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หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง (หลกัสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะการปฏิบติังานดา้นวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง คิดวิเคราะห์เพ่ือแกปั้ญหา การ
พฒันางานวิจยัและนวตักรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและสังคม มีทศันคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพและการใชชี้วติ โดยยดึพระราชปณิธาน “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” จดัการศึกษาโดย
ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เนน้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดย
ใชปั้ญหา (Problem) และโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Project based Learning)     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวศิวกรรมเพ่ือแกปั้ญหาทางดา้นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการยาง 
PLOs 2  พฒันาสูตรยาง หรือ ออกแบบกระบวนการผลิต หรือ ออกแบบระบบอตัโนมติัในการควบคุมการผลิต หรือ การ
จดัการกระบวนการผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยาง 
PLOs 3 ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเชิงวชิาการ 

PLOs 4 ใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
PLOs 5  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้หาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
PLOs 6  แสดงออกถึงการมีความซ่ือสตัยสุ์จริต จรรยาบรรณ  
PLOs 7  แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีต่อตนเองและสงัคมและมีทศันคติท่ีดีในการท างาน  



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  133 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์      4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชาและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     2((2)-0-4) 
 (The King’s Philosophy and Sustainable Development)  
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์       1((1)-0-2) 
  (Health for All) 
168-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์       1((1)-0-2) 
  (Benefit of Mankinds) 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ        3((3)-0-6) 
 (Art of Living)  
895-001 พลเมืองท่ีดี        2((2)-0-4)     
 (Good Citizens)      
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ                                              1 หน่วยกติ 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2) 
 (Idea to Entrepreneurship) 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 

142-121 โลกแห่งอนาคต        2((2)-0-4) 
 (The Future Earth) 

142-225 ปัจจยัท่ี 5         2((2)-0-4) 
 (The 5th Need) 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบการคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 

142-124  การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์       2((2)-0-4) 
 (Creative Problem Solving) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้        2((2)-0-4) 
 (Organic Thinking) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        4 หน่วยกติ 

142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ฟังและพดู      2((2)-0-4) 
 (Academic English: Listening and Speaking) 
142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ อ่านและเขียน      2((2)-0-4) 
 (Academic English: Reading and Writing) 
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา         2 หน่วยกติ 

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย        1((1)-0-2) 
 (Paper Craft)  



142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว        1((1)-0-2)  
 (Sculpture) 
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้        1((1)-0-2) 
 (Everyone Can Draw) 
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี        1((1)-0-2)  
 (The Sound of Musics) 
142-139 ท่องโลกศิลปะ        1((1)-0-2)  
 (Through The World of Art) 
142-234 โลกสวย         1((1)-0-2)  
 (Life is Beautiful)  
142-237 ดีไซเนอร์ชุดด า        1((1)-0-2)  

(The Designers and Their Black Attires) 
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน              1((1)-0-2)  
 (Local Arts and Fabric)  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข        1((1)-0-2)  
 (Keep Fit: Enjoy Healthy and Happy)  
รายวชิาเลือก                      6 หน่วยกิต 
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ีตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้        2((2)-0-4) 

 (Basic Chinese) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      2((2)-0-4) 
 (Chinese Conversation in Daily Life) 
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน       2((2)-0-4) 
 (Chinese Conversation in the Workplace) 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  97 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐาน  54 หน่วยกติ 

168-111 ชุดวชิาวศิวกรรมยคุใหม่       6((5)-3-10) 
 Module : New Generation Engineering                 
168-112 ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 1     7((6)-3-12) 

Module : Fundamental Science for Engineering I 
168-113 ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 2       6((4)-4-10) 
 Module : Fundamental Science for Engineering II 
168-114 ชุดวชิาความรู้เบ้ืองตน้อุตสาหกรรมยาง                   7((6)-3-12) 
 Module : Introduction to Rubber Industries 
 



168-121 ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 3     10((8)-5-17) 
 Module : Fundamental Science for Engineering III 
168-122 ชุดวชิาเทคโนโลยยีางพ้ืนฐาน                    9((8)-3-16) 
 Module : Basic Fundamental of Rubber Technology 
168-123 ชุดวชิากระบวนการแปรรูปและการทดสอบยาง     9((4)-15-8) 

Module : Rubber Processing and Testing 
 

2.2 กลุ่มวชิาบังคบั  43 หน่วยกติ  

แผนการศึกษาแบบท่ี 1 
168-141  ฝึกงาน           1((1)-0-2) 

(Practical Training) 
168-142 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1    3(0-9-0) 

(Project in Rubber Industry Engineering and Management I) 
168-143 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 2    3(0-9-0) 

(Project in Rubber Industry Engineering and Management II) 
893-303  การสนทนาภาษาจีน        3((3)-0-6) 

(Chinese Conversation)  
กลุ่มวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง       29 หน่วยกิต 
168-221 ชุดวชิาสมบติัของพอลิเมอร์และการวเิคราะห์     9((7)-6-14) 

Module : Polymer Properties and Characterization 
168-231 ชุดวชิากระบวนการแปรรูปน ้ ายาง      9((4)-15-8) 

Module : Rubber Latex Processing 
168-232 ชุดวชิายางลอ้และยางทางวศิวกรรม      6((6)-0-12) 

Module : Tires and Engineering Rubbers 
168-241 ชุดวชิาการออกแบบผลิตภณัฑย์างและการตลาด     5((4)-3-8) 

Module : Rubber Product Design and Marketing 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการยาง       29 หน่วยกิต 

168-321 ชุดวชิาการออกแบบพ้ืนฐาน       9((7)-6-14) 
Module : Design Fundamentals 

168-331 ชุดวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล       9((7)-6-14) 
Module : Professional Mechanical Engineering 

168-332 ชุดวชิาอุณหพลศาสตร์ประยกุต ์      6((5)-3-10) 
Module : Applied Thermo-fluids 

168-341 ชุดวชิาการออกแบบยางทางอุตสาหกรรม      5((4)-3-8) 
Module : Industrial Rubber Design 
 



กลุ่มวชิาวศิวกรรมอตัโนมติัการยาง       29 หน่วยกิต 
168-421  ชุดวชิาระบบอตัโนมติั       9((8)-3-16) 

Module : Automation System 
168-431 ชุดวชิาเทคโนโลยอีตัโนมติั       9((8)-3-16) 

Module : Automated Technology 
168-432  ชุดวชิาเคร่ืองจกัรอตัโนมติั       6((5)-3-10) 

Module : Automated Machine 
168-441  ชุดวชิาการออกแบบส าหรับกระบวนการผลิต      5((4)-3-8) 
 Module :  Design for Manufacturing 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมยาง      29 หน่วยกิต  
168-521  ชุดวชิาการจดัการปัจจยัมนุษย ์      9((8)-3-16) 
 Module :  Human Factor Management 
168-531 ชุดวชิาการจดัการการปฏิบติัการ      9((8)-3-16)  
 Module : Operation Management 
168-532  ชุดวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      6((5)-3-10) 
 Module : Logistics and Supplychain management 
168-541  ชุดวชิาการจดัการโรงงาน        5((4)-3-8) 
 Module : Factory Management 
แผนการศึกษาแบบท่ี 2 
- *แบบท่ี 2.1 
168-141 ฝึกงาน          1((1)-0-2) 

