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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรมวสัดุ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ี

สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรมยางหรืออุตสาหกรรมไม ้และแกปั้ญหาได้
จริงในกระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติั  เพ่ือสามารถจดัการและพฒันา 
สร้างมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑพ์ร้อมน ามาใชป้ฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง   และปรับตวัใหท้นัต่อความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยแีละ
การจดัการของอุตสาหกรรมยางหรืออุตสาหกรรมไม ้มีคุณธรรม จริยธรรม คงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของสงัคม และมีจิตสาธารณะ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมวสัดุยางหรือไมเ้พ่ือพฒันาและเพ่ิมมูลค่า

ใหก้บัผลิตภณัฑ ์
PLO2 พฒันากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางหรืออุตสาหกรรมไมไ้ด ้
PLO3 แสดงออกถึงแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการดา้นยางหรือไมไ้ด ้
PLO4 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1 ส่ือสารและน าเสนอโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
4.2 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ยอมรับฟังความ คิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายได ้

PLO5 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง 
PLO6 แสดงออกถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปฏิบั ติตาม กฎระเบียบของสังคม 

และมีจิตสาธารณะ 
6.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ          
6.2 แสดงออกถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคมและมีจิตสาธารณะ          



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  130 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
  Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก                      2 หน่วยกติ 
เลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี  
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  94 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  14 หน่วยกติ 
921-205   เขียนแบบวศิวกรรม                                                         3((2)-3-4) 
                Engineering Drawing 
934-362  โปรแกรมประยกุตแ์ละอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง                               2((1)-3-2) 
 Application Software and Internet of Things 
921-200 มาตรฐานอุตสาหกรรม         3((3)-0-6) 
 Industrial Standards 
921-300 การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่      3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Management   
927-101   อุตสาหกรรมยางและไมเ้บ้ืองตน้      3((3)-0-6) 
 Fundamental Rubber and Wood Industry 
2.2 กลุ่มวชิาชีพ                 80 หน่วยกติ 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมยาง  
-วชิาชีพบังคบั         71 หน่วยกติ                            
 -  ด้านเทคโนโลยโีพลเิมอร์พื้นฐาน      26 หน่วยกติ 
927-102 เคมีพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมยาง       3((2)-3-4) 
 Basic Chemistry in Rubber Industry 
927-205 สารเคมีส าหรับยาง        3((3)-0-6) 
 Chemicals for Rubber 
927-209 เคมียาง         3((3)-0-6) 
 Rubber Chemistry 
927-215 เคมีพอลิเมอร์        3((2)-3-4) 
 Polymer Chemistry 
927-216 โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางสงัเคราะห์     3((3)-0-6) 
 Chemical Structure and Properties of Synthetic Rubber 
927-229 ฟิสิกส์ของยาง        3((3)-0-6) 
 Rubber Physics 
927-300 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑย์าง      2((1)-3-2) 
 Research and Development of Rubber Products 
927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา      1((1)-0-2) 
 Pre-Cooperative Education 
927-401 สมัมนา         1(0-2-1) 
 Seminar 
927-440 โครงงานนกัศึกษาส าหรับอุตสาหกรรมยาง     4(0-12-0) 
 Student Project for rubber industry 
 
 
 



  และนกัศึกษาลงทะเบียนตามแผนท่ีเลือก ดงัน้ี 
 -  ตามแผนการเรียนทีเ่ลือก       45 หน่วยกติ 
 1) แผนการเรียนแบบ 2+2 ร่วมกบัสถานประกอบการ 
927-210 ชุดวชิาเทคโนโลยวีสัดุยางธรรมชาติ      9((4)-15-8) 
 Module of Natural Rubber Material Technology 
927-217 ชุดวชิาผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายางและการควบคุมคุณภาพ    5((4)-3-8) 
 Module of Latex Product Technology and Quality Control 
927-308 ชุดวชิาเทคโนโลยคีอมปาวดแ์ละกระบวนการแปรรูปยาง    9((4)-15-8) 
 Module of Compound Technology and Rubber Processing 
927-314 ชุดวชิานวตักรรมผลิตภณัฑย์าง      9((4)-15-8) 
 Module of Rubber Product Innovation 
927-342 ฝึกงาน         1(0-6-0) 
 Apprenticeship 
927-402 ชุดวชิาการจดัการอุตสาหกรรมยาง      6((4)-6-8) 
 Module of Rubber Industrial Management 
927-441 สหกิจศึกษา         6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
 2) แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา   
921-400 ระบบบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 Industrial Standard Management System 
924-321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
 Industrial Safety Management 
927-211 การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายาง     2((2)-0-4) 
 Production Quality Control in Latex Products 
927-212 ยางธรรมชาติ        3((3)-0-6) 
 Natural Rubber 
927-213 กระบวนการแปรรูปและทดสอบน ้ ายางขน้     3((2)-3-4) 
 Processing and Testing of Concentrated Latex 
927-214 กระบวนการแปรรูปและทดสอบยางดิบ     3((2)-3-4) 
 Processing and Testing of Raw Rubber 
927-218 เทคโนโลยนี ้ ายางและผลิตภณัฑ ์      3((2)-3-4) 
 Latex Technology and Its Products 
927-309 กระบวนการแปรรูปยาง        4((2)-6-4) 
 Rubber Processing 
927-310 การทดสอบยางทางกายภาพ        3((2)-3-4) 
 Physical Testing of Rubber 
927-313 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง      2((2)-0-4) 
 Machines for Rubber Industry 
 



927-315 เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์างและการออกแบบ      3((2)-3-4)  
 Rubber Product Technology and Its Design 
927-316 สมบติัของยางวลัคาไนซ์และการทดสอบ      3((2)-3-4) 
 Properties of Vulcanized Rubber and Its Testing 
927-317 การออกสูตรยาง        3((2)-3-4) 
 Rubber Formulation 
927-342 ฝึกงาน          1(0-6-0) 
 Apprenticeship 
927-441 สหกิจศึกษา        6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
-วชิาชีพเลือก                      9 หน่วยกติ 
 ทั้งสองแผนเลือกวชิาชีพเลือกอีก จ านวน 9 หน่วยกิต จากรายวชิา ต่อไปน้ี  
921-202 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน     3(3-0-6) 
 Engineering Economics and Cost Management 
922-300 การควบคุมคุณภาพ       3((3)-0-6) 
 Quality Control 
923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
 Industrial Environmental Management 
926-111 ธุรกิจและหลกัการจดัการ        3((3)-0-6) 
 Business and Principles of Management 
926-261  ผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่       3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture Creation 
927-208 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิติส าหรับอุตสาหกรรมยาง    3((3)-0-6) 
 Statistics Information Technology for Rubber Industry 
927-318 เคมีกาวและการยดึติด       3((3)-0-6) 
 Chemistry of Adhesive and Adhesion 
927-319 การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมยาง     3((3)-0-6) 
 Maintenance Management of Rubber Industry 
927-403 ชุดวชิาผูป้ระกอบการยาง       6((4)-6-8) 
 Module of Rubber Entrepreneur 
927-404 การวเิคราะห์ยางดว้ยเคร่ืองมือ      3((2)-3-4) 
 Instrumental Analysis of Rubber 
927-405 วสัดุนาโนคอมโพสิต       3((3)-0-6) 
 Nanocomposite Materials 
927-406 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีาง      3((3)-0-6) 
 Progress in Rubber Technology 
927-407  เทคโนโลยพีลาสติก       3((3)-0-6) 
 Plastic Technology 
 



927-408 พอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด ์      3((3)-0-6) 
 Polymer Blend and Alloys 
927-409   การออกแบบแม่พิมพแ์ละหวัดาย      3((3)-0-6)  
 Mold and Die Design 
927-410 หวัขอ้พิเศษดา้นอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ ์     1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Rubber Science and Technology 
927-411 วสัดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์      3((3)-0-6) 
 Thermoplastic Elastomer Materials 
934-207 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์        3((3)-0-6) 
 Electronic Commerce 
934-360 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ      3((3)-0-6) 
 Decision Support Systems  
934-361 ปัญญาประดิษฐ ์        3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมไม้ 
-วชิาชีพบังคบั         71 หน่วยกติ                            
 -  ด้านเทคโนโลยโีพลเิมอร์พื้นฐาน         44 หน่วยกติ 
921-400 ระบบบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 Industrial Standard Management System 
923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
 Industrial Environmental Management 
924-321   การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 Industrial Safety Management  
927-161 เคมีไม ้         3((2)-3-4) 
 Wood Chemistry 
927-162 กายวภิาคไม ้        3((2)-3-4) 
 Anatomy of Wood 
927-267 สมบติัทางกายภาพและเชิงกลของไม ้      3((2)-1-6)  
 Physical and Mechanical Properties of Wood 
927-270   ไมอ้ดัและไมป้ระกอบเชิงวศิวกรรม      3((2)-3-4) 
 Plywood and Engineered Wood Composites 
927-274 เทคโนโลยแีปรรูปพลงังานจากวสัดุลิกโนเซลลูโลส    3((3)-0-6) 
 Energy Conversion Technology from Lignocellulosic Materials  
927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา      1((1)-0-2) 
 Pre-Cooperative Education 
927-342 ฝึกงาน         1(0-6-0) 
 Apprenticeship 
927-356 การควบคุมคุณภาพและการผลิต ในอุตสาหกรรมไม ้    3((3)-0-6) 
 Quality and Production Control in Wood Industries 



927-364 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ       3((3)-0-6) 
 Pulp and Paper Technology 
927-372 เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้      3((3)-0-6) 
 Wood Modification Technology 
927-385 เทคนิคการวเิคราะห์ไมด้ว้ยเคร่ืองมือพิเศษ      3((2)-3-4) 
 Advanced Wood Analysis Techniques 
927-386 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้      3((3)-0-6) 
 Wood Product Research and Development 
927-401 สมัมนา         1(0-2-1) 
 Seminar  
927-460 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้      2((2)-0-4) 
 Progression in Wood Technology 
 และนกัศึกษาลงทะเบียนตามแผนท่ีเลือก ดงัน้ี 
 -  ตามแผนการเรียนทีเ่ลือก        27 หน่วยกติ   
 1) แผนการเรียนแบบ 2+2 ร่วมกบัสถานประกอบการ         
927-268 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารผลิตไมแ้ปรรูป      9((4)-15-8) 
 Module of Wood Processing Technology  
927-271 ชุดวชิาเทคโนโลยแีผน่ไมป้ระกอบ      6((4)-6-8) 
 Module of Wood Composite Panel Technology  
927-387 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารผลิตเคร่ืองเรือนไม ้     6((4)-6-8) 
 Module of Production Technology of Wood Furniture     
 และเลือกลงทะเบียนเรียน 
927-441 สหกิจศึกษา         6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
           2) แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา                   
927-265 เทคโนโลยกีารท าไมแ้ละการแปรรูปไม ้     3((2)-3-4) 
 Technology of Wood Logging and Wood Processing 
927-266 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัเน้ือไม ้      3((2)-3-4) 
 Deterioration and Preservation of Wood 
927-269 เทคโนโลยกีารอบและตกแต่งผิวหนา้ไม ้     3((2)-3-4) 
 Wood Drying and Wood Finishing Technology     
927-272 กาวส าหรับผลิตภณัฑไ์ม ้       3((2)-3-4) 
 Wood Products Adhesives  
927-273 เทคโนโลยกีารผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดัและแผน่ใยไมอ้ดั    3((2)-3-4) 
 Manufacturing Technology of Particleboard and Fiberboard 
927-360 เคร่ืองจกัรกลงานไม ้       3((2)-3-4) 
 Woodworking Machinery 
 
 



