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รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

     

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

 ภาษาไทย:  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา 

 ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Science Program in Rubber Industry Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย        ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา) 

 ช่ือยอ่ (ไทย) : วท.บ. เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา 

ภาษาองักฤษ    ช่ือเต็ม (องักฤษ) :  Bachelor of  Science (Rubber Industry Technology) 

 ช่ือยอ่ (องักฤษ) :  B.Sc. (Rubber Industry Technology) 

3. วชิาเอก 

1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 

2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง  136 หน่วยกิต 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้ 136 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ใชภ้าษาไทยเป็นหลกั และภาษาองักฤษไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา 
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5.3 การรับนักศึกษา 

รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
 อุตสาหกรรมยางพารา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 ได้ รับค วามเ ห็นชอบจากสภาวิทยา เขต   ใน ค ราวประชุมค ร้ั ง ท่ี  12(2/2559) เมื่ อว ัน ท่ี   
 28 กุมภาพนัธ ์2559 

 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 373(3/2559) เมื่อวนัท่ี  
 2 เมษายน 2559 

 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตร คุณภาพและมาตรฐาน   
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

 1) ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไม ้ 
 2) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการ นกัวิจยั  
 3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงานอุตสาหกรร มไม ้ และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพในการผลิต ฝ่ายผลิตสินค้า  

ฝ่ายจดัการวสัดุ ฝ่ายตรวจสอบและประกนัคุณภาพ และฝ่ายฝึกอบรม 

 4) อาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 9.1 วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 

ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ 

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3 8097 00159 74 1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสุวลกัษณ์  วิสุนทร 

 

 

Ph.D.Eng. 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 

(Bio-product) 

เคมีฟิสิกส์ 

เคม ี

University of Montpellier II, 

France. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2549 

 

2543 

2539 

2. 3 8004 00100 18 2 อาจารย ์ นางสาววรรณรัตน ์

พนัธุว์ิริยรัตน์ 

Ph.D. 

 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Chemistry and Physico - 

Chemistry of  Polymer 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ 

เคม ี

Universite du Maine, France 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 

 

2555 

 

2552 

 

2549 

3. 3 9207 00021 53 8 อาจารย ์ นายณรงค ์ 
เช่ืองชยะพนัธุ ์

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2550 

2546 
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  9.2 วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้ 
 

ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ 

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3 9007 00060 92 4 

 

อาจารย ์ นายบญัญติั  เฉิดฉ้ิม Ph.D. 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Wood Biology and Wood 

Technology 

ฟิสิกส์ 

ศึกษาศาสตร์: ฟิสิกส์ 

Georg - August University of 

Göttingen,Germany  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2553 

 

2546 

2540 

2. 3 8003 00126 29 5 

 

อาจารย ์ นางวิศนีย ์ ยิง่ประเสริฐ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ 

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
วสัดุ 

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
วสัดุ 

วนผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2557 

 

2547 

 

2541 

3. 3 8001 01471 08 1 อาจารย ์ นายมานพ  ธรสินธุ ์

 

วท.ม. 
อส.บ. 

 

วนผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลยศิีลปอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

วิทยาเขตพระนครเหนือ 

2548 

2541 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ณ หน่วยงาน / สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็นล าดับต้นๆ ของโลก แต่ยงัต้องอิงอยู่กับ       
ราคาวตัถุดิบ เมื่อราคายางหรือไมย้างพาราตกต ่าก่อใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจตามมา จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้นการบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เป็นส่ิงจ  าเป็น             รวมถึง
การประยุกตว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมยางท่ีเหมาะสม เพื่อผสมผสานกบัจุดแข็งใน
สังคมไทย ความสามารถในการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราจึงเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือให้
บุคลากรในชาติมีความเท่าทนัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยาง การพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในดา้นน้ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีบุคลากรท่ีมีองคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราท่ีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศทั้ งภาครัฐบาลและเอกชน ดังนั้นการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารามุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิตมีความเขม้แข็งทางดา้นวิชาการ ทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 
เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ รวมทั้งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการ
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตวั โดยในปัจจุบนัการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสังคมเมืองขยายตวัมากข้ึน กระแสวตัถุนิยมไดส่้งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ท าให้ประชาชนมีความตอ้งการส่ิงของเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน ดว้ย
เหตุดงักล่าวท าใหภ้าคอุตสาหกรรมไทยขยายตวัโดยการผลิตสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
อุตสาหกรรมเก่ียวกบัยางและผลิตภณัฑ์ และอุตสาหกรรมเก่ียวกบัไมแ้ละผลิตภณัฑเ์ป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมี
การขยายตวัเพ่ิมข้ึนมาก ดงันั้นในการวางแผนหลกัสูตรจึงมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นยางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นไมใ้นระดบัทอ้งถ่ินและประเทศในอนาคต โดยเน้ือหาหลกัสูตร
มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมท่ี้จ  าเป็นต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราและประกอบวิชาชีพต่อไป 
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11.3  กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกวตัถุดิบ
ส าหรับอุตสาหกรรมยางและไมย้างพาราท่ีส าคญัของโลก เช่นกลุ่มวตัถุดิบยางแผน่ดิบ น ้ ายางขน้ ยางสงัเคราะห์ 
รวมทั้งผลิตภณัฑท์างดา้นไม ้เช่น แผ่นช้ินไมอ้ดั แผ่นใยไมอ้ดั เคร่ืองเรือนฯลฯ รวมถึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ทางดา้นยางและไมย้างพาราขนาดใหญ่จ านวนมาก จากการรวมกลุ่มของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะมีการโยกยา้ยแรงงาน การศึกษา การเงิน และทางวฒันธรรม สงัคมจะเกิดการเปล่ียนแปลง
เป็นอย่างมาก ดงันั้น การผลิตบณัฑิตให้มีความรู้และความช านาญทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางดา้น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา และผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษมีโอกาสเดินทางไปท างานยงั
กลุ่มประเทศเหล่าน้ี หรือเป็นนกัวิจยัแห่งภูมิภาค จึงมีความส าคญัในสถานการณ์ปัจจุบนั บณัฑิตท่ีจบออกไปจะ
ไดน้ าความรู้ทางวิชาการท่ีถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ของโลกไปพฒันาสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยูใ่นโลกน้ี
อยา่งมีความสุขและมีคุณค่า และสมดุลกบัธรรมชาติ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศยัความรู้ทางวิชาการ
ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสมดุล ระหว่างความรู้พ้ืนบา้นและวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 และ ข้อ 11.3 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ  
        สถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

หลกัสูตรจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบัภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวฒันธรรม        
โดยมีการวิจยัเป็นฐาน ให้สอดคลอ้งตามสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม วฒันธรรม โดยสร้าง
บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
และดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม ้มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่าง  ๆ ซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการบุคลากรของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสามารถสร้างกิจการจากองคค์วามรู้ในหลกัสูตร     โดย
การปรับปรุงรายวิชาในหลกัสูตร เน้นการประยุกต์ใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้โดยสอดแทรกหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหน้กัศึกษาด าเนินตาม          พระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ท่ีว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์
ส่วนตวัเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรัพย ์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถา้ท่าน
ทรงธรรมะแห่งอาชีพไวใ้หบ้ริสุทธ์ิ” 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และผลิตงานวิจัย  

ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราซ่ึงสอดคลอ้ง
กับพนัธกิจในการสร้างความเป็นผูน้  าทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยเน้นองค์ความรู้
ทางดา้นอุตสาหกรรมยางและไม ้ ซ่ึงตอบสนองต่อศกัยภาพพ้ืนฐานของภาคใต ้และระดบัประเทศ ทางดา้น
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ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การพฒันาหลกัสูตรจึงเน้น
การสร้างบณัฑิต บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงองคค์วามรู้
ทั้งดา้นทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา โดย
ใชอ้งคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมไ้ด ้มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา และคน้ควา้องคค์วามรู้ใหม่ เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศัน์สากล 

 

13. ความสัมพนัธ์ กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

จ านวน 22 รายวิชา ไดแ้ก่ 

1) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ จ  านวน 5 รายวิชา คือ  

 936-001 ทกัษะการส่ือสาร                       3(3-0-6) 
   Communication Skills 

 936-002 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ                3(3-0-6) 
    English Listening - Speaking 

 936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ           3(3-0-6) 
  English Reading-Writing 

 936-004 ภาษาองักฤษวิชาการ        3(3-0-6) 
   Academic English 

 936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน              3(3-0-6) 
 English in the Workplace 

 

2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ จ  านวน 4 รายวิชา คือ 

 925-001 ทกัษะชีวิต 3(3-0-6)  

   Life Skills 

 925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
   Law in Daily Life 

 925-003 เอเชียศึกษา                           3(3-0-6)   
  Asian Study 

 925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
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3)  สาขาวิชาการจัดการท่องเ ท่ียวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

จ านวน 2 รายวิชา คือ 

 935-xxx พลศึกษา 1(x-y-z) 
 935-xxx พลศึกษา 1(x-y-z) 
 

4) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจ านวน 
4 รายวิชา 

  934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั       3(3-0-6) 
    Mathematics and Statistics in Daily Life 

  934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 

   Computer and Information Technology 

   934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

   Principles of Mathematics 

 934-018 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)            
    Statistics for Science 

 

 5) สาขาวิชาเคมีประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวน 4 รายวิชา คือ 

 937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
  Principles of Chemistry 

 937-022  ปฏิบติัการหลกัเคม ี 1(0-3-0) 
  Principles of Chemistry Laboratory 

 937-013   เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
  Organic Chemistry 

 937-014   ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory 

 

6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

จ านวน 3 รายวิชา คือ 

   921-013 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

   Physics 

 922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
        Principles of Industrial Management 
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 924-321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Industrial Safety Management 

  

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

จ านวน 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 

 927-220 เคมีพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
    Polymer Chemistry 

 927-324 เคมียาง  3(3-0-6) 
    Rubber Chemistry  

 

13.3 การบริหารจดัการ 

1) แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียน
การสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวิชา 

2) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกบัคณะ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล  

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน  

ในทุกรายวิชา เพ่ือประสานดา้นเน้ือหาสาระรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  
4) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการประจ า

คณะ ท าหน้าท่ีในการประสานงานการจดัการรายวิชาระหว่างหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง
รายวิชาของคณะ และรายวิชาท่ีจดัการสอนโดยคณะอ่ืน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม ้

มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกดา้นการรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม 
และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การท่ีเปล่ียนแปลงได ้

1.2 ความส าคญั 

ประเทศไทยสามารถผลิตยางไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของโลกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยในปี พ.ศ. 2557 
ประเทศไทยสามารถผลิตยางไดถึ้งประมาณ 4.3 ลา้นตนั (สถาบนัวิจัยยาง, 2559) แต่ในสภาวะปัจจุบนัผลผลิต
ยางของประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกส่งออกขายต่างประเทศในรูปยางดิบ ในรูปแบบยางแผ่นรมควนั ยางแผ่นผึ่ง
แห้ง ยางแท่ง และน ้ ายางขน้ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกยางถึง 3.77 ลา้นตนัมูลค่า 193,749.21 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีการใชย้างในประเทศเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ยางมีเพียงร้อยละ12.3 เท่านั้น แต่มีมูลค่าสูงถึง 261,045.79 

ลา้นบาท (สถาบนัวิจยัยาง, 2559) ดงันั้นการพฒันาการผลิตผลิตภณัฑย์างในประเทศ โดยการใชฐ้านดา้นการ
วิจยัและพฒันามีความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนในการเพ่ิมมูลค่ายางพาราใหก้บัประเทศ นอกจากน้ีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลใหก้ารน าเขา้และการส่งออกยางพาราของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ เป็นไป
อย่างเสรีมากข้ึน ดงันั้นการผลิตยางดิบเพ่ือการส่งออกนั้นอาจจะไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศท่ีมีตน้ทุนการ
ผลิตต ่ากว่าได ้จึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมการผลิตผลิตภณัฑย์างและเพ่ิมปริมาณการใชย้างในประเทศ ปัญหา
ขาดการพฒันาเทคโนโลยีตั้งแต่การผลิตในอุตสาหกรรมตน้น ้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน ้ า และเทคโนโลยี
สนับสนุนอ่ืน ๆ รวมถึงขาดการพฒันาบุคลากรด้านยางพารา เพื่อยกระดบัความสามารถของอุตสาหกรรม
ยางพาราไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างย ัง่ยืนโดยเน้นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการวิจัย ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสอดรับ
กบัการพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 

อุตสาหกรรมไมเ้ป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศปีละนับแสนลา้นบาท โดยในปี 
พ.ศ. 2557 ประเทศไทยส่งออกไมแ้ละเคร่ืองเรือนมีมูลค่ารวม 3 ,329.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 
2.91 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (ส านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) โดยมีตลาดหลกั คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน 
และสหราชอาณาจกัร และมีแนวโน้มขยายตลาดไปยงั ออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศแถบตะวนัออกกลางและ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ปัจจุบนัการผลิตไมแ้ละเคร่ืองเรือนร้อยละ 80 เป็นการรับจา้งผลิตในแบบท่ี
ลูกค้าก  าหนด และส่งออกในรูปของวัตถุดิบ ส่งผลให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมเข้าสู่ประเทศ 
อุตสาหกรรมไมใ้นปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบไมเ้น้ือแข็ง และไมท่ี้มีคุณภาพ ขาดแคลน
แรงงานฝีมือท่ีมีความสามารถในการวิจยั พฒันาและออกแบบผลิตภณัฑปั์จจุบนัอุตสาหกรรมไมข้องไทยมีการ
ขยายตวัจ  านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้แผน่ช้ินไมอ้ดั แผน่ใยไมอ้ดั ของเล่นไม ้เคร่ืองเรือน ถ่านและ
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ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น ๆ มีผูค้า้และผูผ้ลิตไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มท้ัว่ประเทศไทย กว่า 1หม่ืนราย มีเกษตรกรปลูกสวนป่า
เพื่อเศรษฐกิจมากกว่า 5 หมื่นราย แรงงานในอุตสาหกรรมไมป้ระมาณ 8 แสนคน นอกจากไมย้างพาราไมส้กั ไม้
โตเร็วชนิดต่าง ๆ จากสวนป่า ไมก้ฤษณา ไมไ้ผ ่และ เศษเหลือจากภาคเกษตรท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการแลว้ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมย้งัมีวตัถุดิบทางเลือกท่ีน่าสนใจ คือ ชีวมวลจากปาลม์น ้ ามนั 
เศษเหลือท้ิงจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมผลิตน ้ ามนัปาลม์ ประกอบดว้ยทางใบ ทะลายปาลม์เปล่า 
เส้นใยเปลือกปาลม์ และล าตน้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีการน าไปใชป้ระโยชน์นอ้ยมาก ดว้ยปริมาณ และสมบติัของชีว
มวลจากปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงมีศกัยภาพเพียงพอต่อการน าไปพฒันาเพ่ือป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมไม ้ และสนับสนุน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไมใ้นอนาคต รวมไปถึงการพฒันาดา้นพลงังานทดแทน เช่น ไบโอเอทานอล
เป็นต้น จึงจ  าเป็นต้องมีการสร้างบัณฑิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมไ้ป
ประยุกต์ใชใ้นกระบวนการแปรรูปไม ้การศึกษาและพฒันา กระบวนการ เคร่ืองมือ ในการแปรรูป อดัน ้ ายา
รั ก ษ า เ น้ื อ ไ ม้  อ บ ไ ม้  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ไ ด้   
การปรับปรุงสมบติัของไม ้การสกดัสารท่ีเป็นองคป์ระกอบของเน้ือไมไ้ปใชป้ระโยชน์ การศึกษาและพฒันาการ
ปรับปรุงสมบติัความทนทานต่อศตัรูท าลายไม ้ความคงขนาด สมบติัทางกายภาพและเชิงกลของเน้ือไม ้ดว้ยวิธี
ทางเคมี สารสกัดจากธรรมชาติ ความร้อนและกรรมวิธีอ่ืนๆ การศึกษาและพฒันาวตัถุดิบ กรรมวิธีในการ
ปรับปรุงสมบติัทางกายภาพและสมบติัเชิงกลของแผน่ไมป้ระกอบ รวมถึงวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้ง (กาว และ สารเติม
แต่ง) และการพฒันาแผ่นไมป้ระกอบชนิดใหม่ รวมไปถึงพลงังานงานทดแทนท่ีไดจ้ากการศึกษาและพฒันา 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล ถ่าน ไบโอเอทานอล ไบโอแก๊ส การศึกษาวัสดุ  

ลิกโนเซลลูโลสชนิดใหม่ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตพลงังานทดแทนท่ีสามารถผลิตไดจ้ากไม ้รวมทั้งองค์ความรู้ 

ท่ีจ  าเป็นในการออกแบบผลิตภณัฑ์ไม ้ เป็นตน้เพราะฉะนั้นการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา วิชาเอกวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม ้ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีน้ีเนน้การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกบัเทคโนโลย ีเพื่อให้เกิดการใชว้ตัถุดิบไมเ้ศรษฐกิจจากภาคเกษตรไดอ้ยา่งคุม้ค่า ย ัง่ยืน และ
ต่อเน่ืองไปยงัการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงแตกต่างจากหลกัสูตรดา้นไมอ่ื้น ๆ ท่ีเปิดสอนในประเทศไทย  

ผลลพัธ์จากการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา วิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้สามารถผลิตบณัทิตท่ีมีองคค์วามรู้
ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมยางพารา มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึก
รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.3  วตัถุประสงค์  
 ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมท่ี้มี
คุณลกัษณะต่อไปน้ี 

1)  มีความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางและไม ้

2)  มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นกระบวนการ Active learning 

3)  มีความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการท างานและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงได ้

4) มีเจตคติท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

   คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลัก สูต ร ต า ม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. ประชุมผู ้รับผิดชอบหลักสูตรคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

3. ติดตามความกา้วหน้าขององค์ความรู้
ในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวงัของสังคมต่อผู ้
ประกอบวิชาชีพ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1. รายงานการประเมินหลกัสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 

3. ประชุมสมัมนา 

4. รายวิชาในหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียน
ก ารสอนให้ เ ป็น  Active 

Learning 

1. เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบActive Learning 

 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การเรียนการสอนแบบActive 

Learning 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

1. เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูส้อนจาก 
Best Practiceการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียนในแผนการจดัท า
รายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

5. พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

5. จ านวนรายวิชาท่ีก  าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

6. จ านวนรายวิชาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียน 

7. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. ปรับปรุงวิธีการวดัและการ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวิธีการ
วดัและประเมินผล 

2. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการวิเคราะห์
ขอ้สอบในทุกรายวิชา 

 

3. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมินแต่
ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะในการวดั
และประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 

5. เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

6. จ านวนรายวิชาท่ีใชว้ิธีการวดั
และประเมินผลตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 

7. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบการวดัและประเมินผล 

5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ ทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศรวมทั้งทกัษะ
การปฏิบติัทางวิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ดา้น 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้ก  าหนดต่าง ๆ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                   ว่า
ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในชั้นปีท่ี 3 หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  

1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 วิชาภาคทฤษฎี เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 วิชาภาคปฏิบติั เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 

 ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่า 

2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ                       
ขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3)  ผ่ านการคัดเ ลือกตามเกณฑ์การคัดเ ลือกภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิ ธีพิ เศษของ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 

2) ความรู้พ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์ค่อนขา้งต ่า 

3) ความรู้พ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ค่อนขา้งต ่า 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) กิจกรรมท่ีเนน้ให้นกัศึกษาไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษ เช่น ในบางรายวิชาอาจให้มีการอ่านบทความ
ทางวิชาการท่ีเป็นภาษาองักฤษ หรือการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ จดังาน English Day เพื่อพบปะ
พูดคุยกนัระหว่างนกัศึกษาและอาจารยใ์นหลกัสูตร 
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2) จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต ่า 
เช่น อาจมีชมรมทางดา้นวิชาการท่ีเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ในชมรม และพฒันาความรู้ ความสามารถใหดี้ข้ึน 

3) จดัการสอนเสริมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปีท่ี 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปีท่ี 3 - - 120 120 120 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา     721,200       1,442,400  2,163,600  2,884,800  2,884,800  

ค่าลงทะเบียน   3,598,800       7,197,600    10,796,400  14,395,200  14,395,200  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   1,800,000       1,944,000       2,099,500      2,267,500    2,448,900  

รวมรายรับ   6,120,000     10,584,000  15,059,500  19,547,500  19,728,900  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (บาท) 
 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร    1,800,000     1,944,000     2,099,500     2,267,500     2,448,900  

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)      883,000     1,603,000     2,323,000     3,043,000     3,043,000  

3. ทุนการศึกษา             -                -                -                -                -    

4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั      536,600       709,400       884,500     1,062,100     1,098,380  

รวม (ก)    3,219,600     4,256,400     5,307,000     6,372,600     6,590,280  

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์    1,000,000       100,000       100,000       100,000       100,000  

รวม (ข)    1,000,000       100,000       100,000       100,000       100,000  

รวม (ก) + (ข)    4,219,600     4,356,400     5,407,000     6,472,600     6,690,280  

จ านวนนกัศึกษา            120            240            360            480            480  

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา       35,200        18,200        15,000        13,500        13,900  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

 แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2.9 การจดัการเรียนการสอน 

หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยแต่ละรายวิชาจดักระบวนการเรียนรู้
แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชัว่โมงบรรยาย และตอ้งมีรายวิชาในหลกัสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก โดยทุกรายวิชาใชภ้าษาองักฤษร่วมในการจดัการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 ของรายวิชา   
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    

วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 136 หน่วยกติ 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้    136 หน่วยกติ 

 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30     หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาภาษา 12     หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 12     หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6     หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                            93  หน่วยกติ  
1) กลุ่มวิชาแกน                              31  หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาชีพ                              62  หน่วยกิต 

