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คาอธิบายรายวิชา
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสู ตรนานาชาติ)
001-102
2((2)-0-4)
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(The King’s Philosophy and Sustainable
Development)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ความหมาย หลัก การ แนวคิ ด ความส าคัญ และ
เป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลัก การเข้าใจ เข้าถึ ง พัฒ นา การพัฒ นาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน การวิเคราะห์ ก ารน า
ศาสตร์ พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ระดับบุ คคล องค์กร
ธุรกิจหรื อชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
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)
ไอเดียสู่ ความเป็ นผู้ประกอบการ
(Idea to Entrepreneurship)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุ รกิ จ การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิ จ การจัดทาแนวคิดธุ รกิ จ
ด้วยเครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
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)
ยกเครื่ องเรื่ องอังกฤษ
(English Booster)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษด้ว ยตนเอง หลัก
ไวยากรณ์ เบื้ องต้น ประเภทของคา การประสมคา หลักการ
ออกเสี ยงและการออกเสี ยงสู งต่า เทคนิ คการอ่านและการฟั ง
การทาความเข้าใจประเด็นหลักและการหาข้อมูลรายละเอียด
บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคคาถาม การตอบคาถาม
ประโยคที่ สามารถนาไปใช้งานได้และสานวนต่าง การเขียน
ภาษาอังกฤษที่ ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
อย่างง่าย การใช้เครื่ องหมายวรรคตอน การใช้ตวั อักษรพิมพ์
ใหญ่ การใช้คาเชื่อมอย่างง่าย วงศ์คาศัพท์ในหลากหลายหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
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)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด
(Academic English: Listening and Speaking)
1
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รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การพัฒนาทักษะการสื่ อสารทางด้านการฟังและ
พูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจาวัน ข่าว รายการโทรทัศน์
ภาพยนต์ การฟั งสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็ นทางการ
หรื อในสถานที่ทางาน การพัฒนาทักษะการพูด เทคนิ คการ
พูด ในบริ บ ทต่ างๆ เช่ น การแสดงความคิ ด เห็ น การตอบ
ค าถาม การต่ อ บทสนทนา การพัฒ นาทัก ษะจ าเป็ นและ
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ทดสอบวัด ระดับ ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
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

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

142-119
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่ านและเขียน
(Academic English: Reading and Writing)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: พื้ น ฐานการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอัง กฤษเชิ ง
วิชาการ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศ์คาศัพท์
อ่านเพื่อจับใจความสาคัญและการหาข้อมูลรายละเอียด การ
อ่ า นตี ค วาม การอ่ า นเพื่ อ น าข้อ มู ล มาใช้ใ นงานเขี ย น การ
พัฒ นาทักษะการเขี ยน โครงสร้ างประโยค ระบบการเขี ยน
การเขียนเนื้ อหาอย่างสอดคล้อง การสรุ ปความ การถอดความ
การถ่ ายข้อ ความ การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ กาสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
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

142-124
2((2)-0-4)
การแก้ ปัญหาแบบสร้ างสรรค์
(Creative Problem Solving)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : Prerequisite: ปั จ จัย และสาเหตุ ข องปั ญ หา การท าความเข้าใจ
ปั ญหา ประเภทของปั ญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา อัลกอริ ทึม
การคิดเพื่อการตัดสิ นใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วย
อัลกอริ ทึม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความ
น่าเชื่ อถือและความสัมพันธ์กนั แหล่งที่ มาของข้อมูล การทา
ความเข้าใจแหล่งที่ มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริ ง ความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
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,

142-121
2((2)-0-4)
โลกแห่ งอนาคต
(The Future Earth)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : Prerequisite: ความก้าวหน้าทางวิท ยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสังคมยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสี เขี ย ว พลังงานทางเลื อ ก
ระบบนิ เวศน์และสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาโลก ปั ญหาสังคม ความ
เสื่ อมถอยของความก้าวหน้า
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
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understanding the sources of information, evidences, facts,
validity and reliability
142-129
2((2)-0-4)
คิดไปข้ างหน้ า
(Organic Thinking)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การคิดวิเคราะห์ การสันนิ ษฐานและการสมมติ ข้อ
สมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย การค้นหาข้อมูล
การค้นหาปั ญหาและการแก้ปัญหา การทานาย ตรรกศาสตร์
การวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การเชื่อมโยง และการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ การเพิ่มมูลค่า
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)
พับเพียบเรียบร้ อย
(Paper Craft)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การฝึ กศิ ลปะประดิ ษฐ์ดว้ ยกระดาษ การตัด การพับ
การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ
Paper craft workshop, cutting, folding, creating
artworks from paper
142-136
1((1)-0-2)
ปั้นดินให้ เป็ นดาว
(Sculpture)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การสร้ างงานปั้ นโดยใช้วสั ดุ ต่างๆ เช่ น ดิ น เหนี ยว
ธรรมชาติ หรื อดิ น เหนี ยวญี่ ปุ่ น เรี ยนรู ้ ก ารใช้ ว ัส ดุ แ ละ
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในงานปั้ นอย่า งปลอดภัย การชื่ น ชมและ

วิจารณ์ งานปั้ นผ่านการอ่ านและการอภิ ป ราย การพิ จารณา
พิ เคราะห์ รู ปทรงเรขาคณิ ต นามธรรม และรู ป ทรงของ
สิ่ งมีชีวติ ความรู ้พ้นื ฐานด้านงานปั้ นเพื่อต่อยอดต่อไป
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 ก็วาดได้
(Everyone Can Draw)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการวาด การฝึ กทักษะ การ
วาดเส้ น การวาดขั้น พื้ น ฐาน กางลงแสงเงา การวาดรู ป ร่ าง
มนุษย์
Introduction to basic drawing and practice;
sketching; basic drawing, light and shadow; human figures
142-138
1((1)-0-2)
มนต์ รักเสียงดนตรี
(The Sound of Music)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การศึ กษาประวัติศาสตร์ , ลักษณะ, องค์ประกอบ,
ผูป้ ระพันธ์ , แนวคิ ดเชิ งดนตรี , และการพัฒนาทักษะการฟั ง
ดนตรี ตะวันตกและตะวันออก
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
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142-139
1((1)-0-2)
ท่ องโลกศิลปะ
(Through The World of Art)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
Art of Visual art, medium and technique in art
creation
142-225
2((2)-0-4)
ปัจจัยที่ 5
(The 5th Need)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ความสาคัญ และอิ ทธิ พลของสื่ อสังคมในยุคดิ จิทัล
กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับสื่ อสังคมแอปพลิเคชันสื่ อ
สังคม สื่ อสังคมในยุคดิ จิทลั เพื่อการศึ กษาและเพื่อการศึ กษา
แน วสาระบั น เทิ ง ป ระโยชน์ และโท ษ ของสื่ อสั ง คม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
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)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การสร้ างสุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นชี วิ ต บนพื้ น ฐานของ
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติบวก
การเรี ยนรู ้ และซึ บซับ ความสวยงามของชี วิตผ่านงานศิ ลปะ
ผ่านธรรมชาติ ผ่ านงานสุ น ทรี ย ์ด้านต่ างๆ พัฒ นาการด้า น

