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โครงสร้างหลกัสูตร 
 แบบ 1.1                            ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

2. หมวดวชิาเลือก  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48 หน่วยกติ 

927-703 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 Thesis 
 
 แบบ 1.2                            ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

2. หมวดวชิาเลือก  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  72 หน่วยกติ 

927-703 วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 Thesis 
 
 แบบ 2.1                            ไม่น้อยกว่า 48หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั   6 หน่วยกติ 
927-505 หวัขอ้พิเศษ 1   3(3-0-6) 
 Special Topics I  
927-506   หวัขอ้พิเศษ 2                                        3(3-0-6) 
 Special Topics  II  

2. หมวดวชิาเลือก   6 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาพื้นฐานด้านพอลเิมอร์ 
927-521 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 
3(2-3-4) 

927-523 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 
High Performance Polymers 
 

2(2-0-4) 

927-524 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัสมบติัของพอลิเมอร์   
Structure-Properties Relationship of Polymer         

2(2-0-4) 

927-531        การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือขั้นสูง  
Advanced Instrumental Analysis 

3(2-3-4) 



กลุ่มวชิาพื้นฐานด้านยาง 
927-541 การดดัแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

Chemical Modifications of Natural Rubber 
3(3-0-6) 

927-542 การเส่ือมสลายและความเสถียรของยาง 
Degradation and Stabilization of Rubber 

2(2-0-4) 

กลุ่มวชิาด้านเทคโนโลยยีางประยุกต์ 
927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 

Rubber Nanocomposites  
3(3-0-6) 

927-567 ยางชนิดพิเศษ 
Speciality Elastomers 

2(2-0-4) 

927-568 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
Thermoplastic Elastomers 

3(3-0-6) 

927-573 สเปกโทรสโกปีของยางและวสัดุคลา้ยยาง 
Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 

2(2-0-4) 

927-575 เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์างสมยัใหม่   
Modern Rubber Product Technology 

2(2-0-4) 

3. หมวดวชิาสัมมนา 

927-603 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 3* 
Seminar in Rubber Technology III 

1(0-2-1) 

927-604 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 4* 
Seminar in Rubber Technology IV 

1(0-2-1)      

927-605 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 5* 
Seminar in Rubber Technology V 

1(0-2-1)      

927-606 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 6* 
Seminar in Rubber Technology VI 

1(0-2-1)      

หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน   หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ  

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 

927-705 วทิยานิพนธ์  
Thesis 

 

  36(0-108-0) 

 แบบ 2.2                            ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั     15 หน่วยกติ 

927-501 วสัดุยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ 
Natural and Synthetic Rubber  Materials  

2(2-0-4) 

927-502 ตวัเติมแต่งส าหรับยาง                                                               
Additives for Rubbers 

2(2-0-4) 



927-503 กระบวนการแปรรูปยาง  
Processing of Rubber  

3(2-3-4) 

927-504 การทดสอบยาง  
Testing of Rubbers 

2(2-0-4) 

927-505 หวัขอ้พิเศษ 1        
Special Topics I 

3(3-0-6) 

927-506                       หวัขอ้พิเศษ 2       
Special Topics II 

3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเลือก   9 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาพื้นฐานด้านพอลเิมอร์ 
927-521 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 

Polymer Synthesis 
3(2-3-4) 

927-523 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง 
High Performance Polymers 

2(2-0-4) 

927-524 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัสมบติัของพอลิเมอร์   
Structure-Properties Relationship of Polymer         

2(2-0-4) 

927-531        การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือขั้นสูง  
Advanced Instrumental Analysis 

3(2-3-4) 

กลุ่มวชิาพื้นฐานด้านยาง 
927-541 การดดัแปรทางเคมีของยางธรรมชาติ 

Chemical Modifications of Natural Rubber 
3(3-0-6) 

927-542 การเส่ือมสลายและความเสถียรของยาง 
Degradation and Stabilization of Rubber 

2(2-0-4) 

กลุ่มวชิาด้านเทคโนโลยยีางประยุกต์ 
927-563 นาโนคอมพอสิตของยาง 

Rubber Nanocomposites  
3(3-0-6) 

927-567 ยางชนิดพิเศษ 
Speciality Elastomers 

2(2-0-4) 

927-568 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
Thermoplastic Elastomers 

3(3-0-6) 

