342-502   Polymer Physics
342-503   Polymer Characterization
342-504   Polymer Synthesis and Characterization Laboratory
342-505 Polymer Processing

รวม

3
3
3
1
2
12

1 2
342-692   Thesis
342-541   Seminar I

วชิาเลอืก
รวม

2
1
5
8

2 1
342-692 Thesis
342-542   Seminar II

รวม

9
1

9
2 2

342-692   Thesis
รวม

7
7

รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36
หมายเหตุ ลงทะเบยีนเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ

นักศกึษาอาจต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา เรยีนและหรอืการปฏบิตังิานวจิยั
แบบไม่นบัหน่วยกติ (audit)

3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา
342-501 การสงัเคราะหพ์อลเิมอร์ 3(3-0-6)

Polymer Synthesis
เคมอีนิทรยีข์องพอลเิมอร ์โครงสรา้งพอลเิมอร์ จลนพลศาสตร์และกลไกของการเตรยีมพอลเิมอร ์ทฤษฎขีอง

การเตรยีมพอลเิมอร์ พอลเิมอไรเซชนัโดย
การใชต้วัเร่งปฏกิริยิาชนิดโลหะแทรนซชินั พอลเิมอไรเซชนัแบบอนุมูลโดยการถ่ายเทอะตอม (เอทอีารพ์)ี พอลเิมอไร-
เซชนัแบบถ่ายเทโมเลกุลโดยการเตมิ สว่นโมเลกุล (ราฟต)์ และคลกิพอลเิมอไรเซชนั

Organic chemistry of polymers; polymer structure; kinetics and mechanisms of polymerization;
preparation of addition and condensation polymers; theory of step-growth polymerization, radical
polymerization, ionic polymerization, ring-opening polymerization; polymerization by transition metal catalysts;
atom-transfer radical polymerization (ATRP); reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT)
polymerization; click polymerization



13

342-502 ฟิสกิสพ์อลเิมอร์ 3(3-0-6)
Polymer Physics

ฟิสกิสข์องพอลเิมอร์อสณัฐานและพอลเิมอร์สณัฐาน ปรากฏการณ์กลาสแทรนซชินั จลนศาสตรข์องการแยก
เฟส อุณหพลศาสตรแ์ละจลนศาสตรก์ารเกดิผลกึ ฟิสกิสข์องผลกึ การพจิารณาผลกึ การจดัเรยีงตวัของโมเลกุลอสณัฐาน
สมบตัยิดืหยุ่นของยาง

Physics of amorphous and crystalline polymers; glass transition phenomena; phase separation
kinetics; crystallization thermodynamics and kinetics; physics of polymer crystals; determination of crystalline;
amorphous chain orientation; elastic properties of rubbery materials

342-503 การหาลกัษณะเฉพาะของพอลเิมอร์ 3(3-0-6)
Polymer Characterization

ของพอลิเมอร์ การวเิคราะห์หมู่ปลาย สมบตัิคอลลเิกทิฟ การกระเจงิแสงแบบสถิต การวดั
ความหนืดแบบแคพลิลารี โครมาโทรกราฟีแบบซมึผ่านเจล สเปกโตรสโกปี (MALDI, NMR และ IR) ดฟิเฟอเรนเชยีล
สแกนนิงแคลอรเิมตรี เทอร์โมกราวเิมตรกิแอนนาไลเซอร์ ไดนามกิแมคคานิคอลเทอมอลแอนนาไลเซอร์ การกระเจงิ
ดว้ยรงัสเีอก็ซ ์กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน การวเิคราะหห์มู่ฟงักช์ั วธิกีารวเิคราะหใ์หม่ๆ

Molecular weight of polymer; end group analysis; colligative properties; static light scattering; capillary
viscometry; gel permeation chromatography; spectroscopy (MALDI, NMR and IR), differential scanning
calorimetry, thermogravimetric analysis, dynamic mechanical thermal analysis, X-ray diffraction, and electron
microscopy; investigating functional group on polymer surface; other new methods for investigation of
polymers

342-504 ปฏบิตักิารการสงัเคราะหแ์ละการหาลกัษณะเฉพาะของพอลเิมอร์ 1(0-3-0)
Polymer Synthesis and Characterization Laboratory