อารมณ์และความรู ้สึก เรี ยนรู ้เขาเรี ยนรู ้เราผ่านการแสดงออก
ทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึงเครี ยดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ
การหาแรงบันดาลใจ การสร้างกาลังใจ การอยู่ร่วมกัน อย่าง
สงบสุข
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)
ดีไซน์ เนอร์ ชุดดา
(The Designers and Their Black Attires)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: วิวฒั นาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับ วิ ถี
ชีวติ ประจาวัน
Evolution of design, fundamental of design,
design process, design in relation to daily basis
142-239
ศิลปะการดาเนินชีวติ
3((3)-0-6)
(Art of Living)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ศิลปะการดาเนินชีวติ อย่างเป็ นสุข การเข้าใจตนเอง
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจผูอ้ ื่น การเปิ ดโลกทัศน์
ในการทาความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างการสื่ อสาร
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติ การจัดการชีวติ การปรับตัวรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีพ้นื ฐานจากสติและจิตใจที่
แข็งแรง
The art of living a fulfilled life; self-awareness and
understanding of human nature and other people; opening
4
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one’s view towards the world, processing and embracing the
differences; communication skills and creative problem
solving skills for peaceful co-existence; life management and
adaptation to the moving environment on a good basis of
consciousness and healthy mind
168-101
1((1)-0-2)
ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
(Benefit of Mankinds)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การทากิ จกรรมเชิ งบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลัก การทรงงาน หลัก การ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
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)
การจัดการนวัตกรรม
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: แ น ว คิ ด แ ล ะ เก ณ ฑ์ ก าร ก าห น ด น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการการสร้ า งและเผยแพร่ น วัต กรรม การจัด การ
นวัตกรรมและการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
Concepts and criteria of innovation; processes of
development and disseminating innovation; innovation
management and commercialization
168-202
ความรู้ เบื้องต้ นการเป็ นผู้ประกอบการ
(Fundamental Entrepreneurship)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: -

2(2-0-4)

ลัก ษณะของธุ รกิ จและปั จจัยต่าง ในการตัด สิ น ใจ
แน วคิ ด ของการเป็ นผู ้ ป ระกอบการ ลั ก ษณ ะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการและการปฏิ บัติ ลักษณะของผูป้ ระกอบการ
กระบวนการการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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)
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
(Safety and Environment)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: ความรู ้ทั่วไปเกี่ ยวกับหลักการความปลอดภัย การ
วิเคราะห์อนั ตรายและการป้ องกันการสู ญเสี ย กฎหมายความ
ปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ปั จจัยมนุ ษย์ การ
วิเคราะห์อนั ตรายและการประเมินความเสี่ ยง อันตรายในการ
ทางาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล มลพิษในอุตสาหกรรม
และการป้ องกัน การจัดการสิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคม
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)
เคมีพอลิเมอร์
(Polymer Chemistry)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ปฏิกิริยาและกลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์ /โคพอลิ
เมอร์ จลนศาสตร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ / โคพอลิเมอร์ และ
การควบคุมน้ าหนักโมเลกุล เทคนิ คพื้นฐานในการสังเคราะห์
พอลิเมอร์/โคพอลิเมอร์
5
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Polymerization/copolymerization and mechanism; kinetics of
polymerization/copolymerization and molecular weight control;
fundamental polymerization /copolymerization techniques
168-211
3(3-0-6)
พอลิเมอร์ ฟิสิกส์
(Polymer Physics)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: คอนฟิ กกูเรชัน และคอนฟอร์ เมชัน ของพอลิ เมอร์
แบบจ าลองการหมุ น รอบตัว ของไอโซเมอร์ พอลิ -เมอร์ อ
สัณฐานและพอลิเมอร์ สัณฐาน การทรานซิ ชนั ทางความร้อน
การจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลอสัณฐาน สมบัติยืดหยุ่นของยาง
ฟิ สิ กส์ของผลึก 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)
การผลิตยางล้ อ
(Tire Manufacturing)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: ประวัติ ความสาคัญ และชนิ ดของยางล้อ มาตรฐาน
การผลิ ต ที่ ส าคัญ ปริ ม าณการอุ ป โภคยางล้อ ในโลกและ
ปริ มาณการใช้ยางดิบในการผลิตยางล้อ กระบวนการผลิตยาง
ล้อในภาพรวม การผสมยางกับสารเคมี การขึ้นรู ปคอมพาวนด์
เป็ นส่ วนประกอบต่าง ๆ ของยางล้อ ได้แก่ การรี ดฉาบยางบน
เส้นใยและเส้นลวด และการอัดฉี ดหน้ายางและแก้มยาง การ
ประกอบขึ้ นรู ปล้อยางคอมปาวด์ด้วยเครื่ องประกอบล้อยาง
การวัล คาไนซ์ ล ้อ ยางด้ ว ยวิ ธี ก ารอัด เบ้ า การตัด แต่ ง การ
ตรวจสอบสมบัติ และการติดรหัสสิ นค้าก่อนส่งจาหน่าย
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)
กลศาสตร์ ยางล้ อ
(Tire Mechanics)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : Concurrent: หลักการทัว่ ไปของกลศาสตร์ ยางล้อ ความต้องการ
และเกณ ฑ์ การป ระเมิ น มุ ม มองด้ า น ความป ลอดภั ย
ประสิ ทธิ ภาพด้ า นความประหยัด ความสะดวกสบาย
สมรรถนะด้านการยึดเกาะ ได้แก่ อิทธิ พลของความดันพื้นผิว
แรงกระทาต่อล้อยาง และการตอบสนองต่อแรงบนพื้นถนน
แห้ง เปี ยก และเย็น/น้ าแข็ง มาตรฐานสากลของยางล้อ
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)
กระแสวิทยาของพอลิเมอร์
(Polymer Rheology)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: แนะน าสมบัติ ด้านการไหลของพอลิ เมอร์ สมบัติ
วิส โคอิ ล าสติ ก ความหนื ด ของของไหล การไหลด้วยแรง
กระทาแบบเฉื อนและแบบยืด ปั จจัยที่มีผลต่อความหนื ดและ
การไหลของพอลิ เมอร์ การไหลของพอลิ เมอร์ ผ่านช่ องที่ มี
รู ปแบบต่างกัน เช่น ท่อขนาดเล็ก ช่องสี่ เหลี่ยม และช่องกลม
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พฤติกรรมการไหลของพอลิ เมอร์ ในเครื่ องแปรรู ปชนิ ดต่าง ๆ
เช่น เครื่ องอัดฉี ด และเครื่ องฉี ดเข้าเบ้า
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)
การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ โดยใช้ เครื่ องมือ
(Instrumental Polymer Characterization)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: หลักการและทฤษฎีของเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับ
การวิ เคราะห์ ท างพอลิ เมอร์ การเตรี ยมตัว อย่ า งเพื่ อ การ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้
Principles and theory of instruments for polymer
characterization; sample preparation; data analysis
168-312
2(2-0-4)
สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์
(Mechanical Properties of Polymer)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: สมบัติด้านความเค้น ความเครี ยด ความแข็ง ความ
ต้านทานต่อการฉี กขาด การคืนรู ปเนื่ องจากการกดและการดึง
ยืด การคืบ การคลายความเค้น การกระเด้ง ความต้านทานต่อ
การสึ กหรอ ความต้านทานต่อการล้า ความร้อนสะสมในยาง
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
พอลิเมอร์ ผสมและคอมโพสิท