 - วิชาชีพบงัคบั                 50  หน่วยกิต 

 - วิชาชีพเลือก                    12    หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                        จ านวนไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกติ 

ง.  ฝึกงานและโครงงาน/สหกจิศึกษา                                 7    หน่วยกติ 

       นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดงัน้ี 

       แผนการศึกษาท่ี 1 

 1) ฝึกงาน 1  หน่วยกิต 

    2) โครงงาน 6 หน่วยกิต 

     หรือ 

     แผนการศึกษาท่ี 2 

 1) เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1  หน่วยกิต 

 2) สหกิจศึกษา 6    หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวชิา 

 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกติ  
  1) กลุ่มวิชาภาษา  12    หน่วยกิต 

       - วิชาบงัคบั  

 936-001 ทกัษะการส่ือสาร                        3(3-0-6)  
    Communication Skills 

 936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ                3(3-0-6)  
    English Listening - Speaking 

 936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ           3(3-0-6)  
    English Reading-Writing   

  - วิชาเลือก 

  และเลือกเรียนจากวิชาภาษาต่อไปน้ี    จ  านวน  3  หน่วยกิต 

 936-004 ภาษาองักฤษวิชาการ         3(3-0-6)  
    Academic English 

 936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน               3(3-0-6)  
    English in the Workplace 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  12   หน่วยกิต  
       - วิชาบงัคบั 

 925-001 ทกัษะชีวิต   3(3-0-6) 
    Life Skills  

 925-004 สุขภาวะกายและจิต   3(2-2-5) 
    Healthy Body and Mind 

 927-001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1   1(0-0-3) 
    Co-Curricular Activities I 

 935-xxx   พลศึกษา   1(x-y-z) 

 935-xxx   พลศึกษา   1(x-y-z)\ 

       - วิชาเลือก 

       และเลือกเรียนจากกวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ต่อไปน้ี จ  านวน  3  หน่วยกิต 

 925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั   3(3-0-6) 
    Law in Daily Life   

 925-003 เอเชียศึกษา                             3(3-0-6)   
    Asian Study 
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  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                6    หน่วยกิต  
 934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั         3(3-0-6) 
    Mathematics and Statistics in Daily Life 

 934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 
    Computer and Information Technology  

 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                             93 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวชิาแกน  31 หน่วยกติ 

 921-013 ฟิสิกส์   3(3-0-6) 
    Physics 

 921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน   2(1-3-2) 

    Basic Engineering Drawing 

 922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

         Principles of Industrial Management  

 924-321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

    Industrial Safety Management  

 922-300 การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 

    Quality Control 

 927-101 สมัมนา   1(0-2-1) 

    Seminar 

 932-071 หลกัชีววิทยา   2(2-0-4) 
    Principles of Biology  

 932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา   1(0-3-0) 
    Principles of Biology Laboratory     

 934-011 หลกัคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
    Principles of Mathematics 

 934-018 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์   3(3-0-6)                                       

    Statistics for Science 

 937-021   หลกัเคมี   2(2-0-4) 
    Principles of Chemistry  

 937-022   ปฏิบติัการหลกัเคมี   1(0-3-0) 
    Principles of Chemistry Laboratory 
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 937-013   เคมีอินทรีย ์   3(3-0-6) 
    Organic Chemistry 

 937-014   ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์   1(0-3-0) 
    Organic Chemistry Laboratory 

  

  2) กลุ่มวชิาชีพ                          62 หน่วยกติ 

  - วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง   
  - วชิาชีพบังคบั                50 หน่วยกติ 

 927-220 เคมีพอลิเมอร์   3(3-0-6) 
    Polymer Chemistry 

 927-221  ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอร์   1(0-3-0) 
    Polymer Chemistry 

 927-222 เทคโนโลยอิีมลัชนั   2(2-0-4) 
    Emulsion Technology  

 927-223 ยางสงัเคราะห์   2(2-0-4) 
    Synthetic Rubber 

 927-224 ยางธรรมชาติ   2(2-0-4) 
    Natural Rubber 

 927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง 1   2(2-0-4) 
    Additives for Rubber I  

 927-226 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2   2(2-0-4) 
    Additives for Rubber II 

 927-227 กระบวนการแปรรูปยาง 1    3(3-0-6) 
    Rubber Processing I 

 927-228 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1   2(0-6-0)  
    Rubber Processing Laboratory I 

 927-229 ฟิสิกส์ของยาง   3(3-0-6) 
    Rubber Physics 

 927-230 เทคโนโลยนี ้ ายาง 1   2(2-0-4) 
    Latex Technology I 

 927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2   2(2-0-4) 
    Rubber Processing II 
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 927-321 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 2   2(0-6-0) 
    Rubber Processing Laboratory II 

 927-322 เทคโนโลยนี ้ ายาง    2(2-0-4) 
    Latex Technology II 

 927-323 ปฏิบติัการเทคโนโลยนี ้ ายาง     1(0-3-0) 
    Latex Technology Laboratory  

 927-324 เคมยีาง   3(3-0-6) 
    Rubber Chemistry  

 927-326  การทดสอบยางทางกายภาพ   3(3-0-6) 
    Physical Testing of Rubber 

 927-327 ปฏิบติัการทดสอบยางทางกายภาพ   1(0-3-0) 
    Physical Testing of Rubber Laboratory 

 927-328 เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์าง   3(3-0-6) 
    Rubber Product Technology  

 927-329 วสัดุคอมโพสิต   3(3-0-6) 
    Composite Materials 

 927-420 การออกสูตรยาง   3(2-3-4) 
    Rubber Formulation 

 927-421 ปฏิบติัการการออกสูตรยาง   1(0-3-0) 
    Rubber Formulation Laboratory 

 927-422  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์   2(2-0-4) 
    Thermoplastic Elastomers  

  

  - วชิาชีพเลือก เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกติ 

  1) วชิาชีพเลือกทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกติ    
 927-330 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีาง   2(2-0-4) 
    Progress in Rubber Technology 

 927-331 การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์   3(3-0-6) 
    Instrumental Analysis of Polymer 

 927-332   เทคโนโลยพีลาสติก   2(2-0-4) 
    Plastic Technology  

 927-333   การออกแบบผลิตภณัฑย์าง   3(3-0-6) 
    Rubber and Product Design 
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 927-334 กาวและการยดึติด    3(2-3-4) 
    Adhesive and Adhesion 

 927-335  พอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด ์   2(2-0-4) 
    Polymer Blend and Alloys 

 927-336 การเส่ือมสภาพและเสถียรภาพของพอลิเมอร์   2(2-0-4)  
    Polymer Degradation and Stabilization 

 927-337    การออกแบบแม่พิมพแ์ละหวัดาย   2(2-0-4)  
    Mould and Die Design 

 927-338   สมบติัเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร์   2(2-0-4)  
    Rheological Properties of Polymer 

 927-339    การดดัแปรทางเคมีของโมเลกุลยาง   2(2-0-4)  
    Chemical Modification of Rubber Molecules 

 927-340 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง   3(3-0-6) 
    Machines for Rubber Industry 

 927-341 หวัขอ้พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง   1-3(x-y-z) 
    Special Topics in Rubber Science and Technology 

 

  2) วชิาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า   3        หน่วยกติ    
 922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจดัการตน้ทุน   3(3-0-6) 
    Engineering Economics and Cost Management 

 923-313 เทคโนโลยสีะอาด   3(3-0-6) 
    Cleaner Technology  
 923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม   3(3-0-6)    
    Industrial Environmental Management  

 927-201 การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมยาง   3(3-0-6) 
    Maintenance Management for Rubber Industry 
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  - วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้ 

  - วชิาชีพบังคบั                                                        จ านวน  50 หน่วยกติ         
 927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมเ้บ้ืองตน้   2(2-0-4) 
    Introduction to Wood Science and Technology 

 927-261 เคมีไม ้   3(2-3-4) 
    Wood Chemistry 

 927-262 กายวิภาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้   3(2-3-4) 
    Wood Anatomy and Structure  

 927-263 สมบติัทางกายภาพของไม ้   3(2-3-4)  
    Physical Properties of Wood 

 927-264 สมบติัเชิงกลและวิศวกรรมโครงสร้างของไม ้   3(2-3-4) 
    Wood Mechanical Properties and Structural Engineering 

 927-265 กระบวนการท าไมแ้ละแปรรูปเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
    Wood Logging and Primary Processing 

 927-266 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษาเน้ือไม ้   3(2-3-4) 
    Deterioration and Preservation of Wood    

 927-360 เคร่ืองจกัรกลงานไม ้   3(2-3-4) 
    Woodworking Machining 

 927-334 กาวและการยดึติด   3(2-3-4) 
    Wood Adhesives and Adhesion 

 927-361 เทคโนโลยกีารอบและตกแต่งผวิหนา้ไม ้   3(2-3-4) 
    Wood Drying and Wood Finishing Technology    

 927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคา เคร่ืองเรือนไม ้   3(2-3-4) 
    Drawing and Cost Estimation of Wood Furniture 

 927-363 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานจากไม ้   3(3-0-6)  
    Energy Conversion Technology from Wood  

 927-364 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ   3(3-0-6) 
    Pulp and Paper Technology 

 927-365 เทคโนโลยแีผน่ไมป้ระกอบ   3(2-3-4) 
    Wood Based Panel Technology 

 927-366 ปฏิบติัการเทคโนโลยแีผน่ไมป้ระกอบ   1(0-3-0) 
    Wood Based Panel Technology Laboratory 
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 927-367 การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์   2(2-0-4) 

    Research and Development of Product  

 927-368 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม ้   3(2-3-4) 

    Design and Manufacturing of Wood Furniture 

 927-460 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้   3(3-0-6) 
    Progress in Wood Technology 

 

  -  วชิาชีพเลือก      เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า         12         หน่วยกติ    
  1) กลุ่มวชิาชีพเลือกทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 927-369 ไมอ้ดัและไมป้ระกบั   3(2-3-4) 
    Plywood and Laminated Wood 

 927-370 การผลิตและสมบติัแผน่ช้ินไมอ้ดั   3(2-3-4)  
    Manufacture and Properties of Particleboard   

 927-371 การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมไม ้   3(3-0-6) 
    Maintenance Management for Wood Industry 

 927-372 เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้   3(3-0-6) 
    Wood Modification Technology 

 927-373 การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้   3(3-0-6) 
    Wood Industry Business Management 

 927-374 การคา้สินคา้ไมร้ะหว่างประเทศ   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 

 927-380 เทคนิคการวิเคราะห์ไม ้   3(3-0-6)  
    Wood Analysis Techniques  
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 927-381 การใชป้ระโยชน์ไมท้างวิศวกรรมโครงสร้าง   3(2-3-4) 
    Application of Wood Structural Engineering 

 927-382 เทคโนโลยกีารตกแต่งและเคลือบผวิหนา้ไม ้   3(2-3-4)  
    Wood Finishing and Coating Technology 

 927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม ้   3(2-3-4) 
    Woodworking Tools Production 

 927-384 หวัขอ้พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้         1-3(x-y-z) 

    Special Topics in Science and Wood Technology         

 

  2) กลุ่มวชิาชีพเลือกทางการจดัการและธุรกจิ   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ  
 926-151  หลกัการตลาด   3(3-0-6) 
    Principles of Marketing  

 926-262 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง   3(3-0-6) 
    Small and Medium Enterprises Management  

  

  3) วชิาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกติ                 
 922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจดัการตน้ทุน   3(3-0-6) 
    Engineering Economics and Cost Management 

 923-313 เทคโนโลยสีะอาด   3(3-0-6) 
    Cleaner Technology 

 923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม   3(3-0-6)    
    Industrial Environmental Management  

   

 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                            จ านวนไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกติ 

  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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 ง. ฝึกงาน สหกจิศึกษา หรือโครงงาน                                     จ านวน    7   หน่วยกติ   
  แผนการศึกษาท่ี 1 

 927-342 ฝึกงาน   1(0-0-6) 

    Apprenticeship 

 927-440 โครงงาน   6(0-18-0) 

    Student Project  

 หรือ 

แผนการศึกษาท่ี 2 

 927-325      เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

    Pre-Cooperative Education 

 927-441 สหกิจศึกษา   6(0-36-0)

    Cooperative Education 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสูตรและหน่วยกติ 

 ความหมายของรหัสประจ าวชิา 

  รหัสประจ าวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก โดยมี
เคร่ืองหมายขีดคัน่ (-)อยูร่ะหว่างตวัเลขทั้งสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหสัประจ าวิชา ดงัน้ี 

 เลขรหัส 3 ตวัแรก   

921  หมายถึง  รายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม                       
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

927  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และ 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

932  หมายถึง   รายวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      การเกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง  
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

934  หมายถึง  รายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์และสารสนเทศ                       
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

925, 926,  หมายถึง  รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 

935, 936  

  937  หมายถึง  รายวิชาของสาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 เลขรหัสตวัที่ 4    

เลข 0 หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปและรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 

  เลข 1-4  หมายถึง  ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 

 เลขรหัสตวัที่ 5   รายวิชาชีพรหสั  927 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  เลข 0   หมายถึง  วิชาดา้นการจดัการอุตสาหกรรม 

  เลข 1 - 5 หมายถึง  วิชาในวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 

  เลข 6 - 9  หมายถึง  วิชาในวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

 เลขรหัสตวัที่ 6   หมายถึง  ล าดบัท่ีของรายวิชา 

 ความหมายของจ านวนหน่วยกติ 

  เลขตวัท่ี 1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 

  เลขตวัท่ี 2  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงภาคทฤษฎีต่อสปัดาห์ 

  เลขตวัท่ี 3  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงภาคปฏิบติัต่อสปัดาห์ 

  เลขตวัท่ี 4  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 
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 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบดงัน้ี 

1. รายวชิาบังคบัเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้

1.2 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ  จะตอ้งเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะตอ้งไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากว่า D หรือ ไดส้ญัลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ  ก็ได ้อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะตอ้งเป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา B ดว้ย 

3. รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง  ๆจะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นคร้ังแรก โดยตอ้งไดรั้บการประเมินผลดว้ย การท่ี
รายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนั
ของรายวิชา B โดยอตัโนมติั และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดย
สลบัช่ือกนั 
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แสดงแผนการศึกษา  

วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 

 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
923-071 หลกัชีววิทยา 2(2-0-4) 
923-072 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1(0-3-0) 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

936-002 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคม ี 1(0-3-0) 
925-xxx วิชาเลือกมนุษยแ์ละสงัคมศาสตร์ 3(x-y-z) 

935-xxx พลศึกษา 1(x-y-z) 
 รวม 19(x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
921-013 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

925-001 ทกัษะชีวิต 3(3-0-6) 
921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2(1-3-2) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 

936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 

 รวม 21(18-8-37) 
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ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-220  เคมีพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
927-221  ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอร์  1(0-3-0) 
927-222  เทคโนโลยอิีมลัชนั 2(2-0-4) 
927-223  ยางสงัเคราะห์  2(2-0-4) 
927-224  ยางธรรมชาติ  2(2-0-4) 

927-225  สารเคมีส าหรับยาง 1  2(2-0-4) 
934-011  หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
936-xxx  วิชาเลือกทางภาษา 3(x-y-z) 

  รวม 18(x-y-z) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-226  สารเคมีส าหรับยาง 2  2(2-0-4) 
927-227  กระบวนการแปรรูปยาง 1  3(3-0-6) 
927-228  ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1 2(0-6-0) 
927-229  ฟิสิกส์ของยาง  3(3-0-6) 
927-230  เทคโนโลยนี ้ ายาง 1  2(2-0-4) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

935-xxx  พลศึกษา 1(0-3-0) 
92x-xxx  วิชาเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม 3(x-y-z) 

  รวม 19(x-y-z) 
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ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-320  กระบวนการแปรรูปยาง 2 2(2-0-4) 
927-321  ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 2 2(0-6-0) 
927-322  เทคโนโลยนี ้ ายาง 2 2(2-0-4) 
927-323  ปฏิบติัการเทคโนโลยนี ้ ายาง   1(0-3-0) 
927-324  เคมียาง   3(3-0-6) 
927-325  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

927-001  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1(0-0-3) 

927-xxx  วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 

  รวม 18(x-y-z) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-326  การทดสอบยางทางกายภาพ 3(3-0-6) 
927-327  ปฏิบติัการการทดสอบยางทางกายภาพ 1(0-3-0) 
927-328  เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์าง  3(3-0-6) 
922-300  การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
927-329  วสัดุคอมโพสิต 3(3-0-6) 
934-018  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
922-102  หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  รวม 19(x-y-z) 

 

ภาคฤดูร้อน   

927-342  ฝึกงาน   1(0-0-6) 

  รวม 1(0-0-6) 
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ช้ันปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-420  การออกสูตรยาง  3(3-0-6) 
927-421  ปฏิบติัการการออกสูตรยาง 1(0-3-0) 
927-422  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  2(2-0-4) 
924-321  การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
927-101  สมัมนา 1(0-2-1) 
927-xxx  วิชาชีพเลือก  3(x-y-z) 

927-xxx  วิชาชีพเลือก  3(x-y-z) 

  รวม 16(x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-440  โครงงาน 6(0-18-0) 
  รวม 6(0-18-0) 

หรือ   

927-441  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
  รวม 6(0-36-0) 
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วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้ 

 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
923-071 หลกัชีววิทยา 2(2-0-4) 
923-072 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1(0-3-0) 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

936-002 การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคม ี 1(0-3-0) 
925-xxx วิชาเลือกมนุษยแ์ละสงัคมศาสตร์ 3(x-y-z) 

935-xxx พลศึกษา 1(x-y-z) 
 รวม 19(x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
921-013 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

925-001 ทกัษะชีวิต 3(3-0-6) 
921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2(1-3-2) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 

936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 

 รวม 21(18-8-37) 
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ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมเ้บ้ืองตน้ 2(2-0-4) 
927-261 เคมีไม ้ 3(2-3-4) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
927-262 กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้ 3(2-3-4) 
936-xxx วิชาเลือกทางภาษา 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 
 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-263 สมบติัทางกายภาพของไม ้ 3(2-3-4) 
927-264 สมบติัเชิงกลและวิศวกรรมโครงสร้างของไม ้ 3(2-3-4) 
927-265 กระบวนการท าไมแ้ละแปรรูปเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
927-266 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษาเน้ือไม ้ 3(2-3-4) 
934-018 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
935-xxx พลศึกษา 1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 
 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-360 เคร่ืองจกัรกลงานไม ้ 3(2-3-4) 
927-334 กาวและการยดึติด 3(2-3-4) 
927-361 เทคโนโลยกีารอบและตกแต่งผวิหนา้ไม ้ 3(2-3-4) 
924-321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคาเคร่ืองเรือนไม ้ 3(2-3-4) 
927-363 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานจากไม ้ 3(3-0-6) 

927-364 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ   3(3-0-6) 

 รวม 21(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
922-300 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

927-366 เทคโนโลยแีผน่ไมป้ระกอบ 3(3-0-6) 
927-366 ปฏิบติัการเทคโนโลยแีผน่ไมป้ระกอบ 1(0-3-0) 
927-367 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(2-0-4) 
927-368 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม ้ 3(2-3-4) 
927-101 สมัมนา 1(0-2-1) 
927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
927-001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร1 1(0-0-3) 

927-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 

ภาคฤดูร้อน   

927-342 ฝึกงาน 1(0-0-6) 
 รวม 1(0-0-6) 
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ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-460 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้ 3(3-0-6) 

926-xxx วิชาชีพเลือกทางการจดัการและธุรกิจ 3(x-y-z) 

92x-xxx วิชาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม 3(x-y-z) 

927-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 12(x-y-z) 
หรือ   

927-440 โครงงาน 6(0-18-0) 
 รวม 6(0-18-0) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
927-461 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้ 3(3-0-6) 

926-xxx วิชาชีพเลือกทางการจดัการและธุรกิจ 3(x-y-z) 

92x-xxx วิชาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม 3(x-y-z) 

927-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 12(x-y-z) 
หรือ   

927-441 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 

หรือ   

927-440 โครงงาน 6(0-18-0) 
 รวม 6(0-18-0) 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวชิา 

921-013 ฟิสิกส์   3(3-0-6) 

 Physics    

 เวกเตอร์และสเกลาร์ แรงและการเคล่ือนท่ี พลงังานของงาน การเคล่ือนท่ีใน 1 และ 2 มิติ โมเมนต ์
วตัถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าแม่เหลก็ แม่เหลก็ไฟฟ้า แสง เสียงและ
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า นิวเคลียร์  

 Vector and scalar; forces and motion; work energy; motion in 1 and 2 dimensions; moment; rigid 

body; fluid mechanic; heat and thermodynamic; electricity magnetism electromagnetic; light; sound and 

electromagnetic wave; nuclear 

 

921-201 เขียนแบบวศิวกรรมพ้ืนฐาน  2(1-3-2) 

  Basic Engineering Drawing 

  ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใชเ้ทคนิคการเขียนตวัอกัษรและตวัเลข 
การเขียนแบบ 3 มิติ ทฤษฎีการฉายภาพออโทกราฟิก ของจุดเส้นและพ้ืนท่ีภาพตดัและแบบแผนในการเขียน
แบบ การเขียนแบบทางเคร่ืองกล พร้อมการประยกุตใ์ชก้ารใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ 

 The significance of drawing, instruments and their uses; freehand lettering and numerical 

drawings; 3 dimensional drawings; theory of orthographic projections of points; lines and planes; sectioned 

views and convention of drawings; mechanical drawings; the application of  computer software in engineering 

drawing 

 

922-102 หลกัการจดัการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Principles of Industrial Management 

 หลกัการพ้ืนฐานของการจดัการ การเลือกท าเลท่ีตั้ งโรงงาน การออกแบบโรงงาน การศึกษา 

การท างาน หลกัการวางแผนและการควบคุมงานผลิตและบริการ การพยากรณ์อุปสงค์ ก  าหนดการเชิงเส้น       
ปัญหาการขนส่ง การวางแผนโดยอาศยัข่ายงาน การควบคุมสินคา้คงคลงั 