ปฏบิตักิารการสงัเคราะหแ์ละการวเิคราะหค์ุณลกัษณะของพอลเิมอร์ วธิกีารเตรยีมพอลเิมอรแ์บบต่างๆ ไดแ้ก่
วธิกีารแบบบลัค์ แบบสารละลาย แบบสารแขวนลอย และแบบอมิลัชนั การวเิคราะห์คุณลกัษณะได้แก่ การทดสอบ

(การละลาย ความหนาแน่น)
าเรดสเปค

การกระเจงิดว้ยรงัสเีอก็ซ์
การวเิคราะหส์ณัฐานวทิยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน

Experiments in synthesis and characterization of polymers; polymerization including bulk, solution,
suspension, and emulsion polymerization; characterization methods including preliminary tests (solubility,
density), dilute solution viscometry, gel permeation chromatography, spectroscopy (NMR and IR), differential
scanning calorimetry, elemental analysis (CHNOS analyzer), thermogravimetric analysis, dynamic mechanical
thermal analysis, X-ray diffraction, electron microscopy

342-505 2(2-0-4)
Polymer Processing

ลาสติกและยาง กระบวนการผสม กระบวนการอดัรีด
การฉีด และยาง
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Physical basis related to plastic and rubber processing; mixing process; extrusion-based processes;
injection molding; blow molding; calendaring; compression molding; other polymer processing techniques for
plastic and rubber

342-511 2(2-0-4)
Introduction to Elastomers

(อิลาสโตเมอร์) การเตรียมอิลาส-
โตเมอร์สงัเคราะห์ วธิกีารพอลเิมอไรเซซนั โครงสร้างและสมบตัขิองอิลาสโตเมอร์ โครงสร้างทางเคมแีละสมบตัิของ
ยางธรรมชาติ การออกสตูรอลิาสโตเมอร์ เทอรโ์มพลาสตกิอลิาสโตเมอร์

An introduction to the science and technology of elastomeric materials; the preparation of synthetic
elastomers; polymerization methods; elastomer structure and properties; chemical structure and properties of
natural rubber; elastomer formulations; thermoplastic elastomers; and basic production of elastomeric
products

342-512 การหาลกัษณะเฉพาะและการทดสอบยาง 2(2-0-4)
Rubber Characterization and Testing

การหาลกัษณะของยางดบิ เช่น
คอมปาวด ์เช่น การวลัคาไนซ ์สมบตักิระแสวทิยา การทดสอบสมบตัทิางกายภาพของยาง วลัคาไนซแ์ลว้ เช่น ความ
หนาแน่น ความฝืด การสกึหรอ ความตา้นทานการขดัถู ความตา้นการแตกหกัแบบงอ ความแขง็ การกระเดง้ตวั การคนื

Characterization of raw rubber (e.g. rheological properties, Mooney viscosity, plasticity, retention
index), rubber compounds (e.g. vulcanization, rheological properties); testing of physical properties of rubber
vulcanizates (e.g. density, friction, wear, abrasion resistance, flex cracking, hardness, resilience, tensile
properties, compression set, aging resistance, damping properties, resistance to solvents and oils)

342-513 วศิวกรรมยาง 2(2-0-4)
Rubber Engineering

ภาพรวมของการผลติผลติภณัฑย์าง สมบตัเิชงิกลของยาง หลกัการออกแบบผลติภณัฑย์าง วธิกีารวเิคราะห์
พฤตกิรรมการยดืหยุ่นและกลไกการแตกหกั/การเสยีหาย สมบตัขิองยาง เช่น สมบตัเิชงิกล สมบตัเิชงิฟิสกิส ์สมบตัทิาง
เคม ีสมบตัทิางไฟฟ้า สมบตัทิางความรอ้น สมบตัวิสิโคอลิาสตกิ

Perspective in rubber manufacturing; mechanical properties of rubbers; principles of design of
rubbery products; analytical treatments of elastic behavior and failure mechanisms; properties of rubbers i.e.
mechanical properties, physical properties, chemical properties, electrical properties, thermal properties,
viscoelastic properties

342-514 สารเคมแีละสารเตมิแต่งสาํหรบัยางและพลาสตกิ 2(2-0-4)
Chemicals and Additives for Rubber and Plastic

สารวลัคาไนซ์ สารตัวเร่ง สารหน่วง สารกระตุ้น สารแอนตีออกซิแดนท์ สารแอนตีโอโซแนนท์  เขม่าดํา
สาํหรบัพลาสตกิ

