รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะ/วิทยาลัย : วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
5 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่ำนเกณฑ์
ผ่ำนเกณฑ์
ผ่ำนเกณฑ์
ผ่ำนเกณฑ์
ผ่ำนเกณฑ์

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตำมเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในข้อที่ [คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ....ถ้ำมี-ระบุ..
จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
เทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ พบว่ำ มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบที่ 1
กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร

...................................
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์)
ประธำนอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ให้ข้อมูล

...................................
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ)
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

...................................
(รองศำสตรำจำรย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
คณบดี
ผู้รับรองข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

1. นำงฐิตินันท์

รัตนพรหม

2. นำงดริญญำ มูลชัย

3. นำงสำวนภัสถ์ จันทร์มี

4. นำงสำววรวรรณ เพชรอุไร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผู้ชว่ ย
ปริญญา
ศำสตรำจำรย์ เอก: Ph.D
(Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี:
วท.บ.(วัสดุ
ศำสตร์)
ผู้ชว่ ย
ปริญญาโท:
ศำสตรำจำรย์ วท.ม.
(วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)
ผู้ชว่ ย
ปริญญา
ศำสตรำจำรย์ เอก: D. Eng.
(Materials
Science)
ปริญญาโท:
วท.ม.
ปริญญาตรี :
วท.บ.
อำจำรย์
ปริญญา
เอก: ปร.ด.
(เทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.
(วิทยำศำสตร์
พอลิเมอร์)

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

01 ก.พ. 44

C1

15 พ.ย. 60

02 ธ.ค. 47

B2

15 พ.ย. 60

27 มี.ค. 43

C1

15 พ.ย. 60

21 ต.ค. 52

B2

15 พ.ย. 60

ชื่อ-นามสกุล

5. นำงพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ผู้ชว่ ย
01 ก.ค. 54
ปริญญา
ศำสตรำจำรย์ เอก: วท.ด.
(เคมี)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.(เคมี)

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

15 พ.ย. 60

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา 2563:
ชื่อ-นามสกุล

1. นำงฐิตินันท์

รัตนพรหม

2. นำงดริญญำ มูลชัย

3. นำยศิวโรฒ บุญรำศรี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ผู้ชว่ ย
ปริญญาเอก: 01 ก.พ. 44
ศำสตรำจำรย์ Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี:
วท.บ.(วัสดุ
ศำสตร์)
ผู้ชว่ ย
ปริญญาโท: 02 ธ.ค. 47
ศำสตรำจำรย์ วท.ม.
(วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)
ผู้ชว่ ย
ปริญญาเอก: 18 ต.ค. 47
ศำสตรำจำรย์ Ph.D.(Polymer
Science and
Technology
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

C1

1 ส.ค. 64

B2

1 ส.ค. 64

B2

1 ส.ค. 64

ชื่อ-นามสกุล

4. นำงสำววรวรรณ เพชรอุไร

5. นำงพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

(เทคโนโลยี
ยำง)
อำจำรย์
ปริญญาเอก: 21 ต.ค. 52
ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.
(วิทยำศำสตร์
พอลิเมอร์)
ผู้ชว่ ย
ปริญญาเอก: 01 ก.ค. 54
ศำสตรำจำรย์ วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี :
วท.บ.(เคมี)

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

B2

1 ส.ค. 64

B2

1 ส.ค. 64

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล
1. นำงฐิตินันท์ รัตนพรหม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

2. นำงดริญญำ มูลชัย

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

3. นำยศิวโรฒ บุญรำศรี

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: Ph.D
(Polymer Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศำสตร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)
ปริญญาเอก:
Ph.D.(Polymer Science
and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร
นอกหลักสูตร
เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

4. นำงสำววรวรรณ เพชรอุไร

อำจำรย์

5. นำงพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

6. นำงสำวนภัสถ์ จันทร์มี

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

7. นำงอรุณี คงดี อัลเดรด

รอง
ศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียำง)
ปริญญาเอก:
ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์)
ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี)
ปริญญาเอก: D. Eng.