2(2-0-4)

(Polymer Blends and Composites)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ทฤษฎี เ ทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ข องพอลิ เ มอร์ ผ สม
พลาสติ กผสม ยางผสม พลาสติ กผสมยาง วิธีการผสม การ
วิเคราะห์คุณลักษณะ การเตรี ยมพอลิเมอร์ ผสม พอลิเมอร์ เชิ ง
ประกอบ วัสดุเสริ มแรง พลาสติกเสริ มแรงด้วยเส้นใย สมบัติ
ทางกายภาพและสมบัติเชิ งกล กระบวนการผลิต การทดสอบ
และประยุกต์ใช้
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)
วัสดุยาง
(Rubber Materials)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โครงสร้างโมเลกุล
ของยาง วิวฒั นาการของเทคโนโลยียาง กระบวนการผลิตยาง
ดิ บ ประเภทของยางดิ บ มาตรฐานของยางดิ บ การวัดสมบัติ
ของยางดิ บ สารเคมี สาหรับ ยาง การวัลคาไนซ์ยาง การออก
สูตรยาง สมบัติและการทดสอบยางวัลคาไนซ์
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
กระบวนการแปรรู ปยาง
(Rubber Processing)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: -

2(2-0-4)
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พื้นฐานการแปรรู ปยางตั้งแต่การผสมยางกับสารเคมี
การขึ้นรู ป และการวัลคาไนซ์ หลักการบดผสมด้วยเครื่ องผสม
สองลูกกลิ้งและเครื่ องผสมแบบปิ ด การขึ้นรู ปยางด้วยเทคนิ ค
การอัดฉี ดยางและการรี ดยาง การขึ้นรู ปพร้อมการวัลคาไนซ์
ยางด้วยเทคนิ คการอัดเบ้าและการฉี ดยางเข้าเบ้า กรณี ศึกษา
ปั ญหาและการแก้ปัญหาทางเทคนิ คที่ เกิ ดขึ้นบ่อยในระหว่าง
การแปรรู ปยางในอุตสาหกรรม
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)
สารเติมแต่ งสาหรับยาง
(Additives for Rubber)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: ความสาคัญ ของการใช้สารเคมี ในยาง หน้าที่ ข อง
สารเคมี ที่ ส าคัญ แต่ล ะชนิ ด วัล คาไนเซชัน โครงสร้ าง และ
สมบัติของยางที่ โมเลกุลเกิ ดการเชื่อมขวางแบบต่าง ๆ กลไก
ทางเคมีระหว่างโมเลกุลยางกับกามะถัน สารตัวเร่ ง และสาร
กระตุน้ ระบบวัลคาไนเซชันแบบอื่น ๆ สารหน่วงปฏิกิริยาวัล
คาไนเซชัน การเสริ มแรงยางด้วยสารตัวเติ ม สารตัวเติ มลด
ต้นทุนหรื อไม่เสริ มแรง สารช่ วยในการแปรรู ป การป้ องกัน
การเสื่ อมสภาพของยางด้วยสารป้ องกันการออกซิ เดชันและ
โอโซเนชัน สารต้านรี เวอร์ ชนั 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)
การผลิตผลิตภัณฑ์ ยาง
(Rubber Product Manufacturing)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: หลัก วิ ศ วกรรมทั่ ว ไปของผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าง สมบั ติ
เชิงกลที่ สาคัญของผลิตภัณฑ์ยาง กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง
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)
เคมีและเทคโนโลยีนา้ ยาง
(Latex Chemistry and Technology)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: สมบัติ ข องน้ ายางสด การเก็ บ รั ก ษาน้ ายาง ความ
เสถียรของน้ ายาง การทาให้น้ ายางเสี ยความเสถียร การผลิตน้ า
ยางข้น สมบัติและการทดสอบน้ ายางข้น การทาน้ ายางโปรตีน
ต่ า สมบัติและชนิ ดของน้ ายางสังเคราะห์ การเตรี ยมสารเคมี
สาหรับน้ ายาง การคอมพาวนด์น้ ายาง การบ่มน้ ายาง การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ ายางโดยกระบวนการจุ่ม การทาโฟมยาง การ
หล่อแบบ
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
การวิเคราะห์ สมบัตแิ ละการทดสอบยาง
(Rubber Characterization and Testing)