(Practical Training) 
168-142 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1    3(0-9-0) 

(Project in Rubber Industry Engineering and Management I) 
168-143 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 2    3(0-9-0) 

(Project in Rubber Industry Engineering and Management II) 
893-303 การสนทนาภาษาจีน       3((3)-0-6) 

(Chinese Conversation)  
 *นกัศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาแบบท่ี 2.1 ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต  
- *แบบท่ี 2.2 
168-141  ฝึกงาน          1((1)-0-2) 

(Practical Training) 
168-142 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1    3(0-9-0)  

(Project in Rubber Industry Engineering and Management I) 
168-144 เตรียมสหกิจศึกษา        1((1)-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 



168-145 สหกิจศึกษา        6(0-40-0) 
 (Cooperative Education)  
893-303 การสนทนาภาษาจีน       3((3)-0-6) 

(Chinese Conversation)  
 *นกัศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาแบบท่ี 2.2 ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกจ านวน 4 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง       29 หน่วยกิต  
168-221 ชุดวชิาสมบติัของพอลิเมอร์และการวเิคราะห์                  9((7)-6-14) 

Module : Polymer Properties and Characterization 
168-231 ชุดวชิากระบวนการแปรรูปน ้ ายาง      9((4)-15-8) 

Module : Rubber Latex Processing 
168-232 ชุดวชิายางลอ้และยางทางวศิวกรรม      6((6)-0-12) 

Module : Tires and Engineering Rubbers 
168-241 ชุดวชิาการออกแบบผลิตภณัฑย์างและการตลาด     5((4)-3-8) 

Module :  Rubber Product Design and Marketing 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการยาง       29 หน่วยกิต  

168-321 ชุดวชิาการออกแบบพ้ืนฐาน       9((7)-6-14)  
  Module : Design Fundamentals 
168-331 ชุดวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล       9((7)-6-14)  
 Module : Professional Mechanical Engineering 
168-332 ชุดวชิาอุณหพลศาสตร์ประยกุต ์      6((5)-3-10) 
 Module : Applied Thermo-fluids 
168-341 ชุดวชิาการออกแบบยางทางอุตสาหกรรม      5((4)-3-8) 
 Module : Industrial Rubber Design 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมอตัโนมติัการยาง       29 หน่วยกิต 
168-421 ชุดวชิาระบบอตัโนมติั       9((8)-3-16) 
 Module : Automation System 
168-431 ชุดวชิาเทคโนโลยอีตัโนมติั       9((8)-3-16) 
 Module : Automated Technology 
168-432  ชุดวชิาเคร่ืองจกัรอตัโนมติั        6((5)-3-10) 
  Module : Automated Machine 
168-441  ชุดวชิาการออกแบบส าหรับกระบวนการผลิต       5((4)-3-8) 
 Module : Design for Manufacturing 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมยาง      29 หน่วยกิต  
168-521  ชุดวชิาการจดัการปัจจยัมนุษย ์      9((8)-3-16) 
 Module : Human Factor Management 
 



168-531 ชุดวชิาการจดัการการปฏิบติัการ      9((8)-3-16) 
 Module : Operation Management 
168-532  ชุดวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      6((5)-3-10) 
 Module : Logistics and Supplychain management 
168-541  ชุดวชิาการจดัการโรงงาน        5((4)-3-8) 
 Module : Factory Management 
2.2 วชิาเลือกสาขา 4 หน่วยกิต  
ส าหรับแผนการศึกษาแบบท่ี 1 และแผนการศึกษาแบบท่ี 2.1 ใหเ้ลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
168-242 นวตักรรมพอลิเมอร์        2((2)-0-4) 
 (Polymer Innovation) 
168-243 พอลิเมอร์ชีวภาพ        2((2)-0-4) 
 (Biopolymer) 
168-xxx หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1    2((x)-y-z)  

(Special Topics in Rubber Industry Engineering and Management I )     
168-xxx หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 2    2((x)-y-z) 
 (Special Topics in Rubber Industry Engineering and Management I I)              
              
3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวชิาฝึกงาน  00 หน่วยกติ 

แผนการศึกษาแบบท่ี 1 (แผนการศึกษาแบบสองปริญญา (2+2)) 
168-141  ฝึกงาน         1((1)-0-2) 
 (Practical Training)  
แผนการศึกษาแบบท่ี 2  
- แบบท่ี 2.1 (แผนการศึกษาปกติ) 
168-141 ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

 (Practical Training) 
- แบบท่ี 2.2 (แผนสหกิจศึกษา) 
168-141 ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

 (Practical Training) 

168-144 เตรียมสหกิจศึกษา        1((1)-0-2) 
 (Pre-cooperative Education)  
168-145 สหกิจศึกษา        6(0-40-0)  
 (Cooperative Education)  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ฟังและพดู           2((2)-0-4)   
142-124 การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์      2((2)-0-4)   
168-111 ชุดวชิาวศิวกรรมยคุใหม่             6((5)-3-10)   
168-112  ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 1       7((6)-3-12)    
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้       2((2)-0-4)   

       รวม 19((17)-6-34)   
 

ภาคการศึกษาที ่2 

 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     2((2)-0-4)                                        
142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการอ่านและเขียน          2((2)-0-4)  
168-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์             1((1)-0-2)       
168-113  ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 2                6((4)-4-10)  
168-114  ชุดวชิาความรู้เบ้ืองตน้อุตสาหกรรมยาง     7((6)-3-12)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์            1((1)-0-2) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั     2((2)-0-4) 

         รวม 21((18)-7-38) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2  
 

    ภาคการศึกษาที ่1   
                                                  

168-121 ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 3                10((8)-5-17)  
168-122 ชุดวชิาเทคโนโลยยีางพ้ืนฐาน     9((8)-3-16)  
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน      2((2)-0-4)  

       รวม 21((18)-8-37)  
 

ภาคการศึกษาที ่2  
                                                  

กลุ่มชุดวชิา (Module)      
168-123 ชุดวชิากระบวนการแปรรูปและการทดสอบยาง    9((4)-15-8)  
 168-221a  ชุดวชิาสมบติัของพอลิเมอร์และการวเิคราะห์    9((7)-6-14)  
168-321b ชุดวชิาการออกแบบพ้ืนฐาน      9((7)-6-14)  
168-421C ชุดวชิาระบบอตัโนมติั      9((8)-3-16)  
168-521d ชุดวชิาการจดัการปัจจยัมนุษย ์  9((8)-3-16) 
893-303  การสนทนาภาษาจีน      3((3)-0-6)        
         รวม 21((14)-21-28)a,b  
          21((15)-18-30)c,d 
              

หมายเหตุ นกัศึกษาแต่ละกลุ่มวชิาลงทะเบียนเรียนตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
a ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีางลงทะเบียนเรียน 
b ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการยางลงทะเบียนเรียน 
c ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมอตัโนมติัการยางลงทะเบียนเรียน 
d ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมยางลงทะเบียนเรียน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3  

แผนการศึกษาแบบที ่1   

(แผนการศึกษาแบบสองปริญญา (2+2))  

