
                                                                         
 
 

 

 
 
 

 

หลักสูตรฝกอบรม 2 วัน 
 

 
 

วิทยากร 

ดร. กฤษฎา สุชีวะ, ดร. ชาคริต สิริสิงห, ดร. พงษธร  แซอุย, ดร.มนุเชศวร นิลวงษ 
12 – 13  กุมภาพันธ  2563 

 

หองทวีวัฒนา ช้ัน 6  โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน  วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
 

 

 
            

 

      1. ผูท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแตยังขาดความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยาง 

      2. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

       หลักสูตรนี้จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับยาง  สารเคมียาง  สมบัติและการเลือกใชงานอยาง

ถูกตองเหมาะสม และเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑยางไดแก เทคโนโลยีการเสริมแรงยาง เทคโนโลยี

การปองกันการเส่ือมสภาพของยาง เทคโนโลยีการผสมยาง เทคโนโลยีการข้ึนรูปยาง เทคโนโลยีการวัลคาไนซยาง 

เทคโนโลยีการออกสูตรยางและผลิตยางคอมพาวด  สามารถนําความรูท่ีรับไปใชในการปรับปรุงการผลิตหรือการควบคุม

คุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑยางท่ีผลิต  ความรู ท่ีไดรับจะชวยใหผู ท่ีเกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมยางสามารถส่ือสารทําความเขาใจกันไดถูกตองมากข้ึนไมวาจะเปนระหวางผูผลิตกับลูกคาหรือผูขายวัตถุดิบ 

 

 

 

1. แนะนํายางและเทคโนโลยียาง    

2. เทคโนโลยีการเสริมแรงยาง     

3. เทคโนโลยีการปองกันการเส่ือมสภาพของยาง      

4. เทคโนโลยีการผสมยาง   

5. เทคโนโลยีการข้ึนรูปยาง   

6. เทคโนโลยีการวัลคาไนซยาง   

7. เทคโนโลยีการออกสูตรยาง 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

“เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน” 

กลุมเปาหมาย 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

เนื้อหาของหลักสูตร 



 

 

       

  

 

 

 

วันเดือนป เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 
12 ก.พ. 2563 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน  

 9.00-10.00 แนะนํายางและเทคโนโลยียาง ดร. กฤษฎา สุชีวะ 
10.00-10.15 รับประทานอาหารวาง 
10.15-12.00 เทคโนโลยีการเสริมแรงยาง ดร. กฤษฎา สุชีวะ 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 เทคโนโลยีการปองกันการเสื่อมสภาพของยาง ดร. กฤษฎา สุชีวะ 
13.30-15.00 เทคโนโลยีการผสมยาง ดร. มนุเชศวร นิลวงษ      
15.00-15.15 รับประทานอาหารวาง 
15.15-16.30 เทคโนโลยีการผสมยาง ดร. มนุเชศวร นิลวงษ 

13 ก.พ. 2563 8.30 – 9.00  ลงทะเบียน  
 9.00-10.00 เทคโนโลยีการข้ึนรูปยาง ดร. ชาคริต สิริสิงห 

10.00-10.15 รับประทานอาหารวาง 
10.15-11.15 เทคโนโลยีการข้ึนรูปยาง ดร. ชาคริต สิริสิงห 
11.15-12.00 เทคโนโลยีการวัลคาไนซยาง ดร. กฤษฎา สุชีวะ 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 เทคโนโลยีการวัลคาไนซยาง ดร. กฤษฎา สุชีวะ 
14.00-15.00 เทคโนโลยีการออกสูตรยาง ดร. พงษธร แซอุย 
15.00-15.15 รับประทานอาหารวาง 
15.15-16.30 เทคโนโลยีการออกสูตรยาง ดร. พงษธร แซอุย 

 

 

 

• อัตราคาลงทะเบียน 5,000 บาท/คน (รวมคาอาหารวาง อาหารกลางวัน และเอกสารการบรรยาย)           

• รับลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนต้ังแตวันน้ีจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 เทาน้ัน  

• สิทธิพิเศษสวนลดคาลงทะเบียน 5 %  สําหรับผูลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนภายในวันท่ี 27 มกราคม 2563  

• ลด 10% สําหรับหนวยงานราชการ  

    
    

• โอนเขาบัญชธีนาคารไทยพาณชิย บัญชีกระแสรายวัน สาขา ศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลยัมหิดล  เลขที่บัญชี  016-3-00325-6 

และโปรดสงหลักฐานการโอนเงนิทาง e-mail: info@mahidolrubber.org  (ภายในวันที่ 31 มกราคม  2563) 
 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณทิพวรรณ หรือ คณุอุบล  โทรศพัท  02 441 0511 หรือ 02 441 9381 หรือทางมือถือเบอร 0 8077 17098 
                                    e-mail : info@mahidolrubber.org 

 

 

 

         ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

ชําระคาลงทะเบียน  

อัตราคาลงทะเบียน 

กําหนดการ 

หมายเหตุ    ผูจัดขอสงวนสิทธิไ์มรับลงทะเบียนและคืนคาลงทะเบียน หลังจาก วันท่ี 31 มกราคม 2563 ไมวากรณีใด ๆ  

mailto:info@mahidolrubber.org
mailto:info@mahidolrubber.org


 
 

 

 

        

 

**กรุณาสงใบสมัครผานทาง e-mail : info@mahidolrubber.org** 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ คุณทิพวรรณ หรือคุณอุบล โทรศัพท 0 2441 9381 หรือ 0 2441 0511 หรือ  

0 2441 9817-20 ตอ 1115 หรือ 0 8077 17098 

 

 

 
แบบฟอรมการลงทะเบียนอบรม “เทคโนโลยียางพื้นฐาน” 

บริษัท ________________________________________________________________________________ 

ที่อยู _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท______________________________________  โทรสาร_________________________________ 

ประเภทกิจการ (ระบผุลิตภัณฑ)_____________________________________________________________ 
 

รายชื่อผูสมัครเขารวมอบรม 

1. ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________________________________ 

    ตําแหนง _______________________________________________________________________ 

    e-mail:  _______________________________________________________________________ 

2. ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________________________________ 

    ตําแหนง _______________________________________________________________________ 

    e-mail:  _______________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________________________________ 

    ตําแหนง _______________________________________________________________________ 

    e-mail:  _______________________________________________________________________ 

 

ชื่อ-ที่อยูสําหรบัออกใบเสร็จ (โปรดระบุใหชัดเจน)  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี____________________________________________________________________ 

บริษัท____________________________________________ สํานักงานใหญ   สาขาที_่_____________ 

ที่อยู__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@mahidolrubber.org**


 
 

 

 

 
แผนทีม่หาวทิยาลยัมหิดล   ศาลายา 


	form_register-12-13Feb20
	pr_12-13feb2020