2(2-0-4)
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รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: หลักการและความสาคัญของการทดสอบสมบัติการ
แปรรู ปของยางดิบและคอมพาวนด์ ได้แก่ ความหนื ดมูนี การ
คลายความเค้นมูนี ลักษณะการวัลคาไนซ์ และการกระจายตัว
ของสารเคมี การทดสอบสมบัติ เชิ ง กลของยางวัล คาไนซ์
ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงดึ ง ความสามารถในการยืด จน
ขาด ความต้านทานต่อการฉี กขาด ความต้านทานต่อการสึ ก
หรอ และความแข็ง การวิเคราะห์สมบัติเชิ งพลวัตของยางวัล
คาไนซ์ ได้แก่ ความต้านทานต่อการล้า ความสามารถในการ
กระเด้ง ความร้อนสะสม ผลของเพย์น ความต้านทานต่อการ
หมุน และความสามารถในการเกาะถนนเปี ยก การวิเคราะห์
สมบั ติ เชิ ง ความร้ อ นของยางด้ ว ยเทคนิ ค การติ ด ตามการ
เปลี่ ยนแปลงพลังงานของโมเลกุลยาง (ดี เอสซี ) และเทคนิ ค
การเสื่ อ มสภาพเนื่ อ งจากความร้ อ น (ที จี เอ) มาตรฐานการ
ทดสอบ (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 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)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: ความสั ม พั น ธ์ ข องโครงสร้ า งและสมบั ติ ข อง
องค์ ป ระกอบและการเลื อ กสารในสู ต รยาง การปรั บ ปรุ ง
สมบัติทางกายภาพของยางวัลคาไนซ์ การปรับปรุ งสมบัติดา้ น

ความต้านทานต่ อ การเสื่ อ มสภาพของยางวัล คาไนซ์ การ
ควบคุมสมบัติดา้ นการแปรรู ปของยางคอมปาวด์ การออกสูตร
เพื่อให้ได้สมบัติตามข้อกาหนด มาตรฐานยางคอมปาวด์
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)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: กระบวนการสังเคราะห์ โครงสร้าง ความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งโครงสร้ า งทางเคมี กับ สมบัติ ท างฟิ สิ ก ส์ ข องยาง
สังเคราะห์ใช้งานทัว่ ไป ยางสังเคราะห์กลุ่มสมรรถนะสูง
Synthesis process; structure; relationship between
chemical structures and physical properties of common
synthetic rubber; high performance synthetic rubber
168-328
2(2-0-4)
การดัดแปรโมเลกุลยาง
(Rubber Modifications)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ความสาคัญของการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของ
โมเลกุลยาง การดัดแปรโมเลกุลแบบต่าง ๆ ความว่องไวต่อ
ปฏิกิริยาทางเคมีของยาง ปฏิกิริยาการเติมอย่างง่ายของพันธะคู่
โอลิ ฟิ น ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ อ ย่างง่ ายของพัน ธะคู่ โ อลิ ฟิ น
ปฏิ กิริยาอิเล็กโตรไซคลิก ปฏิ กิริยาการเสื่ อมสภาพ เคมีของ
การเกิ ด อิ พ อกซิ เดชั น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง
โมเลกุลกับสมบัติของยางดัดแปรโมเลกุล ประโยชน์และการ
นายางดัดแปรโมเลกุลไปใช้งาน
Importance of chemical modifications of rubber
molecules; modification procedures; chemical reactivity of
9
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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)
ปฏิบัตกิ ารกระบวนการแปรรู ปยาง
(Rubber Processing Laboratory)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 168-321 กระบวนการแปรรู ปยาง
Concurrent: 168-321 Rubber Processing
ฝึ กทัก ษะการแปรรู ป ยาง เริ่ ม จากการผสมยางกับ
สารเคมี การขึ้นรู ป และการวัลคาไนซ์ การใช้เครื่ องผสมยาง
กับสารเคมี ได้แก่ เครื่ องผสมสองลูกกลิง้ และเครื่ องผสมแบบ
ปิ ด การขึ้ น รู ป ยางด้วยเทคนิ ค การอัด ฉี ด ยางและการรี ด ยาง
การขึ้นรู ปพร้อมการวัลคาไนซ์ยางด้วยเทคนิ คการอัดเบ้าและ
การฉี ดยางเข้าเบ้า
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)
ปฏิบัตกิ ารเคมีและเทคโนโลยีนา้ ยาง
(Latex Chemistry and Technology Laboratory)
รายวิชาบังคับเรี ยนควบกัน : 168-324 เคมีและเทคโนโลยีน้า
ยาง หรื อโดยความเห็นชอบของหลักสู ตร
Concurrent: 168-324 Latex Chemistry and Technology
or Consent of the program
ปริ ม าณเนื้ อ ยางแห้ ง ปริ ม าณของแข็ง กรดไขมัน
ระเหย ความเสถี ยรเชิ งกล KOH number ปริ ม าณ ความเป็ น
ด่ า ง การเตรี ยมสารเคมี ดิ ส เพอร์ ชัน อิ ม ัล ชั น สารละลาย
กระบวนการแปรรู ปจากน้ 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)
ปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ สมบัตแิ ละการทดสอบยาง
(Rubber Characterization and Testing Laboratory)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 168-325 การวิเคราะห์ สมบัติและ
การทดสอบยาง
Concurrent: 168-325 Rubber Characterization and
Testing
ฝึ กทักษะการใช้เครื่ องมือทดสอบและวิเคราะห์ตาม
สมบัติต่าง ๆ ของยาง การทดสอบสมบัติการแปรรู ปของยาง
ดิ บ และคอมพาวนด์ ได้แ ก่ ความหนื ด มู นี การคลายความ
เค้น มู นี ลัก ษณะการวัล คาไนซ์ และการกระจายตัว ของ
สารเคมี การทดสอบสมบัติ เชิ งกลของยางวัลคาไนซ์ ได้แ ก่
ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความ
ต้านทานต่อการฉี กขาด ความต้านทานต่อการสึ ก หรอ และ
ความแข็ง การวิเคราะห์ สมบัติเชิ งพลวัต ของยางวัล คาไนซ์
ได้แก่ ความต้านทานต่อการล้า ความสามารถในการกระเด้ง
ความร้ อนสะสม ผลของเพย์น ความต้านทานต่ อ การหมุ น
และความสามารถในการเกาะถนนเปี ยก การวิเคราะห์สมบัติ
เชิงความร้อนของยางด้วยเทคนิ คการติดตามการเปลี่ยนแปลง
พลังงานของโมเลกุลยาง (ดีเอสซี ) และเทคนิคการเสื่ อมสภาพ
เนื่องจากความร้อน (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
10
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168-401
3(3-0-6)
การออกแบบแม่ พมิ พ์
(Die and Mold Design)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: ภาพรวมของการขึ้นรู ปและการวัลคาไนซ์ยางด้วย
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ แ ม่ พิ ม พ์ แ ละดาย ความหลากหลายของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง ปั จจัยที่ตอ้ งคานึ งถึงในการออกแบบ
แม่พิมพ์และดาย การบวมที่ดาย ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
การแปรรู ป ของคอมปาวนด์ กับ เทคนิ ค การขึ้ น รู ป โดยใช้
แม่ พิ ม พ์ แ ละดาย ส่ ว นประกอบและรู ป แบบที่ ส าคัญ ของ
แม่พิมพ์และดายที่ใช้ร่วมกับเครื่ องแปรรู ปยางแบบต่าง ๆ และ
หลักการสาคัญในการออกแบบแม่พิมพ์และดายนั้น
Overview of shaping and vulcanizing processes of
rubber compounds using techniques coupled with molds and
dies; diversity of rubber product designs; concerning 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)
การออกแบบยางล้ อ
(Tire Design)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: Concurrent: ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลศาสตร์ ย างล้อ กั บ การ
ออกแบบยางล้อ พฤติกรรมการรับแรงของยางล้อบนพื้นถนน
แบบต่าง ๆ หลักการการออกแบบยางล้อ ปั จจัยที่สาคัญในการ
ออกแบบยางล้อ ได้แก่ สัมประสิ ท ธิ์ ความเสี ยดทาน มุมลื่ น
ไถล อัตราส่ วนของการลื่นไถล มุมโค้งของถนน ทอร์ คของ
การทรงตัวได้เอง การอัดลมในล้อ การรับแรงแบบปกติ การ
ส่ ง ผ่ า นแรง และข้ อ ควรค านึ งถึ ง อื่ น ๆ การประยุ ก ต์ ใ ช้