 
ภาคการศึกษาที ่1 

                                                   
xxx-xxx วชิาศึกษาทัว่ไป       8((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ       9((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 

         รวม 20((x)-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 

                                                 
xxx-xxx วชิาศึกษาทัว่ไป       6((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ       6((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 
          รวม 15((x)-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาแบบที ่2 

(แบบที ่2.1 แผนการศึกษาปกต ิและแบบที ่2.2 แผนสหกจิศึกษา) 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2)  
142-129 คิดไปขา้งหนา้      2((2)-0-4)  
142-225 ปัจจยัท่ี 5        2((2)-0-4)  
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ      3((3)-0-6)  
168-231a ชุดวชิากระบวนการแปรรูปน ้ ายาง     9((4)-15-8)  
168-331b ชุดวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล      9((7)-6-14)  
168-431c ชุดวชิาเทคโนโลยอีตัโนมติั      9((8)-3-16)  
168-531d ชุดวชิาการจดัการการปฏิบติัการ     9((8)-3-16) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 

         รวม 20((x)-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2  

                                                  
142-121 โลกแห่งอนาคต      2((2)-0-4)  
142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี      1((1)-0-2)  
168-232 aชุดวชิายางลอ้และยางทางวศิวกรรม     6((6)-0-12)   
168-332b  ชุดวชิาอุณหพลศาสตร์ประยกุต ์     6((5)-3-10)  
168-432c  ชุดวชิาเคร่ืองจกัรอตัโนมติั      6((5)-3-10)  
168-532d  ชุดวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    6((5)-3-10) 
472-117   สุขภาพดีชีวมีีสุข      1((1)-0-2)  
895-001 พลเมืองท่ีดี      2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี       3(x-y-z) 
          รวม 15((x)-y-z)  
หมายเหตุ นกัศึกษาแต่ละกลุ่มวชิาลงทะเบียนเรียนตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี   
 a ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีางลงทะเบียนเรียน 
 b ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการยางลงทะเบียนเรียน 
c ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมอตัโนมติัการยางลงทะเบียนเรียน 
d ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมยางลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 

แผนการศึกษาแบบที ่1  

(แผนการศึกษาแบบสองปริญญา (2+2)) 

 
ปีที ่4 

 ภาคการศึกษาที ่1 
 

xxx-xxx  วชิาฝึกงาน              1((x)-y-z) 
xxx-xxx  วชิาเฉพาะ      5((x)-y-z) 

       รวม 6((x)-y-z) 
          

 
ภาคการศึกษาที ่2 

                                               
xxx-xxx  วชิาชีพ       6((x)-y-z)  
xxx-xxx  วชิาบงัคบัเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 1    2((x)-y -z)  
xxx-xxx  วชิาบงัคบัเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 2    2((x)-y -z)  
             รวม 10((x)-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษาแบบที ่2 

(แบบที ่2.1 แผนการศึกษาปกต)ิ 

 
    ภาคการศึกษาที ่1 

 
168-141  ฝึกงาน              1((1)-0-2) 
168-142 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1   3(0-9-0) 
168-241a ชุดวชิาการออกแบบผลิตภณัฑย์างและการตลาด     5((4)-3-8) 
168-341b  ชุดวชิาการออกแบบยางทางอุตสาหกรรม     5((4)-3-8) 
168-441c ชุดวชิาการออกแบบส าหรับกระบวนการผลิต    5((4)-3-8)  
168-541d  ชุดวชิาการจดัการโรงงาน      5((4)-3-8) 

       รวม 9((5)-12-10) 
  
 หมายเหตุ นกัศึกษาแต่ละกลุ่มวชิาลงทะเบียนเรียนตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
      a ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีางลงทะเบียนเรียน 
      b ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการยางลงทะเบียนเรียน 
      c ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมอตัโนมติัการยางลงทะเบียนเรียน 
      d ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมยางลงทะเบียนเรียน  
 
 
ภาคการศึกษาที ่2  

                                                 
168-143 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 2   3(0-9-0)  
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 1     2((x)-y -z)  
168-xxx วชิาบงัคบัเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 2     2((x)-y -z)  
             รวม 7((x)-y-z) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาแบบที ่2  

(แบบที ่2.2 แผนสหกจิศึกษา)  

 
    ภาคการศึกษาที ่1  

  
กลุ่มชุดวชิา (Module)  
168-241a ชุดวชิาการออกแบบผลิตภณัฑย์างและการตลาด     5((4)-3-8)  
168-341b  ชุดวชิาการออกแบบยางทางอุตสาหกรรม     5((4)-3-8)  
168-441c ชุดวชิาการออกแบบส าหรับกระบวนการผลิต    5((4)-3-8)   
168-541d  ชุดวชิาการจดัการโรงงาน      5((4)-3-8)  
168-141  ฝึกงาน              1((1)-0-2)  

 168-144  เตรียมสหกิจศึกษา       1((1)-0-2)  
       รวม 7((6)-6-10)  

  
หมายเหตุ นกัศึกษาแต่ละกลุ่มวชิาลงทะเบียนเรียนตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
a ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยยีางลงทะเบียนเรียน 
 b ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการยางลงทะเบียนเรียน 
c ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมอตัโนมติัการยางลงทะเบียนเรียน 
d ส าหรับนกัศึกษากลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมยางลงทะเบียนเรียน 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

 
168-142 โครงงานทางวศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1   3(0-9-0) 

 168-145 สหกิจศึกษา       6(0-40-0) 
              รวม 9((0)-49-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ท า ง
วิศวกรรม เพ่ื อแก้ ปัญห าท างด้าน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการ
ยาง 

1. การบรรยาย
2. ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
4. มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการประยกุตใ์ช้
ความรู้พ้ืนฐานในการแกปั้ญหา

1. การสอบขอ้เขียน
2. การสอบปฏิบติั
3. การประเมินผลการเรียนจากรายวชิา
4. การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษา
ดว้ยตนเอง
5. การประเมินการน าเสนอผลการสืบคน้ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย

PLO2 พฒันาสูตรยาง หรือ ออกแบบ
กระบวนการผลิต  ห รือ  ออกแบบ
ระบบอตัโนมติัในการควบคุมการผลิต 
หรือ การจดัการกระบวนการผลิต เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมยาง 

1. การบรรยาย
2. ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ
3. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
4. การสอนโดยใชก้รณีศึกษา
5. การสอนโดยใชโ้ครงงาน
6. ฝึกประสบการณ์การจากฝีกงาน/สหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ
7. การศึกษาดูงานนอกมหาวทิยาลยั
8. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ตรงจาก
การท างานในอุตสาหกรรมยาง

1. การสอบขอ้เขียน
2. การสอบปฏิบติั
3. การประเมินกระบวนการท างาน
4. การประเมินผลการรายงานผลการ
ด าเนินการและการแกปั้ญหา
5. การประเมินผลจากผูใ้ชบ้ณัทิต
6. การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการดู
งานนอกมหาวทิยาลยั
7. การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการ
ฟังการบรรยาย

PLO3 ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร
เชิงวชิาการ 

1. จดัการเรียนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสาร
ทั้งการพดู การฟัง และการเขียน
2. จดัประสบการณ์การน าเสนอผลงานใน
วชิาโครงงาน
3. จดัการอบรมการน าเสนองานโดยใช้
ภาษาองักฤษ
4. ผูส้อนตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัในชั้น
เรียน
5. การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง

1. การประเมินทกัษะในการพดู การฟัง
และการเขียน
2. การประเมินผลการน าเสนองาน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการ
อบรม
4. การตอบค าถามและการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
5. การประเมินตนเอง

PLO4 ใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั 

1. จดัการเรียนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสาร

ทั้งการพดู การฟัง และการเขียน

2. จดัสอนเสริมวชิาภาษาจีนจ านวน 30

ชัว่โมงต่อปีการศึกษา

1. ผลสอบ HSK
2. การประเมินทกัษะในการพดู การฟัง
และการเขียน
3. การประเมินการโตต้อบในชั้นเรียน



3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชภ้าษาจีนในคาบเรียน 

4. การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. การประเมินตนเอง 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นควา้หาความรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

1. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้โดย
อิสระ 
2. จดัอบรมการใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้
ขอ้มูล 
3. จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงาน
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีใชโ้ปรแกรมในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

1. การประเมินผลการน าเสนอผลงานของ

การสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการ

อบรม 

3. การประเมินผลการน าเสนองาน 

4. การประเมินผลการเรียนรู้จากงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

PLO6 แสดงออกถึงการมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต จรรยาบรรณ 

1. มอบหมายงานโดยใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูล
ในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
2. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึง
ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

1. ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
2. การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนใน
ตลอดการท ากิจกรรม 

PLO7 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ีต่อตนเองและสงัคมและมี
ทศันคติท่ีดีในการท างาน 

1. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
2. จดักิจกรรม CSR 
3. จดับรรยายโดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์
ตรงจากการท างานในอุตสาหกรรมยางใน
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อม
ในการท างานและทศันคติท่ีส าคญัในการ
ท างาน 

1. การประเมินผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
2. การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจาก
การฟังการบรรยาย 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำลยันำนำชำต ิ

หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมและกำรจดักำรอุตสำหกรรมยำง (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 

หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไป
ประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 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 ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 

Idea to Entrepreneurship 

  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
  Prerequisite: - 
การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย

เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity 

analysis; using business models with modern business tools 

142-118 ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร ฟังและพูด 2((2)-0-4) 

  Academic English: Listening and Speaking 

  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
  Prerequisite: -    
การพัฒนาทักษะการส่ือสารทางด้านการฟังและพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ข่าว รายการโทรทัศน์ 

ภาพยนต ์การฟังสาระวชิาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือในสถานท่ีท างาน การพฒันาทกัษะการพดู เทคนิคการพดูในบริบท
ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การพฒันาทกัษะจ าเป็นและเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบ
วดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ 

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   ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร อ่ำนและเขียน      2((2)-0-4) 

   Academic English: Reading and Writing 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

พ้ืนฐานการอ่านและการขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ อ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศ์ค  าศพัท ์อ่านเพ่ือ
จบัใจความส าคญัและการหาขอ้มูลรายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นงานเขียน การพฒันาทกัษะการ
เขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเน้ือหาอยา่งสอดคลอ้ง การสรุปความ การถอดความ การถ่ายขอ้ความ การ
เตรียมความพร้อมส าหรับกาสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ 

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  โลกแห่งอนำคต                                                        2((2)-0-4) 

   The Future Earth  

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    
   Prerequisite : -    

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคมยุคใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความเส่ือม
ถอยของความกา้วหนา้ 

Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life and modern society in 21 st 

century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global and social problems; drawbacks of 
the advancement 
 
142-124   กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์                                                     2((2)-0-4) 

   Creative Problem Solving 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    
    Prerequisite: -    

ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา อลักอริทึม การคิด
เพ่ือการตดัสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแกปั้ญหาดว้ยอลักอริทึม การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือ
และความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้งและความ
น่าเช่ือถือ  

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, understanding the sources of information, evidences, facts, validity and reliability 

 
 



142-129   คดิไปข้ำงหน้ำ                  2((2)-0-4) 

   Organic Thinking 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

การคิดวเิคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การคน้หาขอ้มูล การ
คน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การ
เพ่ิมมูลค่า  

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  พบัเพยีบเรียบร้อย                  1((1)-0-2) 

   Paper Craft 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
 การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136  ป้ันดนิให้เป็นดำว         1((1)-0-2) 

   Sculpture 

    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: -    

การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้การใชว้สัดุและเคร่ืองมือ
ต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรง
เรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวติ 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   ใครๆ กว็ำดได้            1((1)-0-2) 

   Everyone Can Draw 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเสน้ การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา การวาดรูปร่างมนุษย ์
Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human figures  

 
 
 



142-138  มนต์รักเสียงดนตรี           1((1)-0-2) 

   The Sound of Musics 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

การศึกษาประวติัศาสตร์ ลกัษณะ องค์ประกอบ ผูป้ระพนัธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทักษะการฟั งดนตรี
ตะวนัตกและตะวนัออก 

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   ท่องโลกศิลปะ            1((1)-0-2) 

   Through The World of Art 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อ และเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 

142-225  ปัจจยัที ่5          2((2)-0-4) 

   The 5th Need 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -  
   Prerequisite: -  

ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยคุดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบัส่ือสังคมแอป-พลิเคชนั ส่ือ
สงัคม ส่ือสงัคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และโทษของส่ือสงัคม พระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 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  โลกสวย          1((1)-0-2) 

   Life is Beautiful 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -  
   Prerequisite: -  

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของทศันคติบวก การ
เรียนรู้และซึมซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรง
บนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  

 



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  ดไีซน์เนอร์ชุดด ำ                1((1)-0-2)  

   The Designers and Their Black Attires 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -  
   Prerequisite: -  

วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับวิถี
ชีวติประจ าวนั 

Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
 
142-239  ศิลปะกำรด ำเนินชีวติ        3((3)-0-6) 

   Art of Living 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -  
    Prerequisite: -  

ศิลปะการด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจผูอ่ื้น การเปิดโลกทศัน์ใน
การท าความเขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง การส่ือสารและการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติ การ
จดัการชีวติ การปรับตวัรับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีพ้ืนฐานจากสติและจิตใจท่ีแขง็แรง    

The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and other people; opening 
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  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                  1((1)-0-2) 

   Benefit of Mankinds 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, understanding and 
development of King’s philosophy for the benefits of mankind 

 
 
 

 



168-111  ชุดวชิำวศิวกรรมยุคใหม่        6((5)-3-10) 
Module : New Generation Engineering 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจดัการระบบทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูล ทกัษะการรับรู้สารสนเทศ ระบบ

เศรษฐกิจกระแสใหม่  อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 4.0 การผนัแปรของเทคโนโลยี การ
ออกแบบการทดลอง โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัญญาประดิษฐ ์ระบบอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 

Information; information management; data analysis; information literacy; new economy; industrial internet of 
things; industry 4 .0 ; disruptive technology; experimental design; program for data analysis; artificial intelligence; modern 
industries 

 
168-112  ชุดวชิำพื้นฐำนวทิยำศำสตร์ในงำนวศิวกรรม 1      7((6)-3-12) 

