
เอกสาร 1-2 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 136 หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวชิาบังคบั จ านวน 24 หน่วยกิต 
 - สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์   4 หน่วยกติ 
                  เพ่ือนมนุษย์ 
001-102  ศาสตร์พระราชาและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
168-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 - สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ 5 หน่วยกติ 
950-101  จิตววิฒัน์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวติท่ีดี  2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
 - สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ   1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
 - สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั 4 หน่วยกติ 
142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4) 
 - สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะ 4 หน่วยกติ 
                  และตวัเลข 
142-124  การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ 2((2)-0-4) 
 - สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
142-118  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ฟังและพดู 2((2)-0-4) 
142-119  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ อ่านและเขียน 2((2)-0-4) 
 - สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 2 หน่วยกติ 
 (เลือก 2 รายวชิา) 
142-135  พบัเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
142-136  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 1((1)-0-2) 
142-137  ใครๆ ก็วาดได ้ 1((1)-0-2) 
142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
142-139  ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
142-234  โลกสวย 1((1)-0-2) 
142-237  ดีไซเนอร์ชุดด า          1((1)-0-2) 

472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน 1((1)-0-2) 
472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข 1((1)-0-2) 
 1.2 กลุ่มวชิาภาษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน 100 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวชิาแกน  จ านวน 72 หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  จ านวน 22 หน่วยกิต 
322-101   แคลคูลสั 1                                     3(3-0-6) 
322-102   แคลคูลสั 2                                     3(3-0-6) 
324-101   เคมีทัว่ไป 1                                   3(3-0-6) 
324-102   เคมีทัว่ไป 2                                    3(3-0-6) 
325-101   ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1                   1(0-3-0) 
325-102   ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2                   1(0-3-0) 
332-191   ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ 3(3-0-6) 
       เทคโนโลยยีาง 1  
332-192   ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ 3(3-0-6) 
                 เทคโนโลยยีาง 2  
332-193   ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ 1(0-2-1) 
       วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1 
332-194   ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ 1(0-2-1) 
       วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2  
       (2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมพื้นฐาน 
 จ านวน 24 หน่วยกิต 
168-203   ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม     2(2-0-4) 
211-211   หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า                3(3-0-6) 
211-221   หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกล 3(3-0-6) 
                ไฟฟ้า 
210-202   ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้      1(0-3-0) 
216-191   เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-4) 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง (หลกัสูตรนานาชาติ)    
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย วศ.บ. (วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง) 
ช่ือย่อปริญญาภาษาองักฤษ  B.Eng. (Rubber Engineering and Technology) 
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216-291   อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์              3(3-0-6) 
        การไหลเบ้ืองตน้   
216-292   สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วสัดุ           3(3-0-6)  
216-293   ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 1(0-3-0)                                       
217-294   การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
240-191   อินเตอร์เน็ตรวมศูนยส์ าหรับ 2(2-0-4)   
                อุตสาหกรรม 
     (3) กลุ่มวชิาพอลเิมอร์และยาง  จ านวน 26 หน่วยกิต 
168-210   เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6)               
168-211   พอลิเมอร์ฟิสิกส์                                  3(3-0-6) 
168-310   กระแสวทิยาของพอลิเมอร์                   2(2-0-4) 
168-320   วสัดุยาง 3(3-0-6) 
168-321   กระบวนการแปรรูปยาง 2(2-0-4) 
168-322   สารเติมแต่งส าหรับยาง 2(2-0-4) 
168-323   การผลิตผลิตภณัฑย์าง 2(2-0-4) 
168-324   เคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 2(2-0-4) 
168-325   การวเิคราะห์สมบติัและการทดสอบ 2(2-0-4) 
168-326   การออกแบบยางคอมปาวด ์ 2(2-0-4) 
168-391   ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1(0-3-0) 
168-392   ปฏิบติัการเคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 1(0-3-0) 
168-393   ปฏิบติัการวเิคราะห์สมบติัและ 1(0-3-0)    
                การทดสอบยาง   

 2.2 กลุ่มวชิาชีพ   
 (1) วชิาบังคบั  จ านวน 18 หน่วยกิต 

- แผนการศึกษาแบบท่ี 1 (ศึกษาท่ีประเทศจีนในชั้นปีท่ี 3-4) 
168-301   การผลิตยางลอ้                            3(3-0-6) 
168-302   กลศาสตร์ยางลอ้                           3(3-0-6) 
168-401   การออกแบบแม่พิมพ ์                  3(3-0-6) 
168-402   การออกแบบยางลอ้                     3(3-0-6) 
168-480* การฝึกงาน                                                    320 ชัว่โมง
168-482   โครงงานวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1     6(0-18-0) 

    *ลงทะเบียนโดยไม่นบัจ านวนหน่วยกิต 
- แผนการศึกษาแบบท่ี 2  
168-301   การผลิตยางลอ้                              3(3-0-6) 
168-302   กลศาสตร์ยางลอ้                           3(3-0-6) 
168-401   การออกแบบแม่พิมพ ์                  3(3-0-6) 
168-402   การออกแบบยางลอ้                      3(3-0-6) 
168-480*   การฝึกงาน                                                  320 ชัว่โมง
168-481** สหกิจศึกษา                                6(0-18-0) 

168-483   โครงงานวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2 3(0-
9-0) 
168-484 โครงงานวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 3 3(0-9-0) 
*ลงทะเบียนโดยไม่นบัจ านวนหน่วยกิต 
**นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาตอ้งเขา้ร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง  และไม่เรียนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยยีาง 

 (2) วชิาเลือก  จ านวน 10 หน่วยกิต 
225-347   การจดัการการผลิต          3(3-0-6) 

และการด าเนินงาน 
168-201   การจดัการนวตักรรม  2(2-0-4) 
168-202   ความรู้เบ้ืองตน้การเป็นผูป้ระกอบการ 2(2-0-4) 
168-311   การตรวจลกัษณะเฉพาะของ         2(2-0-4) 
                พอลิเมอร์โดยใชเ้คร่ืองมือ 
168-312   สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์           2(2-0-4) 
168-313   พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท      2(2-0-4) 
168-327   ยางสงัเคราะห์                               2(2-0-4) 
168-328   การดดัแปรโมเลกลุยาง                  2(2-0-4) 
168-410   การเส่ือมสลายของพอลิเมอร์       2(2-0-4) 
168-411   พอลิเมอร์น าไฟฟ้า                        2(2-0-4) 
168-412   สีและวสัดุเคลือบ                          2(2-0-4) 
168-413   การติดประสานและกาว               2(2-0-4) 
168-414   การรีไซเคิลพอลิเมอร์                  2(2-0-4) 
168-415   นาโนเทคโนโลย ี                         2(2-0-4) 
168-471   หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ          2(x-y-z)    
                ทางวศิวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
168-472   หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ       2(x-y-z) 
                ทางวศิวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ 2 
168-473   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2(x-y-z) 
168-474   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยยีาง    2(x-y-z)   

    3. หมวดวชิาเลือกเสรี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
            นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ท่ีสนใจไม่
น้ อ ย ก ว่ า  6  ห น่ ว ย กิ ต  ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งใน
ประ เทศและต่ างประเท ศโดยความ เห็ นชอบของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
4. หมวดวชิาฝึกงาน 
168-480   การฝึกงาน                                       320 ชัว่โมง  
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แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผนการศึกษาแบบท่ี 1 (ศึกษาท่ีประเทศจีนชั้นปีท่ี 3-4)
 
                                                                           ปีที ่1  

 
ภาคการศึกษาที ่1 

322-101 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
332-191  ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ    3(3-0-6) 
        เทคโนโลยยีาง 1 
332-193  ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ    1(0-2-1) 
     วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1 
142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับการ 2((2)-0-4) 
 ฟังและการพดู 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 
142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
                                              รวม                        19(17-5-35) 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
322-102 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
324-102 เคมีทัว่ไป 2  3(3-0-6) 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0) 
332-192  ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ    3(3-0-6) 
         เทคโนโลยยีาง 2 
332-194  ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ    1(0-2-1) 
      วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2 
240-191 อินเตอร์เนตรวมศูนยส์ าหรับ 2(2-0-4) 
 อุตสาหกรรม   
142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับการ 2((2)-0-4) 
 อ่านและการเขียน 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
168-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 

                                          รวม                20(18-5-37)     

                
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
212-202 ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 1(0-3-0) 
216-191 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-4) 
216-291 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของ 3(3-0-6) 
 ไหลเบ้ืองตน้ 
168-210 เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
950-101  จิตววิฒัน ์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวติท่ีดี 2((2)-0-4) 
142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
  รวม            20(18-6-36) 

ภาคการศึกษาที ่2 
211-221 หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
216-292 สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วสัดุ 3(3-0-6) 
216-293 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
217-294 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
168-203  ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 
168-211  พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(2-0-4) 
142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
472-117  สุขภาพดีชีวมีีสุข 1((1)-0-2) 
                    รวม           21(18-6-36)   
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ปีที ่3 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

168-320 วสัดุยาง 3(3-0-6) 
168-321 กระบวนการแปรรูปยาง 2(2-0-4) 
168-322 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2(2-0-4) 
168-323 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 2(2-0-4) 
168-324 เคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 2(2-0-4) 
168-391 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1(0-3-0) 
168-392 ปฏิบติัการเคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 1(0-3-0) 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
  รวม               15(13-6-26) 
 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
168-301 การผลิตยางลอ้  3(3-0-6) 
168-302 กลศาสตร์ยางลอ้  3(3-0-6) 
168-310 กระแสวทิยาของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
168-325 การวเิคราะห์สมบติัและการทดสอบยาง 2(2-0-4) 
168-326 การออกแบบยางคอมปาวด ์ 2(2-0-4) 
168-393 ปฏิบติัการวเิคราะห์สมบติัและการ 1(0-3-0) 
 ทดสอบยาง 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (1) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (2) 2(x-y-z) 
168-480 การฝึกงาน                        80 ชัว่โมง 
  รวม                 17(x-y-z) 