 Basic fundamental of management; choosing location; plant design; work study; production and 

service planning and controlling; demand forecasting; linear programming; transportation problem; planning 

by network; inventory control 
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922-300 การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 

  Quality Control 

  ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการควบคุมคุณภาพ การบริหารการควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ       แผนภูมิ
ควบคุม วิศวกรรมความน่าเช่ือถือส าหรับการผลิต แผนการชกัส่ิงตวัอยา่ง เสน้โคง้โอซี                แผนการชกัส่ิง
ตัวอย่างเชิงเด่ียว แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงคู่ แผนการชักส่ิงตวัอย่างหลายเชิง มาตรฐาน    แผนการชกัส่ิง
ตวัอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวมเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพ    7 อย่าง และ
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ   

 History evolution and importance of quality control; quality control management; industrial 

product standards; statistic related to the quality control; quality 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 

 

922-305 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการต้นทุน 3(3-0-6) 
 Engineering Economics and Cost Management   

 ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคท่ีเก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรม โครงสร้างและ  

การวิเคราะห์ตน้ทุนในอุตสาหกรรม ค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา การเส่ือมราคา การประเมินโครงการ
และวิเคราะห์การทดแทน ความเส่ียงและความไม่แน่นอน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั การประเมินภาษี 

เงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบัแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจดัการตน้ทุน 

 Knowledge about macro and micro economics which 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 

 

923-313 เทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) 

 Cleaner Technology     

 ความหมายและหลกัการของเทคโนโลยสีะอาดและการใชป้ระโยชน์ วิธีการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด
ทั้งกระบวนการตรวจประเมินเบ้ืองตน้และตรวจละเอียด ตวัแปรท่ีตอ้งพิจารณา (ของแข็ง ก๊าซ และของเหลว) 
ผงักระบวนการ เทคโนโลยท่ีีใชง้าน การตรวจสอบ การวิเคราะห์และการดุลของมวลสารและพลงังานในระบบ
การผลิต/ด าเนินงาน วตัถุดิบ และของเสีย การเปล่ียนรูปผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ความรู้
สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง ด้านพิษวิทยาและความปลอดภัย การตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์
พลงังาน  การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ การออกแบบทางเศรษฐนิเวศ บทบาทและความส าคญัของ
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เทคโนโลยสีะอาดในการจดัการมลพิษ และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการเทคโนโลยสีะอาดจากกรณีศึกษา 
หลกัคิดของการผลิต และการบริโภคท่ีย ัง่ยนื  

  Definition of cleaner technology and implementation; method to use cleaner technology both 

preliminary and detail audits, factors to consider (solid, gas, and liquid), process flow, commonly available 

technology, inspection, analysis and mass and energy balance in the process, raw materials, waste, product 

change, economic analysis; several supported knowledge, toxicology and safety, environmental quality 

monitoring, energy conservation, life cycle assessment, eco-design; roles and benefit of cleaner technology for 

pollution/ environmental management; cleaner technology assignment from case study; sustainable production 

and consumption principles 

 

923-441  การจดัการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
Industrial Environmental Management 

ระบบอุตสาหกรรม หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม เคร่ืองมือท่ีใชง้านในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม การป้องกนัมลพิษ การบ าบดั การก าจดั การน ากลบัมาใชใ้หม่ การใชร้ะบบบริหาร
จัดการทางส่ิงแวดล้อม และเคร่ืองมือทางสังคมเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เทคโนโลยีเพ่ือ 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 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 การจดัการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Safety Management  

ความส าคญัของความปลอดภยัในอุตสาหกรรม อุบติัเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ    
การจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลิต ความปลอดภยัเชิงระบบ การป้องกนัอคัคีภยั ความปลอดภยัใน
การท างานกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล ไฟฟ้า สารเคมีและวตัถุอนัตราย มลภาวะในอุตสาหกรรมและผลต่อ
มนุษย ์การน าความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและวิศวกรรมมนุษยม์าใชเ้พื่อความปลอดภยั การส่ือสารเพื่อ             ความ
ปลอดภยั  การส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน การจดัการเหตุฉุกเฉินในอุบติัภยัขนาดใหญ่หรืออุบติัภยั
รุนแรง นโยบายและระบบการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั มาตรฐานและกฎหมายดา้นความปลอดภยั 
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 Importance of industrial safety, accidents; investigate and accident causes analysis, safety 

management in process, safety system, fire prevention, safety in machine; machine tool; electric; chemical and 

hazardous material, pollution in industry and its effects 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. 

 

925-001    ทักษะชีวติ  3(3-0-6)  

  Life Skills  

  ทักษะชีวิตท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าว ัน ทักษะการคิด วิกฤตและภาวะการเป็นผู ้น า  
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสังคม จรรยาบรรณมนุษย ์แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญัต่อ
มนุษย ์ทฤษฎีหลกัเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองและกฎหมายการปกครอง การมีจิตสาธารณะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม      

  Skills for everyday living; critical thinking and leadership; relationship between man and society; 

ethics, philosophy and religion as part of the human experience; theories of sufficient economy; political and 

governance law; public mind and environmental conservation 

 

925-002    กฎหมายในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6)  

  Law in Daily Life  

  ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของกฎหมาย ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีสบญัญติั กฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชชี้วิตประจ าวนัเพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายในระดบัพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตอยา่งปกติสุข
ไดใ้นสงัคม 

  Definition and significance of law; different types of law and their features; fundamentals of 

constitution; civil and commercial law; criminal law; procedural law; public law for healthy living in society 

 

925-003   เอเชียศึกษา                       3(3-0-6) 

  Asian Study   

  ประวติัความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง และความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศทั้งทางดา้นการคา้และการทูต โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การรวมกลุ่มและความขดัแยง้ในภูมิภาค  
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  The history of countries in Asia; landscape; geography; culture; economy; society; politics and 

international relationship both in commercial and diplomatic aspects; international cooperation projects; unity 

and conflict in the region 

 

925-004    สุขภาวะกายและจติ      3(2-2-5) 

  Healthy Body and Mind   

  สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์  

  Holistic health; physical and mental health care; personality development; enhancement of 

emotional quotient and aesthetic appreciation 

 

926-151 หลกัการตลาด        3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

 ความหมาย ความส าคญั หน้าท่ีและกระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทางการจดัการการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจยัทาง
การตลาด และสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

 Definitions, significance; roles; and marketing processes; marketing management philosophies; 

marketing combinations; target market; consumers’ behavior; marketing information technology system; 
research on marketing; marketing environment 

 

926-262 การจดัการธุรกจิขนาดย่อมและขนาดกลาง     3(3-0-6) 

 Small and Medium Enterprises Management 

ลกัษณะและประเภทของธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง การน าหลกัและทฤษฎีการจดัการปรับใช้
กบัธุรกิจ นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง กรณีศึกษาความส าเร็จและความ
ลม้เหลวของการจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา  ผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจระดบัประเทศและระดบัโลก 

Characteristics and types of small and medium businesses; principles and theories applied to 

business management; government policies to promote small and medium businesses; case study of successful 

and failure small and medium business; problem and solution for small and medium businesses; national and 

international economic impacts to small and medium-sized businesses  
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927-001  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1(0-0-3) 

  Co-Curricular Activities I   

  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สงัคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชา และหรือระหว่าง
สาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  Activities integrating body of knowledge emphasizing activities for the benefits of society and 

mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public mind; team working within and/or across 

disciplines  under the supervision of advisors 

 

927-101 สัมมนา   1(0-2-1) 

Seminar 

  การสมัมนาและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง หรือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีม ้เพื่อน าไปสู่การฝึกงาน การท าโครงงาน และ สหกิจศึกษา 

   Seminar and discussion in interesting topics of rubber science and technology or wood science 

and wood technology leading to job training; student project and cooperative education 

 

927-201 การจดัการซ่อมบ ารุงของอตุสาหกรรมยาง  3(3-0-6) 

  Maintenance Management of Rubber Industry 

  แนวคิดและหลกัการซ่อมบ ารุงการ ประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมยาง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั งาน
ซ่อมแซม สาเหตุการเสียหายของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีการใช้
ในอุตสาหกรรมยาง การก าหนดทางเลือกและมาตรการของการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม การวางแผนและ
ควบคุมงานซ่อมบ 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 
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927-220 เคมพีอลเิมอร์  3(3-0-6) 

 Polymer Chemistry 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั:  
พอลิเมอร์แบบขั้น แบบลูกโซ่ แบบไอออนิก และโคออร์ดิเนชนั ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ กระบวนการ
เตรียมพอลิเมอร์แบบบลัก ์แบบสารละลาย แบบแขวนลอย และแบบอิมลัชนั การตรวจลกัษณะ สมบติัทางเคมี
และโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ การตรวจลกัษณะทางกายภาพของพอลิเมอร์ เช่น น ้ าหนกัโมเลกุล น ้ าหนกั
โมเลกุลเฉล่ีย และสมบติัทางกายภาพอ่ืน ๆ 

 Introduction to polymer; chemical structure of polymers; polymerization: step, chain, ionic and 

coordination polymerization; copolymer polymerization; polymerization process; bulk, solution, suspension 

and emulsion polymerization; characterization of chemical properties and molecular structure; characterization 

of physical properties; molecular weight, molecular weight distribution and other physical properties 

 

927-221 ปฏิบัตกิารเคมพีอลเิมอร์  1(0-3-0) 

 Polymer Chemistry Laboratory  

 ปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เช่น พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น และแบบลูกโซ่ วิธีการเตรียม 

พอลิเมอร์แบบบลักส์ารละลาย แขวนลอย และอิมลัชนั การทดสอบคุณลกัษณะเบ้ืองตน้  
 Laboratory of polymer synthesis such as step and chain polymerization; polymerization process: 

bulk, solution, suspension and emulsion polymerization; preliminary characterization test 

 

927-222 เทคโนโลยอีมิลัชัน  2(2-0-4) 

 Emulsion Technology 

 น ้ ายางสังเคราะห์ อิมลัชันและเทคนิคของอิมลัชัน ความเสถียรของอิมลัชัน ความสมดุลของ
ไฮโดรโฟบิกไลโอฟิลิก อิมลัชันส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากการจุ่ม ฟองยาง สี กาว และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

 Synthetic lattices; emulsion and emulsion techniques, emulsion stability, hydrophobic lyophillic 

balances (HLB), latices and emulsion for dipping, foam, paint, adhesive and other industries  

 

927-223 ยางสังเคราะห์   2(2-0-4) 

  Synthetic Rubber 

  การสังเคราะห์ สมบติั และการใชง้านของยางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ยางยางสไตรีนบิวตาไดอีน   
ยางคลอโรพรีน ยางซิลิโคน ยางไนไตรล ์ยางบิวทาไดอีน ยางยูรีเทน ยางอีพีอาร์ ยางฟลูออโรคาร์บอนและ       
ยางบิวทิล  
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  Synthesis; properties and application of synthetic rubbers; styrene butadiene chloroprene, 

silicone, nitrile, butadiene, urethane, fluorocarbon and butyl rubber 

 

927-224  ยางธรรมชาต ิ   2(2-0-4) 

  Natural Rubber 

   การปลูกยาง พนัธุย์าง การจดัการสวนยาง การกรีดยาง การผลิตยางดิบ: น ้ ายางขน้ ยางแผน่รมควนั 
ยางแผน่ผึ่งแหง้ ยางเครฟ ยางแท่ง ยางแท่งความหนืดคงตวั และยางพิเศษ รวมทั้งยางชนิดอ่ืน ๆ  และการทดสอบ
สมบัติยางดิบตามมาตรฐานการผลิตยางแต่ละชนิด ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของยางธรรมชาติกบั   
สมบติัต่างๆ สมบติัทางกายภาพ กระบวนการแปรรูปยาง 

   Rubber plantation; rubber clones; rubber plantation management; tapping; raw materials 

production; concentrated latex, rubber smoked sheet, air dry sheet, crepe rubber, block rubber, controlled 

viscosity rubber and other types of rubber; testing and specification for various grades of raw natural rubber; 

Structure – properties relationship of natural rubber; physical properties, rubber processing 

 

927-225 สารเตมิแต่งส าหรับยาง 1       2(2-0-4) 

  Additives for Rubber I  

  สารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในยางเพื่อให้ยางมีสมบัติตามต้องการ เช่น สารเช่ือมโยงหรือ  

วลัคาไนซ์ สารตวัเร่งปฏิกิริยา สารกระตุน้ปฏิกิริยา สารตา้นอนุมูลอิสระ และสารช่วยการผลิต สารเติม สีและ
สารอ่ืน ๆ   

  Additives for rubber to provide the desired properties such as cross-linker or vulcanization agents, 

accelerators, activators, antioxidants and processing aids, fillers, colors and other rubber additives 

 

927-226 สารเตมิแต่งส าหรับยาง 2       2(2-0-4) 

  Additives for Rubber II 

  สารเติมแต่งชนิดใหม่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยาง หน้าท่ีและสมบติัของสาร ผลของสารเติมแต่งต่อ
สมบติัยางและการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมยาง  
  Novel rubber additives for rubber industry; functions and properties; effects of additives on 

properties of rubber and applications in rubber industries 

 

927-227  กระบวนการแปรรูปยาง 1   3(3-0-6) 

  Rubber Processing I 

  ประวติัอุตสาหกรรมยาง เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยาง หลกัการของกระบวนการแปรรูปยาง 
เคร่ืองผสมยางแบบสองลูกกล้ิง เคร่ืองผสมยางแบบปิด การผสมและกลไกการผสมยาง 
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  History of rubber industry; machines for rubber industry; principle of rubber processing, two roll 

mill and internal mixer; mechanism of mastication and mixing 

 

927-228 ปฏิบัตกิารกระบวนการแปรรูปยาง 1   2(0-6-0) 

  Rubber Processing Laboratory I  

  เรียนรู้ส่วนประกอบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยาง ฝึกการบดผสมยาง  

กบัสารเคมีดว้ยเคร่ืองบดสองลูกกล้ิง และเคร่ืองผสมยางแบบปิด การทดสอบสมบติัของยางดิบตามมาตรฐาน    
การผลิตยางแต่ละชนิด 

  Study assembly and maintenance of machines in rubber industry; practice in the mastication and 

mixing with two roll mill and internal mixer; property testing of various grades of raw natural rubber by 

following standards test methods 

 

927-229   ฟิสิกส์ของยาง   3(3-0-6) 

  Rubber Physics 

  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์สณัฐาน สมบติัทางความร้อน กระแสวิทยาเบ้ืองตน้ 
กลศาสตร์ของไหลและความยืดหยุ่นเชิงพลวตั ความยืดหยุ่นของยางสมบัติวิสโคอีลาสติก แบบจ าลอง  

วิสโคอีลาสติก และสมบติัเชิงกล 

  Physics of amorphous and crystalline polymers; thermal properties, elementary rheology of 

rubber; fluid mechanics and dynamical viscosity; rubberelasticity; viscoelastic properties; viscoelastic models 

and mechanical properties 

 

927-230  เทคโนโลยนี า้ยาง 1   2(2-0-4) 

  Latex Technology I 

  น ้ายางธรรมชาติ  ส่วนประกอบและสมบติัของน ้ ายางธรรมชาติ การเก็บรักษาน ้ ายาง ความเสถียร
ของน ้ ายาง การจดัการน ้ ายางและการจดัการในการผลิตน ้ ายางขน้  การทดสอบคุณภาพน ้ ายางสดและน ้ ายางขน้ 

  Natural rubber latex; composition and properties of natural rubber latex; latex preservation, 

colloidal stability of latex; latex management; and its management in processing of concentrated latex; testing 

of latex properties and concentrated latex 
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927-260 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้เบ้ืองต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Wood Science and Technology 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างไมแ้ละสมบติัของไม ้การแปรรูปไมเ้บ้ืองตน้ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมไม้และ     
ผลิตภณัฑไ์ม ้

 Fundamental of structure and properties of wood; wood primary processing, wood and wood 

product processing; wood and wood product utilization; overview of wood and wood product industry 

 

927-261 เคมขีองไม้ 3(2-3-4) 
 Chemistry of Wood 

 รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 937-013 เคมีอินทรีย ์

 โครงสร้างและสมบติัของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรก อนุพนัธุ์ของเซลลูโลส 
การกระจายขององคป์ระกอบเคมีในผนงัเซลลแ์ละเปลือกไม ้เยือ่ อิทธิพลของเคมีไมใ้นอุตสาหกรรม 

 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 

 

927-262 กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม้  3(2-3-4) 
 Wood Anatomy and Structure  

 พืชใหเ้น้ือไม ้การเจริญเติบโตของไมย้นืตน้ ลกัษณะโครงสร้างอยา่งหยาบของเน้ือไม ้  โครงสร้าง
อยา่งละเอียดของไมใ้บกวา้งและไมใ้บแคบ ความสมัพนัธข์องโครงสร้างเน้ือไมก้บัหนา้ท่ีในตน้ไม ้คุณภาพของ
เน้ือไม ้สมบติัทางกายภาพ และการใชป้ระโยชน์ส าหรับเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการเปรียบเทียบลกัษณะ
ทางกายภาพของเน้ือไมเ้ศรษฐกิจในประเทศไทย 

 Introduction to woody plant; tree growth; macroscopic structure of wood; microscopic structure 

of hardwood and softwood; how wood structure is related to its function in the tree; wood quality; physical 

properties; and its utilization as an industrial raw material; comparative anatomical characteristics of 

commercially important Thailand woods 

 

 

 

 

 

 

927-263 สมบัตทิางกายภาพของไม้ 3(2-3-4) 
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 Physical Properties of Wood 

 รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 927-262  กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้  

 ลกัษณะโครงสร้างของไม ้ความสมัพนัธข์องไมก้บัความช้ืน ความร้อน และไฟฟ้า ความหนาแน่น
และความถ่วงจ าเพาะของไม ้การพองตวัและหดตวัของไม ้การยอมให้ไหลผ่านของของไหล ความร้อน และ  

ไอน ้ า สมบติัทางไฟฟ้าและเสียงของไม ้  

 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; thermal and water vapor; 

electrical and acoustical properties of wood 

 

927-264 สมบัตเิชิงกลและวศิวกรรมโครงสร้างของไม้ 3(2-3-4) 
 Wood Mechanical Properties and Structural Engineering  

 สมบติัเชิงกลของไมแ้ละไมป้ระกอบ ความสมัพนัธข์องโครงสร้าง ลกัษะกายวิภาค สมบติักายภาพ
และสมบัติเชิงกลของไม ้การทดสอบสมบัติเชิงกลไมแ้ละไมป้ระกอบ และการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
ออกแบบโครงสร้างผลิตภณัฑไ์ม ้ 
 Mechanical properties of wood and wood composites; the relationship of structure; anatomy; 

physical properties and mechanical properties of wood; mechanical properties testing and their use in structural 

design applications 

 

927-265 กระบวนการท าไม้และแปรรูปเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
 Wood Logging and Primary Processing 

 เทคนิคการตดัโค่นและการแปรรูปไมใ้นแหล่งเพาะปลูก การผลิตช้ินไมส้ับ และการขนส่ง การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการจดัการไมส้วนป่า หลกัการท างานและการบ ารุงรักษาของเคร่ืองจกัรกลในงาน
ป่าไม ้  

 Wood cutting and sawing technique in the plantation; wood chip production and transportation 

economic analysis of plantation wood management; working process and maintenance of machine for 

plantation of wood 

 

 

 

 

 

 

927-266 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษาเน้ือไม้ 3(2-3-4)  
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 Deterioration and Preservation of Wood  

 ความส าคญัทางเศรษฐกิจของการเส่ือมสภาพของเน้ือไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ปัจจยัการเส่ือมสภาพ
ของไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้การเส่ือมสภาพของเน้ือไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มอ้นัเน่ืองมาจากเช้ือรา ปลวก และส่ิงมีชีวิต
อ่ืน ๆ  ความทนทานของไม ้ความยากง่ายในการป้องกนัเน้ือไม ้สารเคมีป้องกนัรักษาเน้ือไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้
กรรมวิธีการต่าง ๆ ท่ีท าใหไ้มแ้ละผลิตภณัฑไ์มมี้ความทนทานเพ่ิมข้ึน 

 Economic important aspects of wood and wood products deteriorations; factors of wood and 

wood products deteriorations; deterioration of wood and wood products by fungi, insects and other 

microorganisms; durability of wood; treatability of wood preservation; wood and wood products preservatives; 

various processes for improving durability of wood and wood products 

 

927-320  กระบวนการแปรรูปยาง 2   2(2-0-4) 

  Rubber Processing II 

  การข้ึนรูปยางแบบต่าง ๆ การรีดแผ่นยาง การอดัรีด การข้ึนรูปดว้ยเบา้ (การอดัเบา้ แบบก่ึงฉีด 
แบบฉีด) การท าสารละลายยาง การเคลือบวสัดุดว้ยสารละลายยาง การตกแต่งและบรรจุหีบห่อ ระบบวลัคาไนซ์
แบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในกระบวนการแปรรูปยาง 

  Rubber forming calendaring; extrusion; moulding (compression, transfer, injection); preparation 

of rubber solution; coating of materials by rubber solution; finishing and packaging; vulcanization systems and 

other technologies in rubber processing 

 

927-321   ปฏิบัตกิารกระบวนการแปรรูปยาง 2   2(2-0-4) 

  Rubber Processing Laboratory II 

  ปฏิบัติการการข้ึนรูปยางแบบต่าง ๆ  การรีดแผ่นยาง การอดัรีด การข้ึนรูปดว้ยเบ้า (การอดัเบา้  
แบบก่ึงฉีด แบบฉีด) การท าสารละลายยาง การเคลือบวสัดุดว้ยสารละลายยาง การตกแต่งและบรรจุหีบห่อ 
ระบบวลัคาไนซแ์บบต่าง ๆ  
  Laboratory of rubber forming;calendaring; extrusion; moulding (compression, transfer, injection); 

preparation of rubber solution; coating of materials by rubber solution; finishing and packaging; vulcanization 

systems 

 