   Module : Fundamental Science for Engineering I 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
  พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั ปริพนัธ์ของฟังก์ชนั หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งานและโมเมนต ์
อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั การประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในงานวศิวกรรม  
  Fundamental mathematics and physics in engineering works; mathematical induction; functions and graphs; limit 
and continuity; derivatives of functions; integration of functions; units, physical quantities, and vectors; force system and 
motions; work and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum; applications of mathematics and physics in 
engineering  
 
168-113  ชุดวชิำพื้นฐำนวทิยำศำสตร์ในงำนวศิวกรรม 2        6((4)-4-10) 

   Module : Fundamental Science for Engineering II 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
   พ้ืนฐานไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส 
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทาง
ไฟฟ้า การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพ่ือประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียน
โปรแกรม 
  Fundamental electrical engineering; DC circuit analysis; AC circuit analysis; three-phase systems; Introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments; program design and development 
with applications to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
 
  



168-114  ชุดวชิำควำมรู้เบ้ืองต้นอุตสำหกรรมยำง      7((6)-3-12) 

Module : Introduction to Rubber Industries 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
อุตสาหกรรมยางตน้น ้ า ไดแ้ก่ การเก็บเก่ียว องคป์ระกอบของน ้ ายาง การรักษาสภาพน ้ ายาง และยางกอ้นถว้ย เป็น

ตน้ อุตสาหกรรมยางกลางน ้ า ไดแ้ก่ น ้ ายางขน้ ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ และยางสกิม เป็นตน้ อุตสาหกรรมยางปลายน ้ า ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากน ้ ายางขน้และยางแหง้ เป็นตน้ การจดัการสวนยางตามระบบมาตรฐานการรับรองการจดัการป่าไมอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยาง เศรษฐกิจการยาง หลกัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม การรับรอง
มาตรฐานสากล การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน พระราชบญัญติัควบคุมยาง พระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย 

Upstream rubber industries involving growing and harvesting of rubber on plantations, preservation of rubber 
latex and cup lumps, midstream rubber industries, or natural rubber processors such as production of concentrated latex, sheet 
rubbers, specified rubbers (TSR), crepe rubbers and skim rubber etc., downstream rubber producers or producers of rubber 
products such as products manufactured from latex and dried rubbers, principles of forest certification system for rubber 
plantation, demand-supply for rubber industries, rubber economics, industrial and environmental safety, international 
standards, production management, Rubber Control Act, Rubber Authority of Thailand Act  

 
168-121  ชุดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ในงานวศิวกรรม 3                   10((8)-5-17)

   Module : Fundamental Science for Engineering III 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
   พ้ืนฐานเคร่ืองกลในงานวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรม งานและความร้อน การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์
ของสารต่าง ๆ  การวิเคราะห์พลงังาน สถิตยศาสตร์ของไหล ความดนัและการวดั การไหลในท่อ แรงเสียดทานและความดนัลด
ในท่อ การวเิคราะห์วงจรท่ออยา่งง่าย แรงและความเคน้ของวสัดุ ปฏิบติัการเก่ียวกบั ความแข็งแรงของวสัดุ กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล และอุณหพลศาสตร์ 
   Fundamental mechanical engineering; Engineering drawing; work and heat; thermodynamic properties of 
substances; energy analysis; fluid statics; pressure and measurements; flow inside pipe; frictions and pressure losses along 
pipe; basic piping network calculation; forces and stresses; experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, 
mechanics of machines and thermodynamics 
  
168-122   ชุดวชิำเทคโนโลยยีำงพื้นฐำน       9((8)-3-16) 

Module : Basic Fundamental of Rubber Technology 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: -  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พนัธะและการจดัเรียงตวั หมู่ฟังก์ชนัของสาร การเกิดปฏิกิริยาเคมี พลงังานกระตุน้

การเกิดปฏิกิริยา วสัดุยาง ประเภทของยาง สารวลัคาไนซ์ สารตวัเร่ง สารกระตุน้ สารตวัเติม สารป้องกนัการเส่ือม สารช่วยผสม 
สี และสารเติมแต่งอ่ืนๆ การออกแบบสูตรยาง กระบวนการผสมและข้ึนรูปยาง กระบวนการวลัคาไนเซชนั การทดสอบยางดิบ 
ยางคอมพาวนด ์และยางวลัคาไนซ์ ประเภทของผลิตภณัฑย์าง สมบติัของผลิตภณัฑย์าง  



Hydrocarbon compounds, bonding and orientation, functional groups, chemical reactions, activation energy for 
reaction, rubber materials, types of rubber, additives for rubbers and formulations, vulcanizing agents, accelerators, 
activators, fillers, anti-degradants, pigments and processing aids, rubber formulation, mixing and processing, vulcanization 
process, testing of raw rubber, compounds and vulcanizates, types of rubber product, properties of rubber product 
 
168-123   ชุดวชิำกระบวนกำรแปรรูปและกำรทดสอบยำง      9((4)-15-8) 

 Module : Rubber Processing and Testing 

 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
 Prerequisite: -  
 ภาพรวมและความส าคญัของกระบวนการแปรรูป และการทดสอบยาง สารเคมีส าหรับเติมในยางและการออกสูตร
ยาง เคร่ืองผสมและการผสมยางกบัสารเคมี ตวัแปรการผสมและการควบคุมกระบวนการผสม สมบติัดา้นการไหลและสมบติั
วสิโคอิลาสติกของยางคอมพาวนด์ การทดสอบสมบติัการไหลของยางคอมพาวนด์ การทดสอบสมบติัวลัคาไนซ์ของยางคอมพา
วนด์ การข้ึนรูปยางด้วยกระบวนการอดัยางเขา้แม่พิมพ์ การข้ึนรูปยางด้วยกระบวนการฉีดเขา้แม่พิมพ์ การข้ึนรูปยางด้วย
กระบวนการอดัรีด การข้ึนรูปยางดว้ยกระบวนการฉาบ การทดสอบสมบัติของยางวลัคาไนซ์ ไดแ้ก่ ความแข็ง สมบติัความ
ทนทานต่อแรงดึง ความตา้นทานต่อการฉีกขาด การผิดรูปถาวรเน่ืองจากการกดและการดึงยืด การคืบ การคลายความเคน้ การ
กระเดง้ตวั ความตา้นทานต่อการสึกหรอ ความตา้นทานต่อการลา้ ความร้อนสะสม สมบติัเชิงกลพลวติั สมบติัทางความร้อน
และการบ่มเร่ง ปฏิบติัการการผสมยางกบัสารเคมี ปฏิบติัการแปรรูปยางและการทดสอบ  
 Overview and importance of rubber processing and testing, additives for rubber and rubber formulation, mixing 
machines, rubber and additives mixing, mixing factors and mixing control, rheological and visco-elastic properties of rubber 
compounds, rheological properties of rubber compounds testing, rubber vulcanization characteristics testing, rubber 
processing via compression molding, injection molding, extrusion, calendering, vulcanizates testing such as hardness,  tensile 
strength, tear strength, compression set and tension set, creep, strain relaxation, resilience, abrasion resistance, fatigue, heat 
build-up, dynamic mechanical properties, thermal and aging properties, rubber and additives mixing laboratory, rubber 
processing laboratory, and rubber testing laboratory    