927-368 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม ้     3((2)-3-4) 
 Design and Manufacturing of Wood Furniture   
 และเลือกลงทะเบียนเรียน 
927-441 สหกิจศึกษา         6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
หรือ 
927-462 โครงงานนกัศึกษาส าหรับเทคโนโลยไีม ้     6(0-18-0) 
 Student Project for Wood Technology 
-วชิาชีพเลือก         9 หน่วยกติ 
 ทั้งสองแผนเลือกวชิาชีพเลือกอีก จ านวน 9 หน่วยกิต จากรายวชิา ต่อไปน้ี 
927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคาเคร่ืองเรือนไม ้          3((2)-3-4) 
 Drawing and Cost Estimation of Wood Furniture 
927-370 เทคโนโลยกีารผลิตแผน่ไมอ้ดัซีเมนต ์และไมป้ระกอบพลาสติก   3((2)-3-4) 
 Manufacturing Technology of Cement Board and Wood Plastic Composite 
927-371 การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมไม ้     3((3)-0-6) 
 Maintenance Management for Wood Industry 
927-373 การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้      3((3)-0-6) 
 Wood Industry Business Management  
927-374 การคา้สินคา้ไมร้ะหวา่งประเทศ      3((3)-0-6) 
 International Wood Trade 
927-375   การประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีจากไม ้      3((2)-3-4) 
 Musical Instrument Wood Making 
927-376   การพฒันาผลิตภณัฑไ์มจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน     3((3)-0-6) 
 Wood Local Wisdom Products Development 
927-377   บรรจุภณัฑไ์ม ้        3((3)-0-6) 
 Wood Packaging 
927-378 พฤติกรรมการอ่อนตวัของไม ้      3((3)-0-6) 
 Wood Softening Behavior 
927-379 การใชป้ระโยชน์เอนไซมใ์นอุตสาหกรรมไม ้     3((3)-0-6) 
 Application of Enzymes on Wood Industry 
927-381 การใชป้ระโยชน์ไมท้างวศิวกรรมโครงสร้าง     3((2)-3-4) 
 Wood Structural Engineering Utilization 
927-382 เทคโนโลยกีารเคลือบผิวผลิตภณัฑไ์ม ้      3((2)-3-4) 
 Wood Products Coating Technology 
927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม ้       3((2)-3-4) 
 Woodworking Tools Production 
927-384 หวัขอ้พิเศษดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้     1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Science and Wood Technology 
 



927-463 ชุดวชิาการพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้      6((4)-6-8) 
 Module of Wood Product Development 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/สาขาวชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมยาง
แผนการเรียนแบบ 2+2 ร่วมกบัสถานประกอบการ 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                 2((2)-0-4) 
927-101  อุตสาหกรรมยางและไมเ้บ้ืองตน้                3((3)-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                  1((1)-0-2)                  
935-002  รู้รอด ปลอดภยั                                      1((1)-0-2)                  
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก                        2((2)-0-4)             
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ                              2((2)-0-4)      
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                   2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร                          2((2)-0-4)              
935-029  ชีวติท่ีดี                    3((3)-0-6) 
935-xxx  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)                   1((1)-0-2)            
  รวม                   19(19-0-38) 

  
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2)                  
921-205  เขียนแบบวศิวกรรม     3((2)-3-4) 
927-102  เคมีพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมยาง    3((2)-3-4) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4)      
935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-xxx  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)      1((1)-0-2)            
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
   รวม       21(x-y-z) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

927-209  เคมียาง       3((3)-0-6) 
927-210  ชุดวชิาเทคโนโลยวีสัดุยางธรรมชาติ    9((4)-15-8) 
927-229  ฟิสิกส์ของยาง      3((3)-0-6) 
935-xxx    วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป      2((2)-0-4)           
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี       3(x-y-z) 
  รวม       20(x-y-z)  
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
921-200  มาตรฐานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
927-205  สารเคมีส าหรับยาง      3((3)-0-6) 
927-215  เคมีพอลิเมอร์      3((2)-3-4) 
927-216  โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางสงัเคราะห์   3((3)-0-6) 
927-217  ชุดวชิาผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายางและการบริหารคุณภาพ  5((4)-6-8) 
934-362  โปรแกรมประยกุตแ์ละอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง   2((1)-3-2) 
  รวม       19(16-28-32)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

921-300  การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่    3((3)-0-6) 
927-300  การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑย์าง     2((1)-3-2) 
927-308  ชุดวชิาเทคโนโลยคีอมปาวดแ์ละกระบวนการแปรรูปยาง  9((4)-15-8) 
927-325  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1((1)-0-2) 
  รวม       15(9-18-18) 
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)    
927-314  ชุดวชิานวตักรรมผลิตภณัฑย์าง    9((4)-15-8) 
927-xxx  วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
927-xxx  วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 

 รวม       15(x-y-z) 
 หมายเหตุ ทุกรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)    

927-342  ฝึกงาน       1(0-6-0) 
      รวม       1(0-0-6) 
หมายเหตุ  มีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 927-401     สมัมนา       1(0-2-1)  
 927-402   ชุดวชิาการจดัการอุตสาหกรรมยาง    6((4)-6-8) 
 927-440   โครงงานนกัศึกษาส าหรับอุตสาหกรรมยาง   4(0-12-0) 
 927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
    รวม       14(x-y-z) 
 หมายเหตุ ทุกรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 
ภาคการศึกษาที ่2        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 927-441   สหกิจศึกษา      6(0-36-0) 
    รวม       6(0-36-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     2((2)-0-4) 
927-101  อุตสาหกรรมยางและไมเ้บ้ืองตน้    3((3)-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2)                  
935-002  รู้รอด ปลอดภยั                         1((1)-0-2)                  
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก           2((2)-0-4)             
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ                 2((2)-0-4)      
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั      2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร             2((2)-0-4)              
935-029  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6)             
935-xxx  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)    1((1)-0-2)               

 รวม       19(19-0-38) 
  

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2)                  
 921-205  เขียนแบบวศิวกรรม     3((2)-3-4) 
 927-102  เคมีพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมยาง    3((2)-3-4) 
 935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
 935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4)      
 935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
 935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
 935-xxx    กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)         1((1)-0-2)      
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
   รวม       21(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

927-209  เคมียาง       3((3)-0-6) 
927-212  ยางธรรมชาติ      3((3)-0-6) 
927-213  กระบวนการแปรรูปและทดสอบน ้ ายางขน้   3((2)-3-4) 
927-214  กระบวนการแปรรูปและทดสอบยางดิบ   3((2)-3-4) 
927-229  ฟิสิกส์ของยาง      3((3)-0-6) 
935-xxx    วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป      2((2)-0-4)           
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
  รวม       20(x-y-z)    

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

921-200  มาตรฐานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
927-205  สารเคมีส าหรับยาง      3((3)-0-6) 
927-211  การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายาง   2((2)-0-4) 
927-215  เคมีพอลิเมอร์      3((2)-3-4) 
927-216  โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางสงัเคราะห์   3((3)-0-6) 
927-218  เทคโนโลยนี ้ ายางและผลิตภณัฑ ์    3((2)-3-4) 
934-362  โปรแกรมประยกุตแ์ละอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง   2((1)-3-2) 
  รวม       19(16-9-32)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

921-300  การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่    3((3)-0-6) 
927-300  การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑย์าง     2((1)-3-2) 
927-309  กระบวนการแปรรูปยาง      4((2)-6-4) 
927-310  การทดสอบยางทางกายภาพ      3((2)-3-4) 
927-313  เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง    2((2)-0-4) 
927-325  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1((1)-0-2) 
  รวม       15(11-12-22) 
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
927-315  เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์างและการออกแบบ   3((2)-3-4) 
927-316  สมบติัของยางวลัคาไนซ์และการทดสอบ    3((2)-3-4) 
927-317  การออกสูตรยาง      3((2)-3-4) 
927-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
927-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
  รวม       15(x-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

927-342  ฝึกงาน       1(0-6-0) 
  รวม       1(0-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 921-400  ระบบบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 924-321  การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 927-401  สมัมนา       1(0-2-1) 
 927-440  โครงงานนกัศึกษาส าหรับอุตสาหกรรมยาง   4(0-12-0) 
 927-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
   รวม       14(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 927-441   สหกิจศึกษา      6(0-36-0) 
    รวม       6(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วชิาเอกเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมไม้ 
แผนการเรียนแบบ 2+2 ร่วมกบัสถานประกอบการ  
 

ปีที ่1 
ภาคการเรียนที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื          2((2)-0-4) 
 927-101   อุตสาหกรรมยางและไมเ้บ้ืองตน้          3((3)-0-6) 
 935-001   ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์           1((1)-0-2) 
 935-002   รู้รอด ปลอดภยั                               1((1)-0-2) 
 935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก                 2((2)-0-4) 
 935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ                       2((2)-0-4) 
 935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั            2((2)-0-4) 
 935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                   2((2)-0-4) 
 935-029   ชีวติท่ีดี             3((3)-0-6)             
 935-xxx   กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)          1((1)-0-2) 
    รวม                     19(19-0-38) 
 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ                            1((1)-0-2) 
 921-205   เขียนแบบวศิวกรรม                             3((2)-3-4) 
 927-162   กายวภิาคไม ้                              3((2)-3-4) 
 935-003   ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21          2((2)-0-4) 
 935-006   คิดเป็น คิดสนุก           2((2)-0-4) 
 935-007   สนุกคิด                               2((2)-0-4) 
 935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                           2((2)-0-4) 
 935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                           2((2)-0-4) 
 935-xxx    กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)     1((1)-0-2) 

 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี                                 3(x-y-z) 
    รวม                              21(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)             
 927-161            เคมีไม ้                                                                                       3((2)-3-4) 
 927-267   สมบติัทางกายภาพและเชิงกลไม ้    3((2)-1-6) 
 927-268   ชุดวชิาเทคโนโลยกีารผลิตไมแ้ปรรูป    9((4)-15-8) 
   935-xxx     วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป      2(x-y-z) 
    รวม       20(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                                   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 921-200   มาตรฐานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 927-274   เทคโนโลยแีปรรูปพลงังานจากวสัดุลิกโนเซลลูโลส  3((3)-0-6) 
 927-364   เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ     3((3)-0-6) 
 927-372   เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้      3((3)-0-6) 
 927-385   เทคนิคการวเิคราะห์ไมด้ว้ยเคร่ืองมือพิเศษ                      3((2)-3-4) 
 934-362   โปรแกรมประยกุตแ์ละอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง   2((1)-3-2) 
   xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
    รวม       17(15-6-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)             
 921-300   การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่                3((3)-0-6) 
 927-270   ไมอ้ดัและไมป้ระกอบเชิงวศิวกรรม             3((2)-3-4) 
 927-271   ชุดวชิาเทคโนโลยแีผน่ไมป้ระกอบ             6((4)-6-8) 
 927-325    เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา              1((1)-0-2) 
 927-386   การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้              3((3)-0-6) 
    รวม               16(13-19-26) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                                   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-356   การควบคุมคุณภาพและการผลิตในอุตสาหกรรมไม ้  3((3)-0-6) 
 927-387   ชุดวชิาเทคโนโลยกีารผลิตเคร่ืองเรือนไม ้   6((4)-6-8) 
 927-401   สมัมนา       1(0-3-2) 
    927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
    927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
 หรือเลือกวชิาชีพเลือกชุดวชิา (Module) 
    927-463   ชุดวชิาการพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้     6((4)-6-8) 
    รวม       16(x-y-z) 
 หมายเหตุ  ทุกรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 
ภาคฤดูร้อน        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-342   ฝึกงาน       1(0-6-0) 
    รวม       1(0-6-0) 
 หมายเหตุ  มีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)             
 921-400   ระบบบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 923-441   การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม    3((3)-0-6) 
 924-321   การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 927-460   ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้      2((2)-0-4) 
 927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
    รวม                       14(x-y-z) 
 หมายเหตุ ทุกรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 
ภาคการศึกษาที ่2                                   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-441   สหกิจศึกษา      6(0-36-0) 
    รวม                       6(x-y-z) 
 หมายเหตุ ทุกรายวชิามีการจดัการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     2((2)-0-4) 
 927-101    อุตสาหกรรมยางและไมเ้บ้ืองตน้    3((3)-0-6) 
 935-001   ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
 935-002   รู้รอด ปลอดภยั                         1((1)-0-2) 
 935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก           2((2)-0-4) 
 935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ                 2((2)-0-4) 
 935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั      2((2)-0-4) 
 935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร             2((2)-0-4) 
 935-029   ชีวติท่ีดี             3((3)-0-6)             
 935-xxx   กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)    1((1)-0-2) 
    รวม       19((19)-0-38) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ               1((1)-0-2) 
 921-205   เขียนแบบวศิวกรรม                3((2)-3-4) 
 927-161   เคมีไม ้                  3((2)-3-4) 
 927-162   กายวภิาคไม ้                 3((2)-3-4) 
 935-003   ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21             2((2)-0-4) 
 935-006   คิดเป็น คิดสนุก                 2((2)-0-4) 
 935-007   สนุกคิด                  2((2)-0-4) 
 935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั              2((2)-0-4) 
 935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ              2((2)-0-4) 
 935-xxx     กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)                    1((1)-0-2) 
    รวม                  21(18-9-36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-265   เทคโนโลยกีารท าไมแ้ละการแปรรูปไม ้   3((2)-3-4) 
 927-266   การเส่ือมสภาพและการป้องกนัเน้ือไม ้    3((2)-3-4) 
 927-267   สมบติัทางกายภาพและเชิงกลไม ้    3((2)-1-6) 
 927-269   เทคโนโลยกีารอบและตกแต่งผิวหนา้ไม ้   3((2)-3-4) 
 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
    รวม       15(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 921-200   มาตรฐานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 927-270   ไมอ้ดัและไมป้ระกอบเชิงวศิวกรรม    3((2)-3-4) 
 927-272   กาวส าหรับผลิตภณัฑไ์ม ้     3((2)-3-4) 
 927-273   เทคโนโลยกีารผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดัและแผน่ใยไมอ้ดั  3((2)-3-4) 
 927-274   เทคโนโลยแีปรรูปพลงังานจากลิกโนเซลลูโลส   3((3)-0-6) 
 934-362   โปรแกรมประยกุตแ์ละอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง   2((1)-3-2) 
 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
    รวม       20(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 921-300   การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่     3((3)-0-6) 
 927-325    เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1((1)-0-2) 
 927-364   เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ     3((3)-0-6) 
 927-372   เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้    3((3)-0-6) 
 927-385   เทคนิคการวเิคราะห์ไมด้ว้ยเคร่ืองมือพิเศษ   3((2)-3-4) 
 927-386   การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้    3((3)-0-6) 
 935-xxx     วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป     2((2)-0-4)           
    รวม       18(1)-3-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-356    การควบคุมคุณภาพและการผลิตในอุตสาหกรรมไม ้  3((3)-0-6) 
 927-360   เคร่ืองจกัรกลงานไม ้     3((2)-3-4) 
 927-368   การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม ้   3((2)-3-4) 
 927-401   สมัมนา       1(0-2-1) 
 927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
 927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
 หรือเลือกวชิาชีพเลือกชุดวชิา (Module) 
 927-463   ชุดวชิาการพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้    6((4)-6-8) 
    รวม       16((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-342   ฝึกงาน       1(0-6-0) 
    รวม       1(0-6-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 921-400   ระบบบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 923-441   การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม    3((3)-0-6) 
 924-321   การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 927-460   ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้    2((2)-0-4) 
 927-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
    รวม       14(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 927-441   สหกิจศึกษา      6(0-36-0) 
 หรือ   
 927-462   โครงงานนกัศึกษาส าหรับเทคโนโลยไีม ้   6(0-18-0) 
    รวม       6(x-y-z) 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะดา้น
เทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม
วสัดุยางหรือไมเ้พ่ือพฒันาและเพ่ิมมูลค่า
ใหก้บัผลิตภณัฑ ์