927-573 สเปกโทรสโกปีของยางและวสัดุคลา้ยยาง 
Spectroscopy of Rubber and Rubbery Materials 

2(2-0-4) 

927-575 เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์างสมยัใหม่   
Modern Rubber Product Technology 

2(2-0-4) 

3. หมวดวชิาสัมมนา 

927-603 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 3* 
Seminar in Rubber Technology III 

1(0-2-1) 



927-604 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 4* 
Seminar in Rubber Technology IV 

1(0-2-1)      

927-605 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 5* 
Seminar in Rubber Technology V 

1(0-2-1)      

927-606 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 6* 
Seminar in Rubber Technology VI 

1(0-2-1)      

หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน   หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ  

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48 หน่วยกติ 

927-706 วทิยานิพนธ์  
Thesis 

 48(0-144-0) 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-603 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 3* 1(0-2-1) 
927-703 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-604 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 4* 1(0-2-1) 
927-703 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-605 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 5* 1(0-2-1) 
927-703 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-606 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 6* 1(0-2-1) 
927-703 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-703 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-703 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 



แบบ 1.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-603 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 3* 1(0-2-1) 
927-704 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-604 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 4* 1(0-2-1) 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-605 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 5* 1(0-2-1) 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-606 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 6* 1(0-2-1) 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-704 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
 

ปีที ่5 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-704 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-704 วทิยานิพนธ์  4(0-12-0) 
  รวม            4(0-12-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 2.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-505 หวัขอ้พิเศษ 1       3(3-0-6) 
927-603 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 3* 1(0-2-1) 
927-xxx วชิาเลือก 6(x-y-z) 
  รวม            9(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-506 หวัขอ้พิเศษ 2       3(3-0-6) 
927-604 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 4* 1(0-2-1) 
927-705 วทิยานิพนธ์  4(0-12-0) 
  รวม            7(3-12-6) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-605 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 5* 1(0-2-1) 
927-705 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-606 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 6* 1(0-2-1) 
927-705 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-705 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-705 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  รวม            8(0-24-0) 



แบบ 2.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-501 วสัดุยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ 2(2-0-4) 
927-502 ตวัเติมแต่งส าหรับยาง                                              2(2-0-4)    
927-603 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 3* 1(0-2-1) 
927-xxx วชิาเลือก 5(x-y-z) 
  รวม            9(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-503 กระบวนการแปรรูปยาง  3(2-3-4) 
927-504 การทดสอบยาง 2(2-0-4) 
927-604 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 4* 1(0-2-1) 
927-xxx วชิาเลือก 4(x-y-z) 
  รวม            9(x-y-z) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-505 หวัขอ้พิเศษ 1       3(3-0-6) 
927-605 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 5* 1(0-2-1) 
927-706 วทิยานิพนธ์            6(0-18-0) 
  รวม            9(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-506 หวัขอ้พิเศษ 2       3(3-0-6) 
927-606 สมัมนาทางเทคโนโลยยีาง 6* 1(0-2-1) 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            9(3-18-6) 
หมายเหตุ (*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 แบบไม่นบัจ านวน      หน่วยกิต Audit (A) 
ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต โดยตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
 

ปีที ่5 
ภาคการศึกษาที ่1 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
927-706 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
  รวม            6(0-18-0) 
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

สำขำวชิำเทคโนโลยยีำง 

927-501  วสัดุยำงธรรมชำตแิละยำงสังเครำะห์ 2(2-0-4) 
Natural and Synthetic Rubber Materials 
ชนิด โครงสร้าง สมบติั และการประยกุตใ์ชง้านของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ไดแ้ก่ ยางพอลิไอโซพรีน ยางสไต

รีนบิวทาไดอีน ยางไนไตรล์ ยางคลอโรพรีน ยางบิวไทล์  ยางบิวทาไดอีน ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน ยางซิลิโคน ยางพอลิยูรี
เทน ยางฟลูออโรคาร์บอน ยางสงัเคราะห์ชนิดใหม่ๆ 

Types, structures, properties and applications of natural rubbers; synthetic  rubbers; synthetic polyisoprene, 
styrene butadiene rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, butyl rubber, butadiene rubber, ethylene propylene diene rubber , 
silicone rubber, polyurethane rubber, fluorocarbon rubber, new  synthetic rubber 