 
168-141   กำรฝึกงำน         1((1)-0-2) 

Practical Training 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน: มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาช้นัปีท่ี 3 ข้ึนไป 
Prerequisite conditions: Junior students 
การฝึกงานในบริษทัหรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

320 ชัว่โมง หรือ 8 สัปดาห์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากทางวิทยาลยัฯ และประเมินผลโดยบริษทัหรือสถาบนัท่ีฝึกงานและ
วทิยาลยัฯ  

Training in company or institute related to rubber engineering and management field for at least 320 hours or 8 
weeks under consent of the college; assessment by company or institute and college 

 
 
 
 



168-142  โครงงำนทำงวศิวกรรมและกำรจดักำรอุตสำหกรรมยำง 1     3(0-9-0) 
   Project in Rubber Industry Engineering and Management I 
   เง่ือนไขบังคบัก่อน: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ชั้นปีท่ี 4 หรือ โดยความ
เห็นชอบของหลกัสูตร 
   Prerequisite condition : Rubber Engineering and Management program senior students or Consent of the program  
   ท าวจิยัโครงงานทางวศิวกรรมยางและการจดัการภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research studies of rubber engineering and technology under supervision of academic advisor 
 
168-143  โครงงำนทำงวศิวกรรมและกำรจดักำรอุตสำหกรรมยำง 2     3(0-9-0) 
   Project in Rubber Industry Engineering and Management II 
   เง่ือนไขบังคบัก่อน: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ชั้นปีท่ี 4 หรือ โดยความ
เห็นชอบของหลกัสูตร 
   Prerequisite condition : Rubber Engineering and Management program senior students or Consent of the program  
   ท าวจิยัโครงงานทางวศิวกรรมยางและการจดัการภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research studies of rubber engineering and technology under supervision of academic advisor 
  
168-144   เตรียมสหกจิศึกษำ        1((1)-0-2) 

Pre-cooperative Education 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน: ตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 – 4 
Prerequisite conditions: Junior and senior students 
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการฝึกงาน

แบบสหกิจศึกษา การพฒันาโครงร่างการศึกษาวิจัยส าหรับสหกิจศึกษา การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล การอธิบายและสรุปผลการศึกษา เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังาน มาตรฐานและความปลอดภยัในสถานประกอบการสหกิจ-ศึกษา จริยธรรมวชิาชีพ 

Preparation for pre-cooperative eduction; studying and searching the documents relative to pre-cooperative 
eduction; developing the research studies for pre-cooperative education; research planning; data gathering; data analysis; 
result discussion and conclusion; techniques of writing reports and making presentations; approaches in solving problems or 
obstructions during the job training; safety system in establishment; professional ethics 
 
168-145  สหกจิศึกษำ         6(0-40-0) 
   Cooperative Education  
   เง่ือนไขบงัคบัก่อน:   ตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
   Prerequisite conditions: Senior students 

การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรมและการจดัการ อุตสาหกรรม
ยาง นักศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ  เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพฒันาทกัษะดา้น
อาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการธุรกิจ รวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และมีการประเมินผลการท างานโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งรายงานและจดัท ารายงานสรุปผลการท างานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บั
สถานประกอบการ 



Trainning and studying the real working system in establishment relating to rubber engineering and management 
field; practice as an officer of establishment in order to create the career skills by integrating classroom knowledge with 
working experience; work in a full-time practice at least 16 weeks or 1 semester; assessment by academic advisor and 
establishment; presentation and report at the end of training to an establishment 

 
168-146  กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำน          1((1)-0 -2) 
   Preparation for Work  

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 การคน้ขอ้มูลของงานและสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงาน การสัมภาษณ์งาน เทคนิคการสร้างความ
มัน่ใจในตนเอง เทคนิคการส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมลและการส่ือสารทางโทรศพัท์ เป็นตน้ การพฒันาบุคลิกภาพเพ่ือการ
ท างาน เทคนิคการแต่งหนา้ท าผมและการแต่งกายใหเ้หมาะสม วฒันธรรมองคก์ร  
 Job recruitment and workplaces searching, resume writing, job interviewing, self-confidence building techniques, 
contact techniques via electronic mails and telephones, personal development for working, appropriate make-up and dressing, 
and organizational culture 
 

168-221  ชุดวชิำสมบัตขิองพอลเิมอร์และกำรวเิครำะห์      9((7)-6-14) 

  Module : Polymer Properties and Characterization  

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เคมีพ้ืนฐาน ปริมาณสารสมัพนัธ์ พนัธะเคมี เคมีอินทรียพ้ื์นฐาน กรด-เบส พีเอช การไทเทรต สารละลายและ

การเตรียมสารละลาย ปฎิบติัการเคมีพ้ืนฐาน การใชเ้คร่ืองแกว้ ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีและการก าจดั  การเรียกช่ือพอลิ
เมอร์ สมบติัและการใชง้าน ปฏิกิริยาและการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นพ้ืนฐาน จลนศาสตร์เคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยา การดดัแปร
โมเลกุลยาง กาวและการติดประสาน ปฏิบติัการการดดัแปรโมเลกุลยางและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นพ้ืนฐาน  คอนฟิกูเรชนั
และคอนฟอร์เมชนัของพอลิเมอร์ พอลิ-เมอร์อสัณฐาน พอลิเมอร์สัณฐาน พอลิเมอร์ผลึก  อุณหภูมิการเปล่ียนสถานะ สมบติั
วีสโคอีลาสติก การข้ึนรูปพอลิเมอร์แบบต่างๆ หลกัการใชเ้คร่ืองมือและการตรวจลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์
ขอ้มูล การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี การวิเคราะห์สมบติัทางความร้อน การวิเคราะห์สมบติัความเสถียรทางความร้อน การ
วเิคราะห์น ้ าหนกัโมเลกลุพอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท สมบติัทางกายภาพ สมบติัเชิงกล สณัฐานวทิยาของพอลิเมอร์ 

Basic chemistry; stoichiometry; chemical bonding; basic organic chemistry, acid-base concept; solution titration 
and solution preparation; utilization of laboratory glassware; safety in use of chemicals and chemical disposal procedures; 
polymer nomenclature, properties and applications of polymers; basic synthesis reactions;  chemical kinetics and mechanism 
of polymerization; rubber modifications; adhesion and adhesives; rubber modification and polymer synthesis laboratory; 
configuration and conformation of polymers; amorphous, semicrystalline and crystalline polymers; thermal transition; 
viscoelastic properties; polymer processing; principles of instruments and polymer characterization; data analysis; chemical 
characterization; thermal characterization; thermal degradation; molecular weight measurement of polymer and composite; 
physical, mechanical and morphology of polymers 
 



168-231 ชุดวชิำกระบวนกำรแปรรูปน ำ้ยำง       9((4)-15-8) 

Module :  Rubber Latex Processing 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
สมบติัของน ้ ายางสด ปริมาณเน้ือยางแหง้ ปริมาณของแขง็ในน ้ ายาง กรดไขมนัระเหยได ้ความเสถียรเชิงกล ปริมาณ