1. จัดการ เ รี ยนการสอนวิช า ชีพผ่ าน
กระบวนการ Active Learning
2. จดัการเรียนการสอนให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติจ ริงในสถานประกอบการโดย
ประเมินผลร่วมกันในด้านอุตสาหกรรม
ยางหรืออุตสาหกรรมไม ้ท่ีหลากหลาย
3. จดัการเรียนการสอนผ่านวิชาโครงงาน
เพื่อให้นักศึกษาไดป้ระยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อ
พฒันาและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ์

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3
2. การประเมินโดยการสอบสหกิจ
หรือการสอบโครงงาน
3. ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ส ถ า น
ประกอบการ

PLO2 พัฒน ากร ะบวนก ารผ ลิต ใน
อุตสาหกรรมยางหรืออุตสาหกรรมไมไ้ด ้

1. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีความ
เ ช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง ท่ี
เ ก่ี ย วข้อ งกับ อุ ตสาหกรรมย า งห รื อ
อุตสาหกรรมไม ้
2. มีการฝึกปฏิบัติในระหว่างเรียนทั้ งใน
สถานการณ์จริงและในสถานการณ์จ าลอง
3. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL โดย
ใชส้ถานการณ์จริง

1. การประเมินร่วมกับของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา
2. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
3. การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
4. แบบทดสอบ/แบบประเมิน

PLO3 แสดงออกถึงแนวคิดการ เ ป็น
ผูป้ระกอบการดา้นยางหรือไมไ้ด ้

1. จัดการ เ รียนการสอนโดยเน้นผ่าน
ร า ย วิ ช า ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ ป็ น
ผูป้ระกอบการ
2. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL
3. เน้นการท างานร่วมกนัเป็นทีม ผ่านการ
ฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง
4. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงในการ
เป็นผูป้ระกอบการ

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
2. การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
3. การประเมินร่วมกับของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา

PLO4 ส่ื อ ส า ร โ ด ย ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย 
ภาษาองักฤษ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ พร้อม
จดัท ารายงานและน าเสนอ โดยใชภ้าษาได้
อยา่งถูกตอ้ง
2. มอบหมายใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
2. ประเมินผลตามกิจกรรม

4.1 ส่ือสารและน าเสนอโดยใชภ้าษาไทย
และภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรง
ความหมาย 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

4.2 มีภาวะผู ้น าและผู ้ตาม ยอมรับฟัง
ความ คิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างาน
เป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายได ้
PLO5 เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแสวงหาความรู้และ
พฒันาตนเอง 
 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบคน้จาก
ห้องสมุด จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ การจดัการ
เรียนแบบ E-Learning 
2. จัดการเรียนการสอนและอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ 

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3 
2. ประเมินผลตามกิจกรรม 
 
 
 

PLO6 แสดงออก ถึงการ มี คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
ปฏิบติัตาม กฎระเบียบของสังคม และมี
จิตสาธารณะ 
6.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ           
6.2 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบของสงัคมและมีจิตสาธารณะ                       

1. เนน้การเขา้เรียนตรงต่อเวลาและการแต่ง
กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ 
2. อาจารย์ผู ้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ ใน
การสอน 
3. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
สถานประกอบการ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

1. สังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาใน
ชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการตรงต่อเวลาและ
การแต่งกายของนักศึกษาในการเขา้
เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การประเมินร่วมกับของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 
4. การเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรจดักำรอุตสำหกรรมวสัดุ 

921-200  มำตรฐำนอุตสำหกรรม      3((3)-0-6) 
Industrial Standards 
พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ. 2511 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมบังคบั 

มาตรฐานทัว่ไป มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน การขอการรับรอง มอก. การด าเนินการตามขอ้ก าหนด ISO 9001 ระบบการ
รองรับมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานสากล มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ 

Thai Industrial Standard Act BE 2511; compulsory industrial standards; general industrial standards; 
Thai community product standards; TIS certify system; implementation of ISO 9001 requirements; ISO 9001 certificate 
system; international standards; industrial standard of the other countries 

921-202  เศรษฐศำสตร์วศิวกรรมและกำรจดักำรต้นทุน    3(3-0-6) 
Engineering Economics and Cost Management 
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคท่ี เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม โครงสร้างและ 

การวเิคราะห์ตน้ทุนในอุตสาหกรรม ค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา การเส่ือมราคา การประเมินโครงการและวิเคราะห์
การทดแทน ความเส่ียงและความไม่แน่นอน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั การประเมินภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง ประยกุตใ์ช้
คอมพิวเตอร์กบัแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน 

Knowledge about macro and micro economics related to industries; structure and analysis of industrial 
cost; time value of money; depreciation; evaluation of replacement; risk and uncertainty, economics in daily life; 
estimating income tax consequences; application of computer to engineering economics and cost management concept 

921-205  เขียนแบบวศิวกรรม      3((2)-3-4) 
Engineering Drawing 
เทคนิคการเขียนตวัอกัษรและตวัเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยกุต์ เทคนิคการเขียนภาพร่าง การ

เขียนภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาด การเขียนภาพตดั วิวช่วย หลกัการเรขาคณิตพรรณาเบ้ืองตน้ 
แผน่คล่ี การเขียนแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย  

Lettering techniques; applied geometry drawing; sketching techniques; orthographic drawing; pictorial 
drawing; dimensioning; sectional view drawing; auxiliary views; introduction to descriptive geometry; development; 
computer-aided drawing 

921-300   กำรจดักำรอุตสำหกรรมสมยัใหม่     3((3)-0-6) 
Modern Industrial Management 
ประเภทขององค์กรธุรกิจ โครงสร้างและหน้าท่ีหลักขององค์กรอุตสาหกรรมยางและไม้ การผลิต 

การตลาด การเงินและการบญัชี การจดัการบุคคล กระบวนการจดัการ การวางแผนการจดัองคก์ร การบริหารบุคคล การสั่ง
การและการควบคุม การจดัการในบริษทัขา้มชาติ การผลิตและการตลาดขา้มชาติ หลกัการของการตลาด การแบ่งส่วนของ



ตลาด การจ าแนกประเภทสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค หลกัการบญัชีและการเงิน นโยบายการผลิต
และการตลาดระดบันานาชาติ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางและไมใ้นประเทศไทย 
  Types of business organization; structure and main function of rubber and wood industrial 
organization, production, marketing, financing and accounting, management of out of country business, production and 
out of country marketing, principles of marketing, market segmentation, marketing mix, consumer behavior, principles of 
accounting and financing, international production and marketing policy and effect on rubber and wood industry in 
Thailand 
 
921-400  ระบบบริหำรงำนคุณภำพในอุตสำหกรรม    3(3-0-6) 
  Industrial Standard Management System   
  การจดัการและการบริหารองคก์ร  การพฒันากรรมวิธีการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเพ่ิมผลผลิต  
หลกัและวิธีการวางแผนและควบคุมการผลิต  การควบคุมคุณภาพ การบริหารงานคุณภาพ การประยกุตก์ารบริหารงานเพื่อ
การเพ่ิมผลผลิต การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Management and organization management; development of production methods and techniques to 
increase productivity; principles and methods of planning and production control; quality control; quality management; 
application of administration for productivity enhancement; work-integrated learning 
 
922-300   กำรควบคุมคุณภำพ      3((3)-0-6)   
  Quality Control 
  ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการควบคุมคุณภาพ การบริหารการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพแผนภูมิควบคุม วศิวกรรมความ
น่าเช่ือถือส าหรับการผลิต แผนการชกัส่ิงตวัอยา่ง เส้นโคง้โอซี แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงเด่ียว แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงคู่ 
แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งหลายเชิง มาตรฐานแผนการชกัส่ิงตวัอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม
เคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อยา่ง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ   
 History evolution and importance of quality control; quality control management; industrial product standards; 
statistic related to the quality control; qua lity control techniques; control charts, engineering reliability for manufacturing; 
sampling plans; OC curves; single sampling plans; double sampling plans; multiple sampling plans; Military Standard 
sampling plan, quality management system; TQC, QC 7 tool; computer application for quality control 
 
923-441   กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม     3((3)-0-6) 
  Industrial Environmental Management 
  ระบบอุตสาหกรรม หลักการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้งานในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม การป้องกนัมลพิษ การบ าบัด การก าจดั การน ากลบัมาใชใ้หม่ การใชร้ะบบบริหารจดัการทาง
ส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมือทางสังคมเศรษฐศาสตร์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม และ กรณีศึกษา 
  Industrial system; principle of industrial environmental management; tools use for industrial 
environmental management, pollution prevention, treatment, disposal, recycling; environmental management system; 



social economic tools and related laws; technologies for industrial environmental management; industrial environmental 
quality standard; and  case study 
 
924-321  กำรจดักำรควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม    3((3)-0-6)  
  Industrial Safety Management  
  ความส าคญัของความปลอดภยัในอุตสาหกรรม อุบติัเหตุ การสอบสวนและวเิคราะห์อุบติัเหตุ การจดัการ
ความปลอดภยัในกระบวนการผลิต ความปลอดภยัเชิงระบบ การป้องกนัอคัคีภยั ความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือกล ไฟฟ้า สารเคมีและวตัถุอนัตราย มลภาวะในอุตสาหกรรมและผลต่อมนุษย ์การน าความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและ
วิศวกรรมมนุษย์มาใช้เพ่ือความปลอดภัย การส่ือสารเพ่ือความปลอดภัย  การส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน              
การจัดการเหตุฉุกเฉินในอุบัติภยัขนาดใหญ่หรืออุบัติภยัรุนแรง นโยบายและระบบการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัย 
มาตรฐานและกฎหมายดา้นความปลอดภยั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Importance of industrial safety, accidents, investigation and accident causes analysis; safety 
management in process; safety system; fire prevention; safety in working with machine, mechanical tool, electric, 
chemical and hazardous material; pollution in industry and its effect to human;  application of occupational health and 
human factors for safety; safety communication; safety promotion in workplace; emergency operation management; 
policy and safety management system; safety standard and laws; work-integrated learning 
 