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร
นอกหลักสูตร

เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์

วัสดุศำสตร์

(Materials Science)
ปริญญาโท: วท.ม.
ปริญญาตรี : วท.บ.
ปริญญาเอก: Dr.rer.nat.
(Textile Chemistry)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์)

ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี)

เคมีอุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นำงฐิตินันท์
รัตนพรหม

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

2. นำงดริญญำ มูลชัย

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

3. นำยศิวโรฒ
บุญรำศรี

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

4. นำงสำววรวรรณ
เพชรอุไร

อำจำรย์

5. นำงพิไลวรรณ
พรประสิทธิ์

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

6.นำยนำพร

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

ปัญโญใหญ่

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุศำสตร์)
ปริญญาโท: วท.ม.(วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี
:
วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)
ปริญญาเอก:
Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยี
ยำง)
ปริญญาเอก: ปร.ด.(เทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยำศำสตร์
พอลิเมอร์)
ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.(วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)
ปริญญาเอก :
วิศวกรรมเครื่องกลปริญญาโท :
วิศวกรรมเครื่องยนต์
ปริญญาตรี : วิศวกรรม
เครื่องยนต์

7. นำงมุกริน หนูคง

อำจำรย์

ปริญญาโท : M.Sc.(Agricultural
and Biological Engineering)
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม)

8. นำงกำญจนำ
นำคประสม

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Processing)

สังกัดหลักสูตร

นอก
หลักสูตร

เทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์
เทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์

เทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์

เทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์

เทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์

วิศวกรรม
เกษตร
(ระดับ
ปริญญำ
ตรี)

วิศวกรรม
อำหำร
(ระดับ
ปริญญำ
ตรี)
วิศวกรรม
อำหำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์
พิเศษ)

สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

9. นำงสำวหยำดฝน
ทนงกำรกิจ

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

10.นำยนักรบ
นำคประสม

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา

สังกัดหลักสูตร

ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรม
อำหำร)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสำหกรรมอำหำร)
ปริญญาเอก : วศ.ด.(วิศวกรรม
อำหำร)
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยำกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว)
ปริญญาตรี : วท.บ.(วิศวกรรม
กระบวนกำรอำหำร)
ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Engineering)
ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมกำร
อำหำร)
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรม
เกษตร)

นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์
พิเศษ)

(ระดับ
ปริญญำ
เอก)
วิศวกรรม
อำหำร
(ระดับ
ปริญญำ
โท)
วิศวกรรม
อำหำร
(ระดับ
ปริญญำ
ตรี)

1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
1.2 เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนัน
หลัก สูต รวิทยำศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ มีอำจำรย์ ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตรจำนวน 5 คน ดังนี
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวโรฒ บุญรำศรี
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดริญญำ มูลชัย
4) อำจำรย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเภทวิชาการ :
2.1 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน โดยมีวำระตังแต่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2569
2.2 อำจำรย์ทุกท่ำนมีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1.1) นำงฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศำสตร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Tithinun Rattanaplome and Napat Chantaramee. (2020,24 July). The reduction of unpleasant odor in clay-compound
latex composite by using odor adsorbent filler. the 12th International Conference on Sciences, Technology, and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB 2020), Silpakorn University,Thailand.
2) Tithinun Rattanplome, Worawan Pechurai, Philaiwan Pornprasit and Napat Chantaramee. (2019). Surface Modification
of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates. Research
Articles) RMUTP Research journal: Science and Technology,13(2),128-141.
3) ฐิตินันท์ รัตนพรหม และ พิไลวรรณ พรประสิทธิ์. 2562. วัสดุผสมจำกมวลรวมและเยื่อแฝกโดยใช้นำยำงธรรมชำติเ ป็ น ตัว
ประสำน. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 47(4),719-728.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1.2) นำงดริญญำ มูลชัย
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
ตรง
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) ดริ ญ ญา มู ล ชั ย , ภั ท รำพร จั น ต๊ ะ มุ่ ย และรุ่ ง ทิ ว ำ เรื อ นค ำ. (2563,2-4 กั น ยำยน). สมบั ติ ค วำมต้ ำ นทำนควำมร้อ นและ
ควำมสำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพของโฟมยำงธรรมชำติที่ใช้รำสกัดนำมันเป็นสำรตัวเติม .กำรประชุมวิชำกำร “วิจัยและ
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ครังที่ 6” ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2) Darinya Moonchai, Natthapong Moryadee and Nipon Poosodsang. (2019). Effect of Defatted Rice Bran on Properties of
Natural Rubber Vulcanizates. Proceeding of the 1st International RMUTR Conference (Increasing Research to Sustainable
Economic and Society) 2019, 89-97.
3) ดริญญา มูลชัย และจักร์กฤษ เตสทิ. (2561,11-13 ธันวำคม). สมบัติของโฟมยำงธรรมชำติผสมยำงธรรมชำติอิพอกไซด์โ ดย
ใช้รำสกัดนำมันเป็นสำรตัวเติม.กำรประชุมวิชำกำรประจำปีมหำวิทยำลัยแม่โจ้, เชียงใหม่,ประเทศไทย.