927-502 ตวัเตมิแต่งส ำหรับยำง 2(2-0-4) 
Additives for Rubber 
สารเติมแต่งส าหรับระบบการเช่ือมขวาง การวลัคาไนซ์ดว้ยก ามะถนัเปอร์ออกไซด์ และวิธีอ่ืนๆ สารตวัเร่ง สาร

กระตุน้ และสารหน่วง ตวัเติม ชนิดและคุณลกัษณะของตวัเติม ตวัเติมอนุภาค ตวัเติมแผ่นและเส้นใย การปรับสภาพผิว ตวัเติม
ส าหรับงานเฉพาะ สารท าให้น่ิม พลาสติไซเซอร์และการใชง้าน สารเสถียรต่อความร้อน ออกซิเดชนั และรังสีอลัตราไวโอเลต 
แอนตีโอโซแนนตแ์ละการใชง้าน สารใหสี้ สารหน่วงไฟ สารก่อโฟม สารตา้นไฟฟ้าสถิต สารหล่อล่ืน สารเติมแต่งชนิดใหม่ๆ 
ในอุตสาหกรรมยาง  

Additives for crosslinking systems; vulcanization by sulfur, peroxide and others; accelerators; activators and 
retarders; fillers, types and characteristics of fillers, particulate fillers, layered fillers, fiber fillers; surface treatment; specific 
filler; softener; plasticizers and use; heat, oxidation and ultraviolet stabilizers; antiozonants and use; coloring agents; flame 
retardants; blowing agent; antistatic agent; lubricants new additives in rubber industries  

927-503 กระบวนกำรแปรรูปยำง 3(2-3-4) 
Processing of Rubber 
สมบติัการไหลท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปยาง การบดเพ่ือท าใหโ้มเลกลุยางเลก็ลงและกลไกปฏิกิริยา หลกัการผสมยางกบั

สารเคมีและพลงังานการผสม การรีดแผน่ยาง การข้ึนรูป โดยใชแ้ม่พิมพแ์บบอดั การข้ึนรูปโดยใชแ้ม่พิมพแ์บบก่ึงฉีด การข้ึนรูป
โดยใชแ้ม่พิมพแ์บบฉีด การออกแบบแม่พิมพ ์การตกแต่งช้ินงาน การอดัรีดข้ึนรูปยาง การวลัคาไนซ์ดว้ยไอน ้ า การวลัคาไนซ์
ดว้ยอากาศร้อน การวลัคาไนซ์อยา่งต่อเน่ืองของโปรไฟลย์าง และปฏิบติัการ ท่ีสอดคลอ้งกนัการผสมยางกบัสารเติมแต่ง การอดั
รีดแบบสกรูเด่ียวและสกรูคู่ กระบวนการเป่าฟิลม์ กระบวนการเป่าข้ึนรูป การรีดแผน่ฟิมลโ์ดยการอดัรีด การข้ึนรูปแบบอดั และ
อดัส่ง กระบวนฉีดเขา้แม่พิมพ ์การข้ึนรูปโดยการเคลือบ การหล่อ และแบบเบา้หมุน  

Rheological properties involved in rubber processing; size reduction (mastication) of rubber molecules and 
reaction mechanisms; principles of rubber mixing and energy of mixing; rubber calendering; compression molding; transfer 
molding; injection molding; mold design; product finishing; rubber extrusion; steam vulcanization; hot air vulcan ization; 
continuous vulcanization of rubber profiles and related laboratories mixing of rubber with additives, single screw and twin 



screw extrusion, blown film process, blow moulding process, extrusion line for film manufacturing, compression moulding, 
transfer moulding, injection moulding, coating, casting, rotomolding 
 
927-504 กำรทดสอบยำง 2(2-0-4) 
 Testing of Rubbers 
 การเตรียมช้ินงานและสภาวะการทดสอบพลาสติซิตี เวลาอบสุกและสมบัติ  การหลอมไหลความแข็งและการ
ทดสอบความเคน้-ความเครียด การแตกหักและความตา้นทาน  ต่อการสึกหรอและการไหล การจดัตวัและการพกัความเคน้ การ
ทดสอบรอยแตกจากการหักงอ  และความลา้ความกระเดง้การทดสอบแรงกระแทกและเชิงกลพลวตั การทดสอบทางไฟฟ้า
ความร้อนและการบ่มเร่ง การทดสอบการติดไฟ การหน่วงไฟ การทดสอบแบบไม่ท าลาย การทดสอบผลิตภณัฑ ์ผลึกและการ
ทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลึก 
  Specimen preparation and testing conditions; plasticity; cure time and melt flow properties; hardness and stress-
strain tests; fracture; abrasion and flow resistance; orientation and stress relaxation; flex cracking and fatigue tests; resilience; 
impact and dynamic mechanical tests; electrical tests; heat and aging; flammability tests; flame retarding; non-destructive tests; 
tests of products; crystallity and test methods  
 