ความเป็นด่าง ค่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ การเก็บรักษาน ้ ายาง ความเสถียรของน ้ ายาง การจบัตวัน ้ ายาง การผลิตน ้ ายางขน้ 
สมบติัและการทดสอบน ้ ายางขน้ การท าน ้ ายางโปรตีนต ่า การดดัแปรโครงสร้างทางเคมีของโมเลกลุยาง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
โครงสร้างโมเลกลุกบัสมบติัของยางดดัแปรโมเลกลุ ประโยชน์และการน ายางดดัแปรโมเลกลุไปใชง้าน สมบติัและชนิดของน ้ า
ยางสังเคราะห์ การเตรียมสารเคมีส าหรับน ้ ายาง สารเคมีดิสเพอร์ชนั อิมลัชนั สารละลาย การคอมพาวนด์น ้ ายาง การบ่มน ้ ายาง 
การผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายางโดยกระบวนการจุ่ม การท าโฟมยาง การหล่อแบบ 

Properties of field latex; dry rubber content; total solid content; volatile fatty acid; mechanical stability; alkalinity; 
KOH number; latex preservation; latex stability; destabilized latex; concentrated latex production, properties and testing; 
deproteinized latex production; chemical modifications of rubber molecules; relationship between molecular structures and 
apparent properties of modified rubbers; benefits and applications of modified rubbers; properties and types of synthetic 
latex; preparation of chemicals for latex; dispersion; emulsion; solution; latex compounding; latex maturation; product 
fabrication from latex by dipping process; latex foam process; casting process 

 
168-232 ชุดวชิำยำงล้อและยำงทำงวศิวกรรม       6((6)-0 -12)  
 Module : Tires and Engineering Rubbers 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ยางลอ้ ไดแ้ก่ วสัดุต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบในยางลอ้ สูตรยางลอ้แต่ละส่วน การติดประสาน กระบวนการข้ึนรูป
ยางลอ้และมาตรฐานยางลอ้ สมบติัและการออกแบบยางทางวิศวกรรม เช่น ยางรองคอสะพาน ยางป้องกนัแรงสัน่สะเทือน ยาง
ส าหรับอากาศยาน และท่อยางทนแรงดนัสูง มาตรฐานผลิตภณัฑย์าง 

Tire components, rubber formulation for tire, adhesion, tire processes and tire standards, properties and design for 
engineering rubber products such as bridge bearing, antivibration rubber mounts, rubber products for aerospace applications 
and high pressure resistant rubber hose,  standard of rubber products 
 
168-241 ชุดวชิำกำรออกแบบผลติภณัฑ์ยำงและกำรตลำด     5((4)-3-8) 

 Module : Rubber Product Design and Marketing 

 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยางและสมบติั แนวคิดกระบวนการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ ์การวางแผน 
การระดมความคิด การคดัเลือกความคิด ทดสอบความคิด แนวคิดและเกณฑก์ารก าหนดนวตักรรม กระบวนการการสร้างและ
เผยแพร่นวตักรรม การจดัการนวตักรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา แนวคิดของการ
เป็นผูป้ระกอบการ การตลาดและการตลาดดิจิตอล พฤติกรรมของผูบ้ริโภค การเขียนแบบและออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้างตน้แบบผลิตภณัฑ ์ฝึกปฏิบติัการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑย์าง 



 Basic of rubber products and its properties; concepts of product design and development process; planning; 
brainstorming; idea screening; proof of concept; concepts and criteria of innovation; processes of development and 
disseminating innovation; innovation management and commercialization; intellectual property management; concept of 
entrepreneurship; traditional marketing and digital marketing; consumer behavior; computer drawing and design; 
prototyping; practice for design and development of rubber product 
 
168-242 นวตักรรมพอลเิมอร์        2((2)-0 -4) 
 Polymer Innovation 

 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวโนม้การพฒันานวตักรรมพอลิเมอร์  แนวคิดในการจดัการนวตักรรม ประเภทของนวตักรรม การสืบคน้ข้อมูล
นวตักรรม กระบวนการสร้างนวตักรรม การเผยแพร่นวตักรรม การน านวตักรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์การจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา การสร้างนวตักรรมพอลิเมอร์ท่ีตอบโจทยท์า้ทายสงัคม 
 Trends in development of polymer innovation; concept of innovation management; types of  innovation; database 
searching; innovation process; dissemination of innovation; innovation management and commercialization; intellectual 
property management; creating of polymer innovation for public issues or social problems 
 
168-243 พอลเิมอร์ชีวภำพ         2((2)-0 -4) 
 Biopolymer 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
   บทน าเก่ียวกับพอลิเมอร์ชีวภาพ ความหมาย ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้าง หน้าท่ี สมบัติ วิธีการ
สงัเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ การประยกุตใ์ชง้าน การดดัแปรโมเลกลุพอลิเมอร์ชีวภาพ การเส่ือมสลายของพอลิเมอร์ชีวภาพ 
   Principle of biopolymer, meaning, classification of biopolymers, biopolymer structure, function of biopolymers, 
their properties and the method of synthesis, applications, modification and degradation of biopolymers 
  
168-321   ชุดวชิำกำรออกแบบพื้นฐำน        9((7)-6-14) 
    Module : Design Fundamentals 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
    Prerequisite: - 
    พลศาสตร์ แคลคูลสัและระเบียบวธีิค านวณเชิงตวัเลขขั้นสูง การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 
       Dynamics, calculus and advanced numerical calculation methods, mechatronics system design 
 
 
 
 
 
 



168-331   ชุดวชิำวศิวกรรมเคร่ืองกล        9((7)-6-14) 
    Module : Professional Mechanical Engineering 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
    Prerequisite: - 
    ระบบควบคุมอัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ งานวิศวกรรม  การออกแบบเคร่ืองกล กลศาสตร์
เคร่ืองจกัรกลและการสัน่สะเทือน 
 Automatic control system, computer programs for engineering, mechanical design, mechanical mechanics and 
vibrations  
 
168-332   ชุดวชิำอุณหพลศำสตร์ประยุกต์       6((5)-3-10) 
    Module : Applied Thermo-fluids 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
    Prerequisite: - 
    ประยกุตอุ์ณหพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อน  การท าความเยน็และการปรับอากาศ    
Applied thermodynamics and heat Transfer, refrigeration and air conditioning 
 
168-341   ชุดวชิำกำรออกแบบยำงทำงอุตสำหกรรม       5((4)-3-8) 
    Module : Industrial Rubber Design 

  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  การออกแบบยางลอ้ เทคโนโลยแีละการผลิตยางลอ้ การออกแบบโมลยาง   
    Tire design, tire manufacturing and technology, mold design for rubber products 
 