โปรแกรมและการจาลองสถานการณ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตยาง
ล้อ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยางล้อ/ยานยนต์
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, selfaligning 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)
การเสื่ อมสภาพของพอลิเมอร์
(Polymer Degradation)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: บทนาการเสื่ อมสภาพของพอลิเมอร์ โครงสร้างและ
ความเสถียรของพอลิเมอร์ การเสื่ อมสภาพจากการออกซิเดชัน
การเสื่ อมสภาพด้วยความร้อน การเสถียรต่อความร้อนของพอ
ลิเมอร์ การเสื่ อมสภาพทางกล การเสื่ อมสภาพด้วยแสง พอลิ
เมอร์ ที่เสื่ อมสภาพด้วยแสง การเสื่ อมสภาพทางชี วภาพ การ
เสื่ อ มสภาพด้ว ยรั ง สี พ ลัง งานสู ง การเสื่ อ มสภาพทางเคมี
เทคนิควิเคราะห์การเสื่ อมสภาพของพอลิเมอร์
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
พอลิเมอร์ นาไฟฟ้ า
(Conducting Polymers)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: -

2(2-0-4)
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โครงสร้ างและชนิ ด สารตั้งต้นและการสังเคราะห์
โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติจาเพาะต่อการนาไฟฟ้ า เรี ยนรู ้
พอลิเมอร์นาไฟฟ้าบางชนิด
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)
สีและวัสดุเคลือบผิว
(Paint and Coating Materials)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: วัตถุประสงค์การใช้และประโยชน์ องค์ประกอบสี
และสารเคลือบผิว วิธีการใช้และการทดสอบคุณภาพของสี
และสารเคลือบผิว
Aim and utilities; paint and coating materials
composition; paint and coating materials application and
quality testing
168-413
2(2-0-4)
การติดประสานและกาว
(Adhesion and Adhesives)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: สมบัติเชิ งพื้นผิว ทฤษฎี การติ ด สารที่ ใช้ในการท า
กาว ประเภทของกาวและการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของกาว
กาวจากยางธรรมชาติ กาวจากพอลิเมอร์ กาวติดเหล็ก กาวพอ
ลิยรู ิ เทน เป็ นต้น
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
การรีไซเคิลพอลิเมอร์
(Polymers Recycling)

2(2-0-4)

รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: เทคนิ ค การคัด แยกขยะพอลิ เมอร์ การลดขนาด
พลาสติ ก สารปนเปื้ อนของขยะพอลิ เมอร์ การรี -ไซเคิ ล
พลาสติกและยาง เทคโนโลยีการรี ไซเคิลพอลิเมอร์
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)
นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(Polymer Nanotechnology)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: หลักการการใช้ง านศาสตร์ ด้านนาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลยี หลัก การและเครื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้อ งในการ
วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งระดั บ นาโน กล้อ งจุ ล ทรรศน์ กล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ องผ่ า น กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสแกน การวิเคราะห์ พอลิเมอร์ ที่พ้ืนผิวและ
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี สเปกโทรสโคปี ของ
อนุภาคอิเล็กตรอนโดยรังสี เอกซ์ เครื่ องเอ็นเอ็มอาร์ สเปกโทร
มิ เตอร์ การประยุกต์ใช้แสงซิ น โครตรอนเพื่ อการวิเคราะห์
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)
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พอลิเมอร์
1
(Special Topics in Polymer Science and Engineering I)
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เงื่อนไขบังคับก่ อนเรียน: Prerequisite condition: หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์และหรื อ
วิศวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ที่เป็ นที่น่าสนใจในปั จจุบนั และยัง
ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตร
Special current interesting topics in polymer
science and/ or engineering polymer not included in the
curriculum
168-472
2(2-0-4)
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พอลิเมอร์
2
(Special Topics in Polymer Science and Engineering II)
เงื่อนไขบังคับก่ อนเรียน: Prerequisite condition: หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์และหรื อ
วิศวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ที่เป็ นที่น่าสนใจในปั จจุบนั และยัง
ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตร
Special current interesting topics in polymer
science and/ or engineering polymer not included in the
curriculum
168-473
2(2-0-4)
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(Special Topics in Polymer Technology)
เงื่อนไขบังคับก่ อนเรียน: Prerequisite condition: หัวข้อพิ เศษทางด้านเทคโนโลยีพอลิ เมอร์ ที่ เป็ นที่
น่าสนใจในปั จจุบนั และยังไม่ได้มีการสอนในหลักสูตร
Special current interesting topics in polymer
technology not included in the curriculum
168-474
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยียาง
(Special Topics in Rubber Technology)
เงื่อนไขบังคับก่ อนเรียน: Prerequisite condition: -

2(2-0-4)