ชื่อ-นามสกุล
1.3) นำงสำววรวรรณ เพชร
อุไร

ตาแหน่งทางวิชาการ
อำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) ณัฐติญำ ปั้นประสงค์, นิธดำ กระเสร์สุข, และ วรวรรณ เพชรอุไร. (2564,18 มีนำคม). อิทธิพลของปริมำณแคลเซียม
คำร์บอเนตต่อสมบัติผ้ำเคลือบนำยำงพำรำสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มคลุมแปลงเกษตร. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2) Tanate Chaichana, Saowalak Thongdee, Worawan Pechurai. (2021). Carbon Footprint and Carbon Stock Volume for
Para Rubber Production in Southern Part of Thailand. IEEE Xplore.https://doi.org/10.1109/ICUE49301.2020.9307004
3) Tithinun Rattanplome, Worawan Pechurai, Philaiwan Pornprasit, & Napat Chantaramee. (2019).Surface Modification of
Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates (Research Articles).
RMUTP Research journal: Science and Technology,13(2),128-141.
ชื่อ-นามสกุล
1.4) นำงพิไลวรรณ พร
ประสิทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Philaiwan Pornprasit. (2020,24 July). Biodegradability and Compostability of Planting Materials from Biomass Using
Natural Rubber Latex as a Binder. the 12th International Conference on Sciences, Technology, and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB 2020), Silpakorn University,Thailand.
2) พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และ ตุลยดำ ทองย้อย (2564,24 มิถุนำยน). กำรปรับปรุงกำรยึดติดของวัสดุทดแทนไม้อัดจำกเศษ
วัสดุทำงกำรเกษตรที่ใช้นำยำงธรรมชำติเป็นตัวประสำน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “มศววิจัย” ครังที่ 14,มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ,ประเทศไทย.
3) พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และฐิตินันท์ รัตนพรหม. (2562). วัสดุผสมจำกมวลรวมและเยื่อแฝกโดยใช้นำยำงธรรมชำติเป็ น ตัว
ประสำน, ว.วิทย. มข, 47(4), 719-728.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1.5) นำยศิวโรฒ บุญรำศรี
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
ตรง
ปริญญาเอก: Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียำง)

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui, Alissara Reungsang and Pornchai Rachtanapun. (2021). New Vegetable Oils with
Different Fatty Acids on Natural Rubber Composite Properties. Polymers. 13(7),1108.
2) Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui and Pornchai Rachtanapun. (2020). Chitosan and Natural Rubber Latex

Biocomposite Prepared by Incorporating Negatively Charged Chitosan Dispersion. Molecules, 25(12),2777.
3) ศิวโรฒ บุญรำศรี. (2563). กำวหลอมร้อนจำกยำงธรรมชำติ. วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร. 14(1),144-153.

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ มี
คุ ณ สมบั ติต รงตำมมำตรฐำนคุ ณ สมบัติ อำจำรย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที่ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำกำหนด คือ คุณวุฒิขันต่ำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
3.2 อำจำรย์ทุกท่ำนมีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
3.3 ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มำกกว่ำหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ มีอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรทังหมดจำนวน 7 คน ดังนี
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1.1) นำงฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศำสตร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Tithinun Rattanaplome and Napat Chantaramee. (2020,24 July). The reduction of unpleasant odor in clay-compound
latex composite by using odor adsorbent filler. the 12th International Conference on Sciences, Technology, and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB 2020), Silpakorn University,Thailand.
2) Tithinun Rattanplome, Worawan Pechurai, Philaiwan Pornprasit and Napat Chantaramee. (2019). Surface Modification
of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates. Research
Articles) RMUTP Research journal: Science and Technology,13(2),128-141.
3) ฐิตินันท์ รัตนพรหม และ พิไลวรรณ พรประสิทธิ์. 2562. วัสดุผสมจำกมวลรวมและเยื่อแฝกโดยใช้นำยำงธรรมชำติเ ป็ น ตัว
ประสำน. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 47(4),719-728.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1.2) นำงดริญญำ มูลชัย
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
ตรง
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)

ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) ดริ ญ ญา มู ล ชั ย , ภั ท รำพร จั น ต๊ ะ มุ่ ย และรุ่ ง ทิ ว ำ เรื อ นค ำ. (2563,2-4 กั น ยำยน). สมบั ติ ค วำมต้ ำ นทำนควำมร้อ นและ
ควำมสำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพของโฟมยำงธรรมชำติที่ใช้รำสกัดนำมันเป็นสำรตัวเติม .กำรประชุมวิชำกำร “วิจัยและ
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ครังที่ 6” ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2) Darinya Moonchai, Natthapong Moryadee and Nipon Poosodsang. (2019). Effect of Defatted Rice Bran on Properties of
Natural Rubber Vulcanizates. Proceeding of the 1st International RMUTR Conference (Increasing Research to Sustainable
Economic and Society) 2019, 89-97.
3) ดริญญา มูลชัย และจักร์กฤษ เตสทิ. (2561,11-13 ธันวำคม). สมบัติของโฟมยำงธรรมชำติผสมยำงธรรมชำติอิพอกไซด์โ ดย
ใช้รำสกัดนำมันเป็นสำรตัวเติม.กำรประชุมวิชำกำรประจำปีมหำวิทยำลัยแม่โจ้, เชียงใหม่,ประเทศไทย.
ชื่อ-นามสกุล
1.3) นำงสำววรวรรณ เพชร
อุไร

ตาแหน่งทางวิชาการ
อำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) ณัฐติญำ ปั้นประสงค์, นิธดำ กระเสร์สุข, และ วรวรรณ เพชรอุไร. (2564,18 มีนำคม). อิทธิพลของปริมำณแคลเซียม
คำร์บอเนตต่อสมบัติผ้ำเคลือบนำยำงพำรำสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มคลุมแปลงเกษตร. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) ครังที่ 2,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
2) Tanate Chaichana, Saowalak Thongdee, Worawan Pechurai. (2021). Carbon Footprint and Carbon Stock Volume for
Para Rubber Production in Southern Part of Thailand. IEEE Xplore.https://doi.org/10.1109/ICUE49301.2020.9307004.
3) Tithinun Rattanplome, Worawan Pechurai, Philaiwan Pornprasit, & Napat Chantaramee. (2019).Surface Modification of
Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates (Research Articles).
RMUTP Research journal: Science and Technology,13(2),128-141.
ชื่อ-นามสกุล
1.4) นำงพิไลวรรณ พร
ประสิทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Philaiwan Pornprasit. (2020,24 July). Biodegradability and Compostability of Planting Materials from Biomass Using
Natural Rubber Latex as a Binder. the 12th International Conference on Sciences, Technology, and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB 2020), Silpakorn University,Thailand.

2) พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และ ตุลยดำ ทองย้อย (2564,24 มิถุนำยน). กำรปรับปรุงกำรยึดติดของวัสดุทดแทนไม้อัดจำกเศษ
วัสดุทำงกำรเกษตรที่ใช้นำยำงธรรมชำติเป็นตัวประสำน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “มศววิจัย” ครังที่ 14,มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ,ประเทศไทย.
3) พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และฐิตินันท์ รัตนพรหม. (2562). วัสดุผสมจำกมวลรวมและเยื่อแฝกโดยใช้นำยำงธรรมชำติเป็ น ตัว
ประสำน, ว.วิทย. มข, 47(4), 719-728.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1.5) นำยศิวโรฒ บุญรำศรี
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
ตรง
ปริญญาเอก: Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียำง)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui, Alissara Reungsang and Pornchai Rachtanapun. (2021). New Vegetable Oils with
Different Fatty Acids on Natural Rubber Composite Properties. Polymers. 13(7),1108.
2) Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui and Pornchai Rachtanapun. (2020). Chitosan and Natural Rubber Latex

Biocomposite Prepared by Incorporating Negatively Charged Chitosan Dispersion. Molecules, 25(12),2777.
3) ศิวโรฒ บุญรำศรี. (2563). กำวหลอมร้อนจำกยำงธรรมชำติ. วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร. 14(1),144-153.