926-111       ธุรกจิและหลกักำรจดักำร           3((3)-0-6) 
         Business and Principles of Management 
     หลกัคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดัการ กระบวนการทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ และการควบคุมองคก์ร ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจัดการเพ่ือก่อใหเ้กิดผลิตภาพในองคก์ร 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วฏัจกัรของธุรกิจ  
         Basic principles of management; management processes; planning; organizing; human resource 
management; leading and motivation; organizational control; management tools for productivity; business environment; 
types of businesses and business life cycle 
  
926-261        ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่         3(3-0-6) 
  Entrepreneurship and New Venture Creation 
  ความหมายและลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการ การวางแผนส าหรับ
การการระดมทุนและจดัตั้งธุรกิจใหม่ กลยทุธ์ส าหรับธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ผูป้ระกอบการ
ทางสังคมและการพฒันาสงัคม ประเด็นปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการ และกรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 
  Definitions and characteristics of entrepreneurs; requirement skills for entrepreneurs; planning for 
funding and establishing of new business; strategies for new business;  problems and obstacles in establishing of new 
businesses; social entrepreneurs; social entrepreneurs and society development; current issues in entrepreneurships; and 
case studies; work-integrated learning 
 
 



927-101  อุตสำหกรรมยำงและไม้เบ้ืองต้น     3((3)-0-6) 
  Fundamental Rubber and Wood Industry 
  การใช้ประโยชน์ของยางและไม ้การเก็บเก่ียวผลผลิตยางพารา การแปรรูปยางและไม ้ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยางและไม ้ 
  Use of rubber and wood; harvesting of natural rubber; processing of rubber and wood; overview of 
rubber and wood industry 
 
927-102  เคมพืี้นฐำนในอุตสำหกรรมยำง     3((2)-3-4) 
  Basic Chemistry in Rubber Industry 
         ความรู้พ้ืนฐานทางเคมี การเตรียมสารเคมีเบ้ืองตน้ กรด-เบส หลกัการและเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
ปริมาณ โครงสร้างและสมบติัทัว่ไปของสารอินทรียท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมยาง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
         Basic knowledge of Chemistry; preliminary preparation of chemicals; acid-base; principles and 
techniques of quantitative analysis; general structures and properties of organic compounds using in rubber industry; 
laboratories related to the lecture topics 
                       
927-161  เคมไีม้        3((2)-3-4) 
  Wood Chemistry 
  โครงสร้างและสมบัติของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรก อนุพันธ์ุของเซลลูโลส          
การกระจายขององคป์ระกอบเคมีในผนงัเซลลแ์ละเปลือกไม ้เยื่อ อิทธิพลของเคมีไมใ้นอุตสาหกรรมการประยกุตใ์ชเ้คมีไม้
ในอุตสาหกรรม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Structure and properties of cellulose, hemicellulose, lignin, and extractives; cellulose derivative; 
distribution of chemical components in cell wall and bark; pulp; influences of wood chemical on wood industry; 
utilization of wood chemistry in industry; laboratories related to the lecture topics 
 
927-162  กำยวภิำคไม้        3 ((2)-3-4) 
  Anatomy of Wood  
  ลักษณะของพืชให้เน้ือไม้ กระบวนการสร้างเน้ือไม้ ลักษณะโครงสร้างอย่างหยาบของเน้ือไม ้ 
โครงสร้างอยา่งละเอียดของไมใ้บกวา้งและไมใ้บแคบ ลกัษณะเน้ือไมผ้ิดปกติ โครงสร้างอยา่งหยาบและโครงสร้างอยา่ง
ละเอียดของไมเ้ศรษฐกิจในประเทศไทย ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเน้ือไมต้่อสมบติัของเน้ือไมแ้ละการน าเน้ือไมไ้ปใช้
ประโยชน์ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Characteristic of woody plant; tree growth; macroscopic structure of wood; microscopic structure of 
hardwood and softwood; irregularities and special features of wood; macroscopic and microscopic structure of industrial 
wood in Thailand; the relationship of wood structure with properties and application of wood; laboratories related to the 
lecture topics 
 
 
 
 



927-205  สำรเคมสี ำหรับยำง       3((3)-0-6) 
  Chemicals for Rubber  
  สาร เติ มแต่ งช นิ ดต่ าง  ๆ  ท่ี ใช้ใน ยาง เพ่ื อ ให้ ยาง มีสมบั ติ ต ามต้อ งก าร  ส าร เช่ื อมโยงห รือ 
วลัคาไนซ์ สารตวัเร่งปฏิกิริยา สารกระตุน้ปฏิกิริยา สารตา้นอนุมูลอิสระและสารช่วยการผลิต สารเติม สีและสารอ่ืน ๆ         
ผลของสารเติมแต่งต่อสมบติัยางและการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมยาง 
  Additives for rubber to provide the desired properties, cross-linker or vulcanization agents, 
accelerators, activators, antioxidants and processing aids, fillers, colors and other rubber additives; effects of additives on 
properties of rubber and applications in rubber industries 
 
927-208  เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงสถิตสิ ำหรับอุตสำหกรรมยำง   3((3)-0-6) 
  Statistics Information Technology for Rubber Industry 
  ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง          
การแจกแจงของตวัอยา่งและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความ แปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอย
และสหสัมพนัธ์ การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมขอ้มูลเพ่ือการวเิคราะห์ การจดัการขอ้มูล การค านวณค่าสถิติ
เบ้ืองตน้ การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลทางสถิติ การรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  Probability theory; random variables and probability distribution; sampling; sampling distribution and 
estimation; hypothesis testing; analysis of variance; analysis of regression and correlation; practicing on using statistical 
software packages; data pre-processing for analysis; statistical software packages; data management; basic statistical 
calculations; analysis and interpretation of statistical data; data analysis report 
 
927-209  เคมยีำง        3((3)-0-6) 
  Rubber Chemistry 
  โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางธรรมชาติ อนุพนัธ์ุของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาการวลัคาไนซ์ดว้ย
ระบบก ามะถันและตัวเร่ง การวลัคาไนซ์ด้วยสารเปอร์ออกไซด์ ความหนาแน่นการเช่ือมขวางของโมเลกุลในยาง               
การทดสอบยางดว้ยวธีิทางเคมี 
  Chemical structure and properties of natural rubber; natural rubber derivatives; vulcanization reaction 
of sulphur and accelerator system; peroxide vulcanization; crosslink density in rubber molecule; chemical testing in 
rubber 
 
927-210  ชุดวชิำเทคโนโลยวีสัดุยำงธรรมชำต ิ     9((4)-15-8) 
  Module of Natural Rubber Material Technology 
  การปลูกยางและการจัดการสวนยางตามองค์กรจัดการด้านป่าไม้ (FSC) ส่วนประกอบ โครงสร้าง      
และสมบติัของน ้ ายาง การผลิตยางดิบและเคร่ืองจกัร น ้ ายางขน้ ยางแผ่นรมควนั ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครฟ ยางแท่ง ยางแท่ง
ความหนืดคงตวั และยางชนิดพิเศษ ยางชนิดอ่ืนๆ และการทดสอบสมบติัทางกายภาพของยางดิบและมาตรฐานการผลิตยาง
แต่ละชนิด เคร่ืองจกัรในการแปรรูปยางดิบ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
            Rubber plantation and FSC management, structure-properties and components relationship of natural 
rubber; raw rubber processing and machines, concentrated latex, rubber smoked sheet, air dry sheet, crepe rubber, block 



rubber, controlled viscosity rubber and other types of rubber; physical properties testing of raw rubber and specification 
for various grades of raw natural rubber; machines in raw rubber processing; laboratories related to the lecture topics 
 
927-211  กำรควบคุมคุณภำพกำรผลติผลติภัณฑ์จำกน ำ้ยำง    2((2)-0-4) 
  Production Quality Control in Latex Products 
  การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์จากน ้ ายาง เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
เคร่ืองมือปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง และการฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ           
การท างาน 
  Quality planning and production process control in latex products; quality control techniques; quality 
improvement tools, quality assurance and related quality standards; and work-integrated learning 
 
927-212  ยำงธรรมชำต ิ            3((3)-0-6) 
  Natural Rubber 
  การปลูกยาง พันธ์ุยาง การจัดการสวนยาง การกรีดยาง การผลิตยางดิบ น ้ ายางข้น ยางแผ่นรมควนั         
ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครฟ ยางแท่ง ยางแท่งความหนืดคงตวั และยางพิเศษ การทดสอบสมบติัยางดิบตามมาตรฐานการผลิต
ยางแต่ละชนิด ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของยางธรรมชาติกบัสมบติัต่างๆ สมบติัทางกายภาพ และกระบวนการแปร
รูปยาง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Rubber plantation; rubber clones; rubber plantation management; tapping; raw materials production, 
concentrated latex, rubber smoked sheet, air dry sheet, crepe rubber, block rubber, constant viscosity rubber and other 
types of rubber; testing and rubber production standard for various grades of raw natural rubber; structure-properties 
relationship of natural rubber; physical properties and rubber processing; work-integrated learning 
 
927-213  กระบวนกำรแปรรูปและทดสอบน ำ้ยำงข้น           3((2)-3-4) 
  Processing and Testing of Concentrated Latex 
  น ้ายางธรรมชาติ ส่วนประกอบและสมบติัของน ้ ายางธรรมชาติ การเก็บรักษาน ้ ายาง ความเสถียรของน ้ า
ยาง การจัดการน ้ ายางและการจัดการในการผลิตน ้ ายางข้น การทดสอบคุณภาพน ้ ายางสดและน ้ ายางข้น ปัญหาและ
กระบวนการจดัการในกระบวนการผลิตน ้ ายางขน้ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับ
เน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Natural rubber latex; composition and properties of natural rubber latex; latex preservation; colloidal 
stability of latex; latex management and its management in concentrated latex processing; testing of fresh latex and 
concentrated latex quality; problem and management in concentrated latex production; work-integrated learning; 
laboratories related to the lecture topics 
 
927-214  กระบวนกำรแปรรูปและทดสอบยำงดบิ             3((2)-3-4) 
  Processing and Testing of Raw Rubber 
          การผลิตยางดิบ การเก็บรักษาน ้ ายางสด การผลิตยางแผ่นรมควนั ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครฟ ยางแท่ง       
ยางแท่งความหนืดคงท่ี ยางเกรดพิเศษ และยางชนิดอ่ืน ๆ  การทดสอบและคุณลกัษณะเฉพาะของยางดิบตามมาตรฐาน      



การผลิต ปัญหาและจดัการในกระบวนการผลิตยางดิบ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย และการบูรณาการกบัการ
ท างาน 
  Raw rubber production; preservation of fresh latex; production of rubber smoked sheet, air dry sheet, 
crepe rubber, block rubber, block rubber with constant viscosity, special grade of rubber and other types of rubber; testing 
and specification of raw rubber following its production standards; problems and management in raw rubber production; 
laboratories related to the lecture topics; and work-integrated learning 
 
927-215  เคมพีอลเิมอร์       3((2)-3-4) 
  Polymer Chemistry 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั ปฏิกิริยา
การเตรียมโคพอลิเมอร์ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ การตรวจลกัษณะ สมบติัทางเคมีและโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
การตรวจลกัษณะและสมบติัทางกายภาพของพอลิเมอร์ ปฏิบติัการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย        
พอลิเมอไรเซชนัแบบขั้นและแบบลูกโซ่ พอลิเมอไรเซชนัแบบบลัก ์พอลิเมอไรเซชนัแบบสารละลาย พอลิเมอไรเซชนัแบบ
แขวนลอย พอลิเมอไรเซชนัแบบอิมลัชนั และการทดสอบคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ 
  Introduction to polymer; chemical structure of polymers; polymerization; copolymer polymerization; 
polymerization process; characterization of chemical properties and molecular structure; characterization and properties of 
physical properties; laboratory of polymer synthesis related to the lecture topics, step and chain polymerization, bulk 
polymerization, solution polymerization, suspension polymerization, emulsion polymerization, and preliminary 
characterization test 
 