                      

  
 

ปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
168-401 การออกแบบแม่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
168-402 การออกแบบยางลอ้ 3(3-0-6) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (3) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (4) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (5) 2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (1)  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2)  3(x-y-z) 
168-480 การฝึกงาน                       240 ชัว่โมง 
  รวม               18(x-y-z) 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
168-482 โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี 6(0-18-0) 
 ยาง 1                        
  รวม                 6(0-18-0) 
 
 
 
 
 
 

                     

 
 
 

 
 

 
 



เอกสาร 1-3 

แผนการศึกษาแบบท่ี 2 (โครงงาน)
 
                                                                          ปีที ่1  

 
ภาคการศึกษาที ่1 

322-101 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
332-191 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ    3(3-0-6) 
         เทคโนโลยยีาง 1 
332-193 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ    1(0-2-1) 
      วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1 
142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับการ 2((2)-0-4) 
 ฟังและการพดู 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 
142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
                                              รวม                        19(17-5-35) 
 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
322-102 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
324-102 เคมีทัว่ไป 2  3(3-0-6) 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0) 
332-192 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ    3(3-0-6) 
         เทคโนโลยยีาง 2 
332-194 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ    1(0-2-1) 
      วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2 
240-191 อินเตอร์เน็ตรวมศูนยส์ าหรับ 2(2-0-4) 
 อุตสาหกรรม   
142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับการ 2((2)-0-4) 
 อ่านและการเขียน 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
168-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
472-117  สุขภาพดีชีวมีีสุข 1((1)-0-2) 

                                          รวม                21(19-5-38)     

                
ปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
212-202 ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 1(0-3-0) 
216-191 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-4) 
216-291 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของ 3(3-0-6) 
 ไหลเบ้ืองตน้ 
168-210 เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
950-101  จิตววิฒัน ์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวติท่ีดี 2((2)-0-4) 
142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
  รวม            20(18-6-36) 
 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

211-221 หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
216-292 สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วสัดุ 3(3-0-6) 
216-293 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
217-294 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
168-203  ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 
168-211  พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(2-0-4) 
142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
                    รวม           20(17-6-34)  
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ปีที ่3 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

168-320 วสัดุยาง 3(3-0-6) 
168-321 กระบวนการแปรรูปยาง 2(2-0-4) 
168-322 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2(2-0-4) 
168-323 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 2(2-0-4) 
168-324 เคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 2(2-0-4) 
168-391 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1(0-3-0) 
168-392 ปฏิบติัการเคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 1(0-3-0) 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
  รวม               15(13-6-26) 

 
ภาคการศึกษาที ่3 

ภาคการศึกษาที ่2 
168-301 การผลิตยางลอ้  3(3-0-6) 
168-302 กลศาสตร์ยางลอ้  3(3-0-6) 
168-310 กระแสวทิยาของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
168-325 การวเิคราะห์สมบติัและการทดสอบยาง 2(2-0-4) 
168-326 การออกแบบยางคอมปาวด ์ 2(2-0-4) 
168-393 ปฏิบติัการวเิคราะห์สมบติัและการ 1(0-3-0) 
 ทดสอบยาง 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (1) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (2) 2(x-y-z) 
  รวม                 17(x-y-z) 

                      
168-480 การฝึกงาน                        320 ชัว่โมง 

  
 
 

ปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
168-401 การออกแบบแม่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
168-402 การออกแบบยางลอ้ 3(3-0-6) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (3) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (4) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (5) 2(x-y-z) 
168-483 โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ี 3(0-6-0) 
 ยาง 2 
  รวม               15(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (1)  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2)  3(x-y-z) 
168-484 โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี 3(0-6-0) 
 ยาง 3                        
  รวม                 9(x-y-z) 
 
 

                     

 
 
 
 

 
  



เอกสาร 1-3 

แผนการศึกษาแบบท่ี 2 (สหกิจศึกษา)
 

ปีที ่1 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
322-101 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
332-191 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ    3(3-0-6) 
         เทคโนโลยยีาง 1 
332-193 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ    1(0-2-1) 
      วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1 
142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับการ 2((2)-0-4) 
 ฟังและการพดู 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 
142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
                                              รวม                        19(17-5-35) 
 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
322-102 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
324-102 เคมีทัว่ไป 2  3(3-0-6) 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0) 
332-192 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวศิวกรรมและ    3(3-0-6) 
         เทคโนโลยยีาง 2 
332-194 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ    1(0-2-1) 
      วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2 
240-191 อินเตอร์เน็ตรวมศูนยส์ าหรับ 2(2-0-4) 
 อุตสาหกรรม   
142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับการ 2((2)-0-4) 
 อ่านและการเขียน 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
168-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
472-117  สุขภาพดีชีวมีีสุข 1((1)-0-2) 

                                          รวม                21(19-5-38)     

                
ปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
212-202 ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 1(0-3-0) 
216-191 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-4) 
216-291 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของ 3(3-0-6) 
 ไหลเบ้ืองตน้ 
168-210 เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
950-101  จิตววิฒัน ์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวติท่ีดี 2((2)-0-4) 
142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
  รวม            20(18-6-36) 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
211-221 หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
216-292 สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วสัดุ 3(3-0-6) 
216-293 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
217-294 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
168-203  ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 
168-211  พอลิเมอร์ฟิสิกส์ 3(2-0-4) 
142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
                    รวม           20(17-6-34)     
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ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
168-320 วสัดุยาง 3(3-0-6) 
168-321 กระบวนการแปรรูปยาง 2(2-0-4) 
168-322 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2(2-0-4) 
168-323 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 2(2-0-4) 
168-324 เคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 2(2-0-4) 
168-391 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1(0-3-0) 
168-392 ปฏิบติัการเคมีและเทคโนโลยนี ้ ายาง 1(0-3-0) 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
  รวม               15(13-6-26) 

 
 

ภาคการศึกษาที ่3 

ภาคการศึกษาที ่2 
168-301 การผลิตยางลอ้  3(3-0-6) 
168-302 กลศาสตร์ยางลอ้  3(3-0-6) 
168-310 กระแสวทิยาของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
168-325 การวเิคราะห์สมบติัและการทดสอบยาง 2(2-0-4) 
168-326 การออกแบบยางคอมปาวด ์ 2(2-0-4) 
168-393 ปฏิบติัการวเิคราะห์สมบติัและการ 1(0-3-0) 
 ทดสอบยาง 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (1) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (2) 2(x-y-z) 
  รวม                 17(x-y-z) 

                      

168-480 การฝึกงาน                        320 ชัว่โมง 
 
 

ปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
168-401 การออกแบบแม่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
168-402 การออกแบบยางลอ้ 3(3-0-6) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (3) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (4) 2(x-y-z) 
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกกลุ่มวชิาชีพ (5) 2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (1)  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2)  3(x-y-z) 
  รวม               18(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
168-481 สหกิจศึกษา  6(0-18-0
                       รวม                 6(0-18-0) 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาต้องเข้าโครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง นอกเหนือจากการ
ลงทะเบียนปกติ 
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9 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

โครงการจัดตั้งวทิยาลยันานาชาตยิางพาราไทย-จีน 
สาขาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 
 

001-102                                                            2((2)-0-4) 
ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
(The King’s Philosophy and Sustainable  
Development) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ
ทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์ร
ธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
  Meaning, principles, concept, importance and 
goal of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’ s philosophy 
and  sustainable development; an analysis of application of 
the King’ s philosophy in the area of interest including 
individual, business or community sectors in local and 
national level 
 
001-103                                                               1((1)-0-2) 
ไอเดยีสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Idea to Entrepreneurship) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 ก า ร เป็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; 
business environment analysis; survey for business 

opportunity analysis; using business models with modern 
business tools 
 
142-111                                                                   2((2)-0-4) 
ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ 
(English Booster) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -    

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลัก
ไวยากรณ์เบ้ืองตน้  ประเภทของค า การประสมค า หลกัการ
ออกเสียงและการออกเสียงสูงต ่า เทคนิคการอ่านและการฟัง 
การท าความเขา้ใจประเด็นหลกัและการหาขอ้มูลรายละเอียด 
บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบ
ค าถาม ประโยคท่ีสามารถน าไปใช้งานได้และส านวนต่าง 
การเขียนภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งตามหลกัพ้ืนฐาน โครงสร้าง
ประโยคอย่างง่าย การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้
ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ การใช้ค  าเช่ือมอย่างง่าย วงศ์ค  าศัพท์ใน
หลากหลายหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  

Self-learning techniques; fundamental grammar; 
part of speech; spelling; pronunciation and intonation; 
reading and listening techniques; understanding the main 
idea and identifying specific information; basic 
conversation; making questions; answering questions; 
functional language and idioms; basic English writing; 
simple sentence structure; punctuation; capitalization; using 
simple conjunctions; vocabulary related to daily life 

 
142-118                                                            2((2)-0-4) 
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ฟังและพูด 
(Academic English: Listening and Speaking) 
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รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -    

การพัฒนาทักษะการส่ือสารทางด้านการฟัง
และพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ข่าว รายการ
โทรทศัน์ ภาพยนต ์การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็น
ทางการหรือในสถานท่ีท างาน การพฒันาทักษะการพูด 
เทคนิคการพูดในบริบทต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น 
การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การพฒันาทกัษะจ าเป็น
และเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถ
ภาษาองักฤษ 

A course focusing on communication skills; 
listening and speaking through daily life conversation, 
news, TV programs, movies; listening in academic 
contexts; announcements in formal settings or in 
workplace; speaking skills practice:  speaking techniques 
for giving opinions, answering questions, making 
conversation; skills building for English proficiency test 
preparation 