927-521 กำรสังเครำะห์พอลเิมอร์      3(2-3-4) 
 Polymer Synthesis 
 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบสายโซ่  สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาการเกิดพอลิ
เมอร์แบบ Ziegler-Natta ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบโคออร์ดิเนชนั ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวง ปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ แบบเมตาทีซิส ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเคล่ือนยา้ย กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ ปฏิบติัการหาลกัษณะเฉพาะ
และวเิคราะห์พอลิเมอร์ 
 Step growth polymerization; chain growth polymerization; stereochemistry of Ziegler-Natta polymerization; 
coordination polymerization; ring opening polymerization; metathesis polymerization; transfer polymerization; 
polymerization process; polymer characterization and analysis laboratory 
 
927-522 กำรวเิครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 3(2-3-4) 
 Instrumental Analysis  
 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เท ค นิ ค ข อ ง ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้ เค ร่ื อ ง มื อ  ก า ร วั ด น ้ า ห นั ก โ ม เล กุ ล ข อ ง 
พอลิเมอร์ดว้ยโครมาโทกราฟีแบบซึมผ่านเจล การวดัสมบติัเชิงความร้อนดว้ยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอรีเมทรี เทอร์โมก
ราวิเมตริกแอนาไลซิส การวดัสมบติัเชิงพลวตัโดยเทคนิควิเคราะห์สมบติัทางความร้อนของวสัดุเชิงกล การตรวจคุณลกัษณะ
ของพอลิเมอร์ด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีและฟูเรียทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี การ
วเิคราะห์เชิงสัณฐานวิทยา     โดยเทคนิคสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปีและทรานส์มิสชนัอิเล็กตรอนไมโครสโกปี รวมถึง
ปฏิบติัการการใชเ้คร่ืองมือและการวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 Principles and techniques of instrumental analysis based on polymer molecular weight determination by gel 
permeation chromatography (GPC) thermal properties measurement by differential scanning calorimetry (DSC) and 
thermogravimetric analysis (TGA), dynamic property by dynamic mechanical property (DMA); polymer characterization by 
nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); morphology 
measurement by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM); as well as laboratories 
of advanced instrument application and statistical analysis of results 



 
927-524 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงกบัสมบัตขิองพอลเิมอร์ 2(2-0-4) 
 Structure – Properties Relationship of Polymer  
 ผลของน ้ าหนกัโมเลกลุและการกระจายตวัของน ้ าหนกัโมเลกลุต่อสมบติัเชิงฟิสิกส์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง
โมเลกลุกบัอุณหภูมิเปล่ียนสภาพแกว้และการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างโมเลกลุกบัการหลอมของ
พอลิเมอร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลกับการเหน่ียวน าให้เกิดผลึกขณะดึง อิทธิพลของโครงสร้างโมเลกุลต่อ
ปฏิกิริยาการเช่ือมขวางและสมบติัเชิงฟิสิกส์   
 Effect of molecular weight and molecular weight distributions on physical properties; relationship between 
molecular structure and glass transition temperature and crystallization of polymer; relationship between molecular structure 
and melting of polymer; relationship between molecular structure and strain-induced crystallization; influence of molecular 
structure on crosslinking reaction and physical properties 
 
927-525 พอลเิมอร์ผสม 2(2-0-4) 
 Polymer Blends 
 หลกัการพ้ืนฐานของพอลิเมอร์ผสม วิธีการเขา้กันได้ส าหรับพอลิเมอร์ผสม  ชนิดของพอลิเมอร์ผสม การตรวจ
คุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม สมบัติของพอลิเมอร์ผสม  การประยุกต์ในเชิงพาณิชยข์องพอลิเมอร์ผสม อนาคตการใช้
ประโยชน์ของพอลิเมอร์ผสม 
 Fundamental of polymer blends; compatibilization methods for polymer blends; types of polymer blends; 
characterization of polymer blends; properties of polymer blends; commercial applications of polymer blends; future 
perspectives in polymer blends 
 