927-322    เทคโนโลยนี า้ยาง 2   2(2-0-4) 
  Latex Technology II 

  สารเติมแต่งและการเตรียมสารเติมแต่งท่ีใช้ในน ้ ายาง การผสมสารเคมีลงในน ้ ายางและ 

การทดสอบน ้ ายางคอมพาวนด ์กระบวนการท าผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายางการจุ่ม การหล่อยาง ยางฟองน ้ า 
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  Additive and its preparation; compounding of additive in latex and testing of  latex compound; 

production process from latex; dipping; casting; latex foam 

 

927-323     ปฏิบัตกิารเทคโนโลยนี า้ยาง     1(0-3-0) 
  Latex Technology Laboratory 

  การทดสอบน ้ ายางและน ้ ายางขน้ ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณเน้ือยางแหง้ ปริมาณกรดไขมนั
ระเหยได ้ความเป็นด่าง ความเสถียรเชิงกล ความหนืด สารเติมแต่งและการเตรียมสารเติมแต่งท่ีใชใ้นน ้ ายาง การ
ผสมสารเคมีลงในน ้ ายางและการทดสอบน ้ ายางคอมพาวนด ์  กระบวนการท าผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายาง การจุ่ม การ
หล่อยาง ยางฟองน ้ า ฯลฯ 

  Testing of latex properties and concentrated latex;total solid content (TSC); dry rubber content 

(DRC); volatile fatty acid number (VFA); potassium hydroxide number (KOH); mechanical stability time 

(MST); viscosity; additive and its preparation; compounding of additive in latex and testing of latex compound; 

production process from latex dipping; casting; latex foam 

 

927-324 เคมยีาง   3(3-0-6) 

  Rubber Chemistry 

  โครงสร้างทางเคมีและสมบัติของยางธรรมชาติ อนุพนัธุ์ของยางธรรมชาติ ยางคลอริเนต ยาง
ไฮโดรคลอริเนต ยางไซไคล ์ยางกร๊าฟต์แบบโคพอลิเมอร์ยางอิพอกซิไดซ์ ปฏิกิริยาการวลัคาไนซ์ดว้ยระบบ
ก ามะถนัและตวัเร่ง การวลัคาไนซด์ว้ยสารเปอร์ออกไซด ์ความหนาแน่นการเช่ือมขวางของโมเลกุลในยาง การ
ทดสอบยางดว้ยวิธีทางเคมี 
  Chemical structure and properties of natural rubber; natural rubber derivatives; chlorinated; 

hydrochlorinated; cyclized; graft copolymer; epoxidized rubber; vulcanization reaction of sulphur and 

accelerator system; peroxide vulcanization; crosslink density in rubber molecule; chemical testing in rubber  

 

927-325 เตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  1(1-0-2) 
 Pre-Cooperative Education 

 เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีศึกษา 

 Preparing for practical training and working in industrial factory; state enterprise or official office 

that related to the field of study  
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927-326 การทดสอบยางทางกายภาพ   3(3-0-6) 
  Physical Testing of Rubber 

  การทดสอบยางวลัคาไนซ ์ความหนาแน่น ความแข็ง ความตา้นทานต่อแรงดึงความสามารถในการ
ยืดขาด ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความต้านทานต่อการอดัเซ็ต กระเด้งตัว การขัดถู ความยืดงอ ความ
ตา้นทานต่อโอโซน การทดสอบการบวมตวัสมบติัการซึมผา่นของก๊าซ และสมบติัทางไฟฟ้า 

  Testing of rubber vulcanizates; density; hardness; tensile strength; elongation at break; tear 

strength; compression set; resilience; abrasion; flexibility; ozone resistance; swelling test; gas permeability and 

electrical properties 

 

927-327  ปฏิบัตกิารการทดสอบยางทางกายภาพ   1(0-3-0) 
  Physical Testing of Rubber Laboratory  

  ปฏิบติัการทดสอบยางวลัคาไนซ ์ความหนาแน่น ความแข็ง ความตา้นทานต่อแรงดึง ความสามารถ
ในการยืดขาด ความตา้นทานต่อการฉีกขาด การจดัตวัจากแรงอดั การกระเดง้ตวั การขดัถู ความยืดงอ ความ
ตา้นทานต่อโอโซน การทดสอบการบวมตวัสมบติัการซึมผา่นของก๊าซ และสมบติัทางไฟฟ้า 

  Laboratory of testing of rubber vulcanizates; density; hardness; tensile strength; elongation at 

break; tear strength; compression set; resilience; abrasion; flexibility; ozone resistance; swelling test gas 

permeability and electrical properties 

 

927-328 เทคโนโลยผีลติภัณฑ์ยาง   3(3-0-6) 

  Rubber Product Technology 

  การเลือกชนิดของยางและสารเติมแต่งให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ เทคโนโลยกีารผลิตผลิตภณัฑ์ยาง 
ยางลอ้รถ ยางรัดของ รองเทา้ สายพาน ยางท่อ ปัญหาและการจดัการการผลิตผลิตภณัฑย์าง 

  Selection of rubber and additive for rubber product; processing technology of rubber product; tire; 

rubber band; shoes; belt; hose; problems and its management in rubber product processing  

 

927-329 วสัดุคอมพอสิต (โพสิต)  3(3-0-6) 
 Composite Materials 

 นิยามและชนิดของวสัดุคอมพอสิต โครงสร้างและสมบติัของวสัดุคอมพอสิต การจ าแนกประเภท
ของสารเสริมแรงชนิดต่าง ๆ  และเมทริกซ์ สารเสริมแรงชนิดนาโนและการกระจายตวัในเมทริกซ์ การยึดติด
ระหว่างสารเสริมแรงชนิดนาโนกบัเมทริกซ ์การตรวจคุณลกัษณะ สมบติัเชิงกล และการใชง้านของวสัดุนาโน
คอมพอสิต 
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 Definition and types of composite materails; structure and properties of composite materials; 

classification of reinforcements and matrices; nanoscale reinforcements and dispersion of nanoreinforcements 

in matrices; interfacial adhesion between nanoreinforcements and matrices; characterizations; mechanical 

properties and applications of nano-composite materials 

 

927-330 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีาง   3(3-0-6) 
  Progress in Rubber Technology 

  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีางและผลิตภณัฑ ์การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางและเทคโนโลยยีาง การ
สงัเคราะห์ 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  

 

927-331 การวเิคราะห์พอลเิมอร์โดยอุปกรณ์   3(3-0-6) 

  Instrumental Analysis of Polymer 

  การวิเคราะห์หาน ้ าหนกัโมเลกุลดว้ยเทคนิคการวดัสมบติัคอลลิเกตีฟ การวิเคราะห์หมู่ฟังกช์นัและ
โครงสร้างของพอลิเมอร์ดว้ยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซส์เปกโทรเมทรีและอินฟราเรดสเปกโทรเมท
รี การวิเคราะห์สมบติัเชิงความร้อนดว้ยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนน่ิงแคลอริเมทรีและเทอร์โม กราวิเมทรี 
การวิเคราะห์สมบติัทางกลดว้ยเทคนิคไดนามิกแมกคานิคอลเทอร์มอลแอนนาไลซีส การวิเคราะห์โครงสร้าง
สัณฐานและผลึกด้วยการกระเจิงด้วยรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์ลกัษณะสัณฐานวิทยาด้วยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอน 

  Molecular weight analysis by colligative properties, osmometry, size exclusion chromatography; 

functional group and structure by infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance; thermal properties by 

differential scanning calorimetry and thermal gravimetric analysis; dynamic mechanical thermal analysis; 

amorphous and crystallinity analysis by X-ray diffraction and morphology and topography by electron 

microscopy  

 

927-332 เทคโนโลยพีลาสตกิ   3(3-0-6) 

 Plastic Technology  

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลาสติก และการน าพลาสติกมาใช้งาน การเตรียมพลาสติกเพื่อน าเข้า
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์สารเติมแต่งและสารเสริม การทดสอบสมบติัเชิงกลของพลาสติก กระบวนการแปร
รูปพลาสติก การอดัรีดข้ึนรูป งานฉีดพลาสติก กระบวนการเป่าข้ึนรูป กระบวนการเป่าฟิลม์ การข้ึนรูปแผ่น
พลาสติกโดยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม กระบวนการแปรรูปดว้ยเทคนิคอ่ืน ๆ 
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 Introduction to basic plastics and application of plastic materials, preparing plastics for products 

manufacturing process, additives and supplements for plastics; mechanical testing of plastics; plastic 

processing; extrusion molding; injection molding; blow molding; blow film molding; sheet thermoforming; and 

other plastic processing 

 

927-333 การออกแบบผลติภัณฑ์ยาง  3(3-0-6) 
 Rubber and Product Design 

  การพฒันาของผลิตภณัฑย์าง ความส าคญัและเทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑ ์ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา
ในการออกแบบ การใชก้ารออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นกลยทุธ์ทางดา้นการตลาด แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์
ยางท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาดา้นการออกแบบผลิตภณัฑย์าง 

 Development of rubber products; important and technical design of product; factors affecting to 

design; adoption of product design as marketing campaign, concept of rubber product design with care for 

environmental friendly uses; case study in rubber design 

 

927-334 กาวและการยดึตดิ  3(2-3-4) 

 Adhesive and Adhesion 

 การยึดติดของวสัดุทางวิศวกรรม เคมีเชิงผิวของกาว ทฤษฎีการยึดติดและการยึดติดร่วม การ
เตรียมผวิ โครงสร้างและองคป์ระกอบเคมีของวสัดุท่ีมีผลต่อการยดึติด สูตรผสมของกาว กาวทางการคา้ วิธีการ
ทดสอบการยดึติดกาว อายกุารใชง้าน และความเช่ือถือไดข้องกาว  

 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- 335 พอลเิมอร์เบลนด์และอลัลอยด์  2(2-0-4) 

 Polymer Blends and Alloys  

 หลกัการพ้ืนฐานของพอลิเมอร์เบลนด ์การเตรียมและการเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์เบลนด ์ชนิดของ
พอลิเมอร์เบลนด์ การวิเคราะห์พอลิเมอร์เบลนด์ สมบติัของพอลิเมอร์เบลนด์และอลัลอยด์ พอลิเมอร์เบลนด์
และอลัลอยดใ์นเชิงพาณิชย ์อนาคตการใชป้ระโยชน์ของพอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด ์

 Fundamental of polymer blends; preparation and compatibilization of polymer blends; types of 

polymer blends; characterization of polymer blends; properties and commercial applications of polymer blends 

and alloys; future perspectives in polymer blends and alloys 
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927-336 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลเิมอร์  2(2-0-4) 

 Polymer Degradation and Stabilization 

 โครงสร้างของพอลิเมอร์และความเสถียรชนิดของการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ สาเหตุทางกล
สาเหตุทางเคมี สาเหตุทางความร้อน การควบคุมและการป้องกนัการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบการ
เส่ือมสภาพ 

 Polymer structure and stability; type of degradation; mechanical, chemical and thermal 

degradations; control and prevention of polymer degradation; investigation of polymer degradation 

 

927-337 การออกแบบแม่พมิพ์และหัวดาย  2(2-0-4) 

 Mould and Die Design 

 หลกัพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของแม่พิมพแ์ละหวัดาย การออกแบบแม่พิมพแ์ละหวัดายประกอบดว้ย 
การเลือกวสัดุ กระบวนการหล่อ กระบวนการข้ึนรูป การท าผิวของแม่พิมพโ์ดยใชก้ระบวนการทางเคมีและ
ความร้อน กระบวนการเคลือบและชุบแข็ง มาตรฐานแม่พิมพแ์ละหัวดายส าหรับข้ึนรูปช้ินงานแบบต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมยาง 

 Fundamental of mould and die engineering; mould and die designs; including selections; casting 

processes; forming processes; surface treatments using chemical and heat treatments; coating and hardening; 

standard mould and die for various processing types in rubber industry 

 

927-338 สมบัตเิชิงวทิยากระแสของพอลเิมอร์  2(2-0-4) 

 Polymer Rheology  

 ภาพรวมและความส าคญัของสมบัติการไหลของพอลิเมอร์ การไหลโดยแรงเฉือนและแรงดึง 
สมบติัเชิงกลของของไหล การไหลแบบหยุน่หนืดแบบเชิงเสน้และแบบไม่เป็นเชิงเสน้ แบบจ าลองแสดงสมบติั
การไหลแบบหยุน่หนืดของพอลิเมอร์หลอม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไหลของของไหลพอลิเมอร์ชนิดไม่เป็นเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และการตรวจสอบความหยุน่และการแตกหักของพอลิเมอร์หลอม ศาสตร์การวดัสมบติัการไหล
และวิธีการวดัสมบติัการไหล เคร่ืองมือการวดัการไหลชนิดแคปปิลารีและการไหลแบบพลวตั กระแสวิทยาของ
พอลิเมอร์หลอมในเคร่ืองข้ึนรูป 

 An overview of polymer rheology; simple shear flow and elongational flow; fluid mechanic; 

linear and non-linear flow; mechanical analogous for non-linear flow of polymer melt; rheological parameter 

for non-Newtonian polymeric fluid; melt elasticity and melt fracture characterization; rheometry and 

rheological measurement methods; capillary rheometer, dynamic rheometer; melt rheology in polymer 

processing equipment 
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927-339 การดัดแปรทางเคมขีองโมเลกุลยาง   2(2-0-4) 

  Chemical Modification of Rubber Molecules 

  การจดัตวัใหม่ของพนัธะของโมเลกุลยาง ปฏิกิริยาออกซิเดชนั การเพ่ิมหมู่ฟังกช์นัโดยการเกาะติด
ของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผา่นปฏิกิริยาการแทนท่ีและการเติมปฏิกิริยาการเกิดโคพอลิเมอร์
แบบกราฟตแ์ละแบบบลอ็กของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืน ๆ บนโมเลกุลยาง อนุพนัธข์องยางธรรมชาติ  

  Bond rearrangements of rubber molecule; oxidation reaction; functionalization by attachment of 

new chemical groups to rubber molecule through addition and substitution reactions; graft and block 

copolymerization of other monomers to rubber backbone; derivatives of NR 

 

927-340 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง  3(3-0-6) 

  Machines for Rubber Industry 

  ส่วนประกอบระบบการท างานวิธีการใชเ้คร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมยาง เช่น เคร่ืองบดผสมยาง
แบบสองลูกกล้ิง เคร่ืองผสมยางแบบปิด เคร่ืองอดัข้ึนรูป เคร่ืองอดัฉีดข้ึนรูปเคร่ืองรีดแผ่น เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์การทดสอบยางและผลิตภณัฑแ์ม่พิมพ ์การออกแบบ และการเลือกใชว้สัดุการท าแม่พิมพ ์

  Assembly; system and application of machines in rubber industry such as two roll mill; internal 

mixer; compression moulding; injection moulding; calendar and rubber testing machine; mould; design and its 

selection of mould material   

 

927-341 หัวข้อพเิศษด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง  1-3(x-y-z) 

  Special Topics in Rubber Science and Technology 

  หัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง โดยอาจเป็นวิชาบรรยายและ  /

หรือปฏิบติัการ  
 Interesting topics in the field ofrubber science and technology being either lecture or/and 

laboratory  

 

927-342  ฝึกงาน     1(0-0-6) 

  Apprenticeship 

  นักศึกษาเลือกฝึกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 สปัดาห์ 

  Student chooses to do a practical training in factory; state enterprise or official government related 

to the field of study for at least 6 weeks 
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927-360 เคร่ืองจกัรกลงานไม้  3(2-3-4) 
 Woodworking Machinery 

 เคร่ืองจกัรกลท่ีใชเ้พ่ือแปรรูปไม ้ ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลและกระบวนการท างาน การลบัใบมีดและ
การปรับแต่งเคร่ืองจกัรกล ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรกล ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของเคร่ืองมือแต่ละชนิด การ
ดูแลรักษาเคร่ืองมือ 

 The machine that is used to process wood; machinery components and working process; cutter 

grinding and machine setting up; safe use of woodworking machinery; the advantages and disadvantages of 

each machines; machinery maintenance  

 

927-361 เทคโนโลยกีารอบไม้และการตกแต่งผวิหน้าไม้ 3(2-3-4) 
 Wood Drying and Wood Finishing Technology     

 การเตรียมไมก่้อนการอบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอบไม ้ เทคโนโลยกีารอบไม ้ คุณสมบติัของไมท่ี้อบ
ได ้เทคนิคการตกแต่งผวิหนา้ไม ้ สารเคมี  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตกแต่งผวิหนา้ไม ้

 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 

 

927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคาเคร่ืองเรือนไม้ 3(2-3-4) 
 Drawing and Cost Estimation of  Wood Furniture 

 รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 927-101 เขียนแบบวิศวกรรม 

 ความรู้เบ้ืองต้นในการเขียนแบบ ภาพฉายออร์โทกราฟฟิก ภาพไอโซเมตริก เคร่ืองเรือนไม ้      
การเขียนภาพตดั การเขียนรายละเอียด การร่างแบบ และการประมาณการราคา เคร่ืองเรือนไม  ้

 Introduction to wood furniture drawing; orthographic projection; isometric of wood furniture; 

cross section; details section; sketching and cost estimation of wood furniture 

 

927-363 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานจากไม้ 3(3-0-6) 
 Energy Conversion Technology from Wood 

 การแปรรูปพลงังานจากไมแ้ละวสัดุลิกโนเซลลูโลส กลไกการเปล่ียนรูปขององคป์ระกอบ      ทาง
เคมีของไมใ้ห้เป็นพลงังานโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตถ่านจากไม ้เทคโนโลยีการเปล่ียนไมเ้ป็น
พลงังานชีวภาพ แก๊สชีวภาพ และเช้ือเพลิงเหลว การประเมินประสิทธิภาพในการเปล่ียนรูปไมเ้ป็นพลงังาน   
การใชป้ระโยชน์พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 
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 Energy conversion processing of wood and ligno-cellulose materials; conversion mechanism of 

wood chemical components to energy, technology of wood charcoal processing, conversion technology of 

ligno-cellulosic materials to bio-fuels ,biogas and bio-oil; efficiency of evaluation in energy conversion of wood 

and applications benefit of energy 

 

927-364 เทคโนโลยเีย่ือและกระดาษ 3(3-0-6)  
 Pulp and Paper Technology 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ  กรรมวิธีในการผลิตเยือ่กระดาษ การเตรียมเยือ่      เพื่อ
ผลิตกระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษ  สารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงสมบติัของกระดาษ เคร่ืองจกัรท่ีใช้   ใน
การผลิตกระดาษ การทดสอบสมบติัของกระดาษ การใชป้ระโยชน์กระดาษ 

 Overview of pulp and paper industry; pulping process, pulp preparation for paper making, paper 

processing; chemicals used for improving paper properties; machinery for paper making; paper properties 

testing, paper utilization 

 

927-365 เทคโนโลยขีองแผ่นไม้ประกอบ 3(2-3-4) 
 Wood Based Panel Technology 

 เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ การใชป้ระโยชน์ การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์แผ่นช้ินไมอ้ดั 
แผน่ใยไมอ้ดั ผลิตภณัฑไ์มอ้ดัซีเมนต ์ไมป้ระกอบพลาสติก และผลิตภณัฑไ์มป้ระกอบชนิดใหม่อ่ืน ๆ   
 Production technology; testing; utilization; research and development of particleboard; 

fiberboard; wood cement board; wood plastic composite and other modern wood composite products 

 

927-366 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีผ่นไม้ประกอบ 1(0-3-0) 
 Wood Based Panel Technology Laboratory 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ การใช้ประโยชน์ การวิจัยและพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ผน่ช้ินไมอ้ดั แผน่ใยไมอ้ดั ผลิตภณัฑไ์มอ้ดัซีเมนต ์ไมป้ระกอบพลาสติก และผลิตภณัฑไ์มป้ระกอบ
ชนิดใหม่อ่ืน ๆ   
 Laboratory for production technology; testing;utilization; research and development of 

particleboard; fiberboard; wood cement board; wood plastic composite and other modern wood composite 

products 
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927-367 การวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์ 2(2-0-4) 

 Product Research and Development 

 กรอบแนวคิดการวิจยัทางวิทยาศาสตร์  สงัคมศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจยั ความรู้ดา้นสถิติในการ
วางแผนและการวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการแปรผล การศึกษาปัญหาในแง่มุมต่างๆ 
ของอุตสาหกรรมไม ้การประยกุตก์ารวิจยักบัการด าเนินงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม  ้

 Scientific research concept;social science; 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 

 

927-368 การออกแบบและการผลติเคร่ืองเรือนไม้ 3(2-3-4)  
 Design and Manufacturing of Wood Furniture   

 การพฒันาของผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือน ความส าคญัและเทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือน
ไม ้ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์กรณีศึกษา                 ดา้น
การออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้การผลิตเคร่ืองเรือนไม ้

 Development of furniture; important and design technique of wood furniture products; factors 

.effecting the design of wood furniture; concept of product design; case study in wood furniture design; 

manufacturing of wood furniture 

 

927-369 ไม้อดัและไม้ประกบั 3(2-3-4)  
 Plywood and Laminated Wood  

 เทคโนโลยกีารผลิตไมบ้าง ไมอ้ดั ไมป้ระกบั และไมป้ระกอบเชิงวิศวกรรมชนิดอ่ืน             เทคนิค
การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์และแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 Veneer; plywood; laminated wood and other engineered wood composites; manufacturing 

technology; quality control; standard testing method and product development 

 

927-370 การผลติและสมบัตแิผ่นช้ินไม้อดั 3(2-3-4) 
 Manufacture and Properties of Particleboard     