Vulcanizing agents; accelerators; retarders; activators; antioxidants; antiozonants; carbon black;
processing aids; other additives for plastic
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342-515 การปรบัปรุงสมบตัยิางธรรมชาติ 2(2-0-4)
Improvement in Properties of Natural Rubber

การปรบัปรุงสมบตัขิองยางธรรมชาตโิดยการดดัแปรทางเคม ีเช่น ปฏกิริยิาไซไคลเซชนั ปฏกิริยิาการกราฟต์
ปฏกิริยิาฮาโลจเินชนั และ ปฏกิริยิาอพิอกซเิดชัน การดดัแปรด้วยการเตมิสารเคมี
การดดัแปรดว้ยการเสรมิแรงจากเสน้ใยธรรมชาตหิรอืเสน้ใยสงัเคราะห์

Improvement of properties of natural rubber by the chemical modification such as cyclization, grafting,
hydrogenation and epoxidization reaction as well as other reactions; modification by additions of rubber
additives; modification by reinforcement with natural or synthetic fibers

342-521 สมบตัเิชงิกายภาพของพอลเิมอร์ 2(2-0-4)
Physical Properties of Polymers

เทคนิคการทํานายสมบัติเชิงวิศวกรรมและเชิงกายภาพของพอลิเมอร์จากโครงสร้างโมเลกุล สมบัติ

Techniques for predicting the engineering and physical properties of polymers from their molecular
structures; physical and mechanical properties of polymers as related to polymer structure and composition;
viscoelastic behavior; yielding and fracture behavior including irreversible deformation processes

342-522 เทคโนโลยพีอลเิมอร์ 2(2-0-4)
Polymer Technology

เทคโนโลยพีอลเิมอร์ดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยพีลาสติก เทคโนโลยเีสน้ใย เทคโนโลยสีแีละสารเคลอืบ และ
เทคโนโลยสีารประสาน พอลเิมอรน์าโนคอมโพสทิ พอลเิมอรนํ์าไฟฟ้า พอลเิมอรย์่อยสลายไดท้างชวีภาพ สารเตมิแต่ง
พลาสตกิ มาตรฐานผลติภณัฑแ์ละมาตรฐานการทดสอบ การบรหิารจดัการการผลติ

Polymer technology, plastic technology, fiber technology, paint and coating technology and adhesive
technology; polymer nanocomposites; conducting polymers; biodegradation polymers; plastic additives;
standard of products and test methods; production management

342-523 พลาสตกิชวีภาพ 2(2-0-4)
Bioplastics

การจําแนก
ชวีภาพ การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยสีเีขยีว เทคโนโลยนิีเวศน์ ผลติภณัฑฉ์ลากสเีขยีว /

Classification of bioplastics derived from petroleum-based and bio-based polymers; synthesis of
bioplastics; applications, properties; testing of biodegradability; degradation of bioplastics; green technology;
eco-technology; green labeled products; environment protection; laws or rules related to environmental
concern
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342-531 พอลเิมอรค์อลลอยดแ์ละการประยุกตใ์ชง้าน 2(2-0-4)
Polymer Colloids and Applications

การเตรยีมคอลลอยด ์การตรวจสอบพอลเิมอรค์อลลอยด์ กระแสวทิยาของพอลเิมอรค์อลลอยด ์กลไกการเกดิ
ฟิลม์ของพอลเิมอรค์อลลอยด์ การประยุกตใ์ชง้านพอลเิมอรค์อลลอยดส์าํหรบัอุตสาหกรรม

Colloids preparation; characterization of polymer colloid; rheology of polymer colloids; mechanism of
film formation for polymer colloids; industrial application of colloids

342-532 2(2-0-4)
Polymer Degradation and Stabilization

โครง
บางชนิด

Polymer structure and stability; type of degradation; mechanical, chemical and thermal degradation;
control and prevention of polymer degradation; degradation of specific polymers; experimental techniques for
determination of polymer degradation

342-533 พอลเิมอรผ์สมและพอลเิมอรค์อมโพสทิ 2(2-0-4)
Polymer Blends and Polymer Composites

ชนิดของพอลเิมอรผ์สม การเตรยีมพอลเิมอรผ์สม ความเขา้กนัไดร้ะดบัโมเลกุล  ความเขา้กนัไดร้ะดบัเชงิกล
ามเขา้กนัได้ พลาสติกเสรมิความเหนียวด้วยยาง ชนิดของพอลเิมอร์