 
142-119                                                            2((2)-0-4) 
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ อ่านและเขียน 
(Academic English: Reading and Writing) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -    
 พ้ืนฐานการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วชิาการ การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ อ่านเพ่ือเพ่ิมพนูวงศค์  าศพัท ์
อ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและการหาขอ้มูลรายละเอียด การ
อ่านตีความ การอ่านเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในงานเขียน การ
พฒันาทักษะการเขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน 
การเขียนเน้ือหาอย่างสอดคล้อง การสรุปความ การถอด
ความ การถ่ายขอ้ความ การเตรียมความพร้อมส าหรับกาสอบ
วดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ 
 Fundamental English reading and writing for 
academic purpose; reading comprehension; reading for 
vocabulary building; identifying main ideas and specific 
information; reading between the lines; reading for writing; 
writing skills building:  sentence structure, writing 

mechanics, writing with coherence, summarizing and 
paraphrasing; English proficiency test preparation  

 
142-121                                                            2((2)-0-4) 
โลกแห่งอนาคต 
(The Future Earth)  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : -    
Prerequisite: -    
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคมยคุใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก 
ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความ
เส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
           Advancement in science; fast-growing technologies 
and their impacts on human life and modern society in 21st 
century; new energy, green energy, alternative energy; 
ecosystem and environment; global and social problems; 
drawbacks of the advancement 

 
142-124                                                                   2((2)-0-4)                
การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : -    
Prerequisite: -    

ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การท าความเข้าใจ
ปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา อลักอริทึม 
การคิดเพ่ือการตดัสินใจและวางขั้นตอนวธีิ การแกปั้ญหาดว้ย
อลักอริทึม การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและมุมมองต่างๆ ความ
น่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท า
ความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความ
ถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the 
problem; types of problems, problem solving steps; 
algorithm; thinking for decision making and algorithm; 
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; 
reliability and relevance; sources of information, 
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understanding the sources of information, evidences, facts, 
validity and reliability 
 
142-129       2((2)-0-4) 
คดิไปข้างหน้า           
(Organic Thinking) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้
สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนัย การคน้หาขอ้มูล 
การคน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ 
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์ง
ต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า   
  Analytical thinking; presumption and assumption; 
hypothesis; convergent and divergent thinking; data 
finding; problem and solution finding; predictions; logical; 
numberical analysis; relating and creating things; value 
adding 
 
142-135                                                       1((1)-0-2) 
พบัเพยีบเรียบร้อย           
(Paper Craft) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั 
การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   

Paper craft workshop, cutting, folding, creating 
artworks from paper 

 
142-136                                                            1((1)-0-2) 
ป้ันดนิให้เป็นดาว 
(Sculpture) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -    
 การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียว
ธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ี ปุ่น เรียนรู้การใช้ว ัสดุและ
เคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภัย การช่ืนชมและ

วิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณา
พิ เคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของ
ส่ิงมีชีวติ ความรู้พ้ืนฐานดา้นงานป้ันเพ่ือต่อยอดต่อไป  
 Molding sculptures using various materials such 
as natural clay or Japanese clay; Learning how to 
manipulate these materials and use sculpting tools safely; 
Appreciating and Criticizing sculpture works through 
reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 
 
142-137       1((1)-0-2) 
ใครๆ กว็าดได้    
(Everyone Can Draw) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การ
วาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา การวาดรูปร่าง
มนุษย ์  
 Introduction to basic drawing and practice; 
sketching; basic drawing, light and shadow; human figures
  
142-138       1((1)-0-2) 
มนต์รักเสียงดนตรี    
(The Sound of Music) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 การศึกษาประวติัศาสตร์, ลกัษณะ, องค์ประกอบ, 
ผูป้ระพนัธ์, แนวคิดเชิงดนตรี, และการพฒันาทกัษะการฟัง
ดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  

Exploration of historical periods of both Eastern 
and Western art music; musical styles, musical elements, 
and composers and their works; basic musical concepts; 
develop music perception skills and representative musical 
compositions 

 
142-139       1((1)-0-2) 
ท่องโลกศิลปะ    
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(Through The World of Art) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art 
creation 
 
142-225         2((2)-0-4) 
ปัจจยัที ่5 
(The 5th Need) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: -  
Prerequisite: -  
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยคุดิจิทลั 
กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบัส่ือสงัคมแอปพลิเคชนัส่ือ
สังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษา
แนวสาระบัน เทิ ง ป ระโยชน์ และโทษของส่ือ สั งคม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
           The importance and influence of social media in 
digital age; age groups of each generation and social media; 
social media applications; social media in digital age for 
education and educational entertainment; advantages and 
disadvantages of social media; computer crime act and 
information privacy 
 
142-234         1((1)-0-2) 
โลกสวย 
(Life is Beautiful) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: -  
Prerequisite: -  
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของ
ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของทศันคติบวก 
การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ 
ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์้านต่างๆ พัฒนาการด้าน
อารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออก
ทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนง

ต่างๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on 
multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature 
and other aesthetic creations; getting to know yourself and 
others through expressive art; stress release and relaxation 
through different types of arts; searching for inspiration and 
spirit; peaceful co-existence 
 
142-237       1((1)-0-2) 
ดไีซน์เนอร์ชุดด า 
(The Designers and Their Black Attires) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: -  
Prerequisite: -  
 ววิฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับวิถี
ชีวติประจ าวนั 
  Evolution of design, fundamental of design, 
design process, design in relation to daily basis 
 
168-101       1((1)-0-2) 
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์           
(Benefit of Mankinds) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’ s philosophy for 
the benefits of mankind  
 
168-201           2(2-0-4)                                           
(Innovation Management) 
การจดัการนวตักรรม 
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รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: -   
Prerequisite: -    

แน ว คิ ด แล ะ เกณ ฑ์ ก ารก าห น ดน วัต ก รรม 
กระบวนการการสร้างและเผยแพร่นวตักรรม การจัดการ
นวตักรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ 

Concepts and criteria of innovation; processes of 
development and disseminating innovation; innovation 
management and commercialization 
 
168-202           2(2-0-4) 
ความรู้เบ้ืองต้นการเป็นผู้ประกอบการ 
(Fundamental Entrepreneurship) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 

ลกัษณะของธุรกิจและปัจจยัต่าง ในการตดัสินใจ 
แนวคิดของการเป็นผู ้ประกอบการ ลักษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการและการปฏิบัติ ลักษณะของผูป้ระกอบการ 
กระบวนการการเป็นผูป้ระกอบการ 

Nature of business enterprises and factors in 
decision-making; concept of entrepreneurship; nature and 
practices of entrepreneurship; nature and characteristics of 
entrepreneur  

    
168-203          2(2-0-4) 
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
(Safety and Environment) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการความปลอดภยั การ
วเิคราะห์อนัตรายและการป้องกนัการสูญเสีย กฎหมายความ
ปลอดภยั ระบบการจดัการความปลอดภยั ปัจจยัมนุษย ์การ
วเิคราะห์อนัตรายและการประเมินความเส่ียง อนัตรายในการ
ท างาน อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล มลพิษในอุตสาหกรรม
และการป้องกนั การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบของ
องคก์รต่อสงัคม 
 Introduction to safety principles; hazard analysis 
and loss prevention; safety laws; safety management 

system; human factor; hazard analysis and risk assessment; 
workplace hazards; personal protection equipment; 
industrial pollution and prevention; environmental 
management; corporate social responsibility 
 
168-210           3(3-0-6) 
เคมพีอลเิมอร์ 
(Polymer Chemistry) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

ปฏิกิริยาและกลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์/โคพอ
ลิเมอร์ จลนศาสตร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์/  โคพอลิเมอร์
และการควบคุมน ้ าหนักโมเลกุล เทคนิคพ้ืนฐานในการ
สงัเคราะห์พอลิเมอร์/โคพอลิเมอร์ 

Polymerization/copolymerization and mechanism; kinetics of 
polymerization/copolymerization and molecular weight control; 
fundamental polymerization /copolymerization techniques 
 
168-211          3(3-0-6) 
พอลเิมอร์ฟิสิกส์ 
(Polymer Physics) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

คอนฟิกกูเรชนัและคอนฟอร์เมชันของพอลิเมอร์ 
แบบจ าลองการหมุนรอบตัวของไอโซเมอร์ พอลิ -เมอร์อ
สัณฐานและพอลิเมอร์สัณฐาน การทรานซิชนัทางความร้อน 
การจดัเรียงตวัของโมเลกุลอสัณฐาน สมบติัยืดหยุน่ของยาง 
ฟิสิกส์ของผลึก ทฤษฏีการละลายของพอลิเมอร์ 

Configuration and conformation of polymers, 
rotational model of isomers; semicrystalline and amorphous 
polymers, thermal transition, molecular orientation of 
amorphous polymers, rubber elasticity, physics of 
crystalline; theory of polymer dissolution 

 
 

168-301           3(3-0-6) 
การผลติยางล้อ 
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(Tire Manufacturing) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 

ประวติั ความส าคญั และชนิดของยางลอ้ มาตรฐาน
การผลิตท่ีส าคัญ ปริมาณการอุปโภคยางล้อในโลกและ
ปริมาณการใชย้างดิบในการผลิตยางลอ้ กระบวนการผลิตยาง
ลอ้ในภาพรวม การผสมยางกับสารเคมี การข้ึนรูปคอมพา
วนด์เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของยางลอ้ ไดแ้ก่ การรีดฉาบ
ยางบนเส้นใยและเส้นลวด และการอดัฉีดหน้ายางและแกม้
ยาง การประกอบข้ึนรูปลอ้ยางคอมปาวด์ดว้ยเคร่ืองประกอบ
ลอ้ยาง การวลัคาไนซ์ลอ้ยางด้วยวิธีการอดัเบ้า การตดัแต่ง 
การตรวจสอบสมบติั และการติดรหสัสินคา้ก่อนส่งจ าหน่าย 