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยียางที่เป็ นที่น่าสนใจ
ในปั จจุบนั และยังไม่ได้มีการสอนในหลักสูตร
Special current interesting topics in rubber
technology not included in the curriculum
168-480
320 ชั่วโมง
การฝึ กงาน
(Practical Training)
เงื่อนไขบังคับก่ อน: Prerequisite condition: การฝึ กงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อหน่ วยงาน
ใด ๆ ที่ เกี่ยวกับพอลิเมอร์ เป็ นเวลาอย่างน้อย 4-5สัปดาห์ การ
ประเมิ นผลพิจารณาจากผลการประเมิ นจากหน่ วยงานที่ รับ
นักศึ กษาฝึ กงาน รายงานการฝึ กงาน 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)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
เงื่อนไขบังคับก่ อน: ลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 6 ภาค
การศึกษา และเตรียมความพร้ อมสาหรับสหกิจศึกษา ไม่ น้อย
กว่ า 30 ชั่วโมง
Prerequisite conditions: Already registered at least 6
semesters and attended the preparation course for
Cooperative Education at least 30 hours
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ
ศึกษาระบบการทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีย าง พัฒ นาทัก ษะด้านอาชี พ จากการบู รณาการ
ความรู ้ ในห้ อ งเรี ยนกับ ประสบการณ์ การท างาน อาจารย์ที่
ปรึ กษาและสถานประกอบการประเมิ น ผลการท างาน
นาเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์
Actual practice in public or industrial organization;
studying the real working system relative to Polymer
13

เอกสาร 1-4
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)
โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1
(Project in Rubber Engineering and Technology I)
เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น: นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีย างตั้งแต่ ช้ั น ปี ที่ 4 หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
หลักสู ตร
Prerequisite condition: Rubber Engineering and
Technology program senior students or Consent of the
program
ทาวิจยั โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ภายใต้การดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research studies of rubber engineering and
technology under supervision of academic advisor
168-483
3(0-9-0)
โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2
(Project in Rubber Engineering and Technology II)
เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น: นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีย างตั้งแต่ ช้ั น ปี ที่ 4 หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
หลักสู ตร
Prerequisite condition: Rubber Engineering and
Technology program senior students or Consent of the
program
ทาวิจยั โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ภายใต้การดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research studies of rubber engineering and
technology under supervision of academic advisor
168-484
3(0-9-0)
โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 3
(Project in Rubber Engineering and Technology III)

เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น: นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีย างตั้งแต่ ช้ั น ปี ที่ 4 หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
หลักสู ตร
Prerequisite condition: Rubber Engineering and
Technology program senior students or Consent of the
program
ทาวิจยั โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
ภายใต้การดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research studies of rubber engineering and
technology under supervision of academic advisor
211-211
3(3-0-6)
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ า
(Fundamentals of Electrical Engineering)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กาลังไฟฟ้าจริ ง
และกาลังไฟฟ้ ารี แอกที ฟ ตัวประกอบก าลัง การปรั บ ปรุ ง
ค่ า ตั ว ประกอบก าลัง ระบบไฟฟ้ า สามเฟส การส่ งจ่ า ย
ก าลังไฟฟ้ า หม้อ แปลงไฟฟ้ า เครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ าเบื้ อ งต้น
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าและมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
เบื้องต้น
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)
หลักการเบื้องต้ นของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
(Fundamentals of Electric Machines)
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เรี ย น ผ่ า น ก่ อ น : 211-211 ห ลั ก มู ล
วิศวกรรมไฟฟ้ า
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Prerequisite: 168-200 Fundamentals of Electrical
Engineering
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง ฟลักซ์และวงจรคู่ควบ
เชิ งแม่เหล็ก หม้อแปลงอุดมคติ และไม่อุดมคติ วงจรสมมู ล
ของหม้อ แปลง หลัก การท างานของเครื่ องจั ก รกลหมุ น
กระแ ส ต รงแ ละกระแส ส ลั บ ก ารส ร้ างแ รงบิ ด แล ะ
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า สนามแม่ เหล็ก หมุ น ฯลฯ เครื่ อ งจัก รกล
ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎี โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะอยู่
ตัวและวงจรสมมูล อาร์ เมเจอร์ รีแ อกชัน คอมมิ วเทชัน และ
ขั้วแม่เหล็กเสริ ม การสตาร์ ท มอเตอร์ แ ละควบคุ ม ความเร็ ว
ความสู ญ เสี ย ความร้ อ นและพิ กั ด หลัก การพื้ น ฐานของ
มอเตอร์ เหนี่ ยวนาชนิ ดสามเฟสและเฟสเดียว โครงสร้าง การ
วิเคราะห์ ในภาวะอยู่ตวั และวงจรสมมูล ลักษณะเฉพาะของ
มอเตอร์ การสตาร์ ทมอเตอร์ และการควบคุมความเร็ ว พิ กัด
และประสิ ทธิภาพ การประยุกต์ใช้งาน
Magnetic circuits and transformers ,flux and
magnetic coupling circuits, ideal and practical transformers,
and transformer equivalent circuits; principles of direct
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 interpoles, 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)
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ าเบื้องต้ น
(Basic Electrical Engineering Laboratory)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ า
Prerequisite: 211-211 Fundamentals of Electrical
Engineering
การทดลองประมาณ 10 หัวข้อ เกี่ ยวกับวงจรไฟฟ้ า
เบื้องต้น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่ องมืออย่าง
ง่าย