ชื่อ-นามสกุล
1.6) นำงสำวนภัสถ์ จันทร์มี

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: D. Eng.

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
สัมพันธ์

(Materials Science)
ปริญญาโท: วท.ม.
ปริญญาตรี : วท.บ.
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Tithinun Rattanaplome and Napat Chantaramee. (2020, 24 July).The reduction of unpleasant odor in clay-compound
latex composite by using odor adsorbent filler. the 12th International Conference on Sciences, Technology, and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB 2020), Silpakorn University,Thailand
2) Tithinun Rattanplome, Worawan Pechurai, Philaiwan Pornprasit and Napat Chantaramee. (2019). Surface Modification
of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates. Research
Articles) RMUTP Research journal: Science and Technology, 13(2),128-141.
3) Tithinun Rattanaplome, Philaiwan Pornprasit, Worawan Petchurai, Napat chantaramee. (20 18,9-11 May).Surface
Modification of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates,
Proceedings of the 10 th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2018),Vientiane,Lao PDR.
ชื่อ-นามสกุล
1.7) นำงอรุณี คงดี อัลเดรด

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: Dr.Rer.Nat.
(Textile Chemistry)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Junkum, A., Maleewong, W., Saeung, A., Champakaew, D., Chansang, A., Amornlerdpison, D., Aldred AK, Chaithong
U, Jitpakdi A, Riyong D & Pitasawat, B. (2021). Ligusticum sinense nanoemulsion gel as potential repellent against Aedes
aegypti, Anopheles minimus, and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). Insects, 12(7), 596.
2) Kosawatnakul S., Nakpathom M, Bechtold T. and Aldred A.K. 2018. Chemical finishing of cotton fabric with silk fibroin
and its properties, Accepted for publication in Cellulose Chemistry and Technology, 52 (1-2), 123-128.

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
4.1.2 หำกเป็นอำจำรย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นประกำศใช้
ี
อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญำตรีได้
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโท หรือคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และ
4.2.2 มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
4.2.3 ทังนี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบวิชำนัน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ มีอำจำรย์ผู้สอนที่สังกัด
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตรทังหมดจำนวน 10 คน แบ่งเป็นสังกัดในหลักสูตร 5 คน และ
นอกหลักสูตร 5 คน และมีอำจำรย์ผู้สอนนอกคณะฯ อีก 69 คน ดังนี
1. อาจารย์ประจา จานวน 10 คน
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

1. นำงฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญำตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศำสตร์)

2. นำงดริญญำ มูลชัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
ตรง

ตรง

รายวิชาที่สอน

1) ยพ 201 วัสดุศำสตร์
พืนฐำน
2) ยพ 441 กำรจัดกำร
อุตสำหกรรมพอลิเมอร์
3) ยพ 313 เทคโนโลยี
พลำสติก
4) ยพ314 พอลิเมอร์ชีวภำพ
5) ยพ 491 สัมมนำ
6) วอ 497 สหกิจศึกษำ
7) วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1) ยพ 221 ยำงธรรมชำติ
2) ยพ321 ยำงสังเครำะห์
3) ยพ 231 สำรเคมีสำหรับยำง

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสำหกรรม)

3. นำงสำววรวรรณ เพชรอุไร

อำจำรย์

ปริญญาเอก: ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์)

วุฒิตรง

4. นำงพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)

วุฒิตรง

5. นำยศิวโรฒ บุญรำศรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก: Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียำง)

วุฒิตรง

6.นำยนำพร ปัญโญใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก :
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ปริญญาโท : วิศวกรรม
เครื่องยนต์
ปริญญาตรี : วิศวกรรม
เครื่องยนต์
ปริญญาโท :
M.Sc.(Agricultural and
Biological Engineering)
ปริญญาตรี : วศ.บ.
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Processing)
ปริญญาโท : วศ.ม.
(วิศวกรรมอำหำร)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
อำหำร)