History, importance and type of rubber tires; 
important manufacturing standard; global consumptions of 
tires and raw rubbers used to manufacture them; overview 
tire manufacturing processes; mixing process; shaping into 
various specific components of tire such as calendaring 
fabrics and steel cord coated with rubber, and extruding tire 
treads and sidewalls; manual assembly of green tire 
components on tire building machines; vulcanizing or 
curing tire with compression molding; final finishing, 
properties inspection, and barcoding prior to distribution     

 
168-302           3(3-0-6) 
กลศาสตร์ยางล้อ 
(Tire Mechanics) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั : - 
Concurrent: - 

หลกัการทัว่ไปของกลศาสตร์ยางลอ้ ความตอ้งการ
และ เกณฑ์การประเมิน  มุ มมองด้านความปลอดภัย 
ประสิทธิภาพด้านความประหยัด ความสะดวกสบาย 
สมรรถนะดา้นการยึดเกาะ ไดแ้ก่ อิทธิพลของความดนัพ้ืนผิว 
แรงกระท าต่อลอ้ยาง และการตอบสนองต่อแรงบนพ้ืนถนน
แหง้ เปียก และเยน็/น ้ าแขง็ มาตรฐานสากลของยางลอ้ 

Fundamentals of tire mechanics; requirements and 
evaluation criteria; safety aspects; cost effectiveness; 
comfort; adhesion performances such as influence of 

surface pressure, forces acting on tires, and tries on 
different road surface conditions including dry, wet and 
wintry/icy; standards for tires 

 
168-310           2(2-0-4) 
กระแสวทิยาของพอลเิมอร์ 
(Polymer Rheology) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 

แนะน าสมบัติด้านการไหลของพอลิเมอร์ สมบัติ
วิสโคอิลาสติก ความหนืดของของไหล การไหลด้วยแรง
กระท าแบบเฉือนและแบบยดื ปัจจยัท่ีมีผลต่อความหนืดและ
การไหลของพอลิเมอร์ การไหลของพอลิเมอร์ผ่านช่องท่ีมี
รูปแบบต่างกนั เช่น ท่อขนาดเล็ก ช่องส่ีเหล่ียม และช่องกลม 
พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์ในเคร่ืองแปรรูปชนิดต่าง ๆ 
เช่น เคร่ืองอดัฉีด และเคร่ืองฉีดเขา้เบา้  

Introduction to polymer rheology; viscoelastic 
properties; viscosity of fluids; flow ability upon shear and 
elongational forces; factors affecting viscosity and flow of 
polymer; flow of polymer through different cavities such as 
capillary, slit and die; flow behaviors of polymer in 
processing equipment such as extrusion, and injection 
molding   

 
168-311          2(2-0-4) 
การตรวจลกัษณะเฉพาะของพอลเิมอร์โดยใช้เคร่ืองมือ 
(Instrumental Polymer Characterization) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

หลักการและทฤษฎีของเค ร่ืองมือต่าง ๆ ท่ี ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ทางพอลิเมอร์ การเตรียมตวัอย่างเพ่ือ
การวเิคราะห์ การวเิคราะห์ผลจากขอ้มูลท่ีได ้

Principles and theory of instruments for polymer 
characterization; sample preparation; data analysis 

 
168-312           2(2-0-4) 
สมบัตเิชิงกลของพอลเิมอร์ 
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(Mechanical Properties of Polymer) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

สมบติัด้านความเคน้ความเครียด ความแข็ง ความ
ตา้นทานต่อการฉีกขาด การคืนรูปเน่ืองจากการกดและการ
ดึงยดื การคืบ การคลายความเคน้ การกระเดง้ ความตา้นทาน
ต่อการสึกหรอ ความตา้นทานต่อการลา้ ความร้อนสะสมใน
ยาง 

Stress-strain properties; hardness; tear strength; 
compression set and tension set; creep; stress relaxation; 
rebound resilience; abrasion resistance; fatique resistance; 
heat build-up  

 
168-313          2(2-0-4) 
พอลเิมอร์ผสมและคอมโพสิท 
(Polymer Blends and Composites) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ผสม 
พลาสติกผสม ยางผสม พลาสติกผสมยาง วิธีการผสม การ
วเิคราะห์คุณลกัษณะ การเตรียมพอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์เชิง
ประกอบ วสัดุเสริมแรง พลาสติกเสริมแรงดว้ยเส้นใย สมบติั
ทางกายภาพและสมบติัเชิงกล กระบวนการผลิต การทดสอบ 
และประยกุตใ์ช ้

Thermodynamics theory of polymer blends; 
plastic blends; rubber blends; plastic/ rubber blends; 
blending method; characterization; preparation of polymer 
blends; polymer composites; reinforcing materials; fiber 
reinforced plastics; physical properties and mechanical 
properties; manufacturing process; testing and their 
applications 
 
168-320           3(3-0-6) 
วสัดุยาง 
(Rubber Materials) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  โครงสร้าง
โมเลกุลของยาง ววิฒันาการของเทคโนโลยียาง กระบวนการ
ผลิตยางดิบ ประเภทของยางดิบ มาตรฐานของยางดิบ การวดั
สมบติัของยางดิบ สารเคมีส าหรับยาง การวลัคาไนซ์ยาง การ
ออกสูตรยาง  สมบติัและการทดสอบยางวลัคาไนซ์ 

Natural rubber and synthetic rubber; rubber 
molecular structure; rubber technology evolution; raw 
rubber production; types of raw rubber; standard of raw 
rubber; raw rubber testing; rubber additives; vulcanization; 
compounding; vulcanized rubber properties and testing 

 
168-321           2(2-0-4) 
กระบวนการแปรรูปยาง 
(Rubber Processing) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: -  

พ้ืนฐานการแปรรูปยางตั้ งแต่การผสมยางกับ
สารเคมี การข้ึนรูป และการวลัคาไนซ์ หลกัการบดผสมดว้ย
เคร่ืองผสมสองลูกกล้ิงและเคร่ืองผสมแบบปิด การข้ึนรูปยาง
ด้วยเทคนิคการอดัฉีดยางและการรีดยาง การข้ึนรูปพร้อม
การวลัคาไนซ์ยางดว้ยเทคนิคการอดัเบ้าและการฉีดยางเขา้
เบา้ กรณีศึกษาปัญหาและการแกปั้ญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึน
บ่อยในระหวา่งการแปรรูปยางในอุตสาหกรรม 

Basic rubber processing from mixing rubbers and 
chemicals, shaping, and vulcanization; principles of mixing 
using two-roll mill and internal mixer; shaping processes 
with extrusion and calendering techniques; shaping 
vulcanizations with compression and injection moldings; 
case studies of technical problems often occurred during 
processing of rubber in industries  

 
168-322           2(2-0-4) 
สารเตมิแต่งส าหรับยาง 
(Additives for Rubber) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 
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ความส าคญัของการใช้สารเคมีในยาง หน้าท่ีของ
สารเคมีท่ีส าคญัแต่ละชนิด วลัคาไนเซชัน โครงสร้าง และ
สมบติัของยางท่ีโมเลกุลเกิดการเช่ือมขวางแบบต่าง ๆ กลไก
ทางเคมีระหวา่งโมเลกุลยางกบัก ามะถนั สารตวัเร่ง และสาร
กระตุ ้น  ระบบวัลค าไน เซชันแบบ อ่ืน  ๆ  ส ารห น่ วง
ปฏิกิริยาวลัคาไนเซชนั การเสริมแรงยางดว้ยสารตวัเติม สาร
ตวัเติมลดต้นทุนหรือไม่เสริมแรง สารช่วยในการแปรรูป 
การป้องกันการเส่ือมสภาพของยางด้วยสารป้องกันการ
ออกซิเดชนัและโอโซเนชนั สารตา้นรีเวอร์ชนั สี       

Importance of additives for rubber; functions of 
additives; vulcanization, structure and properties of rubber 
molecules crosslinked with different vulcanizing systems; 
chemical mechanisms of rubber molecules and sulfur, 
accelerators and activators; other vulcanization systems; 
retarders; reinforcing fillers; cost-down or non-reinforcing 
fillers; processing aids; degradable protection for rubber by 
antioxidants and antiozonants; antireversions; pigments 

 
168-323           2(2-0-4) 
การผลติผลติภัณฑ์ยาง 
(Rubber Product Manufacturing) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 

หลักวิศวกรรมทั่วไปของผลิตภัณฑ์ยาง สมบัติ
เชิงกลท่ีส าคญัของผลิตภณัฑย์าง กรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์
ยาง มาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละการทดสอบผลิตภณัฑย์าง  

Basic engineering of rubber products; mechanical 
properties for rubber products; Rubber Product 
Manufacturing; standard for rubber products and their 
testing method; rubber product processes  

 
168-324          2(2-0-4) 
เคมแีละเทคโนโลยนี า้ยาง 
(Latex Chemistry and Technology) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

สมบัติของน ้ ายางสด การเก็บรักษาน ้ ายาง ความ
เสถียรของน ้ ายาง การท าให้น ้ ายางเสียความเสถียร การผลิต
น ้ ายางขน้ สมบัติและการทดสอบน ้ ายางข้น การท าน ้ ายาง
โปรตีนต ่า สมบติัและชนิดของน ้ ายางสังเคราะห์ การเตรียม
สารเคมีส าหรับน ้ ายาง การคอมพาวนด์น ้ ายาง การบ่มน ้ ายาง 
การผลิตผลิตภัณฑ์จากน ้ ายางโดยกระบวนการจุ่ม การ
ท าโฟมยาง การหล่อแบบ  

Properties of field latex; latex preservation; latex 
stability; destabilized latex; concentrated latex production, 
properties and testing; deproteinized latex production; 
properties and types of synthetic latex; preparation of 
chemicals for latex; latex compounding; latex maturation; 
product fabrication from latex by dipping process; latex 
foam process; casting process 

 
168-325           2(2-0-4) 
การวเิคราะห์สมบัตแิละการทดสอบยาง 
(Rubber Characterization and Testing) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: -  