 การจ าแนกชนิดของแผ่นช้ินไม้อัด ชนิด สมบัติและลักษณะของวัตถุดิบ  เคร่ืองจักรกล 
กระบวนการผลิต การใชป้ระโยชน์ การวิจยัและพฒันาแผ่นช้ินไมอ้ดั ศึกษาดูงานการผลิตแผ่นช้ินไมอ้ดัใน
โรงงาน 

 Classification of particleboards; types; properties and characteristics of raw materials; production 

machinery; manufacturing process; utilization; particleboard research and development; excursion in 

particleboard factory 
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927-371 การจดัการซ่อมบ ารุงของอตุสาหกรรมไม้ 3(3-0-6) 
 Maintenance Management for Wood Industry 

 แนวคิดและหลกัการจัดการซ่อมบ ารุง การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไม ้การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั  งานซ่อมแซม  สาเหตุการเสียหายของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์
ท่ีมีการใชใ้นอุตสาหกรรมไม ้มอเตอร์ แสงสว่าง สายพานส่งก าลงั เกียร์ แบร่ิง ลูกปืน การก าหนดทางเลือกและ
มาตรการของการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม การวางแผนและควบคุมงานซ่อมบ ารุง              การประเมินผล
การซ่อมบ 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 เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม้   3(3-0-6) 
 Wood Modification Technology 

 กรรมวิธีการปรับปรุงสมบติัของเน้ือไม ้ดว้ยเคมีและความร้อน และอ่ืน ๆ โครงสร้างองคป์ระกอบ
เคมี สมบติัเชิงกล กายภาพและความทนทานของเน้ือไมซ่ึ้งผ่านการปรับปรุง กรณีศึกษา การประยุกต์ใชใ้น
อุตสาหกรรมไมจ้ริงและไมป้ระกอบ  
 Wood modification methods employing chemical; thermal and other processes; the structural 

chemical; mechanical properties; physical properties and durability of modified wood; case studyof application 

in solid wood and wood composites industries 

 

927-373 การจดัการด้านธุรกจิอุตสาหกรรมไม้ 3(3-0-6) 
 Wood Industry Business Management 

 แนวคิดในการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้ดา้นการตลาด การวิจยัผูบ้ริโภค การออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ 
 Business management concepts in the wood products industry marketing; customer research; 

product development and design 
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927-374 การค้าสินค้าไม้ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Wood Trade  

 หลกัการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ บทบาทของการเกษตรในการคา้ระหว่าง
ประเทศ  ระบบการคา้และนโยบาย สินคา้ไมข้องไทย ปัญหาการคา้สินคา้ไม ้และบทบาทของสถาบนัการคา้
ระหว่างประเทศในการเจรจา ปัญหาการคา้สินคา้ไม ้

 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 การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากไม้ 3(2-3-4)  

 Musical Instrument Wood Making   

 หลกัการส่งผา่นเสียงในไม ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเร็วของเสียงภายในไม ้คุณสมบติัไมท่ี้เหมาะสม
ในการท าเคร่ืองดนตรี การประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีจากไม ้กีตาร์ กลอง และ ขลุ่ย การศึกษาดูงาน 

 Principle of sound transmission in the wood; factors effect on the velocity of sound transmission 

in the wood; wood properties that are suitable for musical instrument making; the wood musical instrument 

making; guitar; drums and flutes; study trip 

 

927-376 การพฒันาผลติภัณฑ์ไม้จากภูมปัิญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Wood Local Wisdom Products Development  

 ออกแบบและผลิตผลิตภณัฑไ์ม ้การพฒันาความรู้ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การออกแบบและ    ผลิต
ผลิตภณัฑไ์ม ้ 
 Wood products and design; development from local wisdom through  wood products and design 

 

927-377 บรรจุภัณฑ์ไม้ 3(3-0-6) 
 Wood Packaging 

 วตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑไ์ม ้ ชนิดของบรรจุภณัฑ์ไม ้การออกแบบบรรจุภณัฑไ์ม ้เทคนิค
การวิเคราะห์และตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์ไม ้ การวิจยัและพฒันาบรรจุภณัฑไ์ม ้ 
 Raw materials for manufacturing wood packaging products; types of wood packaging; wood 

packaging design; analysis and examination techniques for wood packaging; research and development on 

wood packaging   
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927-378 พฤตกิรรมการอ่อนตวัของไม้ 3(3-0-6)  
 Wood Softening Behavior 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอ่อนของเน้ือไม ้ วิธีการก่อให้เกิดการอ่อนตัวของเน้ือไม ้และการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้ 
 Factors effecting softening of wood; softening method and its implementation to designing and 

development of wood products 

 

927-379 การใช้ประโยชน์เอนไซม์ในอุตสาหกรรมไม้ 3(3-0-6)  
 Application of Enzymes on Wood Industry  

 องค์ประกอบและสมบัติของเอนไซม์ ความสัมพันธ์ของเช้ือราท าลายไม้กับเอนไซม์ 
ความสมัพนัธข์องเอนไซมก์บัไม ้ เอนไซมลิ์กโนเซลลูโลไลติก การวดัค่าแอกติวิตีของเอนไซม ์การผลิตและใช้
เอนไซมใ์นอุตสาหกรรมไม ้

 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 

 

927-380 เทคนิคการวเิคราะห์ไม้ 3(3-0-6)  
 Wood Analysis Techniques  

 การเตรียมตวัอยา่งเพื่อการวิเคราะห์ หลกัการในการจ าแนกลกัษณะและการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ไม ้โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ สเปกโทรโฟโตมิทรี แก๊สโครมาโตกราฟฟี-แมสสเป็กโทรเมทรี กลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผา่น 

 Wood sample preparation method; principle of wood characterization and component analysis by 

instruments; spectrophotometry; gas chromatography; mass spectrometry; scanning electron microscopy; 

transmission electron microscopy 

 

927-381 การใช้ประโยชน์ไม้ทางวศิวกรรมโครงสร้าง 3(2-3-4) 
 Wood Structural Engineering Utilization  

 สมบัติไมจ้ริงและไมป้ระกอบส าหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง การประยุกต์ทฤษฎีวิศวกรรม
โครงสร้าง เพื่อใชใ้นออกแบบโครงสร้างจากไมแ้ละไมป้ระกอบเชิงวิศวกรรม 

 Solid wood and wood composites properties for structural engineering; applications of structural-

engineering theories in the design of structures from wood and wood composites 
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927-382 เทคโนโลยกีารตกแต่งและเคลือบผวิหน้าไม้ 3(2-3-4)  
 Wood Finishing and Coating Technology 

 ความหนืดและวิทยากระแสของวสัดุเคลือบ ไม ้และแผ่นไมป้ระกอบ สารสี สารตวัยึด สารเติม
แต่ง เคร่ืองมือและกระบวนการ สูตรและการเตรียมสารเคลือบ การอบ การปรับแต่งผวิหนา้ ไม ้และไมป้ระกอบ
โดยเทคนิค ต่าง ๆ 

 Viscosity and rheology of coating material for 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 

 

927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม้ 3(2-3-4) 
 Woodworking Tools Production 

 การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือแปรรูปไม ้เช่น เคร่ืองเล่ือยสายพาน เคร่ืองเล่ือยวงเดือน เคร่ืองขดั
กระดาษทราย เคร่ืองไสเพลาะ เคร่ืองกลึงไม ้สว่านแท่น เคร่ืองเพลาตั้ง เคร่ืองเล่ือยฉลุ และการสร้างเคร่ืองมือ
แปรรูปไมพ้ื้นฐานทัว่ไป 

 Design and production of wood working tools such as band saw; circular saw; sanding machine; 

jointer machine; turning machine; drill press machine; shaper machine; jig saw machine and general 

woodworking tool making 

 

927-384 หัวข้อพเิศษด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้         3(x-y-z) 

 Special Topics in Science and Wood Technology  

 หัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม ้โดยอาจเป็นวิชา
บรรยาย และ /หรือปฏิบติัการ และมี 1-3 หน่วยกิต 

 Interesting topics in the field of wood science and wood industrial technology being either lecture 

or/and laboratory and 1 to 3 credits 

 

927-420 การออกสูตรยาง   3(3-0-6) 
  Rubber Formulation 

  รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2 และ 927-226 สารเคมีส าหรับยาง 2
  กระบวนการผลิตผลิตภณัฑย์างสูตรยาง และความหมายของสูตรยาง เป้าหมายของการออกสูตร
ยาง การออกสูตรยางให้ไดม้าตรฐานหรือให้มีคุณภาพตรงตามการใชง้านการออกสูตรยางให้สามารถแปรรูป 
และการปรับสูตรยางเพื่อแกไ้ขปัญหาระหว่างการผลิตการออกสูตรยางเพื่อลดตน้ทุนให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดไดก้ารออกสูตรยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่นและการค านวณราคา 
ยางผสมสารเคมีจากสูตรยาง 
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  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 

 

927-421 ปฏิบัตกิารออกสูตรยาง   1(0-3-0) 

  Rubber Formulation Laboratory 

  ปฏิบติัการออกสูตรยางให้สามารถแปรรูป และการปรับสูตรยางเพื่อแกไ้ขปัญหาระหว่างการผลิต 
การออกสูตรยางเพื่อลดตน้ทุนให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้การออกสูตรยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่น และการค านวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง   
  Laboratory of rubber formulation to obtain processibility and adaptation of the formulation for 

solving problems during processing; rubber formulation to reduce cost leading to competibilty in the market; 

natural and synthesis rubber formulation, calculation of density and cost of rubber compound designed by a 

rubber formula 

 

927-422   เทอร์โมพลาสตกิอลิาสโตเมอร์  2(2-0-4)          

 Thermoplastic Elastomers 

 ความหมาย ประเภท และสมบติัของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์สไตรีนเทอร์โมพลาสติกอิ
ลาสโตเมอร์ ไอโอนอเมอริกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอ
ลิอีเทอร์เอสเทอร์และพอลิเอไมด ์

 Definition; types and properties of thermoplastic elastomers; styrenic thermoplastic elastomers; 

ionomeric thermoplastic elastomers; thermoplastic polyolefin elastomers; thermoplastic polyether ester 

elastomers and thermoplastic polyamide elastomers 

 

927-440   โครงงานนักศึกษา   6(0-18-0) 

  Student Project 

  รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 927-342 ฝึกงาน 

  นักศึกษาด าเนินการท าโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง หรือ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม ้ตามข้อเสนอโครงงานภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานโครงงาน 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 
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927-441 สหกจิศึกษา  6(0-36-0) 

 Cooperative Education 

 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีผลการเรียนเฉล่ีย 6 ภาคการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 2.00 และตอ้งผา่น
การอบรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง 

 รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

  การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือนเป็น
พนกังานจริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผดิชอบและมีการประเมินผล
การปฏิบติังานเช่นเดียวกบับุคลากรของหน่วยงานนั้น 

 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 

 

927-460 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยไีม้ 3(3-0-6) 
 Progress in Wood Technology 

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑ ์การรักษาเน้ือไม ้ การอบไม ้ การ
ยึดติดของกาว การเคลือบผิวกระบวนการผลิต การปรับปรุงสมบติัไมด้ว้ยเทคนิคต่าง ๆ การเปล่ียนไมเ้ป็น
พลงังาน เทคนิคต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมป้ระกอบ  
 Progress of technology in wood products and industries; wood preservation; wood drying; 

adhesives bonding; finishing; manufacturing process; wood modification techniques;  wood conversion to 

energy; wood composites processing techniques 

 

932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 

 Principles of Biology 

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  โครงสร้างเซลล์และหน้าท่ี การแบ่งเซลล์ อว ัยวะและระบบต่าง ๆ  

ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ  าแนกส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  

 Biological science; cell structure and function; cell division; organs and body systems; genetic 

transfers; classification living organisms; ecology and environment 

 

 

932-072 ปฏิบัตกิารหลกัชีววทิยา 1(0-3-0)  

 Principles of Biology Laboratory   

 รายวชิาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-071  หลกัชีววทิยา 
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 กลอ้งจุลทรรศน์ เซลลแ์ละโครงสร้างเซลล ์การแบ่งเซลล ์การสงัเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ  าแนกส่ิงมีชีวิต 

  Microscopy; cell and cell structure; cell division; photosynthesis; organs and body systems; 

genetic transfers; classification of living organisms 

 

934-001  คณติศาสตร์และสถิตใินชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 

  Mathematics and Statistics in Daily Life  

  ร้อยละ อตัราส่วน บญัญติัไตรยางศ ์สมการเชิงเส้นและสมการก าลงัสอง การค านวณค่าไฟฟ้า  

ค่าน ้ าประปาและภาษี ความส าคญัของสถิติในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 
การแปลผล การน าเสนอขอ้มูล และการน าคณิตศาสตร์และสถิติไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  

  Percent, ratio, rule of three, linear equation and quadratic equation, calculation of electricity bill, 

tap water bill and tax, statistics in daily life, tools and data gathering, data analysis, data interpretation and data 

presentation, applications of mathematics and statistics in daily life  

 

934-002  คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 

  Computer and Information Technology  

  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบการ
ประมวลผลขอ้มูล การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ การคน้หาและคน้
คืนสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ  การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ การ ส่ือสารข้อมูล  
ปฏิบติัการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ในเชิงพาณิชย ์   

  Introduction to computer system; hardware and software components; data processing system; 

computer and information technology applications; information resources; information searching and retrieval; 

information analysis; synthesis and presentation; data communications; commercial computer software 

practices 

 

934-011  หลกัคณติศาสตร์  3(3-0-6) 

  Principles of Mathematics  

  ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต์  
เมทริกซแ์ละระบบสมการเชิงเสน้  

  Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; 

integration and its applications, matrix and system of linear equations 

 

934-018  สถิตสิ าหรับวทิยาศาสตร์                                                             3(3-0-6) 
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  Statistics for Science   

  วิธีการทางสถิติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ประยุกต์ใชท้างวิทยาศาสตร์ การแจกแจงของส่ิงตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสถิติ  

  Statistical method for data collection, presentation, analysis of data and application in science, 

sampling distribution; testing hypothesis of parameters, analysis of variance; practice for data analysis with 

statistical package 

 

935-112    ทักษะการว่ายน า้                    1(0-2-1) 

  Skill in Swimming   

  ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้ า เทคนิคและทกัษะการว่ายน ้ าท่าต่าง 
ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ และการดูแลรักษาอุปกรณ์
และเคร่ืองอ  านวยความสะดวกในการว่ายน ้ า   

  Background and history of swimming; swimming techniques and skills in various styles; etiquette 

for swimmer and sport audience; exercise; health care; maintenance of swimming facilities and equipment 

 

935-113    ลลีาศ                                      1(0-2-1) 

  Social Dance   

  ความเป็นมาของลีลาศ ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ ทกัษะในการลีลาศแบบบอลรูมและลาติน
อเมริกา  มารยาทและบุคลิกภาพในการลีลาศ  

  Background and history of social dancing; Ballroom and Latin American style dancing skills; 

social dance etiquette and posture 

 

935-117    แบดมนิตนั                      1(0-2-1) 

  Badminton   

  วิธีการเล่นแบดมินตนั การเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน และทกัษะในการตีลูกแบบต่าง ๆ  การเล่นเด่ียว      คู่ 
คู่ผสม กติกาการเล่น การแข่งขนั มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั การตดัสิน การดูแลและรักษาอุปกรณ์
ต่าง ๆ   

  Playing methods, basic movement skill; different hitting skills; single, double and mixed double 

playing; playing rules, competition; playing manner, arranging the match and equipment maintenance 

 

935-214    เทเบิลเทนนิส                       1(0-2-1) 

  Table tennis  
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  ความรู้เบ้ืองต้น ทักษะและวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส การฝึกปฏิบัติ กติกาการเล่น การแข่งขนั 

 การตดัสิน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  

  Basic instruction and skills for table tennis, practicing, rules for playing and competing, judging 

and sport equipment maintenance   

 

935-215    วอลเล่ย์บอล                            1(0-2-1) 

  Volleyball   

  ความรู้เบ้ืองต้น ทักษะและวิธีการเล่นวอลเล่ยบ์อล การฝึกปฏิบัติ กติกาการเล่น การแข่งขนั         
การตดัสิน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  

  Basic instruction and skills for volleyball, practicing, rules for playing and competing, judging 

and sport equipment maintenance   

 

935-216    ฟุตบอล                               1(0-2-1) 

  Football   

  ความรู้เบ้ืองตน้ ทกัษะและวิธีการเล่นฟุตบอล การฝึกปฏิบติั กติกาการเล่นการแข่งขนั การตดัสิน 
การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  

  Basic instruction and skills for football, practicing, rules for playing and competing, judging and 

sport equipment maintenance   

 

935-217    บาสเกตบอล    1(0-2-1) 

  Basketball   

  ความรู้เบ้ืองตน้ ทกัษะและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การฝึกปฏิบติั กติกาการเล่น การแข่งขนั      การ
ตดัสิน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  

  Basic instruction and skills for basketball, practicing, rules for playing and competing, judging 

and sport equipment maintenance  

 

 

 

935-311    โยคะ                                           1(0-2-1) 

  Yoga   

  สร้างความสมดุลระหว่างสภาวะกายและจิต โดยใชส้มาธิเป็นตวัก  าหนดลมหายใจ 

  Balancing of body and mind by practicing meditation on breathing in and out 
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936-001  ทักษะการส่ือสาร                     3(3-0-6) 

  Communication Skills   

  การส่ือสาร บุคลิกภาพ มนุษยสมัพนัธ ์และการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร หลกัการและ          การ
ฝึกทกัษะ การเขียนทางวิชาการและการพูดตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ    

  Communication, personality and interpersonal relations and Thai use for communication; 

principles and practice in academic writing and speaking skills for various purposes  

 

936-002  การฟัง-พูดภาษาองักฤษ                    3(3-0-6) 

  English Listening - Speaking   

  เพ่ือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ การเนน้เสียงและน ้ าเสียงผูพู้ดในการส่ือความหมายต่าง ๆ 
ทกัษะการฟัง พูด เพื่อการส่ือสาร เนน้ส านวนท่ีใชใ้นการสนทนาในชีวิตประจ าวนั    

  Classification of different English sounds; using intonation to communicate different meanings; 

basic skills in everyday conversation 

 

936-003  การอ่าน-เขยีนภาษาองักฤษ            3(3-0-6) 

  English Reading-Writing   

  รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ     

  เทคนิคการอ่านเบ้ืองต้น ทักษะการอ่านเบ้ืองต้น การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ บทความสั้ น ๆ   
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน รูปแบบประโยค ทกัษะการเขียนเบ้ืองตน้   

  Basic reading skills in English; short story reading; article reading; basic sentence structures; 

basic writing skill and short paragraph writing 

 

936-004   ภาษาองักฤษวชิาการ                      3(3-0-6) 

  Academic English 

  รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ, 936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ
  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ การฟังการบรรยายเชิงวิชาการ การอ่านบทความ
เชิงวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองตน้ การน าเสนองานทางวิชาการเบ้ืองตน้ และทกัษะการเรียน  

 Listening, speaking, reading, and writing in academic English including listening to academic 

English lectures; reading academic English articles; writing basic academic English; basic academic 

presentation Skills; and study skills 

 

936-005    ภาษาองักฤษในที่ท างาน                  3(3-0-6) 
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  English in the Workplace   

  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีต้องใช้ในการท างาน ทักษะการท างานและ      
ทกัษะชีวิตในท่ีท างาน และทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการติดต่องาน ประสานงาน การพูดโทรศพัท ์              การ
นัดหมาย การขอและให้ข้อมูล การต้อนรับแขกและลูกค้า รวมทั้งภาษาองักฤษท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในท่ีท างาน การเขียนและตอบกลบัอีเมล ์การอธิบายตวัสินคา้ การอธิบายการเปล่ียนแปลง 
การน าเสนอและการเจรจาต่อรอง   

  English skills in listening, speaking, reading and writing in a workplace; skills for work and life; 

skills in correspondence and coordination including telephoning, arranging meetings, welcoming visitors, 

solving problems in various situations, writing and replying to emails, describing products, describing change, 

presenting, and negotiating 

 

937-013  เคมอีนิทรีย์   3(3-0-6)  

  Organic Chemistry 

  โครงสร้างและสมบัติทัว่ไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์  

  General structures and properties of organic compounds; classification, nomenclature, and basic 

chemical reactions of organic compounds; polymers  

 

937-014  ปฏิบัตกิารเคมอีนิทรีย์   1(0-3-0) 

  Organic Chemistry Laboratory 

  รายวชิาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-013 เคมีอินทรีย ์  

  สมบติัทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรียก์ารท าสารอินทรียใ์หบ้ริสุทธ์ิ                    โดย
วิธีการตกผลึก การสกัดและการกลัน่ การสังเคราะห์สารอินทรีย ์การทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอย่างของ
สารอินทรีย ์

  Physical and chemical properties of organic compounds; purification of organic compounds by 

crystallization, extraction and distillation; synthesis of organic substance; specific reaction tests for organic 

compounds 

 

937-021 หลกัเคม ี  2(2-0-4) 

 Principles of Chemistry 

 ปริมาณสมัพนัธ ์ระบบพีริออดิก พนัธะเคมี อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบติั ของสารละลาย 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน ้ า ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์   
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 Stoichiometry; periodicity; chemical bonding; thermodynamics; solutions and properties; 

chemical kinetics; chemical equilibrium; aqueous equilibria; electrochemistry; nuclear chemistry 

 

937-022 ปฏิบัตกิารหลกัเคม ี  1(0-3-0) 

 Principles of Chemistry Laboratory 

 รายวชิาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-021 หลกัเคมี  

 เลขนยัส าคญั  เคร่ืองตวงและความแม่นย  า การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสมัพนัธ ์
การหาน ้ าหนกัโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี การหาค่าพีเอช
ของสารละลายกรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า 

 Preparation of standard solution; stoichiometric analysis by acid-base titration, precipitation 

titration, complexometric titration; redox titration and colorimetric titration  



72 

 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปี
การศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3809 7001 5974 1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสุวลกัษณ์   
วสุินทร 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

Ph.D.Eng 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering (Bio-

product) 

เคมีฟิสิกส์ 

เคมี 

University of Montpellier II, 

France. 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2549 

 

2543 

2539 

220 220 220 220 

2. 3 9007 00060 92 4 

 

อาจารย ์ นายบญัญติั  เฉิดฉ้ิม 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

 

Ph.D. 