วุฒิตรง

7. นำงมุกริน หนูคง

8.นำงกำญจนำ นำคประสม

อำจำรย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

รายวิชาที่สอน

4) ยพ 232 เคมีและฟิสกิ ส์ยำง
5) ยพ 491 สัมมนำ
6) วอ 497 สหกิจศึกษำ
7) วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1) ยพ 341 กระบวนกำรแปร
รูปยำง
2) ยพ 411 พอลิเมอร์ผสมและ
เทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์
3) ยพ 331 กำรทดสอบสมบัติ
ทำงฟิสกิ ส์ของยำงและพอลิ
เมอร์
4) ยพ 345 เทคโนโลยีกำร
ออกสูตรยำง
5) ยพ 491 สัมมนำ
6) วอ 497 สหกิจศึกษำ
7) วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1) ยพ 311 วัสดุพอลิเมอร์
พืนฐำน
2) ยพ 322 เทคโนโลยีนำยำง
3) ยพ 312 กำรตรวจ
ลักษณะเฉพำะของพอลิเมอร์
4) ยพ 314 พอลิเมอร์ชีวภำพ
5) ยพ 491 สัมมนำ
6) วอ 497 สหกิจศึกษำ
7) วอ 498 กำรเรียนรูอ้ ิสระ
1) ยพ 343 ผลิตภัณฑ์ยำง 1
2) ยพ 413 พอลิเมอร์เชิง
ประกอบ
3) ยพ 344 ผลิตภัณฑ์ยำง 2
4) ยพ 491 สัมมนำ
6) วอ 497 สหกิจศึกษำ
7) วอ 498 กำรเรียนรู้อิสระ
1) วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม

วุฒิตรง

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร

วุฒิตรง

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

9.นำงสำวหยำดฝน ทนงกำรกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

10. นำยนักรบ นำคประสม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญาเอก : วศ.ด.
(วิศวกรรมอำหำร)
ปริญญาโท : วท.ม.
(วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิศวกรรมกระบวนกำร
อำหำร)
ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Engineering)
ปริญญาโท : วศ.ม.
(วิศวกรรมกำรอำหำร)
ปริญญาตรี : วศ.บ.
(วิศวกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
วุฒิตรง

วุฒิตรง

รายวิชาที่สอน

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร

2. อาจารย์พิเศษ จานวน - คน
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ ไม่มี
อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ เริ่มเปิดครังแรกในปี
พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (อุตสำหกรรมกำรยำง) และมี
กำรปรับปรุงหลักสูตรครังแรกเพื่อให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษำ ในปี พ.ศ.
2554 โดยได้มีก ำรปรับปรุง และเปลี่ยนชื่อหลัก สูต รเป็น หลัก สูต รวิทยำศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิ ช ำ
เทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ และในปีกำรศึกษำ 2559 ได้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่ผ่ำน
มติเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้
ในปัจจุบันและยังอยูใ่ นรอบระยะเวลำที่หลักสูตรกำหนด (ไม่เกิน 5 ปี) และในขณะนีหลักสูตรฯ กำลังอยู่
ระหว่ำงกระบวนกำรปรับปรุงหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเ มอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังนี
คณะกรรมการ
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมกำรวิชำกำรของคณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในกำรประชุมครังที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558
ในกำรประชุมครังที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563
ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563
ในกำรประชุมครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564

คณะกรรมการ
4. คณะกรรมกำรประจำคณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในกำรประชุมครังที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2558
5. คณะกรรมกำรวิชำกำร
ในกำรประชุมครังที่ 10/2558
มหำวิทยำลัย
เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558
6. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครังที่ 20/2558
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558
7. คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร
มหำวิทยำลัย
8. สภำมหำวิทยำลัย
ในกำรประชุมครังที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558
9. กำรด ำเนิ น กำรประเมิ น ควำม
สอดคล้องตำมระบบ CHECO

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ในกำรประชุมครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564
ในกำรประชุมครังที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564
ในกำรประชุมครังที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2564
ในกำรประชุมครังที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2564
ในกำรประชุมครังที่ 425/64
เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2564
สถำนะ A2/3
เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2565