Approximately 10 laboratory experiments in basic
electrical circuits, instruments, appliances, and measuring
instruments
216-191
3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: ความสาคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่ องมื อ
อุป กรณ์ และวิธีใช้ ชนิ ดของเส้น และมาตรฐานสาหรั บ งาน
เขียนแบบเรขาคณิ ตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉาย
ออโธ กราฟิ ก และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิ ก การเขียน
ภาพสเก็ ต การเขี ย นภาพตัด การเขี ย นภาพแยกส่ ว นและ
ภาพประกอบ การกาหนดขนาด และความคลาดเคลื่อน และ
รายละเอียดอื่นๆ พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
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)
อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ ของไหลเบื้องต้ น
(Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics)
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: Prerequisite: ความรู ้ พ้ื น ฐานทางกลศาสตร์ ข องไหล คุ ณ สมบัติ
และนิ ยามของของไหล ของไหลสถิต ชนิ ดของการไหลของ
ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการโมเมนตัมของ
ออยเลอร์ สมการเบอร์ นู ล ลิ สมการความต่ อ เนื่ อ งและการ
เคลื่ อ นที่ ความรู ้ พ้ื น ฐานทางอุ ณ หพลศาสตร์ แนวคิ ด และ
นิ ยามทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่ หนึ่ งของอุณหพลศาสตร์
และการอนุรักษ์พลังงาน การผันกลับได้และการผันกลับไม่ได้
คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ของสารบริ สุทธิ์ แกสอุดมคติ
การวิเคราะห์ วฎั จัก รผัน กลับ ได้ กฎข้อ ที่ ส องของอุ ณ หพล
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ศาสตร์และวัฎจักรคาร์โน เอนโทรปี และความสามารถในการ
ผันกลับได้
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)
สถิตยศาสตร์ และกลศาสตร์ วสั ดุ
(Statics and Mechanics of Materials)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: แนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ และกลไกของ
ของแข็งผิดรู ปได้ สามหลักการพื้นฐานทางด้านความสมดุ ล
การเข้ากันได้ของรู ปทรงทางเรขาคณิ ต และ พฤติ กรรมของ
วัส ดุ ความเค้ น กั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องแรงและโมเมนต์
ความเครี ยดกับความสัมพันธ์กบั การผิดรู ป ความยืดหยุ่นเชิ ง
เส้ น ที่ มี ก ารขยายตัว ของความร้ อ น รู ป แบบความเสี ย หาย
ประยุกต์ใช้ในโครงสร้ างทางวิศ วกรรมอย่างง่ าย เช่ น แท่ ง
เพลา และคาน ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบ แนะน าการ
เลือกใช้วสั ดุ
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)

ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่ องกลพืน้ ฐาน
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: 211-221 หลักการเบื้องต้ นของ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
Prerequisite: 211-221 Fundamental of Electric Machines
ป ฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บ ค วาม แข็ ง แรงข องวั ส ดุ
กลศาสตร์ ข องไหล กลศาสตร์ เครื่ อ งจัก รกล และอุ ณ หพล
ศาสตร์ การนาความร้อน ฝึ กทักษะการใช้เครื่ องมื อพื้น ฐาน
การวิเคราะห์ ผล และการรายงานผลทางเทคนิ คเชื่ อมโยงกับ
ความรู ้ทางทฤษฎี
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)
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์
(Mechatronic System Design)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: แ น ะ น าการอ อ ก แ บ บ ระบ บ เม ค าท รอ นิ ก ส์
แบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ ระบบกายภาพวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น ตัวขับเคลื่ อน เซนเซอร์ และอุปกรณ์
แปลงพลังงาน การวิเคราะห์สญ
ั ญาณไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์ การเชื่ อมต่อระหว่างคอมพิ วเตอร์ กับ
ระบบกลไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติก พีแอลซี การ
พัฒนาโปรแกรมจริ ง ออกแบบและวิเคราะห์ ระบบกายภาพ
และแบ่งกลุ่มย่อยทาโครงงาน
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
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225-347
3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
(Production and Operations Management)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: ระบบการดาเนิ นงานประกอบด้วย การจัดการการ
ดาเนินงาน กลยุทธ์การดาเนินงาน การพยากรณ์ การเลือกทาเล
ที่ ต้ ัง การวางผัง โรงงาน การศึ ก ษาการท างาน การบริ ห าร
โครงการ การวางแผนก าลัง ผลิ ต การวางแผนรวม การ
วางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการ
ห่ วงโซ่ อุป ทาน การบริ ห ารระบบคุ ณ ภาพ และการควบคุ ม
คุณภาพ แนะนาเครื่ องมื อโปรแกรมการผลิตและการจาลอง
สถานการณ์
Operations system including operations
management, operations strategy, forecasting, location
planning, facility layout, work study, project management,
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)
อินเทอร์ เนตรวมศู นย์ สาหรับอุตสาหกรรม
(Industrial Internet of Things)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่ อน: Prerequisite: ความเป็ นมาของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การสื่ อสาร
ข้อมูล ชั้นการเชื่อมต่อแบบโอเอสไอ การ สื่ อสารแบบมีสาย
และไร้สาย โพรโทคอลของเครื อข่าย การสื่ อสารแบบอนุกรม
ยูเอสบี เครื อข่ายท้องถิ่น เครื อข่ายระยะไกล หลักการของตัว
ตรวจรู ้ ชนิ ดและคุ ณ สมบั ติ ข องตั ว ตรวจรู ้ ที่ ส าคั ญ ใ น
อุ ต สาหกรรม ระบบสมองกลฝั ง ตั ว การเชื่ อมต่ อ และ
โปรโตคอลของอุ ปกรณ์ ไอโอที แนะน าวิท ยาการวิเคราะห์
ข้อมูล การทาเหมื องข้อมูล การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ผลกระทบ
ของอินเตอร์ เน็ตรวมศูนย์สาหรับอุตสาหกรรมต่อแรงงานใน
การผลิ ต บทบาทของไอที ต่อ อิ น เตอร์ เน็ ตรวมศู น ย์ส าหรั บ

อุตสาหกรรม การเลือกแพลตฟอร์ ม การรักษาความปลอดภัย
และความเป็ นส่ วนตัว ระบบการผลิตการทางานร่ วมในระบบ
การผลิ ตปริ ม าณมาก ระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิ ต
การต่อเชื่อมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับอุตสาหกรรม 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)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ฟังก์ชนั และกราฟ ระบบพิกดั เชิงขั้ว ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์
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 )
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 322-101
Prerequisite: 322-101
อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตัว แปร อนุ พ ัน ธ์ ย่อ ยและการ
ประยุกต์ สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญอันดับที่ หนึ่ ง สมการเชิ ง
อนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่ มีสัมประสิ ทธิ์ เป็ นค่าคง
ตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์
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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)
เคมีทวั่ ไป 1
(General Chemistry I)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: บทนา ปริ มาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริ
ออดิ ก พัน ธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณ ฐาน แก๊ส อุ ณ
หพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลว
และคอลลอยด์
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)
เคมีทวั่ ไป 2
(General Chemistry II)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 324-101 เคมีทวั่ ไป 1
Prerequisite: 324-101 General Chemistry I
จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุ ล เคมี นิ ยามกรด-เบส
สมดุ ล กรด-เบสในน้ า สมดุ ล การละลายและการเกิ ด สาร
เชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชนั เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรี ย ์
Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base
concept; aqueous acid-base equilibria; solubility and
complexation
equilibria;
transition
elements;
electrochemistry; organic chemistry
325-101
ปฏิบัตกิ ารเคมีทวั่ ไป 1
(General Chemistry Laboratory I)