หลักการและความส าคญัของการทดสอบสมบัติ
การแปรรูปของยางดิบและคอมพาวนด์ ไดแ้ก่ ความหนืดมูนี 
การคลายความเค้นมูนี  ลักษณะการวลัคาไนซ์ และการ
กระจายตวัของสารเคมี การทดสอบสมบติัเชิงกลของยางวลั
คาไนซ์ ไดแ้ก่ ความตา้นทานต่อแรงดึง ความสามารถในการ
ยืดจนขาด ความตา้นทานต่อการฉีกขาด ความตา้นทานต่อ
การสึกหรอ และความแขง็ การวเิคราะห์สมบติัเชิงพลวตัของ
ยางวลัคาไนซ์ ไดแ้ก่ ความตา้นทานต่อการลา้ ความสามารถ
ในการกระเดง้ ความร้อนสะสม ผลของเพยน์ ความตา้นทาน
ต่อการหมุน และความสามารถในการเกาะถนนเปียก การ
วเิคราะห์สมบติัเชิงความร้อนของยางดว้ยเทคนิคการติดตาม
การเปล่ียนแปลงพลังงานของโมเลกุลยาง (ดีเอสซี) และ
เทคนิคการเส่ือมสภาพเน่ืองจากความร้อน (ทีจีเอ) มาตรฐาน
การทดสอบ (ไอเอสโอ และ เอเอสทีเอม)      

Principle and importance of testing for processing 
properties of raw rubber materials and compounds such as 
Mooney viscosity, Mooney stress relaxation, cure 
characteristics, and dispersion degree; mechanical 
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properties measurements including tensile strength, 
elongation at break, tear resistance, abrasion resistance and 
hardness; characterization of dynamic properties of 
vulcanizates such as fatigue resistance, rebound resilience, 
heat build-up, Payne effect, rolling resistance, and wet grip; 
thermal analysis of rubber using differential scanning 
calorimetry (DSC)  and thermogravimetric analysis (TGA) 
techniques; standards for testing (ISO and ASTM) 

 
168-326          2(2-0-4) 
การออกแบบยางคอมปาวด์ 
(Rubber Compounding Design) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 

ความสัมพัน ธ์ของโครงสร้างและสมบัติของ
องค์ประกอบและการเลือกสารในสูตรยาง การปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพของยางวลัคาไนซ์ การปรับปรุงสมบัติ
ดา้นความตา้นทานต่อการเส่ือมสภาพของยางวลัคาไนซ์ การ
ควบคุมสมบัติด้านการแปรรูปของยางคอมปาวด์ การออก
สูตรเพ่ือใหไ้ดส้มบติัตามขอ้ก าหนด มาตรฐานยางคอมปาวด ์

Structure-property relationships of rubber; 
compounding ingredients and selections; improvement of 
physical properties of rubber vulcanizates; improvement of 
degradation resistance of rubber vulcanizates; control of 
compounds processability properties; compounding to 
specific requirement; standards for rubber compounds 

 
168-327          2(2-0-4) 
ยางสังเคราะห์ 
(Synthetic Rubber) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

กระบวนการสังเคราะห์ โครงสร้าง ความสัมพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง
สงัเคราะห์ใชง้านทัว่ไป ยางสงัเคราะห์กลุ่มสมรรถนะสูง 

Synthesis process; structure; relationship between 
chemical structures and physical properties of common 
synthetic rubber; high performance synthetic rubber 

 
168-328           2(2-0-4) 
การดดัแปรโมเลกลุยาง 
(Rubber Modifications) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

ความส าคญัของการดดัแปรโครงสร้างทางเคมีของ
โมเลกุลยาง การดดัแปรโมเลกุลแบบต่าง ๆ ความว่องไวต่อ
ปฏิกิริยาทางเคมีของยาง ปฏิกิริยาการเติมอยา่งง่ายของพนัธะ
คู่โอลิฟิน ปฏิกิริยาการแทนท่ีอย่างง่ายของพนัธะคู่โอลิฟิน 
ปฏิกิริยาอิเล็กโตรไซคลิก ปฏิกิริยาการเส่ือมสภาพ เคมีของ
การเกิดอิพอกซิเดชัน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
โมเลกุลกบัสมบติัของยางดดัแปรโมเลกลุ ประโยชน์และการ
น ายางดดัแปรโมเลกลุไปใชง้าน 

Importance of chemical modifications of rubber 
molecules; modification procedures; chemical reactivity of 
rubber; simple addition reactions of olefinic double bond; 
simple substitution reactions of olefinic double bond; 
electrocyclic reactions; degradation reactions; epoxidation 
chemistry; relationship between molecular structures and 
apparent properties of modified rubbers; benefits and 
applications of modified rubbers   

 
168-391           1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารกระบวนการแปรรูปยาง 
(Rubber Processing Laboratory) 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 168-321 กระบวนการแปรรูป
ยาง 
Concurrent: 168-321 Rubber Processing 

ฝึกทักษะการแปรรูปยาง เร่ิมจากการผสมยางกับ
สารเคมี การข้ึนรูป และการวลัคาไนซ์ การใชเ้คร่ืองผสมยาง
กับสารเคมี ได้แก่ เคร่ืองผสมสองลูกกล้ิง และเคร่ืองผสม
แบบปิด การข้ึนรูปยางดว้ยเทคนิคการอดัฉีดยางและการรีด
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ยาง การข้ึนรูปพร้อมการวลัคาไนซ์ยางดว้ยเทคนิคการอดัเบา้
และการฉีดยางเขา้เบา้  

Skill practicing in rubber processing started from 
mixing rubbers and chemicals, shaping, and vulcanization; 
use of mixers such as two-roll mill and internal mixer; 
shaping processes with extrusion and calendering 
techniques; shaping vulcanizations with compression and 
injection moldings  
168-392          1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารเคมแีละเทคโนโลยนี า้ยาง 
(Latex Chemistry and Technology Laboratory) 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 168-324 เคมีและเทคโนโลยีน ้า
ยาง หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
Concurrent:  168-324 Latex Chemistry and Technology 
or Consent of the program 

ปริมาณเน้ือยางแห้ง ปริมาณของแข็ง กรดไขมัน
ระเหย ความเสถียรเชิงกล KOH number ปริมาณ ความเป็น
ด่าง การเตรียมสารเคมีดิสเพอร์ชัน อิมัลชัน สารละลาย 
กระบวนการแปรรูปจากน ้ ายาง 

Dry rubber content; total solid content; volatile 
fatty acid; mechanical stability; KOH number; alkalinity; 
preparation of chemical dispersion; emulsion; solution; 
product processing from latex 

 
168-393          1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารวเิคราะห์สมบัตแิละการทดสอบยาง 
(Rubber Characterization and Testing Laboratory) 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 168-325 การวิเคราะห์สมบัติ
และการทดสอบยาง 
Concurrent:  168-325 Rubber Characterization and 
Testing 

ฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทดสอบและวเิคราะห์ตาม
สมบติัต่าง ๆ ของยาง การทดสอบสมบติัการแปรรูปของยาง
ดิบและคอมพาวนด์ ได้แก่ ความหนืดมูนี การคลายความ
เค้นมูนี  ลักษณะการวลัคาไนซ์ และการกระจายตัวของ
สารเคมี การทดสอบสมบติัเชิงกลของยางวลัคาไนซ์ ไดแ้ก่ 
ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด 

ความตา้นทานต่อการฉีกขาด ความตา้นทานต่อการสึกหรอ 
และความแข็ง การวิเคราะห์สมบัติเชิงพลวตัของยางวลัคา
ไนซ์ ได้แก่ ความตา้นทานต่อการลา้ ความสามารถในการ
กระเดง้ ความร้อนสะสม ผลของเพยน์ ความตา้นทานต่อการ
หมุน และความสามารถในการเกาะถนนเปียก การวิเคราะห์
สมบัติเชิงความร้อนของยางด้วยเทคนิคการติดตามการ
เปล่ียนแปลงพลงังานของโมเลกุลยาง (ดีเอสซี) และเทคนิค
การเส่ือมสภาพเน่ืองจากความร้อน (ทีจีเอ)       

Practical skills in using instruments for 
determinations and characterizations of rubber properties; 
testing for processing properties of raw rubber materials and 
compounds such as Mooney viscosity, Mooney stress 
relaxation, cure characteristics, and dispersion degree; 
mechanical properties measurements including tensile 
strength, elongation at break, tear resistance, abrasion 
resistance and hardness; characterization of dynamic 
properties of vulcanizates such as fatigue resistance, 
rebound resilience, heat build-up, Payne effect, rolling 
resistance, and wet grip; thermal analysis of rubber using 
differential scanning calorimetry ( DSC)  and 
thermogravimetric analysis (TGA) techniques  
 
168-401           3(3-0-6) 
การออกแบบแม่พมิพ์ 
(Die and Mold Design) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 

ภาพรวมของการข้ึนรูปและการวลัคาไนซ์ยางดว้ย
เทคนิคท่ีใช้แม่พิมพ์และดาย ความหลากหลายของการ
ออกแบบผลิตภณัฑย์าง ปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงในการออกแบบ
แม่พิมพแ์ละดาย การบวมท่ีดาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติั
การแปรรูปของคอมปาวนด์กับเทคนิคการข้ึนรูปโดยใช้
แม่พิมพ์และดาย ส่วนประกอบและรูปแบบท่ีส าคัญของ
แม่พิมพ์และดายท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองแปรรูปยางแบบต่าง ๆ 
และหลกัการส าคญัในการออกแบบแม่พิมพแ์ละดายนั้น  

Overview of shaping and vulcanizing processes of 
rubber compounds using techniques coupled with molds 
and dies; diversity of rubber product designs; concerning 
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factors in mold and die designing; die swell; relationship 
between processing properties of compounds and shaping 
techniques with molds and dies; main components and key 
patterns of molds and dies for rubber processing machines, 
and principles of their designing     
 