927-526  สมบัตรีิโอโลยขีองพอลเิมอร์  2(2-0-4) 
Rheological Properties of Polymer  
  ความรู้เบ้ืองตน้และนิยามต่างๆ ทางรีโอโลยี สมบติัดา้นการเฉือน สมบติัดา้นการยืดและการวดั วิสโคอิลาสติซิตี 
เคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี เคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบกรวยและแผ่น เคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบแผ่นขนาน เคร่ืองรีโอมิเตอร์แบบ
ทอร์ก การวดัรีโอโลยีโดยใชส้มบติัทางแสงรีโอโลยขีองกระบวนการผสมยาง การอดัรีดข้ึนรูป การฉีดยางและพลาสติก การเป่า
ถุงและการเป่าขวดพลาสติก    
  Introduction and definition of rheology; shear properties; extensional properties and measurement; 
viscoelasticity; capillary rheometer; cone and plate rheometer; parallel plate rheometer, torque rheometer; rheological 
measurement utilizing optical properties; rheology of rubber mixing; extrusion; injection molding of rubbers and plastics; 
blow-film extrusion and injection blow molding of plastic bottles 
 
927-527 กระบวนกำรแปรรูปแบบรีแอกตฟี  2(2-0-4) 
 Reactive Polymer Processing 
  หลกัการและทฤษฎี การประยกุตใ์ชง้านและกระบวนการของการผลิตพอลิเมอร์แบบรีแอกทีฟโดยใชก้ระบวนการ
การอดัรีดข้ึนรูปและการฉีด    
  Principles and theories; applications and production processes of reactive polymers by extrusion and injection 
processes 
 



927-543 เคมยีำง                                                              2(2-0-4) 
 Rubber Chemistry 
 ธรรมชาติทางเคมีของโมเลกุลยางธรรมชาติ ยางไดอีนโฮโมพอลิเมอร์  และโคพอลิเมอร์ การเช่ือมขวางยางไดอีน 
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัและโอโซโนไลซีสของยางไดอีน และการป้องกนั สมบติัทางเคมีของยางคลอโรพรีน พอลิไอโซบิวทิลีน
และยางบิวทิล ยางท่ีมีเอทิลีนเป็นองคป์ระกอบ ยางท่ีมีฟลูออรีนเป็นองคป์ระกอบ และยางอะคริลิก 
 Chemical nature of natural rubber molecule; diene homopolymer rubbers and diene-based copolymers; cross-
linking of diene rubbers; oxidation and ozonolysis of diene rubbers and protection; chemistry of polychloroprene, 
polyisobutylene and butyl rubber; rubbers based on ethylene; fluorine-containing rubbers and acrylic rubbers 
 
927-544 สมบัตเิชิงฟิสิกส์ของยำง 2(2-0-4) 
 Physical Properties of Rubber 
 สมบติัเชิงพลวตัของยาง ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ สัมประสิทธ์ิของการขยายตวัและการกดอดัของยาง 
ความจุความร้อนและการน าความร้อนของยาง ความยืดหยุน่ของยาง อุณหภูมิเปล่ียนสภาพแกว้ของยาง อนัตรกิริยาระหวา่งยาง
กบัตวัท าละลาย พารามิเตอร์ การละลาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียด การบวมพองของโครงร่างตาข่ายของ
ยาง การเกิดผลึกเม่ือถูกเหน่ียวน าด้วยความเครียด สัณฐานวิทยา สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติด้านแม่เหล็กของยาง  การ
ตอบสนองต่อความร้อนและรังสีของยาง พ้ืนผิวและสมบติัของผิวสัมผสั การแพร่ผ่านของก๊าซและไอ สมบติัดา้นเสียงของยาง 
ความแขง็แรงและความลา้ ความเสียดทานและการขดัถู 
 Dynamic properties of rubber; density and specific gravity; coefficient of thermal expansion and compressibility 
of rubber; heat capacity and thermal conductivity of rubber materials; rubber elasticity; of rubber glass transition of rubber 
materials; rubber-solvent interaction;  solubility parameters; relationship between stress and strain; swelling of rubber 
networks; strain induced crystalization; morphology; electrical and magnetic properties; of rubber respond to heat and 
radiation of rubber; surface and interfacial properties; permeability of gas and vapor; acoustic properties of rubber; strength 
and fatigue; friction and abrasion 
 