 

วท. ม. 
วท. บ. 

Wood Biology and Wood 

Technolog 

ฟิสิกส์ 

ศึกษาศาสตร์: ฟิสิกส์ 

Georg - August University 

of Göttingen,Germany  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2553 

 

2546 

2540 

220 220 220 220 

3. 3 8003 00126 29 5 

 

อาจารย ์ นางวศินีย ์  
ยิ่งประเสริฐ 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ 

วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ 

วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ 

วนผลิตภณัฑ ์

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2557 

2547 

2541 

220 220 220 220 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปี
การศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

4. 3 8004 00100 18 2 อาจารย ์ นางสาววรรณรัตน ์

พนัธ์ุวริิยรัตน ์

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

 

Ph.D. 

 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry and Physico - 

Chemistry of  Polymer 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

เคมี 

Universite du Maine, France 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 

 

2555 

2552 

2549 

220 220 220 220 

5. 3 9207 00021 53 8 อาจารย ์ นายณรงค ์ 
เช่ืองชยะพนัธ์ุ 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2550 

2546 

220 220 220 220 

6. 3 8001 01471 08 1 อาจารย ์ นายมานพ  ธรสินธ์ุ 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 
วท.ม. 
อส.บ. 

 

วนผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลยศิีลปอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้วทิยาเขตพระนครเหนือ 

2548 

2541 

220 220 220 220 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปี
การศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3 8013 00435 13 2 รอง
ศาสตราจารย ์

นายเจริญ  
นาคะสรรค ์

Ph.D. 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymer Rheology and 

Processing 

วทิยาศาสตร์พอลเิมอร์ 

เคมี 

University of Bradford, 

England, 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2540 

 

2534 

2529 

90 90 90 90 

2.  3 9303 00160 02 4 ผูช่้วย 

ศาสตราจารย ์

นางสาวรัตนา   
ชูหวา่ง 

วท.ม. 
วท.บ. 

วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ 

วนผลิตภณัฑ ์

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2547 

2544 

90 90 90 90 

3. 3 8416 00230 82 0 อาจารย ์ นางสาวจุฑารัตน์ 
อินทปัน 

Ph.D. 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ 

Biotechnology and Microbiology 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

พอลิเมอร์ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

เคมี 

MontpellierSupAgro, France 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2553 

2553 

 

2546 

2541 

90 90 90 90 

4. 3 8013 00435 16 7 อาจารย ์ นางสาวสกุลรัตน ์

 พิชยัยุทธ์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

เทคโนโลยียาง 

 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 

2551 

2548 

90 90 90 90 



75 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปี
การศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

5. 3 8603 00233 90 3 อาจารย ์ นางสาวสุนิสา  
สุชาติ 

Ph.D. 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 

 

เคมี 

เทคโนโลยียาง 

Universite de Montpellier II, 

France 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 

 

2542 

2533 

90 90 90 90 

6. 3 9202 00363 99 5 อาจารย ์ นายเอกสิษฐ์  
อนนัตเ์จริญวงศ ์

Ph.D. 

 

วท.ม. 
วท.บ 

Chemistry and Physico-

Chemistry of Polymer 

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

เทคโนโลยียาง 

Universite du Maine, France 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2554 

 

2546 

2541 

90 90 90 90 

7. 3 8013 00676 73 3 อาจารย ์ นางสาวศุภรัตน์   
หนูมา 

ปร.ด. 
วท.บ. 

วทิยาศาสตร์พอลเิมอร์ 

วทิยาศาสตร์พอลเิมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2559 

2548 

220 220 220 220 
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2.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. xxxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตรจารย ์ นายนิคม  แหลมสกั Ph.D. Biomaterial Sciences The University of 

Tokyo University, 

Tokyo, Japan 

1996 3 6 6 6 

2. xxxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตรจารย ์ นายไตรรัตน์  เนียมสุวรรณ Ph.D. Natural Resources University of 

Tennessee, 

Knoxville, TN, 

U.S.A. 

2007 6 6 6 6 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกจิศึกษา)  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ก่อนเขา้สู่การท างานจริงดงันั้นในหลกัสูตรจึงก  าหนดใหมี้รายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาซ่ึงจะจดัอยู่ในหมวด
วิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือโครงงานนกัศึกษา โดยนักศึกษาเลือกเรียนตามแผนการศึกษาใดแผนการศึกษา
หน่ึง โดยแผนการศึกษาท่ี 1 นกัศึกษาตอ้งผา่นการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานจ านวน 1 หน่วยกิต และลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโครงงาน จ านวน 6 หน่วยกิต หรือ แผนการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาต้องผ่านการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จ  านวน 6 

หน่วยกิต โดยมีจ  านวนนกัศึกษาท่ีไปปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนนกัศึกษาในหลกัสูตร 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษามีองคค์วามรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 

2) บูรณาการความรู้เพื่อน าไปแกปั้ญหาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) มีมนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4) มีระเบียบวินยัตรงเวลาและเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์รตลอดจนสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถาน 

ประกอบการได ้

5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได  ้

4.2 ช่วงเวลา  
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 

ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาท่ี 3 

สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

ฝึกงาน จดั 5 วนัต่อสปัดาห์เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

สหกิจศึกษา  ปฏิบติัสหกิจศึกษาเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ของภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี  4 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  
ขอ้ก าหนดในการท าโครงงานตอ้งเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

มีระยะเวลาก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพฒันางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมโ้ดยการ
แนะน าจากอาจารยผ์ูส้อนในการก าหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีท าการคน้ควา้หรือท าการทดลองเบ้ืองตน้ เขียนขอ้เสนอ
โครงงานเสนอต่อคณะเพ่ือขอความเห็นชอบในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมโดยงานท่ีท าอาจจะเป็นงานวิจยัและ
พฒันา หรืองานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้
โดยมีระยะเวลาด าเนินงาน 30 ชัว่โมง/สัปดาห์ คิดเป็น 6 หน่วยกิต นักศึกษาจะตอ้งส่งรายงานโครงงาน และ
น าเสนอโครงงานเพื่อรับการประเมินผล 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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 1) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2) สามารถน าความรู้มาวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) สามารถท างานเป็นทีม และสามารถประสานงานกบัผูอ่ื้นได ้

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการให้ค  าปรึกษา วางแผนการท าโครงงานร่วมกบั
นกัศึกษา วางแผนการศึกษาขอ้มูลประกอบการท าโครงงานใหแ้ก่นกัศึกษา และมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

 ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงานท่ีบนัทึกในสมุดใหค้  าปรึกษาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้  าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอผลงานโครงงานนักศึกษา  
โดยโครงงานตอ้งมีการศึกษาอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลกัวิชาการ และมีการจดัสอบการน าเสนอโดยมี
คณะกรรมการสอบโครงงานจ านวนไม่นอ้ยกว่า  3 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
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1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถดา้นการใช้
ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

 

 

3. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง 

1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ 

3. พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

4. จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษ 

5. ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/มหาวิทยาลยั 

6. สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เขา้รับการทดสอบทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ การจดัการ
เรียนแบบ E-Learning 

1. จดักิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3. จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเนน้ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวิทยาลยั 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษา 

6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสงัคม 

 

 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
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2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินยั ซ่ือสตัย ์สุจริต ส านึกและรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในกฎ ระเบียบ 
สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2) ตระหนักถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็น
ไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดับท้องถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิต 

บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ก าหนดใหม้ีวฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั 

 2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

 3) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้  า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 

 4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

 5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง 

 6) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม 

 7) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สงัคมเป็นท่ีตั้ง 

 8) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 9) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมคุีณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสงัคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  

การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3) การรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 

 

 

 

 

 

2.2 ความรู้ 
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2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตและวิชาชีพ 

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพได ้

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง   
4) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมยางพารา 

5) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  

กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 

2) จดัใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

3) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

4) จดัใหม้ีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 

4) การน าเสนอผลงาน 

5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  

ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
3) สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 

5) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันาทักษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 

 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
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1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด 
อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโตว้าที การจดัท าโครงการ การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
ฯลฯ 

2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 

2) การน าเสนอผลงาน 

3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

4) การใชแ้บบทดสอบ/สมัภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะผูน้  า
และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และพัฒนาตนเอง  

อยา่งต่อเน่ือง 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 

3) สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสมัพนัธ ์การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ  
ในรายวิชาต่าง ๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติท่ีเหมาะสม ในการแกปั้ญหา 

2)  สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง
ผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

3) จัดประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทค โนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเมินจาก 

1) ทกัษะการพดูในการน าเสนอผลงาน 

2) ทกัษะการเขียนรายงาน 

3) ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
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(Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมคีวามหมายดงันี ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินยั ซ่ือสตัย ์สุจริต ส านึกและรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในกฎ ระเบียบ 
สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2) ตระหนักถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็น
ไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
ด้านความรู้ 

1) เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตและวิชาชีพ 

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพได ้

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง  
4)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีเรียน 

5) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
3) สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 

5) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันาทักษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะผูน้  า
และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติท่ีเหมาะสม ในการแกปั้ญหา  

2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาภาษา 

936-001 ทกัษะการส่ือสาร                      

936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ                      

936-003 การอา่น-เขียนภาษาองักฤษ                      

936-004 ภาษาองักฤษวชิาการ                      

936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                      

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

925-001 ทกัษะชีวติ                      

935-002 กฎหมายในชีวติประจ าวนั                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

932-003  เอเชียศึกษา                      

925-004 สุขภาวะกายและจิต                      

927-001  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1                      

รายวิชาทางพละศึกษา                      

935-112  ทกัษะการวา่ยน ้า                                        

935-113  ลีลาศ                                                          

935-117 แบดมินตนั                        

935-214  เทเบิลเทนนิส                      

935-215 วอลเลย่บ์อล                      

935-216  ฟุตบอล                          

935-217 บาสเก็ตบอล                           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

935-311 โยคะ                      

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 
   

 
   

  
    

 
       

934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

กลุ่มวิชาแกน 

921-201 เขียนแบบวศิวกรรมพ้ืนฐาน 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

     

 
 

 

 

    

 

922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม                      

922-300 การควบคุมคณุภาพ                      

924-321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม                      

927-101 สัมมนา                      

932-013 ฟิสิกส์                      

932-071 หลกัชีววทิยา                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา                      

934-011  หลกัคณิตศาสตร์ 
                     

934-018  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์                      

937-021 หลกัเคมี                      

937-022  ปฏิบติัการหลกัเคมี                      

937-013  เคมีอินทรีย ์                      

937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์                      

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง                      

วิชาชีพบังคับ 

927-220  เคมีพอลเิมอร์                      

927-221  ปฏิบติัการเคมีพอลเิมอร์                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-222 เทคโนโลยีอิมลัชนั                      

927-223 ยางสังเคราะห์                      

927-224 ยางธรรมชาติ                      

927-225 สารเคมีส าหรับยาง 1                      

927-226  สารเคมีส าหรับยาง 2                       

927-227  กระบวนการแปรรูปยาง 1                      

927-228  ปฏิบติักระบวนการแปรรูปยาง 1                      

927-229  ฟิสิกส์ของยาง                      

927-230  เทคโนโลยีน ้ายาง 1                       

927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2                      

927-321  ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 2                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-322  เทคโนโลยีน ้ายาง 2                      

927-323  ปฏิบติัการเทคโนโลยีน ้ายาง 2                      

927-324  เคมียาง                      

927-326 การทดสอบยางทางกายภาพ                      

927-327 ปฏิบติัการการสดสอบยางทางกายภาพ                      

927-328 เทคโนโลยีผลิตภณัฑย์าง                      

927-329 วสัดุคอมพอสิต                      

927-420  การออกสูตรยาง                      

927-421 ปฏิบติัการการออกสูตรยาง                      

927-422  เทอร์โมพลาสติกอลิาสโตเมอร์                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาชีพเลือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 

927-330 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียาง                      

927-331  การวเิคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์                      

927-332  เทคโนโลยีพลาสติก                      

927-333  การออกแบบผลิตภณัฑย์าง                      

927-334  กาวและการยึดติด                      

927-335  พอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด ์                      

927-336  การเส่ือมสภาพและเสถียรภาพของ 

 พอลิเมอร์ 

                     

927-337  การออกแบบแม่พิมพแ์ละหวัดายน ์                      

927-338  สมบติัเชิงวทิยากระแสของพอลเิมอร์                      

927-339  การดดัแปรทางเคมีของโมเลกุลยาง                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-340 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง                      

927-341 หวัขอ้พิเศษดา้นวทิยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยียาง 

                     

วิชาชีพเลือกทางการจัดการอุตสาหกรรม 

922-305 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการ   
 ตน้ทุน  

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923-313 เทคโนโลยีสะอาด                      

923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม                      

927-201 การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรม
 ยาง 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือโครงงาน 

927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

927-342 ฝึกงาน                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-440  โครงงาน                      

927-441  สหกิจศึกษา                      

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้                      

วิชาชีพบังคับ 

927-260 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมเ้บ้ืองตน้                      

927-261   เคมีไม ้                      

927-262 กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้                      

927-263 สมบติัทางกายภาพของไม ้                      

927-264 สมบติัเชิงกลและวศิวกรรม 

 โครงสร้างไม ้
                     

927-265 กระบวนการท าไมแ้ละแปรรูปเบ้ืองตน้                      

927-266 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษา
 เน้ือไม ้
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-360 เคร่ืองจกัรกลงานไม ้                       

927-334 กาวและการยึดติด                      

927-361 เทคโนโลยีการอบและตกแต่ง 

 ผิวหนา้ไม ้
                     

927-362  การเขียนแบบ และประมาณราคา เคร่ือง
 เรือนไม ้

                     

927-363 เทคโนโลยีการแปรรูปพลงังานจากไม ้                      

927-364 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ                      

927-366 เทคโนโลยีแผ่นไมป้ระกอบ                      

927-367 ปฏิบติัการเทคโนโลยแีผ่นไมป้ระกอบ                      

927-368  วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

927-368 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม ้                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-460 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไม ้                      

วิชาชีพเลือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ 

927-369 ไมอ้ดัและไมป้ระกบั 
                     

927-370 การผลิตและสมบติัแผน่ช้ินไมอ้ดั                      

927-371 การจดัการซ่อมบ ารุงของ 

 อุตสาหกรรมไม ้
                     

927-372  เทคโนโลยีการปรับปรุงเน้ือไม ้                      

927-373  การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้                      

927-374  การคา้สินคา้ไมร้ะหวา่งประเทศ                      

927-375 การประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีจากไม ้                      

927-376  การพฒันาผลิตภณัฑไ์มจ้ากภูมิปัญญา
 ทอ้งถิ่น 

                     

927-377  บรรจุภณัฑไ์ม ้                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

927-378  พฤติกรรมการอ่อนตวัของไม ้                      

927-379  การใชป้ระโยชน์เอนไซมใ์น
 อุตสาหกรรมไม ้

                     

927-380  เทคนิคการตรวจลกัษณะไม ้                      

927-381 การใชป้ระโยชน์ไมท้างวศิวกรรม
 โครงสร้าง 

                     

927-382  เทคโนโลยีการตกแต่งและเคลอืบ 

 ผิวหนา้ไม ้
                     

927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม ้                      

927-384  หวัขอ้พิเศษดา้นวทิยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีไม ้

                     

วิชาชีพเลือกทางการจัดการและธุรกิจ 

926-151 หลกัการตลาด                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

926-262 การจดัการธุรกิจขนาดย่อมและ 

 ขนาดกลาง 

                     

วิชาชีพเลือกทางการจัดการอุตสาหกรรม 

922-305 เศรษศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการ 

 ตน้ทุน  

                     

923-313 เทคโนโลยีสะอาด                      

923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม                      

ฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือโครงงาน 

927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

924-342 ฝึกงาน                      

927-440 โครงงาน                      

927-441 สหกิจศึกษา                       
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)  

     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก  าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุ 

ผลสมัฤทธ์ิ จะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเ รียนการสอนในระดับรายวิชา  

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
จากคณาจารยทุ์กหลกัสูตรของคณะ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเนน้การท าวิจยัสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบณัฑิต ท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบั
สากล โดยการวิจยัอาจจะท าด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1)  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลา  

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม  

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 

(4)  การประเมินจากนักศึกษาเก่า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา  

ท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก  าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(5)  ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์ความรู้  

ของนกัศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลยั  
1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารย์ใหม่ ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การเตรียมการในระดบัคณะ 

1) อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึง องค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ขององค์กร 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร วิสัยทัศน์ พนัธกิจขององค์กร ค่านิยม วฒันธรรมขององค์กร 

ซ่ึงจะท าใหอ้าจารยใ์หม่สามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์ร และบุคลากรอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคน จะได้รับทราบถึง บทบาทหน้าท่ีและความคาดหวงัขององค์กร ทั้งทางตรง เช่น  

การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการ และบทบาทหนา้ท่ีโดยออ้ม เช่น การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลยั 

3) อาจารยใ์หม่ทุกคน จะไดรั้บการอธิบายถึง สิทธิ สวสัดิการต่าง ๆ ทั้งจากคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลยั 
หรือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การศึกษาต่อ  การขอทุนวิจัย  การสนับสนุนการพัฒนาตัวเอง   
สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งการประกนัสงัคม เป็นตน้ 

 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

การพฒันาระดบัมหาวิทยาลยั 

1) จัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning 

2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ซ่ึงครอบคลุมทักษะ  

การจัดการเรียนการสอนขั้ นพ้ืนฐาน และขั้ นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้ งการวัดและ 

การประเมินผล 

การพฒันาระดบัคณะ 

1) ในแต่ละปี คณะจะจดัโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะในการสอน  การวดัและการประเมินผล 
เช่น การอบรมการท าส่ือการสอน   การอบรมเทคนิคการออกขอ้สอบ  

2) คณะจดัใหม้ีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา เพื่ออาจารยผ์ูส้อนจะไดน้ าผล
การประเมินไปปรับปรุงเทคนิค วิ ธีการสอนในคร้ังต่อไป  และคณะได้น าผลประเมินการสอน 



101 

 

 

มาประกอบ  การประเมินผลการสอนในขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้มีการน าผล 

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ไปพฒันาการเรียน การสอนอยา่งจริงจงั 

3) คณะ จดัให้มีกิจกรรมเพื่อการกระตุน้การพฒันาการเรียน การสอนของคณาจารยท์ั้งทางตรง ทางออ้ม 
เช่น  การจดักิจกรรมเชิดชูอาจารยท่ี์มีความโดดเด่นในดา้นการเรียน การสอน  

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 

การพฒันาในระดบัมหาวิทยาลยั 

1) มหาวิทยาลยัใหทุ้นสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลยัมีโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน
ค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอน และท าวิจยั 

การพฒันาระดบัคณะ 

1) คณะไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนการพฒันาวิชาการ วิชาชีพ ตามความสนใจของบุคลากร ทุกปี 

2) คณะไดจ้ดั โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพฒันาบุคลากรดา้นต่าง ๆ  นอกเหนือจากการเรียน การสอน เช่น  
โครงการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการวิจยัการเขียนต ารา การเขียนบทความวิชาการ 

3) คณะไดก้  าหนด การพฒันาบุคลากรเป็น KPI ของคณะ โดยก าหนดใหบุ้คลากรของคณะตอ้งผา่นการ
พฒันาในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง ครบทุกคน ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1) กรรมการวิชาการระดบัวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
ของหลกัสูตรในภาพรวม 

2) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท าหน้าท่ีบริหารหลกัสูตรวางแผน 
ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา เป็นผูป้ระสานงานรายวิชา ท าหน้าท่ี จดัท า มคอ.3 -6 วางแผนการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา  

ท่ีรับผดิชอบเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

4) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตร  

ในดา้นต่าง ๆ เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

วิทยาเขตจดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พ่ือจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ 

สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

คณะและหลกัสูตร บริหารงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากวิทยาเขตเพื่อใชใ้นการสนบัสนุนการเรียน
การสอน และพฒันาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา 

วิทยาเขตจดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษาโดยการทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มอียู่เดิม 

1) หนังสือ/ต ารา ให้การสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซ่ึงให้บริการดา้นหนังสือ ต าราท่ีใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผลิตส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิคส์  บริการโสตทศันูปกรณ์ และจดัการเครือข่าย เพื่อรองรับการสืบคน้ขอ้มูล สนับสนุน
การจดัการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3) ครุภณัฑแ์ละวสัดุวิทยาศาสตร์  ศูนยป์ฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง ใหบ้ริการครุภณัฑ์
และวสัดุทางวิทยาศาสตร์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน การท าปฏิบติัการ รวมถึงการท าโครงงานหรือ
งานวิจยัของนกัศึกษา 
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2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 

1) วิทยาเขตจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2) หนังสือ/ต ารา วิทยาเขตจดัสรรงบประมาณและวางแนวทางในการจดัซ้ือส าหรับหนังสือและต ารา 
และแจ้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ  เสนอรายช่ือหนังสือ ส่ือ และต าราการเรียนการสอน  
ผา่นคณะไปยงัคณะกรรมการท่ีวิทยาเขตแต่งตั้งเพ่ือจดัหาเพ่ิมเติม 

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ส ารวจความตอ้งการทรัพยากร  

ท่ีตอ้งการเพ่ิมเติม และแจง้ความตอ้งการไปยงัวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือการ
จดัสรรงบประมาณและจดัหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

4) คณะ ศูนยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง และวิทยาเขตจดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียน
การสอนและติดตามการใชท้รัพยากร 