 
168-402           3(3-0-6) 
การออกแบบยางล้อ 
(Tire Design) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: - 
Concurrent: - 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลศาสตร์ยางล้อกับการ
ออกแบบยางล้อ พฤติกรรมการรับแรงของยางล้อบนพ้ืน
ถนนแบบต่าง ๆ หลกัการการออกแบบยางลอ้ ปัจจยัท่ีส าคญั
ในการออกแบบยางลอ้ ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน 
มุมล่ืนไถล อัตราส่วนของการล่ืนไถล มุมโค้งของถนน 
ทอร์คของการทรงตวัไดเ้อง การอดัลมในลอ้ การรับแรงแบบ
ปกติ  การส่งผ่านแรง และข้อควรค านึ งถึง อ่ืน  ๆ  การ
ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมและการจ าลองสถานการณ์ วสัดุท่ีใช้
ในการผลิตยางลอ้ มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางลอ้/ยานยนต ์ 

Relationship between tire mechanics and tire 
design; force response behavior of tires on road surfaces; 
principles of tire design; factors involving tire design such 
as coefficient friction, slip angle, slip ratio, camber angle, 
self-aligning torque, pneumatic trail, normal load 
sensitivity, load transfer sensitivity, and other 
considerations; applications of the program and simulation 
materials for tire manufacturing; tire standards 

 
168-410           2(2-0-4) 
การเส่ือมสภาพของพอลเิมอร์ 
(Polymer Degradation) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

บทน าการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ โครงสร้าง
และความเสถียรของพอลิเมอร์ การเส่ือมสภาพจากการ

ออกซิเดชัน การเส่ือมสภาพด้วยความร้อน การเสถียรต่อ
ความร้อนของพอลิเมอร์ การเส่ือมสภาพทางกล การ
เส่ือมสภาพด้วยแสง พอลิเมอร์ท่ีเส่ือมสภาพด้วยแสง การ
เส่ือมสภาพทางชีวภาพ การเส่ือมสภาพดว้ยรังสีพลงังานสูง 
การเส่ือมสภาพทางเคมี เทคนิควิเคราะห์การเส่ือมสภาพของ
พอลิเมอร์  

Introduction to polymer degradation; polymer 
structure and stability of polymers; oxidative degradation; 
thermal degradation; thermal stabilization of polymer; 
mechanical degradation; photodegradation; 
photodegradable polymer; biodegradation; degradation by 
high energy radiation; chemical degradation; techniques for 
determination of polymer degradation 

 
168-411           2(2-0-4) 
พอลเิมอร์น าไฟฟ้า 
(Conducting Polymers) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

โครงสร้างและชนิด สารตั้งตน้และการสังเคราะห์ 
โครงสร้างโมเลกุลและสมบติัจ าเพาะต่อการน าไฟฟ้า เรียนรู้
พอลิเมอร์น าไฟฟ้าบางชนิด 

Structure and classification; monomer and 
polymerization; molecular structure and specific property 
for conductivity; case study of some conducting polymers 
 
168-412           2(2-0-4) 
สีและวสัดุเคลือบผวิ 
(Paint and Coating Materials) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

วตัถุประสงคก์ารใชแ้ละประโยชน์  องคป์ระกอบสี
และสารเคลือบผิว  วิธีการใชแ้ละการทดสอบคุณภาพของสี
และสารเคลือบผิว 

Aim and utilities; paint and coating materials 
composition; paint and coating materials application and 
quality testing 
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168-413           2(2-0-4) 
การตดิประสานและกาว 
(Adhesion and Adhesives) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

สมบติัเชิงพ้ืนผิว ทฤษฎีการติด สารท่ีใชใ้นการท า
กาว ประเภทของกาวและการทดสอบประสิทธิภาพของกาว 
กาวจากยางธรรมชาติ กาวจากพอลิเมอร์ กาวติดเหลก็ กาวพอ
ลิยริูเทน เป็นตน้ 

Surface properties; adhesion theory; agent for 
adhesive product; types of adhesive and testing method for 
adhesion property; adhesive based upon natural rubber; 
adhesive based upon polymer; adhesive for metal bonding; 
polyurethane adhesive, etc 
 
168-414           2(2-0-4) 
การรีไซเคลิพอลเิมอร์ 
(Polymers Recycling) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

เทคนิคการคัดแยกขยะพอลิเมอร์ การลดขนาด
พลาสติก สารปนเป้ือนของขยะพอลิเมอร์ การรี-ไซเคิล
พลาสติกและยาง เทคโนโลยกีารรีไซเคิลพอลิเมอร์  

Sorting and separation techniques of polymer 
wastes; size reduction of recycle plastics; contamination in 
polymer wastes; recycling of plastics and rubbers; 
technology of polymers recycling 
 
168-415          2(2-0-4) 
นาโนเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 
(Polymer Nanotechnology) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

หลกัการการใชง้านศาสตร์ดา้นนาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลยี หลักการและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์โครงสร้างระดับนาโน กล้องจุลทรรศน์ กล้อง

จุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่องผ่าน  กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสแกน การวิเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีพ้ืนผิวและ
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สเปกโทรสโคปีของ
อนุภาคอิเลก็ตรอนโดยรังสีเอกซ์ เคร่ืองเอน็เอม็อาร์สเปกโทร
มิเตอร์ การประยุกต์ใชแ้สงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์
โครงสร้างพอลิเมอร์ 

Underlying principles of the emerging field of 
nanotechnology and nanoscience; principles and tools 
relevant at the nano-scale dimension; optical microscopy, 
transmission electron microscopy, scanning electron 
microscopy, polymer at interface and polymer composition 
characterization; X-ray photoelectron spectroscopy, nuclear 
magnetic resonance spectroscopy, polymer structure 
achievement using synchrotron light 

 
168-471          2(2-0-4) 
หัวข้อพเิศษทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ 
1 
(Special Topics in Polymer Science and Engineering I) 
เง่ือนไขบังคบัก่อนเรียน: - 
Prerequisite condition: -  

หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ
หรือวิศวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 
และยงัไม่ไดมี้การสอนในหลกัสูตร  

Special current interesting topics in polymer 
science and/ or engineering polymer not included in the 
curriculum  

 
168-472           2(2-0-4) 
หัวข้อพเิศษทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ 
2 
(Special Topics in Polymer Science and Engineering II) 
เง่ือนไขบังคบัก่อนเรียน: - 
Prerequisite condition: - 

หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ
หรือวิศวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 
และยงัไม่ไดมี้การสอนในหลกัสูตร  
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Special current interesting topics in polymer 
science and/ or engineering polymer not included in the 
curriculum 
 
168-473           2(2-0-4) 
หัวข้อพเิศษทางเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 
(Special Topics in Polymer Technology) 
เง่ือนไขบังคบัก่อนเรียน: - 
Prerequisite condition: -  

หัวขอ้พิเศษทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ท่ีเป็นท่ี
น่าสนใจในปัจจุบนั และยงัไม่ไดมี้การสอนในหลกัสูตร  

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

 
168-474           2(2-0-4) 
หัวข้อพเิศษทางเทคโนโลยยีาง 
(Special Topics in Rubber Technology) 
เง่ือนไขบังคบัก่อนเรียน: - 
Prerequisite condition: -  

หัวข้อพิ เศษทางด้าน เทคโนโลยียาง ท่ี เป็น ท่ี
น่าสนใจในปัจจุบนั และยงัไม่ไดมี้การสอนในหลกัสูตร  

Special current interesting topics in rubber 
technology not included in the curriculum 

 
168-480      320 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน 
(Practical Training) 
เง่ือนไขบังคบัก่อน: - 
Prerequisite condition: - 

การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัพอลิเมอร์เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4-5สัปดาห์ การ
ประเมินผลพิจารณาจากผลการประเมินจากหน่วยงานท่ีรับ
นักศึกษาฝึกงาน รายงานการฝึกงาน และการน าเสนอปาก
เปล่า 

Training in manufacturing or in any companies 
relating to polymer field for at least 4-5 weeks; the 

evaluation of trainees by supervisor from company; submit 
report and give oral presentation 

 
168-481         6(0-18-0) 
สหกจิศึกษา 
(Cooperative Education) 
เง่ือนไขบังคับก่อน: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 
ภาคการศึกษา และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกจิศึกษา ไม่
น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
Prerequisite conditions:  Already registered at least 6 
semesters and attended the preparation course for 
Cooperative Education at least 30 hours 

ฝึกป ฏิบั ติ จ ริงในห น่ วยงานราชการ เอกชน 
วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง พฒันาทักษะด้านอาชีพจาก
การบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างาน อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผล
การท างาน น าเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Actual practice in public or industrial 
organization; studying the  real working system relative to 
Polymer Science; developing occupational skills by 
integrating classroom knowledge with working experience; 
work evaluation by academic advisor and officer of the 
organization; presentation; report of the work outcome 

 
168-482          6(0-18-0) 
โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1 
(Project in Rubber Engineering and Technology I) 
เง่ือนไขบังคับก่อน: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยียางตั้งแต่ช้ันปีที่ 4 หรือ โดยความเห็นชอบของ
หลกัสูตร 
Prerequisite condition:  Rubber Engineering and 
Technology program senior students or Consent of the 
program  

ท าวิจยัโครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
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Research studies of rubber engineering and 
technology under supervision of academic advisor 

 
168-483           3(0-9-0) 
โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2 
(Project in Rubber Engineering and Technology II) 
เง่ือนไขบังคับก่อน: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยียางตั้งแต่ช้ันปีที่ 4 หรือ โดยความเห็นชอบของ
หลกัสูตร 
Prerequisite condition:  Rubber Engineering and 
Technology program senior students or Consent of the 
program  

ท าวิจยัโครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Research studies of rubber engineering and 
technology under supervision of academic advisor 