927-561  เทคโนโลยนี ำ้ยำงและอมิลัชันขั้นสูง  3(2-3-4) 
 Advanced Latex and Emulsion Technology 
  ยางธรรมชาติ น ้ ายางสงัเคราะห์ อิมลัชนัและเทคนิคของอิมลัชนั ความเสถียร ของน ้ ายางและอิมลัชนั ไฮโดรโฟบิก-
ไลโอฟิลิกบาลานซ์ (เอชแอลบี) น ้ ายางและอิมลัชนัส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑจ์ากการชุบ ฟองยาง สีทา กาว และ
อ่ืนๆ และปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง กบัอุตสาหกรรมน ้ ายาง 
  Natural rubber latex; synthetic latices; emulsion and emulsion techniques; emulsion and latex stability; 
hydrophobic-lyophillic balances (HLB); latices and emulsion for dipping, foam, paint, adhesive, and other industries and 
related laboratories in latex industries 
 



927-562  กำรออกแบบผลติภัณฑ์ยำง 3(2-3-4) 
 Rubber Products Design  
 การใชท้ฤษฎีของวศิวกรรมพอลิเมอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบผลิตภณัฑย์าง  การออกแบบ  การ
เลือกใชว้สัดุยาง สารเคมีในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางและเทคนิคกระบวนการผลิตเพ่ือให้ไดช้ิ้นงานท่ีเหมาะสมต่อการใช้
งาน  และสามารถแข่งขนัทางการคา้ไดแ้ละปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกนั 
 Application of polymer engineering theories and computer software to design rubber products; design, selection 
of rubber materials, additives for rubber product processing and production techniques to obtain rubber product with 
appropriate and commercial application and related laboratories 
 
927-564 กำรออกแบบแม่พมิพ์ส ำหรับผลติภัณฑ์ยำง  3(3-0-6) 
 Mold Design for Rubber Products 
 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมของการออกแบบแม่พิมพ ์การออกแบบแม่พิมพเ์บา้ท่ีใช ้ ในกระบวนการอดัยางแบบอดั แบบ
อดัส่ง และกระบวนการฉีดยาง กระแสวทิยาของยางหลอม ในแม่พิมพช์นิดต่าง ๆ การถ่ายโอนพลงังานและมวลในแม่พิมพช์นิด
ต่าง ๆ     Basic engineering 
of mold design; mold design for compression, transfer molding and injection molding processes of rubber; rhological 
properties of rubber melt flow in various molds; heat and mass transfer phenomena in various molds 
 
927-565 เทคโนโลยกีำรยดึตดิกำวและกำรยดึตดิยำง                    3(3-0-6) 
         Adhesion, Adhesive and Rubber Bonding Technology 
               การยดึติดของวสัดุทางวศิวกรรม  เคมีเชิงผิวของกาว ทฤษฎีของการยดึติดและการยดึติดร่วม การเตรียมผิว สูตรผสม
ของกาว การทดสอบ อายกุารใชง้านและความเช่ือถือไดข้องกาว  การเตรียมวสัดุติดท่ีเป็นโลหะ การปรับผิวยางและพลาสติก  
การติดยางกบัโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของการยึดติด การเตรียมสารยึดติด การประยกุตแ์ละการใช ้สารยึดติดชนิดมีตวั
ท าละลายเป็นตวักลาง สารยึดติดชนิดมีน ้ าเป็นตวักลาง ไพรเมอร์ การยึดติดยางกบัโลหะ ความลม้เหลวของการยดึติดยางกบัวสัดุ
ต่าง ๆ 
 Adhesion of engineering materials; surface chemistry of adhesive; theories of adhesion and cohesion; surface 
preparation; adhesive formulation; testing; lifetime and reliability of adhesives; substrate preparation (metal); pre-treatment of 
rubber and plastic; rubber to metal bonding; strength for adhesion test; bonding agent preparation, application and use; 
solvent-borne bonding systems; waterborne bonding systems; primers; bonding of rubber to metal, failures in rubber bonding 
to substrates 
 