1(0-3-0)

รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 324-101 เคมีทวั่ ไป 1 หรื อเรียนควบ
กัน
Prerequisite: 324-101 General Chemistry I or
Concurrent
เลขนัยสาคัญและการเลือกใช้เครื่ องแก้ว
การ
วิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟี กระดาษ การวิเคราะห์
แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึก
โลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยือกแข็ง
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)
ปฏิบัตกิ ารเคมีทวั่ ไป 2
(General Chemistry Laboratory II)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 324-102 หรื อเรียนควบกัน
Prerequisite: 324-102 or Concurrent
การวิเคราะห์โดยปริ มาตร การไทเทรตแบบรี ดอกซ์
การหาปริ มาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุลเคมี การ
วัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่
ได้จ ากปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรลิ ซิ ส การสั ง เคราะห์ แ ละวิ เคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชนั ของ
สารอินทรี ย ์
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 สิ กส์ พื้ น ฐานส าหรั บ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ย าง 1
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and
Technology I)
18

เอกสาร 1-4
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: หน่วย ปริ มาณทางฟิ สิ กส์และเวกเตอร์ แรงและการ
เคลื่ อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่ อนที่ ของวัตถุ
แข็งเกร็ ง การเคลื่อนที่ แบบออสซิ เลต การเคลื่อนที่ แบบคลื่น
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 สิ กส์ พื้ น ฐานส าหรั บ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ย าง 2
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and
Technology II)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite:ไฟฟ้ าสถิ ต แม่ เหล็ก สถิ ต สนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า ที่
เปลี่ ย นตามเวลา กระแสไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คลื่ น
แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทัศ นศาสตร์ กลศาสตร์ ค วอนตัม เบื้ อ งต้น
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)
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and
Technology Laboratory I)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-191 ฟิ สิกส์ พื้นฐานสาหรับ
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1
Concurrent: 332-191 Fundamental Physics for Rubber
Engineering and Technology I
การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัด
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่เป็ นวงกลม
การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริ งและ

การสั่น โมเมนต์ความเฉื่ อย และสมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ ง
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)
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and
Technology Laboratory II)
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-192 ฟิ สิกส์ พืน้ ฐานสาหรับ
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2
Concurrent: 332-192 Fundamental Physics for Rubber
Engineering and Technology II
การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละมาตรวัด ไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง สนามไฟฟ้ า การเหนี่ ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุ ออสซิ ลโลสโคป วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ พฤติ กรรม
การกาทอนในวงจร 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)
สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
(Health for All)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: หลั ก การและขั้ นตอนการช่ ว ยชี วิ ต ขั้ นพื้ น ฐาน
ปฏิ บตั ิการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง ปั ญหา
สุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบื้ องต้น ของอาการทางจิ ต การดู แลสุ ขภาพตามวัย แนวคิ ด
พื้นฐานเกี่ ยวกับสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
Principle and steps of basic life support, practice of
basic life support in simulated situation; common mental
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health problems, warning signs, initial assessment and care;
concepts of health and health promotion; first aid
472-116
1(1-0-2)
ถักทอเส้ นใย เข้ าใจท้ องถิน่
(Local Arts and Fabric)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: เรี ยนรู ้ เห็ นคุณค่า ซาบซึ้ งในงานศิ ลปะของท้องถิ่น
เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็ นอยูภ่ ายในท้องถิ่น
ผ่า นกิ จ กรรม เช่ น การลงพื้ น ที่ ใ นท้อ งถิ่ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
พูดคุยและเรี ยนรู ้กบั ครู ชุมชน
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)
สุ ขภาพดี ชีวมี สี ุข
(Keep Fit: Enjoy Healthy and Happy)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: การมี สุ ข ภาพดี แ ละชี วิต มี ค วามสุ ข การใช้ปั จ จัย
เบื้ องต้นของการออกกาลังกายและคงไว้ซ่ ึ งความมีสุขภาพดี
ความส าคัญ ในการเสริ ม สร้ างสุ ข ภาพทั้งทางร่ างกาย จิ ต ใจ
และอารมณ์ความรู ้สึก ความสาคัญของการกีฬาการออกกาลัง
กายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสาคัญ
ของการมีความสุข และ นิสยั การกินดีอยูด่ ี
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
ภาษาจีนเบื้องต้ น
(Basic Chinese)

2(2-0-4)

รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: สั ท อัก ษรจี น อัก ษรจี น โครงสร้ างประโยคและ
ไวยากรณ์ พ้ืนฐาน ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาจี น
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกใน
สถานการณ์ประจาวัน
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)
สนทนาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
(Chinese Conversation in Daily Life)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาจีน
เบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผูส้ อน
ทั ก ษ ะการสื่ อ สาร การส น ท น าโต้ ต อ บ และ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล หรื อความคิ ด เห็ น เบื้ องต้น กับ ผู ้อื่ น ใน
สถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสารที่ ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์
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)
สนทนาภาษาจีนในทีท่ างาน
(Chinese Conversation in the Workplace)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาจีน
เบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผูส้ อน
การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้
ในการทางาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์
ที่กาหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ
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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)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: บทบาท หน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบต่ อสังคมใน
ฐานะพลเมื อ ง การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม กฎหมาย สิ ท ธิ
เสรี ภ าพ ความเสมอภาค การอยู่ร่ ว มกัน ภายใต้สั ง คมพหุ
วัฒนธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen;
social organization; law; right; liberty; equality; living
together in a multicultural society

ชีวติ ทีด่ ี
(Happy and Peaceful Life)
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: Prerequisite: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุ ขของชี วิต
การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การ
ท างานอย่า งเป็ นที ม การอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสั น ติ ทั ก ษะการ
สื่ อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุ ลกั ษณ์
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

950-101
1(1-0-2)
จิตวิวฒ
ั น์
(New Consciousness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: Prerequisite: การเกิดจิตปั จจุบนั ขณะมีสติ หรื อความรู ้สึกตัวอยูก่ บั
กายในปั จจุ บั น จิ ต สงบ เป็ นกลางในชี วิ ต ประจ าวัน การ
ประยุกต์ใช้สติในการเรี ยน และทากิ จกรรมต่างๆ การใช้สติ
ใคร่ ครวญดูความคิดและอารมณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุ งแต่งของจิ ต เข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่นอย่างมีความสุขและแบ่งปั น
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
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