2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 คดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่ตอ้งมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง พอลิเมอร์ 
เทคโนโลยไีม ้หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จะต้องร่วมกนัประชุมวางแผนและ
ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินข้อสอบคณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 
คณาจารยร่์วมเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทาง  

ท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และไ ด้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 

การแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและอาจารยพิ์เศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ง โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร หรือคณะกรรมการประจ าคณะ 
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4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ต้องมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ดา้น
เทคโนโลยกีารศึกษา หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2 การเพิม่ทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 

ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สมัมนา เพื่อพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี  
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านกัศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆแก่นักศึกษา 

1) มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการแต่งตั้งจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร เพ่ือท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาทาง
วิชาการ เช่น การวางแผนการเรียน เป็นตน้ 

2) อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา และประกาศใหน้กัศึกษาทราบเพ่ือใหน้กัศึกษา
สามารถเขา้ปรึกษาปัญหาทางวิชาการส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

3) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

1) นกัศึกษาสามารถยืน่ค  าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 

2) จดัช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนกัศึกษา 

3) จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร 

2) มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี 

3) มีการส ารวจเพื่อประเมนิความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา 

x x x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 

ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6) มีก ารทว น สอบผล สัมฤ ท ธ์ิข อ งนัก ศึก ษ า ตา มม าต ร ฐ า น 

ผลการเรียนรู้ท่ีก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงาน  

ใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

x x x x x 

8) อาจารย์ใหม่  ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 

การจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย   
ไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา 

2) การประชุมร่วมของอาจารยใ์นสาขาวิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอค าแนะน า /ขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยุทธ์การสอนประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดับ
ภาควิชา 

3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช ้ โดยใชแ้บบสอบถามหรือ  

การสนทนากบักลุ่มนกัศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน  
1.2 การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชา 

2) มีการสุ่มสงัเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 

 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 

1) ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรในภาพรวม เม่ือนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีท่ี 4 โดยใช้ข้อมูล 

จากนกัศึกษา คณาจารย ์ 
2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 

3) มหาวิทยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด า เ นินการประเมินผลการด า เ นินงานตามตัว บ่ง ช้ี   
(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  

 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
และปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

2) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดชันีบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร 

3) ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานของหลกัสูตร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใชใ้นรอบการศึกษาถดัไป 
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ภาคผนวก 

 

ก. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ข. ขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 

ค. เอกสารเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ 
ง. เกณฑแ์ละคุณสมบติัการไดรั้บเกรียตินิยม 

จ. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้น 

Active Learning 

ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

ช. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

1. ภาระงานสอนของ  ❑  ศ.  ❑  รศ.    ผศ.   ❑ อาจารย์    ดร.สุวลกัษณ์  วสุินทร 

รายวิชา  924-452 Rubber Chemistry ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-204 Rubber Processing I ผูส้อน 

รายวิชา 927-206 Introduction to polymer science and Chemisty ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา  927-301 Rubber Chemistry ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-342  Seminar ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-441 Cooperative Education ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927- 442 Student Project ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 937-210 Physical Chemistry ผูร่้วมสอน 

 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจิยั  หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลงั  
ผลงานวจิยัที่ตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
Thongpet, C., Wisunthorn, W., Liengprayoon, S., Vaysse, L., Bonfils, F., Nakason, C. 2014. Effect of 

 Rubber Clone on Fatty Acid Composition and Properties of Air Dried Sheet, Advanced Materials 

 Research, 844: 194-197. 

Thepchalerm, C., Wisunthorn, W., Vaysse, L., Kiatkamjornwong, S., Nakason, C., Bonfils, F., 2014. 

 Macroscopic and mesoscopic study of natural rubber: the dynamics of structuration after 

 purification of the rubber particles, Advanced Materials Research, 844: 417-420. 

Dubascoux, S., Thepchalerm, C., Dubreucq, E., Wisunthorn, S., Vaysse, L., Kiatkamjornwong, S.,  Nakason, 

C., Bonfils, F. 2012. Comparative study of the mesostructure of natural and synthetic 

 polyisoprene by size exclusion chromatography-multi-angle light scattering and asymmetrical 

 flow field flow fractionation-multi-angle light scattering, Journal  of  Chromatography  A, 1224: 

 27-34. 

Wisunthorn, S., Liengprayoon, S, Vaysse, L., Sainte Beuve, J., Bonfils, F. 2012. SEC-MALS Study of 

 Dynamic Structuring of Natural Rubber: Comparative Study of Two Hevea brasiliensis

 Genotypes. Journal of Applied Polymer Science, 124: 1570-1577.  

Bouyer, D., Phillippe. K., Wisunthorn, S., Pochat-Bohatier, C., Dupuy, C. 2009.  Experimental and Numerical 

Study on the Drying Process of Natural Rubber Latex Films, Drying Technology, 27(12): 59-70. 
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2. ภาระงานสอนของ  ❑  ศ.  ❑  รศ.  ❑  ผศ.    อาจารย์    ดร.บัญญัต ิเฉิดฉิ้ม 

รายวิชา 927-252 Wood Chemistry ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-253  Anatomy of Wood ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-254  Physical and Mechanical Property of Wood ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-255  Deterioration and Preservation of Wood ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-257  Progression of Rubberwood Technology ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-341  Cooperative Education I ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-305  Research and Development of Product ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-353  Adhesives and Theory of Adhesion ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-357  Energy Conversion Technology from Biomass ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 937-211  Foundation to Material Science ผูร่้วมสอน 

   

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจิยั  หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลงั  
ผลงานวจิยัที่ตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ  
B. Cherdchim. 2010. Actions of Lignocellulolytic Enzymes on Abies grandis (grand fir) Wood for Application 

in Biofuel Production. http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-2673 

B. Cherdchim and R. Sudchada 2014. Ethylene Stimulation of Rubberwood (Hevea brasiliensis) Increases the 

Water Permeability of Lumber. Journal of Agricultural Science and Technology A 4:129-134. 

 

การน าเสนอผลงานวชิาการในระดับนานาชาต ิ(Proceeding) 

B. Cherdchim, A. Majcherczyk, U. Kües. 2011. Application of Abies grandis Wood for Technical Use in Biofuel 

Production. Proceeding in International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and 

Emerging Economies. 25-28 May, 2011, J.B. Hotel, Hat Yai, Thailand. 

B. Cherdchim, A. Majcherczyk, U. Kües. 2011. Effects of Laccase in Combination with other Enzymes on 

Hydrolysis of Cellulose to Glucose in Biofuel Production. Proceeding in International Conference on 

Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low Carbon Society. 23-25 

November 2011, Bangkok, Thailand. 

B. Cherdchim, R. Sudchada. 2013. Ethylene stimulation of rubberwood (Hevea brasiliensis) increases the water 

permeability of lumber. The Fifth International Symposium Indonesian Wood Research Society 

(IWoRS), 7-9 November 2013, Balikpapan, Indonesia. 

 

 

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-2673
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งานวจิยั (ที่ก าลงัด าเนินการ) 
 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
รวม 

ปีที่ได้-

ส้ินสุด 

เป็นหัวหน้า / 
ผู้ร่วมวจิยั 

จ านวน 

นักวจิยั 

1. การผลิตไบโอเอธานอล     จาก
ชีวมวลปาลม์น ้ ามนั 

ทุนพฒันาศกัยภาพ
ก า ร ท า วิ จั ย ข อง
อ า จ า ร ย์ ใ ห ม่  
มหาวิทยาลยัสงขล
านครินทร์ 

50,000 บาท 2556 หวัหนา้
โครงการ 

1 คน 

2. การผลิตไบโอเอธานอลจาก
ตน้ปาลม์น ้ ามนั 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

สงขลานครินทร์ 

4 54 ,000 

บาท 

25 5 6 -
2558 

หวัหนา้
โครงการ 

1คน 

3. การใชป้ระโยชน์จากช้ินไมส้บั
ปาล์มน ้ ามันผสมเศษเหลือไม้
ย า ง พ า ร า ใ น ก า รผ ลิ ต ไ บโอ
เอธานอล 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

3 0 0 ,000 
บาท 

2 5 5 6 -
2558 

หนา้หนา้
โครงการ 

1คน 

บัณฑิต
ฯ 1 คน 

4. การศึกษาการเจริญเติบโต
และอาย ุการตดัหญ ้า เน เปี ยร์ 
บริเวณทุ่งไสไช เพื ่อการผลิต
พลงังานชีวมวล 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

สงขลานครินทร์ 

2 8 2 ,680 

บาท 

2 5 5 6 -
2558 

ผูร่้วมวิจยั 7 คน 

5. ความทนทานของไมย้างพารา
อัดสารประกอบแทนนินสกัด
จากเปลือกไมก้ระถินเทพา 

ทุนโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 

400,000 29 ธ . ค . 
2557-28 

ธ.ค. 2558 

หวัหนา้
โครงการ 

2 คน 
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3. ภาระงานสอนของ  ❑  ศ.  ❑  รศ.  ❑  ผศ.    อาจารย์    ดร.วศินีย์ ยิง่ประเสริฐ 

รายวิชา927-252  Wood Chemistry ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-253 Anatomy of Wood ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-255 Deterioration and Preservation of Wood ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-253 Adhesives and Theory of Adhesion ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-305 Research and Development of Product ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-354 Wood – Based Panel Technology ผูร่้วมสอน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-257 Progression of Rubberwood Technology ผูร่้วมสอน 

 รายวิชา 927-258 Manufacture and Properties of Particleboard ผูส้อน/ประสานงาน 

 รายวิชา 927-341 Cooperative Education I ผูร่้วมสอน/ประสานงาน 

 รายวิชา 927-442 Cooperative Education II ผูป้ระสานงาน 

 รายวิชา 924-341 Apprenticeship ผูป้ระสานงาน 

   

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจิยั  หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลงั  
ผลงานวจิยัที่ตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ  
Yingprasert, W., Matan, Na. and Matan, Ni. 2014. Effects of surface treatment with cinnamon oil and clove oil 

on mold resistance and physical properties of rubberwood particleboards. European Journal of Wood 

and Wood Products. 73, 1.  

Yingprasert, W., Matan, Na., Chaowana, P. and Matan, Ni. 2015. Fungal resistance and physico-mechanical 

properties of cinnamon oil- and clove oil-treated rubberwood particleboards. Journal of Tropical Forest 

Science. 27, 1. 

 

การน าเสนอผลงานวชิาการในระดับนานาชาต ิ(Proceeding) 

Yingprasert, W., Matan, Na., Choawana, P., Matan, Ni. 2012. Antifungal activity and chemical 

compositions of cinnamon oil treated rubberwood particleboards. IUFRO All Division 5 

Conference. July, 8-13, Estoril, Portugal. (oral presentation)  

Yingprasert, W. and Yaowalerd, S. 2013. The bondability of ethylene gas stimulated rubberwood, an 

experimental study. The 5 th International Symposium of Indonesian Wood Research Society. 

“Utilization of Renewable natural resources towards welfare and environmental sustai nability.” 
November, 7-9, Balikpapan, Indonesia. (poster presentation)  
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การน าเสนอผลงานวชิาการในระดับชาต ิ(Proceeding) 

โรสนา สุหรรษา, กูนูรีตา พระพิทกัษ์, เอกพล คชวิญ และ วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ. 2556. ผลของการเติมบอ
แรกซ์ในกาวยูเรียฟอร์มลัดีไฮด์ต่อความตา้นทานปลวกและสมบติัของไมอ้ดัท่ีผลิตจากไม ้บาง
ยางพารา. ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ วลยัลกัษณ์วิจยั คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 1-2 สิงหาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (แบบบรรยาย) 

ธิเบศ พลการ, นงลกัษณ์ กอ้นทอง, ศุภลกัษณ์ พ่วงพี และ วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ. 2557. การสกดัแทนนินจาก
เปลือกกระถินเทพา. ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ วลยัลกัษณ์ว ิจยั  ค ร้ังที่ 6 วนัที่ 3-4 
กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (แบบบรรยาย)  

เฉลิมพงศ ์บกสกุล, โรสนา สุหรรษา, วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ. 2557. ผลของการเติมกรดบอริกลงในกาวยูเรีย
ฟอร์มลัดีไฮด์ต่อการปลดปล่อยฟอร์มลัดีไฮด์และการเขา้ท าลายของปลวกในไมอ้ดัท่ีผลิตจากไม้
ยางพารา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วลยัลกัษณ์วิจ ัย คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (แบบโปสเตอร์)  

 

งานวจิยั (ที่ก าลงัด าเนินการ) 
 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
ปีที่ได้-

ส้ินสุด 

เป็น
หัวหน้า/ 

ผู้ร่วมวจิยั 

จ านวน
นักวจิยั 

ผลของการเติมสารประกอบโบรอนใน
กาวยเูรียฟอร์มลัดีไฮดต่์อสมบติัของไม้
อดัท่ีผลิตจากไมย้างพารา 

ทุนอุดหนุนการ
วิจยั
มหาวิทยาลยัสงข
ลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 

150,000 1 มี.ค. 
2557- 31 

ส.ค. 2558 

หวัหนา้
โครงการ 

1 

การสกดัแทนนินจากเปลือกไมก้ระถิน
เทพา 

ทุนพฒันานกัวจิยั 
กองทุนวิจยั   
มหาวิทยาลยัสงข
ลานครินทร์ 

110,000 1 ส.ค. 
2557-31 

ก.ค. 2558 

หวัหนา้
โครงการ 

1 

ความทนทานของไมย้างพาราอดั
สารประกอบแทนนินสกดัจากเปลือกไม้
กระถินเทพา 

ทุนโครงการวจิยั
ภายใตโ้ครงการ
มหาวิทยาลยัวิจยั
แห่งชาติ 

400,000 29 ธ.ค. 
2557-28 

ธ.ค. 2558 

ผูร่้วมวิจยั 2 
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4. ภาระงานสอนของ  ❑  ศ.  ❑  รศ.  ❑  ผศ.    อาจารย์ ดร.วรรณรัตน์ พนัธ์ุวริิยรัตน์ 

รายวิชา 927-424 Special Topics In Rubber Industry (Plastic Technology) ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-424 Special Topics In Rubber Industry (Instrument analysis of rubber) ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-202 Synthetic rubber ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-304 Latex technology and its products ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-402 Instrument analysis of rubber ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-403 Plastic technology ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา 927-442 Student project ผูส้อน/ประสานงาน 

  

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจิยั  หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลงั  
ผลงานวจิยัที่ตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 
Tanrattanakul, V., Panwiriyarat, W. 2009. Compatibilization of LDPE/Cassava Starch Blends by Potassium 

 Persulfate and Benzoyl Peroxide. J Appl Polym Sci. 114(2), 742-753.   

Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Pilard, J.F., Khaokong C. 2011. Synthesis and Characterization of Block 

 Copolymer from Natural Rubber, Toluene-2,4-diisocyanate and poly(-caprolactone) diol-based 

 polyurethane.  Mater Sci Forum. 695, 316-319. 

Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Pilard, J. F., Pamela, P., Khaokong, C. 2012. Effect of natural rubber and 

 poly(-caprolactone) content on mechanical and thermal properties of novel biodegradable 

 Polyurethane.Adv Sci Lett. 19(3), 1016-1020.  

Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Pilard, J. F., Pamela, P., Khaokong, C. 2013. Preparation and properties of 

 bio-based polyurethane containing polycaprolactone and natural rubber. J Polym Environ. 21,807-815. 
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5. ภาระงานสอนของ  ❑  ศ.  ❑  รศ.  ❑  ผศ.    อาจารย์    ดร.ณรงค์  เช่ืองชยะพนัธ์ุ 

 

รายวิชา  927-225  Additives for Rubber I                                         ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-226  Additives for Rubber II                                         ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-227  Rubber Processing I                                            ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-228  Rubber Processing Laboratory I                            ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-229  Rubber Physics                           ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-320  Rubber Processing II                                            ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-321 Rubber Processing Laboratory II                            ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-325  Physical Testing of Rubber                                  ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-326  Physical Testing of Rubber Laboratory               ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-327  Rubber Product Technology                                      ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-328  Composite Materials                                             ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-420  Rubber Formulation                                            ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-331  Instrumental Analysis of Polymer                     ผูร่้วมสอน 

รายวิชา  927-333  Rubber and Product Design                                       ผูร่้วมสอน 

 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจิยั  หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลงั - 

การน าเสนอผลงานวชิาการในระดับนานาชาติ (Proceeding) 

N. Chueangchayaphan, N. Nithi-Uthai, K. Techakittiroj, H. Manuspiya. Prototype System for Monitoring 

Natural Rubber Vulcanization .The Second Asia Pacific Rubber Conference (APRC 2015) 15-16 

October 2015. 
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6. ภาระงานสอนของ  ❑  ศ.  ❑  รศ.  ❑  ผศ.    อาจารย์    ดร.มานพ ธรสินธ์ุ 

 

รายวิชา  927-251  Equipment for Rubberwood and Rubberwood ผูส้อน/ประสานงาน 

  Products Processing 

รายวิชา  927-351  Wood Drying and Wood Finishing Technology ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา  927-256 Management of Rubber Plantation and Rubberwood Processing ผูส้อน/ประสานงาน 

รายวิชา  927-355 Drawing and Cost Estimation of Wood Furniture ผูร่้วมสอน 

รายวิชา 927-442  Student Project ผูร่้วมสอน 

 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจิยั  หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลงั  
ผลงานวจิยัที่ตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ  
มานพ ธรสินธุ.์ 2557. ประสิทธิภาพน ้ าสม้ควนัไมย้คูาลิปตสัในการลดการท าลายจากปลวกใตดิ้นในไมย้างพารา

 ภายใตส้ภาวะท่ีแตกต่างกนั. แก่นเกษตร. 42 (ฉบบัพิเศษ 1): 615-619. 

มานพ ธรสินธุ.์ 2557. ผลการอบไมย้างพาราภายใตร้ะดบัอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัท่ีมีต่อการท าลายของ 

 ปลวกใตดิ้น Coptotermes gestroi. แก่นเกษตร. (ตอบรับเพื่อตีพิมพ)์ 
การน าเสนอผลงานวชิาการในระดับนานาชาต ิ(Proceeding) 

Tarasin, M. 2013. Effect of eucalyptus wood vinegar on rubberwood infestation by Asian  

subterranean termite, Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae). 65th International Symposium 

on Crop Protection, May 21, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.  

Tarasin, M. and Rattanapun, W. 2013. Rubberwood preservative based on heated oil treatment for decrease 

Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae) attack. 65th International Symposium on Crop 

Protection, May 21, Faculty of  Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.  

Tarasin, M., Petharwut A. and Rattanapun W. 2013. Potential of boron rubberwood preservatives against Asian 

subterranean termite Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae). The 5th International Symposium 

of IWoRS, November 7-8, Novotel Hotel, Balikpapan, Indonesia. 

 Tarasin, M. 2014. Thermal modification of rubberwood for increase Asian subterranean 

 termite resistance. 66th International Symposium on Crop Protection, May 20, Faculty of Bioscience 

Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.  