927-566 กำรท ำให้ยำงสุกและสมบัต ิ  2(2-0-4)  
 Rubber Curing and Properties 
 การส่งผ่านความร้อนของการท าให้ยางสุก (การส่งผ่านแบบการน าความร้อน  การพาความร้อน  และการแผ่รังสี) 
สมบติัเชิงความร้อน (ความร้อนจ าเพาะ การน าความร้อน และการแพร่ความร้อน) จลนศาสตร์ของการท าให้สุก การวดัเอนทาลปีของ
การท าให้ยางสุก การท าใหย้างสุกในแม่พิมพ ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดยางกบัแม่พิมพ ์กระบวนการใหค้วามร้อนและการท าใหย้าง
สุก ผลความหนาของยาง ผลของเอนทาลปีของการท าให้ยางสุก ผลของอุณหภูมิต่อการท าให้ยางสุก ผลปัจจยัดา้นจลนศาสตร์
ของการท าใหย้างสุก ผลของพลงังานกระตุน้ 
 Heat transfer of rubber curing process (heat conduction, heat convection, and heat radiation); thermal properties 
(specific heat, thermal conductivity, thermal diffusivity); kinetics of cure reaction; measure of cure enthalpy; cure of rubber in 



mold; rubber–mold relation; process of heating and cure; effect of rubber thickness; effect of the enthalpy of cure; effect of 
temperature on cure; effect of the kinetic parameters of cure; effect of activation energy 
 
927-570   ยำงธรรมชำตผิสม                                                   2(2-0-4) 
 Natural Rubber Blends 
 การวดัระดบัการเช่ือมขวางในยางวลัคาไนซ์ผสม การตรวจคุณลกัษณะของยางวลัคาไนซ์ผสมดว้ยเทคนิคไมโครส
โกปี การประเมินระดบัการเช่ือมขวางในยางวลัคาไนซ์ผสมโดยเทคนิคนิวเคลียร์  แมกนีติก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีใน
สภาวะของแข็ง การผสมยางธรรมชาติ  กบัยางบิวทาไดอีน การผสมยางธรรมชาติกบัเอทิลีนโพรไพลีนโคพอลิเมอร์ การผสม
ยางธรรมชาติกบัยางธรรมชาติอิพอกไซด ์การผสมยางธรรมชาติกบัยางอีพีดีเอม็เพ่ือผลิตส่วนดา้นขา้งของยางลอ้ การเตรียมและ
สมบติัยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกจากการผสมยางธรรมชาติกบัเทอร์โมพลาสติกชนิดต่าง ๆ 
 Measurement of crosslink density in vulcanized rubber blends; characterization of vulcanized rubber blends by 
microscopy; estimation of crosslink density in vulcanized rubber blends by solid-state nuclear magnetic resonance 
spectroscop; natural rubber/ nitrile butadiene rubber blends; natural propylene copolymer (EPM) blends; natural 
rubber/epoxidized natural rubber blends; compounding NR/EPDM blends for tyre sidewalls; preparation and properties of 
thermoplastic natural rubber based on NR blend with various types of thermoplastic 
 
927-571  กำรผสมยำง                                               2(2-0-4) 
 Mixing of Rubber  
 การผสมยางกบัอนุภาคต่างๆ จลนศาสตร์ของการผสม เคร่ืองผสม การผสมแบบ  ลามินาร์และแบบกระจาย การบด
ยางดว้ยลูกกล้ิง การผสมยางดว้ยเคร่ืองผสมแบบปิด การผสมยางแบบต่อเน่ือง การเตรียมและการผสมยางผง 
 Blending of various particles; kinetics of mixing; mixing equipment; laminar and dispersive mixing; milling of 
rubbers; rubber compounding with internal mixer; continuous rubber mixing; preparation and mixing of powder rubbers 
 
927-572 ควำมยืดหยุ่นของยำง                                                       2(2-0-4) 
 Rubber Elasticity 
 ส ม บั ติ เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ย า ง  ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ เ อ น โ ท ร ปี 
ข ณ ะ เกิ ด ก า ร ผิ ด รู ป  อิ ล าส ติ ซิ ตี ข อ ง โ ม เล กุ ล ย า ง  อิ ล าส ติ ซิ ตี ข อ ง โ ค ร ง ข่ า ย โ ม เล กุ ล  ท ฤ ษ ฎี ทั่ ว ไ ป 
ของความเครียดทฤษฎีของการผิดรูปมาก การเฉือนและการบิด ปรากฏการณ์การบวม การเช่ือมขวางและมอดุลสั 
 General physical properties of rubber; energy and entropy changes on during deformation; elasticity of rubber 
molecules;  elasticity of molecular network; general strain theory; large-deformation theory: shear and tortion; swelling 
phenomena; cross-linking and modulus  
 