927-216  โครงสร้ำงทำงเคมแีละสมบัตขิองยำงสังเครำะห์    3((3)-0-6) 
  Chemical Structure and Properties of Synthetic Rubber 
  การสังเคราะห์ สมบติั และการใชง้านของยางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ยางบิวทาไดอีน ยางสไตรีนบิวตา     
ไดอีน ยางคลอโรพรีน ยางอีพีอาร์ ยางซิลิโคน ยางไนไตรล์ ยางบิวทิล ยางยูรีเทน ยางอะคริเลต ยางฟลูออโรคาร์บอน         
ยางอิพิคลอโรไฮดริน ยางคลอริเนตเตดพอลิเอทธิลีน และยางคลอโรซลัโฟเนตเตดพอลิเอทธิลีนหรือไฮพาลอน  
  Synthesis; properties and applications of synthetic rubbers; butadiene, styrene butadiene, chloroprene, 
ethylene propylene, silicone, nitrile, butyl, urethane, acrylic, fluorocarbon, epichlorohydrin, chlorinated polyethylene, and 
chlorosulphonated polyethylene or hypalon rubber 
 
927-217  ชุดวชิำผลติภัณฑ์จำกน ำ้ยำงและกำรควบคุมคุณภำพ   5((4)-3-8) 
            Module of Latex Product Technology and Quality Control 
            อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากน ้ ายาง สารเติมแต่งและการเตรียมสารเติมแต่งท่ีใช้ในการท าผลิตภณัฑ ์      
การผสมสารเคมีลงในน ้ ายางและการทดสอบน ้ ายางคอมปาวด์ กระบวนการท าผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายางโดยการจุ่ม การหล่อยาง 
ยางฟองน ้ า การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนท าผลิตภณัฑ์จากน ้ ายาง เทคนิคการควบคุมคุณภาพ เคร่ืองมือ
ปรับปรุงคุณภาพ การประกนัคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
            Latex products industry; additive and its preparation; compounding of additive in latex and testing of  
latex compound; production process from latex; dipping, casting, latex foam; quality planning and control in production 



process from latex; quality control techniques, quality improvement tools, quality assurance and related quality standards; 
laboratories related to the lecture topics 
 
927-218        เทคโนโลยนี ำ้ยำงและผลติภัณฑ์      3((2)-3-4) 
    Latex Technology and Its Products 
         บทน าสู่เทคโนโลยีผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายาง สารเติมแต่งและการเตรียมสารเติมแต่งท่ีใชใ้นน ้ ายางการผสม
สารเคมีลงในน ้ ายาง และการทดสอบน ้ ายางคอมปาวด ์กระบวนการท าผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายาง การจุ่ม การหล่อยาง ยางฟองน ้ า 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย และการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
                      Introduction to latex products technology; additive and its preparation for latex; compounding of 
additive in latex and testing of  latex compound; production process from latex, dipping, casting, latex foam; laboratories 
related to the lecture topics; and work-integrated learning 
 
927-229   ฟิสิกส์ของยำง       3((3)-0-6) 
  Rubber Physics 
  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์อสณัฐานและพอลิเมอร์สัณฐาน สมบติัทางความร้อน กระแสวิทยาเบ้ืองตน้ของยาง 
กลศาสตร์ของไหลและความยืดหยุ่นเชิงพลวตั ความยืดหยุ่นของยาง สมบัติวิสโคอีลาสติก แบบจ าลองวิสโคอีลาสติก      
และสมบติัเชิงกล 
  Physics of amorphous and crystalline polymers; thermal properties; elementary rheology of rubber; 
fluid mechanics and dynamical viscosity; rubber elasticity; viscoelastic properties; viscoelastic models and mechanical 
properties 
 
927-265  เทคโนโลยกีำรท ำไม้และกำรแปรรูปไม้      3((2)-3-4) 
  Technology of Wood Logging and Wood Processing 
  เทคนิคการตดัโค่นไมจ้ากสวนป่า การแปรรูปจากสวนป่าและการแปรรูปไมใ้นโรงเล่ือย การขนส่ง      
การผลิตช้ินไม้สับ  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการไม้สวนป่า หลักการท างานและการบ ารุงรักษาของ
เคร่ืองจกัรกลในงานวศิวกรรมป่าไม ้ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Wood cutting technique; sawing technique in forest plantation and sawing technique in sawmill; 
logistics and transportation; wood chip production; economic analysis of plantation forest management; working process 
and maintenance of machine in principle of forest engineering; laboratories related to the lecture topics  
 
927-266  กำรเส่ือมสภำพและกำรป้องกนัเน้ือไม้      3 ((2)-3-4) 
  Deterioration and Preservation of Wood  
  ปัจจยัท่ีท าให้ไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไมเ้ส่ือมสภาพ การตรวจสอบการเส่ือมสภาพของไมแ้ละผลิตภัณฑ์ไม ้
กรรมวิธีการป้องกัน การเพ่ิมความทนทานของเน้ือไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ การตรวจสอบความทนทานของเน้ือไมแ้ละ
ผลิตภณัฑไ์ม ้ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Factors affected on wood and wood products deterioration; characterization of wood and wood 
production deterioration; wood and wood products protection methods; improvement the wood and wood products 
durability; characterization of wood and wood product durability; laboratories related to the lecture topics 



927-267  สมบัตทิำงกำยภำพและเชิงกลของไม้     3((2)-1-6) 
  Physical and Mechanical Properties of Wood 
  ลกัษณะโครงสร้างของเน้ือไม ้ความสัมพนัธ์ของไมก้บัความช้ืน ความร้อน และไฟฟ้า ความหนาแน่น
และความถ่วงจ าเพาะของเน้ือไม ้การยืดและหดตวั การยอมให้ไหลผ่านของของไหล ค่าความร้อน สมบติัทางไฟฟ้าและ
เสียงของเน้ือไมส้มบติัเชิงกลของไมแ้ละไมป้ระกอบ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง ลกัษะกายวิภาค สมบติักายภาพและ
สมบติัเชิงกลของไม ้การทดสอบสมบติัเชิงกลไมแ้ละไมป้ระกอบ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  The structure of wood; wood and moisture, thermal, and electrical relationships; wood density and 
wood specific gravity, swelling and shrinkage of wood; permeability of fluid; heat value; electrical and acoustical 
properties of wood; mechanical properties of wood and wood composites; the relationship of structure; anatomy; physical 
properties and mechanical properties of wood; laboratories related to the lecture topics 
 
927-268  ชุดวชิำเทคโนโลยกีำรผลติไม้แปรรูป      9((4)-15-8) 
  Module of Wood Processing Technology 
        แนวโน้มการผลิตและตลาดไมแ้ปรรูป เทคนิคการตดัโค่นไมจ้ากสวนป่า การแปรรูปจากสวนป่าและ    
การแปรรูปไมใ้นโรงเล่ือย  ปัจจยัท่ีท าให้ไมเ้ส่ือมสภาพ วิธีการป้องกนัรักษาเน้ือไม ้การตรวจสอบความทนทานของเน้ือไม้
แปรรูป กระบวนการอบไม ้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการอบไม ้การตรวจสอบคุณภาพไมท่ี้ผ่านการอบตามมาตรฐานไม ้   
แปรรูป ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Trend and marketing of wood lumber; wood cutting technique; sawing technique in forest plantation 
and sawing technique in sawmill; factors affected on wood deterioration: methods for wood preservative; characterization 
of wood lumber durability; the wood drying process, the factors influence on wood drying; characterization of the dried 
wood according to lumber product standards; laboratories related to the lecture topics 
            
927-269  เทคโนโลยกีำรอบและตกแต่งผวิหน้ำไม้    3((2)-3-4)  
  Wood Drying and Wood Finishing Technology     
  การเตรียมไมก่้อนการอบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอบไม ้เทคโนโลยีการอบไม ้คุณสมบัติของไมท่ี้อบได ้
เทคนิคการตกแต่งผิวหน้าไม ้ สารเคมี  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตกแต่งผิวหน้าไม  ้ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาท่ี
บรรยาย 
  The wood preparation for drying process, the factors influence on wood drying; drying technology of 
general wood, the properties of dried wood; techniques of wood finishing, chemicals and materials for wood finishing; 
laboratories related to the lecture topics 
 
927-270  ไม้อดัและไม้ประกอบเชิงวศิวกรรม     3((2)-3-4)  
  Plywood and Engineered Wood Composites  
  เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไม้บาง ไม้อัด ไม้ประกับ และไม้ประกอบเชิงวิศวกรรมชนิดอ่ืน           
โอเอสบี โอเอสแอล แอลวีแอล แอลเอสแอล พีเอสแอล กลูแลม เทคนิคการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 



  Technology and manufacture of plywood, veneer, and engineered wood composite OSB, OSL, LVL, 
LSL, PSL, glulam; quality control in process; standard testing method; development of products; laboratories related to 
the lecture topics 
 
927-271   ชุดวชิำเทคโนโลยแีผ่นไม้ประกอบ     6((4)-6-8) 
  Module of Wood Composite Panel Technology 
  กระบวนการยึดติดระหว่างกาวกบัช้ินไมส้มบัติกาวโครงสร้างและองค์ประกอบเคมีของไมท่ี้มีผลต่อ    
การยึดติด ชนิดของกาวติดไม ้การตรวจสอบสมบติัของกาวติดไม ้การใชก้าวติดไมใ้นการผลิตแผ่นไมอ้ดั แผ่นช้ินไมอ้ดั 
แผ่นใยไมอ้ดัและแผ่นไมป้ระกอบส าหรับงานโครงสร้าง การตรวจสอบสมบัติแผ่นไมป้ระกอบ การวิจยัและพฒันากาว       
ติดไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
           Adhesion process between wood and wood adhesives; properties of wood adhesives; wood structure 
and chemical components of wood on adhesion; type of wood adhesive; wood adhesive characterization; wood adhesive 
application for production of plywood, particleboard, fiberboard and structural wood based composite; research and 
development of wood adhesive and wood based composites; laboratories related to the lecture topics 
 
927-272       กำวส ำหรับผลติภัณฑ์ไม้       3((2)-3-4) 
  Wood Products Adhesives 
  ทฤษฎีการยดึติดระหวา่งกาวกบัไม ้กระบวนการยดึติดกาวกบัไม ้โครงสร้างและองคป์ระกอบเคมีของไม้
ท่ีมีผลต่อการติดกาว ชนิด กระบวนการผลิต สมบติั และการใชป้ระโยชน์กาวในอุตสาหกรรมไม ้การตรวจสอบสมบติัของ
กาว การตรวจสอบการยึดติดกาวของผลิตภัณฑ์ไม้ การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับกาวส าหรับผลิตภัณฑ์ไม้ ปฏิบัติการ               
ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Adhesion theory between adhesive and wood; wood bonding process; effects of wood structure and 
chemical component of wood on adhesion; type, production, property and application of wood adhesive for wood 
products; wood adhesive characterization;  wood bonding characterization; research and development of wood adhesive; 
laboratories related to the lecture topics 
 
927-273                เทคโนโลยกีำรผลติแผ่นช้ินไม้อดัและแผ่นใยไม้อดั   3((2)-3-4)  
  Manufacturing Technology of Particleboard and Fiberboard 
  กระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต การทดสอบ การใชป้ระโยชน์ การวจิยัและพฒันา แผน่ช้ิน
ไมอ้ดั และ แผน่ใยไมอ้ดั ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Manufacture, machine; testing; application; research and development of particleboard and fiberboard; 
laboratories related to the lecture topics 
 
927-274       เทคโนโลยแีปรรูปพลงังำนจำกวสัดุลกิโนเซลลูโลส   3((3)-0-6) 
       Energy Conversion Technology from Lignocellulosic Materials 
       การแปรรูปพลังงานจากวสัดุลิกโนเซลลูโลส กลไกการเปล่ียนรูปองค์ประกอบทางเคมีของวสัดุ              
ลิกโนเซลลูโลสเป็นพลงังานเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงจากวสัดุลิกโนเซลลูโลส เทคโนโลยีการเปล่ียนวสัดุลิกโน



เซลลูโลสเป็นพลงังานชีวภาพแก๊สชีวภาพเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว การประเมินประสิทธิภาพในการเปล่ียนรูปวสัดุ
ลิกโนเซลลูโลสเป็นพลงังาน การใชป้ระโยชน์พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 
      Energy conversion processing of lignocellulosic materials; conversion mechanism of lignocellulosic 
materials chemical components to energy, technology of lignocellulosic materials to fuels processing; conversion 
technology of lignocellulosic materials to bio-fuels, biogas, solid fuels, and liquid fuels; efficiency of evaluation in energy 
conversion of lignocellulosic materials; applications benefit of energy 
 