168-421   ชุดวชิำระบบอตัโนมตั ิ        9((8)-3-16) 
    Module : Automation System 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
     Prerequisite: - 
    กระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 อินเตอร์ของสรรพส่ิงส าหรับอุตสาหกรรม การควบคุมอตัโนมติัส าหรับ
กระบวนการผลิต การออกแบบและสร้างระบบการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 การควบคุมเชิงตรรกะ ตวัตรวจรู้สัญญาณ
แบบอนาล๊อก ไบนารีและดิจิตอล การท างานของเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่ ชนิดหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
การควบคุมและการโปรแกรมหุ่นยนต ์การเลือกใชง้านหุ่นยนตใ์นอุตสาหกรรมอยา่งเหมาะสม  
   Industy 4.0  processes; industrial internet of things; automation control for manufacturing processes; industry 4.0 
manufacturing system design; controlling techniques; analog, binary and digital sensors; automatic machines operation; 
flexible manufacturing system; type of industrial robots; robotic control and programming; appropriate selection of robots in 
the industry  
 
 
 
 



168-431   ชุดวชิำเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ        9((8)-3-16) 
    Module : Automated Technology 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
    Prerequisite: - 
    การควบคุมเชิงตวัเลขดว้ยคอมพิวเตอร์ การใชง้านเคร่ือง CNC เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีการตดัดว้ย
เลเซอร์ เทคโนโลยกีารตดัดว้ยแรงดนัน ้ า ระบบไซเบอร์-กายภาพ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีตัโนมติัในอุตสาหกรรม  
    Computer numerical control (CNC), application of CNC machines, advanced manufacturing technology, laser 
cutting technology, water jet cutting technology, cyber-physical systems, industrial automation technology applications 
 
168-432   ชุดวชิำเคร่ืองจกัรอตัโนมตั ิ        6((5)-3-10) 
    Module : Automated Machine 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: -   
   การออกแบบเคร่ืองจกัรอตัโนมติั พลวตัเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ระบบควบคุมของเคร่ืองจกัรอตัโนมติั เทคโนโลยีแม
ชชีนวชิัน่ การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานดว้ยแมชชีนวชิัน่ 
   Automatic machine design, automatic machine dynamics, automatic machine control system, machine vision 
technology, inspection of product quality with machine vision 
 
168-441   ชุดวชิำกำรออกแบบส ำหรับกระบวนกำรผลติ      5((4)-3-8) 
    Module : Design for Manufacturing 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
    Prerequisite: -   
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การผลิต และการวางแผนกระบวนการผลิต การบูรณาการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
   Computer technology-aided design, computer-aided engineering analysis, computer-aided manufacturing and 
production planning, integrated computer technology for industrial applications 

  
168-521   ชุดวชิำกำรจดักำรปัจจยัมนุษย์       9((8)-3-16) 
    Module : Human Factor Management 

   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
   การศึกษาการท างาน การวดังาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา การประเมินอตัราการท างาน การค านวณเวลาปรกติและ

เวลามาตรฐาน ค่าจ้างจูงใจ โครงสร้างและร่างกายมนุษย์ พลงังานและการสูญเสียพลังงานในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการท างาน การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีท างานโดยอาศยัหลกัการพ้ืนฐานทางการย
ศาสตร์ หลกัทางกายภาพและสรีรศาสตร์ของมนุษยใ์นการท างาน การเคล่ือนไหวแบบพลศาสตร์ ความสามารถในการท างาน
ทางกายภาพ การก าหนดการพกัผอ่น  

 
 
 



  Work study, work measurement, steps in making a time study, operation pace rating, calculation of normal time 
and standard time, wage incentive, structure and function of human body, energy consumption and energy efficiency; 
capacity and limitation of human works; working environments; tools and equipment design; workstation and workplace 
design based on ergonomics principles, physics and physiology of humans at work; dynamic movements; physical work 
capacity; rest allocation 

 
168-531   ชุดวชิำกำรจดักำรกำรปฏิบัตกิำร       9((8)-3-16)
    Module : Operation Management 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
                 Prerequisite: - 
    การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การวเิคราะห์ตน้ทุนและก าไรในอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจดัล าดบัการ
ผลิต การบริหารโครงการ การวจิยัการด าเนินงาน กระบวนการตดัสินใจ รูปแบบท่ีช่วยในการตดัสินใจ 
   Material requirements planning, analysis of cost and profit in industry, production planning, production 
scheduling, project management, operations research, decision making process, decision making models 
 
168-532   ชุดวชิำกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน      6((5)-3-10) 
    Module : Logistics and Supplychain management 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
                 Prerequisite: - 
    บทบาทโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่อโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจดัการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานในอุตสาหกรรม การศึกษาและวเิคราะห์ระบบการขนส่ง การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขนส่ง การวางแผนพฒันา
ระบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่ง การจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั การออกแบบคลงัสินคา้ การก าหนดการสัง่ซ้ือท่ี
เหมาะสม 
    Role of industrial logistics to supply chain; logistics and supply chain planning; logistics and supply chain 
management in industry; study and analysis of transportation systems; analysis of factors; influencing transportation systems; 
planning of developing systems and transportation routes; inventory and warehouse management; warehouse design; 
purchasing optimization plan 
 
168-541   ชุดวชิำกำรจดักำรโรงงำน        5((4)-3-8) 
    Module : Factory Management 
    การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์ตน้ทุนคุณภาพ การก าหนดผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต การเลือก
ท าเลท่ีตั้งโรงงาน การวางผงัโรงงาน การสมดุลยส์ายการผลิต การบริหารคุณภาพทัว่ทั้ งองคก์ร ระบบบริหารคุณภาพ แนวคิด
และเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ เคร่ืองมือและระบบท่ีสนุนการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารนโยบาย 
   Economics analysis; quality cost analysis; products and manufacturing process setting; selection of plant location; 
facility layout; production process balance;  total quality management (TQM); quality management system; concept and 
objectives of quality improvement; tools and system for supporting quality improvement; policy management 
 
 
 



388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์        1((1)-0-2) 
   Health for All  
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
   หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง ปัญหาสุขภาพจิต
ท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั
สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
  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  ถกัทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น        1((1)-0-2) 
   Local Arts and Fabric 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 
  เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ินผา่น
กิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียนพดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
  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  สุขภำพด ีชีวมีสุีข         1((1)-0-2) 
  Keep Fit: Enjoy Healthy and Happy 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
  Prerequisite: - 

การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบ้ืองต้นของการออกก าลังกายและคงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี 
ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักาย
สามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคญัของการมีความสุข 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   ภำษำจนีเบ้ืองต้น          2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
 Prerequisite: -  

สัทอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ 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  สนทนำภำษำจนีในชีวติประจ ำวนั        2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
 Prerequisite: - 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน  
ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ี

ก าหนด วฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided situations; Chinese 

cultures for proper and appropriate communication in provided situations 
 
891-022   สนทนำภำษำจนีในทีท่ ำงำน        2((2)-0-4) 
   Chinese Conversation in the Workplace 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ี

ก าหนด วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in provided situations; 

Chinese cultures in various situations 
 

893-303   กำรสนทนำภำษำจนี        3((3)-0-6) 
              Chinese Conversation 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 
 ค าศพัท ์วลี ประโยค และบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เนน้การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
 Pre-requisite: 891-021 Chinese Conversation in Daily Life 
 Vocabulary, phrases, sentences, and everyday conversations with emphasis on interaction in the situations given 

 
895-001   พลเมืองทีด่ ี         2((2)-0-4) 
   Good Citizens 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: -  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living together in 
a multicultural society 
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