927-574  กำรควบคุมกระบวนกำรผลติยำง                   2(2-0-4) 
 Process Control of Rubber Production 
  ทรานสดิวเซอร์ส าหรับวดัความดัน อุณหภูมิ ความเคน้ การเปล่ียนต าแหน่ง  ความเป็นกรด-ด่าง ความเร็วเชิงมุม 
ความเร็วเชิงเส้นและการเร่ง ส่วนประกอบทางเคมี ระดบัการไหล   การปิด-เปิดระบบ การเช่ือมต่อทรานสดิวเซอร์กบัคอมพิวเตอร์ 
การเก็บและแสดงผลขอ้มูล การควบคุมกระบวนการดว้ยคอมพิวเตอร์ดว้ยซีเอดี และซีเอเอม็ 
  Transducers for measuring pressure, temperature, stress, position change, acid-base, angular velocity, linear 
velocity and acceleration, chemical compositions, flow level, on-off system; transducer and computer interface; data 
acquisition and display; process control by computer CAD, CAM 
 
927-601 สัมมนำทำงเทคโนโลยยีำง 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology I  
  การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวขอ้ท่ีสนใจ
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการเขา้ฟังและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสมัมนา 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer industry technology based on 
individual interest with approval of advisors; attendance and participation in the discussion of the seminar 
 
927-602  สัมมนำทำงเทคโนโลยยีำง 2  1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology II  
  การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวขอ้ท่ีสนใจ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม การเขา้ฟัง  และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยมีการ
น าเสนอสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer industry technology based on 
individual interest with approval of advisors; attendance and participation in the discussion of the seminar; presentation in  
English 
 
927-603 สัมมนำทำงเทคโนโลยยีำง 3 1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology III  
  การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวขอ้ท่ีสนใจ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม การเขา้ฟัง และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยมีจ านวน
บทความวจิยั จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 บทความ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer industry technology based on 
individual interest with approval of advisors; attendance and participation in the discussion of the seminar; with at least 2  
research articles  
 



927-604  สัมมนำทำงเทคโนโลยยีำง 4 1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology IV  
  การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวขอ้ท่ีสนใจ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม การเขา้ฟัง และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยมีจ านวน
บทความวจิยั จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 บทความ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer industry technology based on 
individual interest with approval of advisors; attendance and participation in the discussion of the seminar; with at least 3 
research articles  
 
927-605  สัมมนำทำงเทคโนโลยยีำง 5 1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology V  
  การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ในหัวขอ้ท่ีสนใจ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม การเขา้ฟัง  และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา สมัมนา โดยมี
จ านวนบทความวจิยัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 บทความ น าเสนอสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer industry technology based on 
individual interest with approval of advisors; attendance and participation in the discussion of the seminar; with at least 3  
research articles; presentation in english  
 
927-606  สัมมนำทำงเทคโนโลยยีำง 6 1(0-2-1) 
  Seminar in Rubber Technology VI  
  การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวชิาการเก่ียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ในหัวขอ้ท่ีสนใจโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม การเขา้ฟังและการมีส่วนร่วม ในการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา โดยเน้นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วทิยานิพนธ์ท่ีท า น าเสนอสมัมนา เป็นภาษาองักฤษ 
  Literature survey and presentation of current topics in rubber and polymer industry technology based on 
individual interest with approval of advisors; attendance and participation in the discussion of the seminar; focus on topics 
related to thesis and presentation in English  
 
927-701 วทิยำนิพนธ์                   36(0-108-0) 
  Thesis 
   ค้นควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ และ/หรือประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and polymer in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors 
 
927-702  วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
  Thesis 
  ค้นควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ และ/หรือประยกุตใ์ชง้าน    ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 



  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and polymer in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors 
 
927-703  วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
  Thesis 
 คน้ควา้วจิยัในหวัขอ้ท่ีสนใจในยางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์และพอลิเมอร์ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตร์
ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ และ/หรือประยกุตใ์ชง้านภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and polymer in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors 
 
927-704  วทิยำนิพนธ์        72(0-216-0) 
  Thesis 
  ค้นควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ และ/หรือประยกุตใ์ชง้าน    ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and polymer in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors 
 
927-705  วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
  Thesis 
  ค้นควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ และ/หรือประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  Research on topics of interest in natural rubber, synthetic rubber and polymer in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors 
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