927-300  กำรวจิยัและพฒันำผลติภัณฑ์ยำง     2((1)-3-2) 
  Research and Development of Rubber Products 
  กรอบแนวคิดการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัย ความรู้ด้านสถิติในการวางแผนและ       
การวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการแปรผล การศึกษาปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยาง    
การประยกุตก์ารวจิยักบัการด าเนินงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
                      Scientific research concept; social science; research method; statistics on planning and analysis of 
industrial problems; analysis and result interpretation; study on various problems in rubber industries; research application 
in carrying out works on rubber science and technology; laboratories related to the lecture topics 
 
927-308  ชุดวชิำเทคโนโลยคีอมปำวด์และกระบวนกำรแปรรูปยำง   9((4)-15-8) 
         Module of Compound Technology and Rubber Processing 
            เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยาง ส่วนประกอบ การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยาง 
กระบวนการแปรรูปยาง การผสมและกลไกการผสมยาง การข้ึนรูปยาง การตกแต่งและบรรจุหีบห่อ ระบบวลัคาไนซ์ 
เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปยางสมยัใหม่ การทดสอบพฤติกรรมการวลัคาไนซ์ และการทดสอบยางคอมปาวด ์        
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Machines for rubber industry; component and maintenance of machines in rubber industry; rubber 
processing; mechanism of mastication and mixing; rubber forming; finishing and packaging; vulcanization systems and 
modern technologies in rubber processing; vulcanization characterization and testing of rubber compound; work-
integrated learning; laboratories related to the lecture topics 
 
927-309  กระบวนกำรแปรรูปยำง       4((2)-6-4) 
  Rubber Processing  
  หลกัการของกระบวนการแปรรูปยางดว้ยเคร่ืองผสมยางแบบสองลูกกล้ิงและเเคร่ืองผสมยางแบบปิด 
กลไกการบดผสมและการผสมยางกับสารเคมี ส่วนประกอบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยาง           
การทดสอบสมบติัของยางคอมปาวด์ ระบบวลัคาไนซ์ การข้ึนรูปยางและปฏิบติัการข้ึนรูปยาง การรีดแผ่นยาง การอดัรีด          
การข้ึนรูปด้วยเบ้า การท าสารละลายยาง การเคลือบวสัดุด้วยสารละลายยาง การตกแต่งและบรรจุหีบห่อ เทคโนโลย ี          
ในกระบวนการแปรรูปยาง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Principle of rubber processing using two roll mill and internal mixer; mastication mechanism and 
mixing of rubber and chemicals; assembly and maintenance of machines in rubber industry; testing of rubber compound; 
vulcanization systems; rubber forming and laboratory, calendaring, extrusion, compression molding, preparation of rubber 



solution, coating of materials with rubber solution; finishing and packaging; technologies in rubber processing; work-
integrated learning; laboratories related to the lecture topics 
 
927-310  กำรทดสอบยำงทำงกำยภำพ      3((2)-3-4) 
  Physical Testing of Rubber 
  การทดสอบยางคอมปาวด์ ความหนาแน่น พลาสติซิต้ี ความหนืดมูนน่ีและลักษณะการคงรูป                
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Testing of rubber compound, density; plasticity, Mooney viscosity and cure characteristics; work-
integrated learning; laboratories related to the lecture topics 
 
927-313  เคร่ืองจกัรในงำนอุตสำหกรรมยำง     2((2)-0-4) 
  Machines for Rubber Industry 
  ส่วนประกอบ ระบบการท างาน และวธีิการใชเ้คร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกล้ิง เคร่ืองผสมยางแบบปิด 
เคร่ืองอัดข้ึนรูป เคร่ืองอัดฉีดข้ึนรูป เคร่ืองรีดแผ่น เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์แม่พิมพ ์           
การออกแบบ และการเลือกใชว้สัดุการท าแม่พิมพ ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Assembly; working system and application of two roll mill, internal mixer, compression molding, 
injection molding, calendaring, machine and equipment in rubber testing and molded products; design and its selection of 
mold materials; work-integrated learning 
 
927-314  ชุดวชิำนวตักรรมผลติภัณฑ์ยำง                9((4)-15-8) 
  Module of Rubber Product Innovation 
  ความคิดเชิงนวตักรรม นวตักรรมผลิตภณัฑ ์การเลือกชนิดของยาง สารเติมแต่ง และการออกสูตรส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ยาง เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ยาง การทดสอบสมบัติเชิงกล ปัญหาและการแกไ้ขการผลิต
ผลิตภณัฑ์ยาง การออกแบบผลิตภณัฑย์างและบรรจุภณัฑท่ี์ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  กรณีศึกษาในการออกแบบผลิตภณัฑ์ยาง  
การสืบคน้และจดทะเบียนสิทธิบตัร ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย                    
  Innovative thinking; product innovation; selection of rubber, additives and formula for rubber 
products; technology and innovation in rubber product processing; testing of mechanical properties; problems and their 
solutions in rubber product processing; environmentally-friendly design of rubber products and packages; case study in 
rubber product design; search and patent registration; laboratories related to the lecture topics 
 
927-315  เทคโนโลยผีลติภัณฑ์ยำงและกำรออกแบบ    3((2)-3-4) 
  Rubber Product Technology and Its Design 
  เทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑย์าง วสัดุและการเลือกใชว้สัดุ การสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบดว้ยเคร่ืองพิมพ์
สามมิติ กระบวนการข้ึนรูป การเลือกชนิดของยางและสารเคมีส าหรับผลิตภณัฑ์ยาง เทคโนโลยี การผลิตผลิตภณัฑ์ยาง 
ปัญหาและการจดัการในการผลิตผลิตภณัฑ์ยาง  ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย และการฝึกปฏิบัติเชิงบูรณา       
การกบัการท างาน  
  Design Technique of rubber product; material and its selection; prototyping and product design by 3-D 
printing; forming processes; selection of rubber and additives for rubber product, processing technology of rubber 



product; problems and its management in rubber product processing; laboratories related to the lecture topics; and work-
integrated learning 
 
927-316  สมบัตขิองยำงวลัคำไนซ์และกำรทดสอบ    3((2)-3-4) 
  Properties of Vulcanized Rubber and Its Testing 
  การทดสอบยางวลัคาไนเซตความหนาแน่น ความแข็ง ความตา้นทานต่อแรงดึงความสามารถในการยืด
ขาด ความตา้นทานต่อการฉีกขาด ความตา้นทานต่อการอดัเซ็ต การกระเดง้กระดอนการสึกหรอ ความยดืงอ ความตา้นทาน
ต่อโอโซน การบวมตวัการซึมผ่านของก๊าซ และสมบติัทางไฟฟ้า ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย และการฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Testing of rubber vulcanizates; density; hardness; tensile strength; elongation at break; tear strength; 
compression set; resilience; abrasion; flexibility; ozone resistance; swelling; gas permeability and electrical properties; 
laboratories related to the lecture topics; and work-integrated learning 
 
927-317  กำรออกสูตรยำง       3((2)-3-4) 
  Rubber Formulation 
  กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ยาง สูตรยางและความหมายของสูตรยาง เป้าหมายของการออกสูตรยาง      
การออกสูตรยางให้ไดม้าตรฐานหรือให้มีคุณภาพตรงตามการใชง้าน การออกสูตรยางให้สามารถแปรรูปไดแ้ละการปรับ
สูตรยางเพ่ือแกไ้ขปัญหาระหวา่งการผลิต การออกสูตรยางเพ่ือลดตน้ทุนให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้การออกสูตรยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่นและการค านวณราคา ยางผสมสารเคมีจากสูตรยาง และ
ปฏิบติัการออกสูตรยาง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย และการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Processing of rubber product; rubber formula and its definition; objective of rubber formulation; 
rubber formulation to obtain the standard or application quality; rubber formulation to obtain processibility and adaptation 
of the formulation for solving problems during processing; rubber formulation to reduce cost leading to compatibility in 
the market; natural and synthesis rubber formulation; calculation of density and cost of rubber compound designed by a 
rubber formula and laboratory of rubber formulation; laboratories related to the lecture topics; and work-integrated 
learning 
 
927-318  เคมกีำวและกำรยดึตดิ      3((3)-0-6) 
  Chemistry of Adhesive and Adhesion 
  อิมลัชนัและเทคนิคของอิมลัชนั ความเสถียรของอิมลัชนั อิมลัชนัส าหรับการผลิตผลิตภณัฑย์าง การยึด
ติดของวสัดุทางวศิวกรรม เคมีเชิงผิวของกาว ทฤษฎีการยึดติดและการยดึติดร่วม การเตรียมผิว โครงสร้างและองคป์ระกอบ
เคมีของวสัดุท่ีมีผลต่อการยึดติด สูตรผสมของกาว กาวทางการค้าวิธีการทดสอบการยึดติดกาว อายุการใช้งานและ            
ความเช่ือถือไดข้องกาว 
  Emulsion and emulsion techniques, emulsion stability, emulsion for rubber production, adhesion of 
engineering materials; surface chemistry of adhesive; adhesion theory and cohesion; surface preparation; effect of 
structures and chemical compositions of materials on adhesion; adhesive formulation; commercial adhesives; adhesion 
testing; lifetime and reliability of adhesive 
 



927-319  กำรจดักำรซ่อมบ ำรุงของอุตสำหกรรมยำง    3((3)-0-6) 
  Maintenance Management of Rubber Industry 
  แนวคิดและหลักการซ่อมบ ารุงการ ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน             
งานซ่อมแซม สาเหตุการเสียหายของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีการใชใ้น
อุตสาหกรรมยาง การก าหนดทางเลือกและมาตรการของการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม การวางแผนและควบคุมงานซ่อม
บ ารุง การประเมินผลการซ่อมบ ารุงแบบต่าง ๆ 
  The concepts and principles of maintenance; application in rubber industry; maintenance relied to 
protection, machine maintenance, cause of machine and equipment damage; machine and equipment maintenance 
techniques for rubber industry planning and control of maintenance process; the assessment of each maintenance design 
 
927-325  เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ      1((1)-0-2) 
  Pre-Cooperative Education 
  เตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีศึกษา อุตสาหกรรม 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ 
  Preparation for practical training and working in related industry, factory, state enterprise or official 
office 
 
927-342   ฝึกงำน        1(0-6-0) 
  Apprenticeship 
  นกัศึกษาเลือกฝึกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 สปัดาห์ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
         Student chooses to do practical training in factory; state enterprise or official government related to the 
field of study for at least 6 weeks; work-integrated learning 
 
927-356       กำรควบคุมคุณภำพและกำรผลติในอุตสำหกรรมไม้                   3((3)-0-6) 
                    Quality and Production Control in Wood Industries 
                   การประยุกต์หลักสถิติในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ไม้              
เป็นองคป์ระกอบ 
                   Application of statistical methods in controlling of quality in manufacturing processes of wood industries and 
products   
 
927-360  เคร่ืองจกัรกลงำนไม้       3((2)-3-4) 
  Woodworking Machinery 
  เคร่ืองจักรกลท่ีใช้แปรรูปไม้ ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลและกระบวนการท างาน การลับใบมีดและ              
การปรับแต่งเคร่ืองจกัรกล ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรกล ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของเคร่ืองมือ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 



  The machine wood processing; machinery components and working process; cutter grinding and 
machine setting up; safe use of woodworking machinery; advantages and disadvantages of each machines; machinery 
maintenance; laboratories related to the lecture topics 
 
927-362  กำรเขียนแบบและประมำณรำคำเคร่ืองเรือนไม้    3((2)-3-4) 
  Drawing and Cost Estimation of Wood Furniture 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 921-205 เขียนแบบวศิวกรรม 
  ความรู้เบ้ืองตน้ในการเขียนแบบ ภาพฉายออร์โทกราฟฟิก ภาพไอโซเมตริก เคร่ืองเรือนไม ้การเขียน
ภาพตดั การเขียนรายละเอียด การร่างแบบและการประมาณการราคาเคร่ืองเรือนไม ้ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี
บรรยาย 
  Introduction to wood furniture drawing; orthographic projection; isometric of wood furniture; cross 
section; details section; sketching and cost estimation of wood furniture; laboratories related to the lecture topics 
 