 
168-484           3(0-9-0) 
โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 3 
(Project in Rubber Engineering and Technology III) 
เง่ือนไขบังคับก่อน: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยียางตั้งแต่ช้ันปีที่ 4 หรือ โดยความเห็นชอบของ
หลกัสูตร 
Prerequisite condition:  Rubber Engineering and 
Technology program senior students or Consent of the 
program  

ท าวิจยัโครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Research studies of rubber engineering and 
technology under supervision of academic advisor 

 
211-211          3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า    
(Fundamentals of Electrical Engineering) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดนัไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   ก าลงัไฟฟ้า
จริงและก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตัวประกอบก าลัง  การ
ปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั   ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่ง
จ่ายก าลงัไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ 

DC circuit analysis;  voltage , current and power; 
Ohm’ s law and Kirchhoff’ s law; AC circuit analysis; real 
and reactive power; power factor; power factor correction;  
three-phase systems; methods of  power transmission; 
transformers; introduction to electric machinery; generators 
and motors; basic electrical instruments 
 
211-221          3(3-0-6) 
หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
(Fundamentals of Electric Machines)  
ร า ย วิ ช าบั ง คั บ เรี ย น ผ่ าน ก่ อ น :  211-211 ห ลั ก มู ล
วศิวกรรมไฟฟ้า  
Prerequisite:  168-200 Fundamentals of Electrical 
Engineering 

วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง ฟลักซ์และวงจรคู่
ควบเชิงแม่เหล็ก หมอ้แปลงอุดมคติและไม่อุดมคติ วงจร
สมมูลของหมอ้แปลง หลกัการท างานของเคร่ืองจกัรกลหมุน
กระแสตรงและกระแสสลับ  การส ร้างแรงบิ ดและ
แรงเคล่ือนไฟฟ้า สนามแม่เหล็กหมุน ฯลฯ  เคร่ืองจักรกล
ไฟฟ้ากระแสตรง  ทฤษฎี โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะ
อยูต่วัและวงจรสมมูล อาร์เมเจอร์รีแอกชนั คอมมิวเทชนัและ
ขั้วแม่เหล็กเสริม การสตาร์ทมอเตอร์และควบคุมความเร็ว 
ความสูญเสีย ความร้อนและพิกัด หลักการพ้ืนฐานของ
มอเตอร์เหน่ียวน าชนิดสามเฟสและเฟสเดียว โครงสร้าง การ
วิเคราะห์ในภาวะอยู่ตวัและวงจรสมมูล ลกัษณะเฉพาะของ
มอเตอร์ การสตาร์ทมอเตอร์และการควบคุมความเร็ว พิกัด
และประสิทธิภาพ การประยกุตใ์ชง้าน 

Magnetic circuits and transformers ,flux and 
magnetic coupling circuits, ideal and practical transformers, 
and transformer equivalent circuits; principles of direct 
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current and alternative current rotating machines , torque 
and electromotive force, rotating magnetic field, etc; direct 
current machines, theory, structure, steady-state analysis 
and equivalent circuit, armature reaction, commutation and 
inter-poles, motor starting and speed control, losses, heat 
and rating; principles of three-phase and single-phase 
induction motors , structures, steady-state analysis and 
equivalent circuits, motor characteristics, motor starting and 
speed control, rating and efficiency, applications 
210-202          1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น    
(Basic Electrical Engineering Laboratory) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
Prerequisite:  211-211 Fundamentals of Electrical 
Engineering 

การทดลองประมาณ 10 หัวขอ้ เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมืออยา่ง
ง่าย 

Approximately 10 laboratory experiments in basic 
electrical circuits, instruments, appliances, and measuring 
instruments 

 
216-191          3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 
(Engineering Drawing)  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 

ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงาน
เขียนแบบเรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ  ภาพฉาย
ออโธ กราฟิก และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและ
ภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาดเคล่ือน และ
รายละเอียดอ่ืนๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; line types and standards; applied 
geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 

orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, 
detail and assembly drawing, dimensioning and tolerancing 
and descriptions; basic computer aided drawings 

 
216-291           3(3-0-6) 
อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 
(Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 

ความรู้พ้ืนฐานทางกลศาสตร์ของไหล คุณสมบัติ
และนิยามของของไหล ของไหลสถิต ชนิดของการไหลของ
ของไหล สมการโมเมนตมัและพลงังาน สมการโมเมนตมัข
องออยเลอร์ สมการเบอร์นูลลิ สมการความต่อเน่ืองและการ
เคล่ือนท่ี ความรู้พ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์ แนวคิดและ
นิยามทางอุณหพลศาสตร์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์ 
และการอนุรักษ์พลังงาน การผนักลับได้และการผนักลับ
ไม่ได้ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธ์ิ แกส
อุดมคติ การวิเคราะห์วฎัจกัรผนักลบัได ้กฎขอ้ท่ีสองของอุณ
หพลศาสตร์และวฎัจกัรคาร์โน เอนโทรปีและความสามารถ
ในการผนักลบัได ้

Basic fluid mechanics:  properties and definition 
of fluid; fluid statics, types of fluid flows, momentum and 
energy equation:  Euler’s momentum equation; Bernoulli’ s 
equation; equation of continuity and motion; basic 
thermodynamics: thermodynamic concepts and definitions, 
first law of thermodynamics and principle of energy 
conservation, reversibility and irreversibility, 
thermodynamic properties of pure substances, ideal gas, 
reversible cycle analysis, second law of thermodynamics 
and Carnot cycle, entropy and reversibility 

 
216-292           3(3-0-6) 
สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วสัดุ 
(Statics and Mechanics of Materials) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 
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แนะน าเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิตยศาสตร์และกลไก
ของของแข็งผิดรูปได้ สามหลกัการพ้ืนฐานทางด้านความ
สม ดุล  การ เข้ากัน ได้ของรูปทรงทางเรขาคณิ ต  และ 
พฤติกรรมของวสัดุ ความเคน้กบัความสัมพนัธ์ของแรงและ
โมเมนต์ ความเครียดกบัความสัมพนัธ์กับการผิดรูป ความ
ยืดหยุน่เชิงเส้นท่ีมีการขยายตวัของความร้อน รูปแบบความ
เสียหาย ประยกุตใ์ชใ้นโครงสร้างทางวศิวกรรมอยา่งง่าย เช่น 
แท่ง เพลา และคาน ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ แนะน าการ
เลือกใชว้สัดุ  

Introduction to statics and the mechanics of 
deformable solids; three basic principles of equilibrium, 
geometric compatibility, and material behavior; stress and 
its relation to force and moment; strain and its relation to 
displacement; linear elasticity with thermal expansion; 
failure modes; application to simple engineering structures 
such as rods, shafts and beams; application to design; 
introduction to material selection 

 
216-293           1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเคร่ืองกลพืน้ฐาน 
(Basic Mechanical Engineering Laboratory) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 211-221 หลกัการเบ้ืองต้นของ
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
Prerequisite: 211-221 Fundamental of Electric Machines 

ป ฏิบั ติ การ เก่ี ยวกับ  ความแข็ งแรงของวัส ดุ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล และอุณหพล
ศาสตร์ การน าความร้อน ฝึกทักษะการใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน 
การวิเคราะห์ผล และการรายงานผลทางเทคนิคเช่ือมโยงกบั
ความรู้ทางทฤษฎี 

Experiments in the fields of strength of materials, 
fluid mechanics, mechanics of machines, thermodynamics 
and heat conduction; Practical skills regarding basic 
instrument operation, data analysis, and technical report in 
relation to theoretical knowledge  

 
217-294           3(2-3-4) 
การออกแบบระบบเมคาทรอนกิส์ 

(Mechatronic System Design) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 

แน ะน าก ารออกแบบระบบ เมค าท รอ นิ ก ส์ 
แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ตวัขบัเคล่ือน เซนเซอร์และอุปกรณ์
แปลงพลงังาน การวิเคราะห์สัญญาณไมโครโพรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรเลอร์ การเช่ือมต่อระหวา่งคอมพิวเตอร์
กบัระบบกลไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติก พีแอลซี 
การพัฒนาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
กายภาพ และแบ่งกลุ่มยอ่ยท าโครงงาน 

Introduction to mechatronic system design; 
modeling and simulation of physical systems; basic 
electronics; actuators; sensors and transducers; signal 
analysis; microprocessors and microcontrollers; 
connectivity between computer and electromechanical 
systems; hydraulic systems; pneumatic systems; 
Programmable Logic Controller ( PLC) ; program 
development; analysis and design of physical systems; class 
projects 

 
225-347           3(3-0-6) 
การจดัการการผลติและการด าเนนิงาน 
(Production and Operations Management) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 

ระบบการด าเนินงานประกอบดว้ย การจดัการการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์ การเลือก
ท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน การบริหาร
โครงการ การวางแผนก าลังผลิต การวางแผนรวม การ
วางแผนความต้องการวสัดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบคุณภาพ และการ
ควบคุมคุณภาพ แนะน าเคร่ืองมือโปรแกรมการผลิตและการ
จ าลองสถานการณ์ 

Operations system including operations 
management, operations strategy, forecasting, location 
planning, facility layout, work study, project management, 
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capacity planning, aggregate planning, material 
requirements planning, inventory management, supply 
chain management, quality management and quality 
control; introduction to manufacturing program tool and 
simulation 
 
240-191          2(2-0-4) 
อนิเทอร์เนตรวมศูนย์ส าหรับอุตสาหกรรม 
(Industrial Internet of Things) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: - 
Prerequisite: - 

ความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่ือสาร
ขอ้มูล ชั้นการเช่ือมต่อแบบโอเอสไอ การ ส่ือสารแบบมีสาย
และไร้สาย โพรโทคอลของเครือข่าย การส่ือสารแบบ
อนุกรม ยูเอสบี  เค รือข่ายท้องถ่ิน  เค รือข่ ายระยะไกล 
หลกัการของตวัตรวจรู้ ชนิดและคุณสมบติัของตวัตรวจรู้ท่ี
ส าคญัในอุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝังตัว การเช่ือมต่อ
และโปรโตคอลของอุปกรณ์ไอโอที  แนะน าวิทยาการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การท าเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเคร่ือง 
ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตรวมศูนยส์ าหรับอุตสาหกรรมต่อ
แรงงานในการผลิต บทบาทของไอทีตอ่อินเตอร์เน็ตรวมศูนย์
ส าหรับอุตสาหกรรม การเลือกแพลตฟอร์ม การรักษาความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั ระบบการผลิตการท างาน
ร่วมในระบบการผลิตปริมาณมาก ระบบอัตโนมัติของ
กระบวนการผลิต การต่อเช่ือมกนัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบอตัโนมัติ การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 

The Internet history, data communication, OSI 
layers; wire and wireless communication, networking 
protocol, sensor fundamentals, important sensor types and 
characteristics for manufacturing, embedded system; IoT 
connection and protocol, data science, data mining, machine 
learning; IIoT's impact on manufacturing workforce; IT's 
role in the IIoT; selecting an IoT platform; security and 
privacy; production systems; work-sharing mass 
production, automation of production processes; the 
convergence of information and automation technology; 
PC-based control for industry 4.0 

 
322-101           3(3-0-6) 
แคลคูลสั 1 
(Calculus I) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน:  - 
Prerequisite: - 

ฟังกช์นัและกราฟ ระบบพิกดัเชิงขั้ว ลิมิตและความ
ต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต ์ปริพนัธ์และการประยกุต ์ 

Functions and graphs; polar coordinate system; 
limits and continuity; derivatives and applications; integrals 
and applications  
322-102           3(3-0-6) 
แคลคูลสั 2 
(Calculus II ) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน:  322-101 
Prerequisite: 322-101 

อนุกรมอนนัต ์ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความ
ต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการ
ประยุกต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัท่ีหน่ึง สมการเชิง
อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสองท่ีมีสมัประสิทธ์ิเป็นค่าคง
ตวั ผลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ 

Infinite series; functions of several variables; 
limits and continuity of several variables; partial derivatives 
and applications; ordinary differential equations of first 
order; linear ordinary differential equations of second order 
with constant coefficients; Laplace transforms and 
applications 
 
324-101                  3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป 1 
(General Chemistry I) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: -   
Prerequisite: -      

บทน า ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพี
ริออดิก พนัธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน แก๊ส อุณ
หพลศาสตร์ สารละลายและสมบติัของสารละลาย ของเหลว
และคอลลอยด ์  
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Introduction; stoichiometry; atomic structure; 
chemical periodicity; chemical bonding; solids and 
amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and 
their properties; liquids and colloids 

 
324-102                             3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป 2 
(General Chemistry II) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 324-101 เคมทีัว่ไป 1  
Prerequisite: 324-101 General Chemistry I 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด -เบส 
สมดุลกรด-เบสในน ้ า สมดุลการละลายและการเกิดสาร
เชิงซอ้น ธาตุแทรนซิชนั เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์

Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base 
concept; aqueous acid-base equilibria; solubility and 
complexation equilibria; transition elements; 
electrochemistry; organic chemistry 
 
325-101            1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิารเคมทีัว่ไป 1 
(General Chemistry Laboratory I) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 324-101 เคมทีัว่ไป 1 หรือเรียน
ควบกนั 
Prerequisite: 324-101 General Chemistry I or 
Concurrent 

เลขนยัส าคญัและการเลือกใชเ้คร่ืองแกว้ การ
วเิคราะห์สารโดยวธีิโครมาโทกราฟีกระดาษ การวเิคราะห์
แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพก่ึงจุลภาค โครงผลึก
โลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยอืกแขง็ 
เทอร์โมเคมี   

Significant figures and glassware selections; 
identification of compounds by paper chromatography; 
semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal 
structures of metals and ionic compounds; freezing point 
depression; thermochemistry 
 
325-102          1(0-3-0) 

ปฏิบัตกิารเคมทีัว่ไป 2           
(General Chemistry Laboratory II) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 324-102 หรือเรียนควบกนั
Prerequisite: 324-102 or Concurrent 

การวเิคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี    สมดุลเคมี การ
วดัค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บฟัเฟอร์และสารละลาย
ท่ีได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์และวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน  เคมีไฟฟ้า  การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน
ของสารอินทรีย ์

Volumetric analysis; redox titration; 
determination of ascorbic acid; chemical kinetics; chemical 
equilibrium; pH measurement of acid-base solution, buffers 
and solutions from hydrolysis reactions; synthesis and 
analysis of coordination compounds; electrochemistry; test 
of the functional groups of organic compounds 

 
332-191          3(3-0-6) 
ฟิ สิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมและ เทคโนโลยียาง 1 
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and 
Technology I)  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรงและการ
เคล่ือนท่ี งาน พลงังานและโมเมนตมั การเคล่ือนท่ีของวตัถุ
แข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 

Units; physical quantities and vectors; forces and 
motions; work; energy and momentum; motion of rigid 
bodies; oscillatory motions; wave motions; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics   
 
332-192          3(3-0-6) 
ฟิ สิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  2 
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and 
Technology II) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
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Prerequisite:- 
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี

เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ควอนตัมเบ้ืองต้น 
โครงสร้างอะตอมและนิวเคลียส 
 Electrostatics; magnetostatics; time-varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; introduction to quantum 
mechanics; atomic structure and nucleus 
 
332-193          1(0-2-1) 
ปฏิบัตกิารฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 
1 
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and 
Technology Laboratory I) 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-191 ฟิสิกส์พืน้ฐานส าหรับ
วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 1 
Concurrent: 332-191 Fundamental Physics for Rubber 
Engineering and Technology I 

การใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉ่ือย และสมดุลสถิตของ
วตัถุแขง็เกร็ง Vernier caliper and micrometer; 
measurement and errors; graph and equations; circular 
motion; projectile motion; collision; force equilibrium; 
spring and oscillation; moment of inertia; static equilibrium 
of rigid bodies 
 
332-194          1(0-2-1) 
ปฏิบัตกิารฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 
2 
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and 
Technology Laboratory II)                
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-192 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับ
วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง 2 

Concurrent: 332-192 Fundamental Physics for Rubber 
Engineering and Technology II 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตวัเก็บ
ประจุ ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั พฤติกรรม
การก าทอนในวงจร RLC 
 Electric devices and multi-meter; direct current 
circuit; electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; alternative current circuit; resonance in RLC 
circuit 

 
388-100          1((1)-0-2) 
สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
(Health for All)  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 หลักการและขั้ นตอนการช่วยชีวิตขั้ นพ้ืนฐาน 
ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice 
of basic life support in simulated situation; common mental 
health problems, warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 
 
472-116         1((1)-0-2) 
ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิน่ 
(Local Arts and Fabric) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน 
เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน
ผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในท้องถ่ินเพื่อแลกเปล่ียน
พดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
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 Learning, knowing value and appreciate the local 
arts; knowing the arts of reflecting life of local people 
through visiting and exchanging knowledge with the 
community leaders 
 
472-117         1((1)-0-2) 
สุขภาพด ีชีวมีสุีข 
(Keep Fit: Enjoy Healthy and Happy) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัย
เบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี 
ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้ งทางร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงั
กายสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคญั
ของการมีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่  
  Living healthy and happy life; applying basic 
techniques regarding fitness and keeping healthy; the 
importance of physical, mental and emotional wellbeing; 
sports and fitness improve relationships among individuals; 
a necessity to overall happiness and healthy eating habits  
 
891-020       2((2)-0-4) 
ภาษาจนีเบ้ืองต้น 
(Basic Chinese) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -  
 สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและ
ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน
เพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรก
ในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence 
structures and basic grammatical structures; listening, 
speaking, reading, and writing Chinese for daily 
communication; Chinese cultures in daily life 
 
891-021       2((2)-0-4) 

สนทนาภาษาจนีในชีวติประจ าวนั 
(Chinese Conversation in Daily Life) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
 เหมาะส าห รับผู ้เรียน ท่ีผ่านการเรียนรายวิชา
ภาษาจีนเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวชิา/ผูส้อน  

ทักษะการ ส่ือสาร  การสนทนาโต้ตอบและ
แลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผู ้อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and 
exchanging information or opinions in provided situations; 
Chinese cultures for proper and appropriate communication 
in provided situations 
 
891-022       2((2)-0-4) 
สนทนาภาษาจนีในทีท่ างาน 
(Chinese Conversation in the Workplace) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

เหมาะส าห รับผู ้เรียน ท่ีผ่านการเรียนรายวิชา
ภาษาจีนเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวชิา/ผูส้อน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด  อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีน ท่ีสอดแทรกใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; 
listening, speaking, reading, and writing in provided 
situations; Chinese cultures in various situations 

 
895-001         1((1)-0-2) 
พลเมืองทีด่ ี
(Good Citizens) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -  
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 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุ
วฒันธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; 
social organization; law; right; liberty; equality; living 
together in a multicultural society 
 
950-101       1((1)-0-2) 
จติววิฒัน์  
(New Consciousness) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -  
 การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่
กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางในชีวิตประจ าวนั การ
ประยุกต์ใชส้ติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใชส้ติ
ใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของ
อารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและแบ่งปัน  
 Creation of new consciousness or mindfulness, 
self – awareness in the present moment, peaceful and 
neutral mind in daily life; application of mindfulness in 
learning and doing all activities, use of mindfulness to see 
thoughts and emotions, understanding the changes of 
emotions; understanding one’ s self and others with 
happiness and sharing 
 
950-102       2((2)-0-4) 
ชีวติทีด่ ี
(Happy and Peaceful Life) 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต 
การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
การท างานอยา่งเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ ทกัษะการ
ส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์
 Various multi cultures; happiness of life; 

understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills 
and creative solving the problems in multiple pattern 
society    
 