คอมโพสทิ วธิกีารเตรยีมพอลเิมอรค์อมโพสทิ ชนิดของสารเสรมิแรง สมบตัเิชงิกลของพอลเิมอรค์อมโพสทิ
Types of polymer blends, polymer blends preparation; miscibility; compatibility; determination of

miscibility and compatibility; enhancement of miscibility and compatibility; compatibilization; rubber toughened
plastics; rubber/rubber blends; types of polymer composites; preparation of polymer composites; types of
reforcing agents; mechanical properties of polymer composites

342-534 วทิยาศาสตรพ์อลเิมอรก์บัการประยุกตใ์ 2(2-0-4)
Polymer Science in Cosmetic and Biomedical Applications

และ มพนัธ์กบัโครงสร้างและองค์ประกอบของพอลิเมอร์ ลกัษณะ
บทบาทและการพฒันาของพอลิเมอร์ในการนําไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ พอลิเมอร์ทางการแพทย์และเวชภณัฑ์

Structure and classification of biomedical and cosmetic polymers; factors affecting on their properties
and biodegradability as related to polymer structure and composition; characteristics, roles, and developments
of polymer in many applications; interesting biomedical and cosmetic polymers in daily life based on polymer
science and technology
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342-535 วสัดุเซลลโูลส : การแปรรปูและสมบตัิ 2(2-0-4)
Cellulosic Materials: Manufacturing and Properties

โครงสรา้งและองคป์ระกอบเสน้ใยเซลลูโลส สมบตัทิางเคมแีละฟิสกิส ์กระบวนการสกดั การดดัแปรเซลลูโลส

Cellulose structure and constituent, chemical and physical properties, cellulose refinery, cellulose
modifications, cellulose applications, cellulose and environment

342-536 การดดัแปรพลาสตกิและการประยุกตใ์ชง้าน 2(2-0-4)
Modification of Plastics and Their Applications

เหมาะสมต่อการใชง้านเฉพาะทาง
Chemical modification of plastics including modification by special techniques to improve the

properties for specific apllications

342-541 สมัมนา 1 1(0-2-1)
Seminar I

สอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ ์ โดยเตรยีมขอ้มลูจากวารสารหรอืบทความทางวชิาการ
ทรพัยส์นิทางปญัญา การเป็นผูนํ้า และการจดัการ โดยใชง้านวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นกรณีศกึษา

Report and discussion on polymer science and technology topics of current interests or other topics
relevant to theses via the literature sources, e.g. Journal articles or reviews; presentation by experts on topics
of intellectual properties, leadership, and management using research and technology as case studies

342-542 สมัมนา 2 1(0-2-1)
Seminar II

ใจและทนัสมยั หรือ
สอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ ์ โดยเตรยีมขอ้มูลจากวารสารหรอืบทความทางวชิาการ การอภปิรายหวัขอ้ทรพัยส์นิทาง
ปญัญา การอภปิราย การอภปิรายความ
เป็นผูนํ้าและความสามารถในการจดัการดา้นวทิ

Report and discussion on polymer science and technology topics of current interests or other topics
relevant to thesis via the literature sources, e.g. journal articles or reviews; discussion on topics of intellectual
properties, summary research of international famous scientists and leadership and management skill in
science and technology of famous people

342-551 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 1 2(2-0-4)
Special Topics in Polymer Science and Technology I

หลกัสตูร
Special current interesting topics in polymer science and technology not included in the curriculum
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342-552 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 2 2(2-0-4)
Special Topics in Polymer Science and Technology II

หลกัสตูร
Special current interesting topics in polymer science and technology not included in the curriculum

342-553 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 3 2(2-0-4)
Special Topics in Polymer Science and Technology III

ไดม้กีารสอนใน
หลกัสตูร

Special current interesting topics in polymer science and technology not included in the curriculum

342-554 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 4 2(2-0-4)
Special Topics in Polymer Science and Technology IV

หวัขอ้พิ
หลกัสตูร

Special current interesting topics in polymer science and technology not included in the curriculum

342-691 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0)
Thesis

Research study on the topic of polymer science and technology under supervision of a faculty
advisor

342-692 วทิยานิพนธ์ 18(0-54-0)
Thesis

Research study on the topic of polymer science and technology under supervision of a faculty
advisor