927-364  เทคโนโลยเีย่ือและกระดำษ      3((3)-0-6) 
  Pulp and Paper Technology 
  ภาพรวมของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ กรรมวิธีในการผลิตเยื่อกระดาษ การเตรียมเยื่อเพื่อผลิต
กระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษ สารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงสมบติัของกระดาษ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษ      
การทดสอบสมบติัของกระดาษ การใชป้ระโยชน์กระดาษ  
  Overview of pulp and paper industry; pulping process, pulp preparation for paper making, paper 
processing; chemical use for improving paper properties; machinery for paper making; paper properties testing, paper 
utilization  
 
927-368  กำรออกแบบและกำรผลติเคร่ืองเรือนไม้    3((2)-3-4)  
  Design and Manufacturing of Wood Furniture   
  การพฒันาของผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือน ความส าคญัและเทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนไม ้
ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์กรณีศึกษาดา้นการออกแบบเคร่ืองเรือน
ไม ้การผลิตเคร่ืองเรือนไม ้ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Development of furniture, important and technical design of wood furniture product, factors affecting 
wood furniture design; concept of wood product design; case study in wood furniture design; manufacturing of wood 
furniture; laboratories related to the lecture topics 
 
927-370  เทคโนโลยกีำรผลติแผ่นไม้อดัซีเมนต์ และไม้ประกอบพลำสตกิ   3((2)-3-4) 
  Manufacturing Technology of Cement Board and Wood Plastic Composite 
  เทคโนโลยีและ กระบวนการผลิตแผน่ไมอ้ดัซิเมน้ต ์และไมป้ระกอบพลาสติกประเภทต่าง การทดสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานไทยและสากล  กรณีศึกษา การพฒันาผลิตภณัฑ ์ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Technology and manufacturing of wood cement board and wood-plastic composites; Thai and 
international standard testing; development products cases study; laboratories related to the lecture topics 
 



927-371  กำรจดักำรซ่อมบ ำรุงของอุตสำหกรรมไม้    3((3)-0-6) 
  Maintenance Management for Wood Industry 
  แนวคิดและหลกัการจดัการซ่อมบ ารุง การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไม ้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  
งานซ่อมแซม สาเหตุการเสียหายของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใช้ใน
อุตสาหกรรมไม้ มอเตอร์ แสงสว่าง สายพานส่งก าลัง เกียร์ แบร่ิง ลูกปืน การก าหนดทางเลือกและมาตรการของ                
การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม การวางแผนและควบคุมงานซ่อมบ ารุง การประเมินผลการซ่อมบ ารุงแบบต่าง ๆ 
  The concepts and principles of the maintenance management; the applications of knowledge for wood 
industry; the maintenance relied on active safety measurement; the machine maintenance; the causes of machine and 
equipment damage; maintenance techniques of machine and equipment used in wood industry, motor, light, power 
transmission, belt, gear, ball bearing; the assignments of the option and system of maintenance and repair; the planning 
and control of the maintenance; the assessment of each maintenance designs  
 
927-372  เทคโนโลยกีำรปรับปรุงเน้ือไม้       3((3)-0-6) 
  Wood Modification Technology 
  วิธีการปรับปรุงสมบัติของเน้ือไมด้้วยเคมีความร้อนและอ่ืน ๆ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี 
สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพและความทนทานของเน้ือไม้ท่ีผ่านการปรับปรุง กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมไมจ้ริงและไมป้ระกอบ  
  Wood modification methods using chemical, thermal, and other processes; chemical structure and 
content; mechanical properties, physical properties, and durability of modified wood; case study on application of solid 
wood and wood composites 
 
927-373  กำรจดักำรด้ำนธุรกจิอุตสำหกรรมไม้     3((3)-0-6) 
  Wood Industry Business Management 
  แนวคิดการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้การตลาด การวจิยัผูบ้ริโภค การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
  Business management concepts on wood industry; marketing; customer research; product development 
and design 
 
927-374  กำรค้ำสินค้ำไม้ระหว่ำงประเทศ     3((3)-0-6) 
  International Wood Trade  
  หลกัการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ บทบาทของการเกษตรในการคา้ระหวา่งประเทศ  
ระบบการคา้และนโยบาย สินคา้ไมข้องไทย ปัญหาการคา้สินคา้ไม ้และบทบาทของสถาบนัการคา้ระหวา่งประเทศในการ
เจรจาปัญหาการคา้สินคา้ไม ้
  Fundamental of economic international trade; role of agriculture in international trade; trade policy 
and system of wood goods in Thailand; trade problem of wood products; rules of international trade institute in 
negotiating for trade problem of wood products 
 
 
 



927-375  กำรประดษิฐ์เคร่ืองดนตรีจำกไม้     3((2)-3-4)  
  Musical Instrument Wood Making   
  หลกัการส่งผ่านเสียงในไม ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเร็วของเสียงภายในไม ้สมบติัไมท่ี้เหมาะสมในการท า
เคร่ืองดนตรี การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากไม ้กีตาร์ กลอง และขลุ่ย การศึกษาดูงาน ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาท่ี
บรรยาย 
  Principle of sound transmission in wood; factors effect on the velocity of sound transmission in wood; 
suitable wood properties for musical instrument making; wood musical instrument making, guitar, drums, and flutes; 
excursion; laboratories related to the lecture topics 
 
927-376  กำรพฒันำผลติภัณฑ์ไม้จำกภูมปัิญญำท้องถิ่น    3((3)-0-6) 
  Wood Local Wisdom Products Development  
  ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ การพัฒนาความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การออกแบบและผลิต
ผลิตภณัฑไ์ม ้ 
  Wood products and design; development from local wisdom through wood products and design 
 
927-377  บรรจุภัณฑ์ไม้       3((3)-0-6) 
  Wood Packaging 
  วตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้  ชนิดของบรรจุภัณฑ์ไม้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม้ เทคนิค            
การวเิคราะห์และตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์ไม ้ การวจิยัและพฒันาบรรจุภณัฑไ์ม ้ 
  Raw materials for manufacturing wood packaging; types of wood packaging; wood packaging design; 
analysis and examination techniques for wood packaging; research and development on wood packaging   
 
927-378  พฤตกิรรมกำรอ่อนตวัของไม้     3((3)-0-6) 
  Wood Softening Behavior 
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอ่อนตัวของเน้ือไม้  วิธีการก่อให้เกิดการอ่อนตัวของเน้ือไม้ ประยุกต์ใช้ใน              
การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้ 
  Factors affecting wood softening; softening induction method on wood; application on designing and 
development of wood products 
 
927-379  กำรใช้ประโยชน์เอนไซม์ในอุตสำหกรรมไม้    3((3)-0-6)  
  Application of Enzymes on Wood Industry  
  องคป์ระกอบและสมบติัของเอนไซม ์ความสัมพนัธ์ของเช้ือราท าลายไมก้บัเอนไซม ์ความสัมพนัธ์ของ
เอนไซมก์บัไม ้เอนไซมลิ์กโนเซลลูโลไลติก การวดัค่าแอกติวตีิของเอนไซม ์การผลิตและใชเ้อนไซมใ์นอุตสาหกรรมไม ้
  Properties and components of enzymes; wood decay fungi and enzymes relationships; enzymes and 
wood relationships; lignocellulolytic enzymes; enzyme activity measurement; enzymes production and utilization in wood 
industry 
 
 



927-381  กำรใช้ประโยชน์ไม้ทำงวศิวกรรมโครงสร้ำง    3((2)-3-4) 
  Wood Structural Engineering Utilization  
  สมบติัไมจ้ริงและไมป้ระกอบส าหรับงานวศิวกรรมโครงสร้าง การประยกุตท์ฤษฎีวศิวกรรมโครงสร้าง 
เพื่อใชใ้นออกแบบโครงสร้างจากไมแ้ละไมป้ระกอบเชิงวศิวกรรม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Solid wood and wood composites properties for structural engineering; applications of structural-
engineering theories in the design of structures from wood and wood composites; laboratories related to the lecture topics 
 
927-382  เทคโนโลยกีำรเคลือบผวิผลติภัณฑ์ไม้     3((2)-3-4) 
  Wood Products Coating Technology 
  เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบผิวผลิตภณัฑไ์มจ้ริง และไมป้ระกอบ สารสี สารตวัยึด สารเติมแต่ง 
เคร่ืองมือและกระบวนการ สูตรและการเตรียมสารเคลือบ การอบ การปรับแต่งผิวหนา้ ไม ้และไมป้ระกอบโดยเทคนิคต่าง 
ๆ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
                       Technology and manufacturing of the coating solid wood and wood composites; pigments; binders and 
additives tool and processing; formula of wood coating material and preparation process; techniques of drying and surface 
approving for wood and wood composites; laboratories related to the lecture topics 
 
927-383  กำรสร้ำงเคร่ืองมืองำนไม้      3((2)-3-4) 
  Woodworking Tools Production 
  การออกแบบและสร้างเคร่ืองเล่ือยสายพาน เคร่ืองเล่ือยวงเดือน เคร่ืองขดักระดาษทราย เคร่ืองไสเพลาะ 
เคร่ืองกลึงไม้ สว่านแท่น เคร่ืองเพลาตั้ง เคร่ืองเล่ือยฉลุ และการสร้างเคร่ืองมือแปรรูปไม้พ้ืนฐานทั่วไป ปฏิบัติการท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Design and produce of  band saw, circular saw, sanding machine, jointer machine, turning machine, 
drill press machine, shaper machine, jig saw machine, and general woodworking tool making; laboratories related to the 
lecture topics 
 
927-384  หัวข้อพเิศษด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีม้           1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Science and Wood Technology  
  หัวขอ้น่าสนใจทางวชิาชีพดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมเ้ป็นวิชาบรรยาย และ /หรือ
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย มี 1-3 หน่วยกิต 
  Interesting topics in the field of wood science and technology being either lecture or/and laboratories 
related to the lecture topics; 1 to 3 credits 
 
927-385  เทคนิคกำรวเิครำะห์ไม้ด้วยเคร่ืองมือพเิศษ     3((2)-3-4) 
  Advanced Wood Analysis Techniques  
  หลกัการและการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ในผลิตภณัฑไ์มแ้ละผลิตภณัฑ์
จากวสัดุลิกโนเซลลูโลสชนิดอ่ืน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Principles and application of modern scientific analysis equipment in wood and other lignocellulosic 
material products; laboratories related to the lecture topics 



927-386  กำรวจิยัและพฒันำผลติภัณฑ์ไม้      3((3)-0-6) 
  Wood Product Research and Development 
  กรอบแนวคิดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ระเบียบวิธีการวิจัย ความรู้ด้านสถิติในการวางแผนและ            
การวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรมการวิเคราะห์และการแปรผล การศึกษาปัญหาในแง่มุมต่างๆ ของอุตสาหกรรมไม ้       
การประยุกต์การวิจัยกับการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ การท าการวิจัยเบ้ืองต้นและการน าเสนอ
ผลงานวจิยั 
  Scientific research concept; research and method; statistics on planning and analysis of industrial 
problems; analysis and result deduction; a study on various problems in wood industries; a research application in 
carrying out works on wood science and technology; preliminary experiment and  results presentation 
 
927-387  ชุดวชิำเทคโนโลยกีำรผลติเคร่ืองเรือนไม้     6((4)-6-8) 
  Module of Production Technology of Wood Furniture    
        แนวคิดกระบวนการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ไมเ้คร่ืองเรือน การเขียนแบบและการประมาณราคา      
เพื่อการผลิตเคร่ืองเรือน การเรียนรู้การใช้เคร่ืองจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ไมแ้ละความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองจักร  
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
                   Idea of production technology of wood furniture desire; drawing and cost estimation for furniture 
production; study on the use of machine for wood furniture production and the safe use of machinery; laboratories related 
to the lecture topics 
 
927-401  สัมมนำ         1(0-2-1) 
  Seminar 
  การสัมมนาและอภิปรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและทันสมยัเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ จากวารสารหรือบทความทางวิชาการโดยใช้แหล่งขอ้มูลงานวิจัย  เพ่ือน าไปสู่การท า
โครงงาน และสหกิจศึกษา 
  Seminar and discussion of current interesting and modern topics in science and rubber technology or 
science and wood technology from journal or academic articles via literature sources leading to student project and 
cooperative education 
 
927-402  ชุดวชิำกำรจดักำรอุตสำหกรรมยำง                    6((4)-6-8) 
  Module of Rubber Industrial Management 
         การวางแผนและควบคุมการผลิต หลักการจัดการอุตสาหกรรม การประยุกต์ความรู้ด้านสถิติใน             
การวางแผนและวเิคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรม การค านวณตน้ทุนและลดตน้ทุนใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้การท างาน
ร่วมกบัหุ่นยนต์ การจดัการอุตสาหกรรมยาง การจดัการความปลอดภยัการจดัการส่ิงแวดลอ้มกรณีศึกษาปัญหาในแง่มุม
ต่างๆ ของอุตสาหกรรม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
        Planning and production control; principles of industrial management; applying statistical knowledge 
in planning and analyze problems in the industry; cost calculation and cost reduction to be able to compete in the market; 
working with robots, modern rubber industry management, safety management, environmental management, case studies 
of various aspects of industry; laboratories related to the lecture topics 



927-403  ชุดวชิำผู้ประกอบกำรยำง                    6((4)-6-8) 
  Module of Rubber Entrepreneur 
         เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ลกัษณะของธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต กลยทุธ์ การแข่งขนัทาง
การตลาด ตลาดยางและไมย้างพารา กฎหมายและระบบความปลอดภยัจริยธรรมบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น      
การสร้างผูป้ระกอบการ แบบจ าลองธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจ และน าเสนอธุรกิจ ผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกและการแก้ไข กรณีศึกษา และนวตักรรมของการด าเนินธุรกิจทั้ งในกรณีศึกษา
ความส าเร็จและความลม้เหลวของการจดัการธุรกิจ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
                    Electronic commerce technology; electronic commerce model; marketing strategy; rubber and 
rubberwood marketing; electronic commerce laws, electronic security and ethics; rubber entrepreneur tools business 
model canvas (BMC); business plan making; creation of business; and business presentation; national and international 
economic impacts and solution; case study and innovation of businesses; laboratories related to the lecture topics  
 
927-404  กำรวเิครำะห์ยำงด้วยเคร่ืองมือ      3((2)-3-4) 
  Instrumental Analysis of Rubber 
  การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันและโครงสร้างของยางด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรเมทรีและนิวเคลียร์      
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี    การวเิคราะห์สมบติัเชิงความร้อนดว้ยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี 
เทอร์โมกราวิเมทรี และไดนามิกแมกคานิคอลเทอร์มอลแอนนาไลซีส การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานและผลึกด้วย            
การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ และการวิเคราะห์ลกัษณะสัณฐานวิทยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีบรรยาย  
  Functional group and structure analysis by infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance 
spectroscopy; thermal properties by differential scanning calorimetry, thermal gravimetric and dynamic mechanical 
thermal analysis; amorphous and crystallinity analysis by X-ray diffraction; and morphological analysis by electron 
microscopy; laboratories related to the lecture topics  
   
927-405  วสัดุนำโนคอมโพสิต      3((3)-0-6) 
  Nanocomposite Materials 
  นิยามและชนิดของวสัดุคอมพอสิต โครงสร้างและสมบติัของวสัดุคอมพอสิต การจ าแนกประเภทของ
สารเสริมแรงชนิดต่าง ๆ และเมทริกซ์ สารเสริมแรงชนิดนาโนและการกระจายตวัในเมทริกซ์ การยึดติดระหว่างสาร
เสริมแรงชนิดนาโนกบัเมทริกซ์ การตรวจคุณลกัษณะ สมบติัเชิงกล และการใชง้านของวสัดุนาโนคอมพอสิต 
  Definition and types of composite materials; structure and properties of composite materials; 
classification of reinforcements and matrices; nanoscale reinforcing agents and its dispersion in matrices; interfacial 
adhesion between nan reinforcing agents and matrices; characterizations; mechanical properties and applications of nano-
composite materials 
 
927-406  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยยีำง     3((3)-0-6) 
  Progress in Rubber Technology 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียางและผลิตภัณฑ์ การวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับยางและเทคโนโลยียาง               
การสงัเคราะห์ การแปรรูปยางโดยอาศยัเทคนิคต่าง ๆ การรีไซเคิลยางและการใชย้างเป็นวสัดุในงานก่อสร้าง 



  Progress in rubber and its product; research in rubber and rubber technology; synthesis and processing 
techniques; recycle of rubber and use of rubber in construction  
 
927-407  เทคโนโลยพีลำสตกิ       3((3)-0-6) 
  Plastic Technology  
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลาสติกและการใชง้าน สารเติมแต่งส าหรับพลาสติก การทดสอบสมบติัเชิงกล
ของพลาสติก กระบวนการแปรรูปพลาสติก การอดัเบา้ การเบา้แบบถ่ายโอน การอดัรีด การฉีด การเป่าฟิลม์การข้ึนรูปดว้ย
ความร้อน การลามิเนต และกระบวนการแปรรูปอ่ืน ๆ พลาสติกยอ่ยสลายไดแ้ละการใชง้าน 
  Principles of plastic knowledge and its application; additives for plastic; mechanical testing of plastic; 
plastic processing, compression molding, compression transfer molding, extrusion, injection, blow film, thermoforming, 
laminating and other processes; biodegradable plastic and its applications 
 
927- 408  พอลเิมอร์เบลนด์และอลัลอยด์     3((3)-0-6) 
  Polymer Blends and Alloys  
  หลกัการพ้ืนฐานของพอลิเมอร์เบลนด์ การเตรียมและการเขา้กันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ ชนิดของ       
พอลิเมอร์เบลนด์ การวิเคราะห์พอลิเมอร์เบลนด์ สมบติัของพอลิเมอร์เบลนด์และอลัลอยด์ พอลิเมอร์เบลนด์และอลัลอยด์      
ในเชิงพาณิชย ์อนาคตการใชป้ระโยชน์ของพอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด์ 
  Fundamental of polymer blends; preparation and compatibilization of polymer blends; types of 
polymer blends; characterization of polymer blends; propertiesof polymer blends and alloys; commercial polymer blends 
and alloys; future perspectives in polymer blends and alloys 
 
927-409  กำรออกแบบแม่พมิพ์และหัวดำย     3((3)-0-6) 
  Mold and Die Design 
  หลกัพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของแม่พิมพ์และหัวดาย การออกแบบแม่พิมพ์และหัวดาย การเลือกวสัดุ 
กระบวนการข้ึนรูปแม่พิมพ์และหัวดาย การหล่อการเตรียมผิว การเคลือบและการชุบแข็ง แม่พิมพ์และหัวดายส าหรับ
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมยาง 
  Fundamental engineering of mold and die; mold and die design; material selection; process of mold 
and die forming, casting, treating of surface, coating and hardening; mold and die for processing in rubber industry 
 
927-410  หัวข้อพเิศษด้ำนอุตสำหกรรมยำงและผลติภัณฑ์    1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Rubber Science and Technology 
  หัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์โดยอาจเป็นวิชาบรรยายและ /หรือ
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Interesting topics in the field of rubber science and technology being either lecture or / and laboratories 
related to the lecture topics 
 
 
 



927-411    วสัดุเทอร์โมพลำสตกิอลิำสโตเมอร์     3((3)-0-6)          
  Thermoplastic Elastomer Materials 
 ความหมาย ประเภท และสมบติัของวสัดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ สไตรีนเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 
ไอโอนอเมอริกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ วสัดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอลิอีเทอร์เอสเทอร์ 
และพอลิเอไมด ์
  Definition; types and properties of thermoplastic elastomer materials; styrene thermoplastic 
elastomers; ionomeric thermoplastic elastomers; thermoplastic elastomer materials from polyolefin, polyether ester and 
polyamide 
 
927-440    โครงงำนนักศึกษำส ำหรับอุตสำหกรรมยำง    4(0-12-0) 
  Student Project for Rubber Industry 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 927-342 ฝึกงำน 
  นักศึกษาด าเนินการท าโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง หรือวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีไม ้ตามขอ้เสนอโครงงานภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา นักศึกษาตอ้งส่งรายงาน
โครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
  Student performs the project related to rubber science and technology or wood science and technology 
and based on the research proposal under supervision of advisor; report submission and presentation 
 
927-441  สหกจิศึกษำ       6(0-36-0) 
  Cooperative Education 
  เง่ือนไข : เป็นนักศึกษำช้ันปีที่ 4 มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 6 ภำคกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 2.00 และต้องผ่ำนกำร
อบรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนสหกจิศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 ช่ัวโมง กำรฝึกปฏิบัตเิชิงบูรณำกำรกบักำรท ำงำน 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 927-325 เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือนเป็น
พนักงานจริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเช่นเดียวกบับุคลากรของหน่วยงานนั้น 
  Working in industrial factory, state enterprise or government office presumably as an employee for 
one semester under the supervision of the university facilities; co-evaluation by the personnel of the organization; work-
integrated learning  
 
927-460  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยไีม้     2((2)-0-4) 
  Progression in Wood Technology 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีไมเ้ป็น
องคป์ระกอบเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพเน้ือไม ้การพฒันากาวในอุตสาหกรรมไม ้การพฒันาระบบการอบไม ้
  Progression of wood industrial technology and its products; developments of new products based on 
wood as a raw material; wood preservation and modification techniques; developments of adhesive in wood industry; 
developments of wood drying 
 



927-462  โครงงำนส ำหรับนักศึกษำเทคโนโลยไีม้     6(0-18-0) 
  Student Project for Wood Technology 
  การท าโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม ้
ขอ้เสนอโครงงานภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา การส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
  Project related to rubber science and technology or wood science and technology; the research 
proposal under supervision of advisor; report submission and presentation 
  
927-463   ชุดวชิำกำรพฒันำผลติภัณฑ์ไม้     6((4)-6-8) 
  Module of Wood Product Development 
  การพฒันาความรู้ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การออกแบบและผลิตผลิตภณัฑไ์ม ้คุณสมบติัไมท่ี้เหมาะสมใน
การท าเคร่ืองดนตรี การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากไม ้การวิจยัและพฒันาบรรจุภณัฑ์ไม้ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี
บรรยาย 
  Development from local wisdom through wood products and design wood properties; that are suitable 
for musical instrument making; the wood musical instrument making; research and development on wood packaging; 
laboratories related to the lecture topics 
 
934-207    พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์       3((3)-0-6) 
           Electronic Commerce 
          ความหมายของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ลกัษณะของ
ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต กลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด กฎหมายเก่ียวกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภยั
จริยธรรมบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาและนวตักรรมของการด าเนินธุรกิจ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
         Definitions of electronic commerce; electronic commerce technology; electronic commerce model; 
marketing strategy; electronic commerce laws, electronic security and ethics, case studies and innovation for businesses; 
work-integrated learning; laboratories related to the lecture topics 
 
934-300   ระบบสนับสนุนกำรตดัสินใจ            3((3)-0-6) 
   Decision Support Systems  
  หลักการทางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการการตัดสินใจ ลักษณะของ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ แบบจ าลองและการ
วิเคราะห์ การจดัการขอ้มูล การจดัการแบบจ าลอง การจดัการส่ือประสานกบัผูใ้ช ้การประยุกต์ทางระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ เคร่ืองมือช่วยการวเิคราะห์ การแสดงผลลพัธ์ กรณีศึกษา 
  Principles of decision support system (DSS); types and processes of DSS; information for decision 
support; components and system architecture of DSS; modeling and analysis; data management; model management; user 
interface management; DSS applications; analysis tools; data visualized; case study 
 
 
 



934-361  ปัญญำประดษิฐ์       3((3)-0-6) 
  Artificial Intelligence 
  ความรู้เบ้ืองต้น เก่ียวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาเชิงการค้นหา การแสดง 
ความรู้และการอนุมานความรู้ การเรียนรู้ โครงข่ายประสาทเทียมเบ้ืองตน้ ตรรกะคลุมเครือเบ้ืองตน้ ภาษาโปรแกรมท่ีใชง้าน
ดา้นปัญญาประดิษฐ ์
  Basic knowledge of artificial intelligence; problem solving by searching; knowledge representation 
and inference; learning; introduction to neural networks; introduction to fuzzy logic; programming language for artificial 
intelligence 
 
934-362  โปรแกรมประยุกต์และอนิเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง        2((1)-3-2) 
  Application Software and Internet of Things 
  ความส าคัญองค์ประกอบและการประยุกต์ใช้โปรแกรมในอุตสาหกรรมยางพารา การประยุกต์ใช้
โปรแกรมเพ่ือสนบัสนุนระบบการตดัสินใจในโรงงาน หลกัการของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การพฒันาโปรแกรมประยกุต์
เบ้ืองตน้อุตสาหกรรมยางพารา ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Significance, components, and application of software in rubber industry; application of  software for 
decision support system in factory; principles of the internet of things, development of basic applied software for the 
rubber industry; laboratories related to the lecture topics 
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