Rattanapun, W. and Tarasin M. 2014. Effect of thermal modification on termite resistance and performance 

properties of rubberwood. 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and 

Biobased Products Industries, September 24-26, University of Applied Sciences, Campus Kuchl, 

Salzburg, Austria 
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ภาคผนวก ข 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกยีรตกิ าจรวงศ์  

1. ปรับความถูกตอ้ง การเวน้วรรค ค าผดิ ค  าถูก 

หนา้ 12-14,16 

ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ข 

หนา้ 11-12, 15 

2. ควรปรับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชา 927-

330 จาก Progression of rubber technology เป็น 
Progress in rubber technology หนา้ 22 

ปรับช่ือรายวิชา  
927-330  Progress in rubber technology 

หนา้ 21 51 และ 138 

3. ตรวจทานแกไ้ขค าผดิ และล าดบัรหสัรายวิชา
หนา้ 24 

ไดจ้ดัเรียงล าดบัรหสัรายวิชาตามล าดบัตวัเลข 

หนา้ 23 

4. ควรปรับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ 927-461 จาก 
Progression of wood technology เป็น 927-461 

Progress in wood technology หนา้ 25   

ปรับแก ้ 
รายวิชา 927-461 Progress in wood technology 

หนา้ 24 57 และ 142 

5. ปรับการเวน้วรรค ค าผดิ ค  าถูก หนา้ 
41,42,44,45,46 

ด าเนินการปรับ และตรวจสอบ 

6. ปรับช่ือรายวิชาสารเคมีส าหรับยางเป็นสารเติม
แต่งส าหรับยาง 

ปรับช่ือรายวิชา  

ปรับช่ือรายวิชา 927-225 และ 927-226   จาก
สารเคมีส าหรับยาง 1 เป็นสารเติมแต่งส าหรับยาง 1 

และ  
สารเคมีส าหรับยาง 2 เป็นสารเติมแต่งส าหรับยาง 2 

ตามล าดบัหนา้ 44 45 48 49 50 51 และ 119 

7. ปรับเพ่ิมเคร่ืองหมาย ; ในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาองักฤษ ใหถู้กตอ้ง หนา้ 44, 46,47, 

ด าเนินการปรับและตรวจสอบ 

8.ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยภาษาองักฤษให้
ตรงกนั หนา้ 45 

ด าเนินการปรับและตรวจสอบ 

9. ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ927-261 

Chemistry of woodหนา้ 47 

ด าเนินการปรับหนา้ 47 

10. ปรับช่ือรายวิชา 927-262 กายวภิาคของเน้ือไม ้ ปรับช่ือรายวิชา  
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกยีรตกิ าจรวงศ์  

927-263 สมบติัทางกายภาพของไม ้

927-264 สมบติัเชิงกลและวิศวกรรมโครงสร้างไม ้

หนา้ 48 

ปรับรายวิชา 927-262 กายวภิาคของเน้ือไม ้เป็น
927-262 กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้
รายวิชา 927-263 สมบติัทางกายภาพไม ้เป็น 927-

263 สมบติัทางกายภาพของไม ้

11. ปรับช่ือรายวิชา 927-265 กระบวนท าไมแ้ละ
แปรรูปเบ้ืองตน้ 

ไม่ปรับแกภ้าษาไทยตามค าแนะน า คือ กระบวน
เก็บเก่ียวไมแ้ละแปรรูปเบ้ืองตน้ แต่เปล่ียนช่ือ
ภาษาองักฤษ จาก Wood Harvesting and Primary 

Processing เป็น Wood Logging and Primary 

Processing 

 

12. ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ 

927-261 Chemistry of wood หนา้ 47 

ด าเนินการปรับ 

 

13.ปรับการเขียน วรรคตอน และตรวจสอบค าผดิ
หนา้ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

ด าเนินการปรับ 

 

14.ปรับแกไ้ขช่ือวิชาใหถู้กตอ้งตามเสนอแนะ 

927-326 การทดสอบยางทางฟิสิกส์ หนา้ 51 

ด าเนินการปรับ 

ด าเนินการปรับแกร้ายวิชา 927-326 การทดสอบ
ยางทางฟิสิกส์ เป็น การทดสอบยางทางกายภาพ 
หนา้ 21 31 50 91 120 128 136 137 157 และ 182 

15.แกไ้ขค าอธิบายรายวิชาตามท่ีเสนอแนะ หนา้ 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

ด าเนินการปรับแกค้  าอธิบายรายวิชาทั้งหมด 

 

16.ปรับเวน้วรรค ค าผดิ ค  าถูก 

หนา้ 63 64 

ด าเนินการปรับแก ้

 

17. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาองักฤษ รายวิชาวิชา 927-441 สหกิจศึกษา 

หนา้ 65 68 70 

ด าเนินการปรับแก ้
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญน า เกีย่วข้อง  

1. ปรับการเวน้วรรค ค าผดิ ค  าถูกในค าอธิบาย
รายวิชาภาษาองักฤษ ใหถู้กตอ้งหนา้ 56-63 

ด าเนินการปรับ 

 

2. แนะน าใหใ้ชช่ื้อรายวิชาภาษาองักฤษ 927-377 

Wood Local Wisdom Products Development โดย
หาค าท่ีดีกว่า Local Wisdom 

ใชช่ื้อเดิม 927-377 Wood Local Wisdom Products 

Development เน่ืองจากส่ือถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. แกไ้ขค าอธิบายรายวิชาตามท่ีเสนอแนะ 

หนา้ 56-63 

ด าเนินการปรับ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณ ชยพล โง้วประเสริฐ  

1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็น 

ควรเพ่ิม AEC ในเน้ือหาส่วนน้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง
การมุ่งเนน้ตอบสนองต่อภูมิภาค เช่น 

“11.3 กลุ่มประชาคาเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น
ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกวตัถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมยางหลกัของโลก เช่น ยางแผน่ดิบ น ้ า
ยางขน้ ยางสงัเคราะห์ ฯลฯ รวมถึงมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย จากการรวมกลุ่ม 
AEC จ าท าใหบ้ณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นยางและพอลิเมอร์ กอรปกบัภาษาองักฤษ
สามารถหรือมีโอกาสเดินทางไปท างานยงักลุ่ม
ประเทศน้ี หรือเป็นนกัวิจยัแห่งภูมิภาค ได”้หนา้ 5 

 

 

ด าเนินการ 

เพ่ิมตามค าแนะน าในหนา้6 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณ ชยพล โง้วประเสริฐ  

2. ความส าคญั 

ลกัษณะการเขียนเหมือนแยกกนัเด็ดขาดระหว่าง 
เทคโนฯยาง กบั เทคโนฯไม ้

แนะน าใหต้ดัส่วนสุดทา้ยเป็นการสรุปความส าคญั
ของหลกัสูตรแบบภาพรวมแทน 

“ผลลพัธจ์ากการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา วิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง และ วิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้สามารถผลิตบณัทิต
ท่ีมีองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมี
เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
จิตส านึกรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ”หนา้ 9-12 

ด าเนินการ 

หนา้ 9-10 

3. กลยทุธใ์นการแกปั้ญหาความรู้และทกัษะ
พ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษ 

• หลกัสูตรเดิมเรียนกลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วย
กิจ แต่หลกัสูตรปรับปรุงมีเพียง 12 หน่วย
กิจ โดยตดักลุ่มวิชาภาษาอ่ืนๆ ออก เช่น 
เยอรมนั มลาย ู 
เห็นดว้ยกบัการตดัวิชาเหล่าน้ี แต่ไม่ควร
ตดัหน่วยกิจลง น่าจะคงไวโ้ดยส่งเสริม 
ภาษาองักฤษ แทน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แนว AEC 

• กลยทุธท่ี์เสนอคือ “การสอบ TOEIC โดย
อาจจะตั้งคะแนน 500 คะแนนเป็นส่วน
หน่ึงของการจบ”ทั้งน้ีเพราะตอ้งการของ
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่ีมกีาร
จา้งงานหลากกลายเช้ือชาติ คือภาษา 

 

 

ไม่ไดป้รับเปล่ียนโดยยงัคงหน่วยกิจกลุ่มวิชาดา้น
ภาษาไวท่ี้ 12 หน่วยกิจ แต่ไดป้รับกลยทุธก์าร
พฒันาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษดว้ย โปรแกรม Tell Me More 

 

 

 

 

ไม่ปรับใหก้ารสอบ TOEIC เป็นเง่ือนไขในการจบ 

แต่ไดบ้รรจุเป็นแผนกลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้น
ภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษามีการสอบ TOEIC 

ก่อนจบการศึกษา 



121 

 

 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณ ชยพล โง้วประเสริฐ  

“องักฤษ” และบางบริษทั เอาคะแนน 
TOEIC เป็นส่วนหน่ึงของคุณสมบติัท่ีจะ
รับเขา้ท างานดว้ย 

3. วชิาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม 

ควรจะใหเ้ลือกเรียนไดท้ั้ง 2 วิชาเอก เช่น หลกัการ
ตลาด การจดัการ SME ท่ีมีเฉพาะเทคโลโนโลยไีม ้
เพราะวิชาเหล่าน้ีคือวิชาท่ีใชใ้นการท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

ไม่ปรับ 

โดยไม่ไดป้รับใหเ้ป็นรายวิชาบงัคบัแต่ไดบ้รรจุไว้
ในรายวิชาชีพเลือกเพื่อใหน้กัศึกษาท่ีสนใจสามารถ
เลือกเรียนได ้

4. การจดัล าดับการเรียนวชิาในกลุ่มการจดัการ
อุตสาหกรรมควรจดัในชั้นปีท่ี 3 หรือ 4 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท างานในกลุ่มอุตสาหกรรม
จริงๆ เช่น 

• ปี 3 เทอม 2 : การจดัการความปลอดภยั, 

การควบคุมคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมก่อน
การฝึกงาน 

• ปี 4 เทอม 1 หรือ 2 : การจดัการ SME 

การตลาด หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 
Clean Technology เพื่อใหเ้กิดแนวคิดใน
การประกอบธุรกิจเตรียมพร้อมในการ
ท างานจริงๆ 

• การเขียนแบบ เรียนเมื่อตอ้งการจะใชง้าน
เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีตอ้งมีการ
ออกแบบ รวมถึง mold และ Dieการเรียน
ในชั้นปีท่ี 1 หรือ 2 ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ 
เพราะยงัไม่เกิดการใชง้าน และนกัศึกษายงั
มองไม่เห็นภาพการท างานจริง มองไม่เห็น
ว่าจะเอาไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

 

 

 

 

 

ดว้ยแผนการศึกษาของชั้นปีท่ี 3 จดัใหน้กัศึกเรียน
วิชาชีพของสาขาเทคโนโลยใีหค้รบถว้นก่อนเขา้สู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยจดัใหร้ายวิชาการจดัการ
ความปลอดภยัเรียนในชั้นปีท่ี 4 เทอม 1 และจดัสห
กิจศึกษาในชั้นปีท่ี 4 เทอม 2 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณ ชยพล โง้วประเสริฐ  

5.รายวชิาระเบียบวธิีการวจิยั 

เน่ืองจากมีการท าโครงการและรายงาน 
(วิทยานิพนธ)์ อาจจะพจิารณาใหม้ีการเรียน 
“ระเบียบวิธีการวิจยั” เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ
หลกัการ การเขียนเอกสารบทต่างๆ การเขียนอา้งอิง 
ฯลฯ โดยการประเมินอาจจะเพียง ผา่น/ไม่ผา่น 

 

ไม่ปรับตามขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากหลกัการ และแนวทางการท าวจิยั ไดม้ี
กระบวนการเรียนสอนในรายวิชาโครงงาน
นกัศึกษา 

6. กลยุทธ์กจิกรรมเพ่ือเพิม่ความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาองักฤษ 

แนะน าใหเ้พ่ิมเติมนอกเหนือจากการดูงาน
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

“ส่งเสริมการฝึกประสบการวิชาชีพ (ฝึกงาน) ใน
หน่วยงาน/บริษัท multinational ท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร” 

ทั้งน้ีเพราะเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นหน่วยงานจะเป็น
ภาษาองักฤษ รวมทั้งรายงานต่างๆ ดว้ย 

นกัศึกษา จะไดใ้ชท้กัษะดา้นภาษาองักฤษ อยา่งเต็ม
ความสามารถหนา้ 80 

 

 

ปรับตามค าเสนอแนะ  
โดยปรับเพ่ิมในแผนกลยทุธใ์นหนา้ 80 

7. ตรวจสอบการวรรคตอน ปรับวรรคตอน ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วาระพเิศษ  
 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. แกไ้ขจ านวนหน่วยกิต ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2. แกไ้ขค าผดิ ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

3. แกข้นาดตวัอกัษร ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

4. การจดัรูปแบบและการจดัหนา้ ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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คณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมวาระพเิศษ  
เม่ือวนัที่  10  กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. หน้า 2 ขอ้ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงั
ส าเร็จการศึกษาให้จัดล  าดับใหม่โดยน าข้อการ
เป็นผูป้ระกอบการดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรข้ึน
เป็นล าดบัตน้ ๆ 

ด าเนินการปรับเปล่ียนตามข้อเสนอแนะ  โดยระบุ
อาชีพเพ่ิมเติมคือ “ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตัวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมไม”้  
 

2. หน้า 5-6 ขอ้ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พฒันาท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสูตร และขอ้ 12 ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและตอบสนองพันธกิจของ
สถาบันอย่างไร  โดยให้ทบทวนการเขียนให้
เช่ือมโยงกนัครอบคลุมทั้ง 2  วิชาเอก 

ด าเนินการปรับเปล่ียนตามขอ้เสนอแนะ 

3. ให้ตรวจทานรูปแบบการพิมพก์าร วรรค ตอน 
ตดัค  า ตลอดทั้งเล่ม 

ด าเนินการปรับเปล่ียนตามขอ้เสนอแนะ 

4. ห น้ า  9 - 1 0  ท บ ท ว น ก า ร เ ขี ย นป รั ช ญา /
ความส าคัญ/ว ัต ถุประสงค์  ว่ าหลัก สูตร น้ี มี
ความส าคญัแตกต่างจากหลกัสูตรอ่ืนของสถาบนั
เดียวกันและสถาบันอ่ืนอย่างไร ท าไมจึงต้องมี
หลัก สูตร น้ีและมี จุดเ ด่นอย่างไร และความ
เช่ือมโยงกนัระหว่าง 2 วิชาเอก และน าไปสู่การ
ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถเป็นผูป้ระกอบการได้หลงั
ส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการปรับเปล่ียนตามขอ้เสนอแนะ 

5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผูป้ระกอบการได้
หลงัส าเร็จการศึกษา ควรมีการสอดแทรกเน้ือหาท่ี
จ  าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการ เช่น การจดัการ
ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน เป็นตน้ 

 

 

 

มีรายวิชา เ ลือก ท่ี มี เ น้ือหา ท่ีจ  า เ ป็นในการ เ ป็น
ผูป้ระกอบการอยูแ่ลว้เช่น การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม
และขนาดกลาง เป็นตน้ และ นกัศึกษาตอ้งเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มน้ีอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 
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คณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมวาระพเิศษ  
เม่ือวนัที่  10  กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

6. หนา้ 22 รายวิชา 937-203 เทคโนโลยกีารผลิตท่ี
สะอาด  ให้ เป ล่ียนมาใช้ ร ายวิ ช า  923 -313 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ในหลกัสูตร วท.บ. 
(ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความย ัง่ยนื) 

ด าเนินการปรับเปล่ียนตามขอ้เสนอแนะ 

7. หน้า 22 ทบทวนการก าหนดรหัสรายวิชาว่าใช่
ศาสตร์ของตนเองหรือไม่ ดงัน้ี 

- 927-101 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

- 927-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 

- 9 2 7 - 1 0 3  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
อุตสาหกรรม 

- 927-104 การควบคุมคุณภาพ 

- 972-201 เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุน 

- อุตสาหกรรม 

- 9 2 7 - 2 0 2  ก า ร จัด ก า ร ส่ิ งแ ว ด ล้อ มส า ห รับ
อุตสาหกรรม 

ด าเนินการปรับเปล่ียนไปใช้รหัสวิชาของศาสตร์
นั้นๆ เช่น  

- เดิม 927-101 เขียนแบบวิศวกรรม เปล่ียนเป็น 921-

201 เ ขี ยนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน /เ ดิม 927-102 
หลกัการจัดการอุตสาหกรรม  เปล่ียนเป็น 921-101 

การจัดการอุตสาหกรรมและองค์กร /เดิม 927-103 
การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม เป็น 924-
321 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม เป็น
ตน้ 

-  

 

8. หน้า 52 รายวิชา 927-335 พอลิเมอร์เบลนด์
และอลัลอยด์ ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้มี
เน้ือหาดา้นอลัลอยดเ์พ่ิมข้ึน 

ด าเนินการปรับเปล่ียน ค าอธิบายรายวิชาให้มีเน้ือหา
ดา้น      อลัลอยด์เพ่ิมข้ึน  โดยมีรายละเอียดตามหนา้ 
151 

9. รายวิชา 927-334 กาวและการยึดติด และ      
927-361 กาวและทฤษฎีการยดึติด มีเน้ือหารายวิชา
ใกล้เคียงกันให้พิจารณาใช้ร่วมกันระหว่าง 2 
วิชาเอก 

ด าเนินการปรับเปล่ียนตามขอ้เสนอแนะโดยใช้วิชา
เดียวกนัทั้ง 2 วิชาเอก คือ 927-334 กาวและการยดึติด 

10. รายวิชา 927-104 การควบคุมคุณภาพ และ  
927-366 การควบคุมคุณภาพและการผลิตใน
อุตสาหกรรมไม ้มีเน้ือหารายวิชาใกลเ้คียงกนัให้
พิจารณาใชร่้วมกนัระหว่าง 2 วิชาเอก โดยค านึงถึง
การจดัศาสตร์รายวิชาของคณะดว้ย 

ได้ด  าเนินการตัดรายวิชา 927 -366  การควบคุม
คุณภาพและการผลิตในอุตสาหกรรมไม ้ออก 

11. หน้า 63 รายวิชา 927-441  สหกิจศึกษา ควร
ระบุรายวิชาบังคับเรียนก่อน คือ วิชา 927-325 

ด าเนินการปรับเปล่ียนรายวิชาบงัคับเรียนก่อนและ
เง่ือนไข  โดยมีรายละเอียดตามหนา้ 63 
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คณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมวาระพเิศษ  
เม่ือวนัที่  10  กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

เตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา  และ
ระบุเง่ือนไขเพ่ิมเติม ดังน้ี “ต้องผ่านการอบรม
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่
นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง 

12. หน้า 75 ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม เสนอแนะให้ระบุให้
ชดัเจนระหว่างฝึกงานและสหกิจศึกษา และต้อง
ระบุว่ามีผูไ้ปปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในหลกัสูตร และควร
ระบุการประเมินผลรายวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาดว้ย นอกจากน้ีอาจพิจารณาระบุ คุณสมบติั
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อใหส้ามารถวางแผน
การศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  

ด าเนินการปรับเปล่ียนขอ้ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามเสนอ 

 

คณะกรรมการสภาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 ในคราวประชุมคร้ังที่ 12 (2/2559) ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ควรแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของหลกัสูตร
ในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อตลาดงาน 
ทั้งในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยาง และวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ซ่ึงหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (ทั้งสองวิชาเอก) 
ได้มี ค วามร่ว มมือและ MOU กับมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศทั้ งจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
เพื่อแลกเปล่ียนนักวิจัย นักศึกษา มีการส่งนักศึกษา
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ และ 

มี นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ป ระ เ ท ศ ม า ฝึ ก ป ร ะ ส บก ารณ์ 

ในหลกัสูตรฯ มีการท าวิจยัร่วมกบัเอกชนเพื่อน าองค์
ความรู้และนวตักรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยมีทุน
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความ
แข็งแกร่งทั้งอาจารย ์นกัศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 
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คณะกรรมการสภาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 ในคราวประชุมคร้ังที่ 12 (2/2559) ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพโดยต่อยอดจาก 

สหกิจศึกษา โครงงานนักศึกษา หรือการวิจยัร่วมกบั
อาจารย ์

ค ว ร เ พ่ิ ม เ ติ มร าย วิ ช า ห รื อ เ น้ื อ ห า รา ยวิ ช า 

ท่ี เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพน ้ า
ยางพารา 

ด า เ นินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะซ่ึงได้มีการ
ค านึงถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมาช่วยให้น ้ ายางมีความ
สะอาด โดยมีงานวิจัยเก่ียวกับความสะอาดและ
คุณภาพของน ้ ายางจากธรรมชาติ  และมีเน้ือหาใน
รายวิชา 927-224 ยางธรรมชาติ ควบคู่กบัการมีความ
ร่วมมือกับนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
วิทยาเขตหาดใหญ่ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ 
น ้ายางมีความสะอาดและเพ่ิมคุณภาพน ้ ายาง 

ให้แก้ไขเอกสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ข้อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ศ าส ต รา จ าร ย์  ด ร . สุ ด า   
เกียรติก  าจรวงศ ์กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสภาวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตามท่ีไดแ้จง้ใหค้ณะฯ ทราบแลว้   

ด าเนินการปรับช่ือรายวิชา 927-338  สมบติัเชิงวิทยา
กระแสของพอลิเมอร์ โดยมีรายละเอียดตามหน้า 23 

รายวิชา 927-220 เคมีพอลิเมอร์ โดยมีรายละเอียดตาม
หน้า 43 รายวิชา 927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง 1 
โดยมีรายละเอียดตามหน้า 44 รายวิชา 927-380 

เทคนิคการวิเคราะห์ไม้ โดยมีรายละเอียดตามหน้า 
25, 61 และ 55  รายวิชา 921-013 ฟิสิกส์และรายวิชา 
921-201 เ ขี ย น แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม พ้ื น ฐ า น  โ ด ย มี
รายละเอียดตามหนา้ 37 รายวิชา 927-365 เทคโนโลยี
ของแผ่นไมป้ระกอบ รายวิชา 927-366 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีของแผ่นไมป้ระกอบ โดยมีรายละเอียด
ตามหน้า 24, 57, 147, 153 และ 154 รายวิชา 927-381 

การใชป้ระโยชน์ไมท้างวิศวกรรมโครงสร้าง รายวิชา 
927-382 เทคโนโลยกีารเตรียมและเคลือบผิวหนา้ไม ้
โดยมีรายละเอียดตามหน้า 155 รายวิชา  927-422 
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คณะกรรมการสภาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 ในคราวประชุมคร้ังที่ 12 (2/2559) ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ โดยมีรายละเอียดตาม
หนา้ 156 

ควรมีการวางแผนประชาสมัพนัธก์ารรับนกัศึกษา
เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดรับนกัศึกษาใหสู้งข้ึน 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดย มีแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ ท าการส ารวจข้อมูลการเขา้มาของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ์
หลกัสูตรทั้งปีการศึกษา เน้นโครงการเชิงรุกท่ีให้
นั ก ศึ ก ษ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ะ ช า สัม พันธ์   
ร่วมประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรกับวิทยาเขตหาดใหญ่  

มีโครงการพิเศษในการรับนักศึกษา เช่น โครงการ
นักพัฒนานักเทคโนโลยียาง  นักเทคโนโลยีไม้ 
โครงการนักเทคโนโลยียาง นักเทคโนโลยีไม้  
ในพ้ืนท่ีจังหวดัสุราษฎร์ธานี และจังหวดัใกลเ้คียง 
เก็บข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เช่น จ  านวน
นัก ศึกษา ท่ี เ พ่ิม ข้ึน  และมีแผนการเ พ่ิมจ านวน
นักศึกษาในพ้ืนท่ี โดยการจดัค่ายนักเทคโนโลยียาง
รุ่นเยาว ์ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้ในพ้ืนท่ี
โรงเรียนต่างๆ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ให้ขอ้มูลการ
รับแบบโควตา โครงการพิเศษกบันักเรียนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการร่วมกับครูใน
โรงเรียน ร่วมท าโครงงานระดบัมธัยม ให้โควตาเขา้
เรียนในสาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา 

 

 

สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 373(3/2559) 
 เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

มีมติเห็นชอบโดยไม่มีขอ้เสนอแนะ  
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ภาคผนวก ค 

เอกสารเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 

 

1. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่กบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑข์ั้นต ่า
ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลกัสูตร
เดิม 

(หน่วยกิต) 

หลกัสูตรปรับปรุง
ใหม่ 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 32 30 

    1) กลุ่มวิชาภาษา  15 12 

    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  11 12 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 93 

     1) กลุ่มวิชาแกน  52 31 

     2) กลุ่มวิชาชีพ   62 

          - วิชาชีพบงัคบั  33 50 

          - วิชาชีพเลือก ไม่นอ้ยกว่า  9 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

4. ฝึกงานและโครงงานนกัศึกษาหรือสหกิจศึกษา  6 7 

รวม 120-150 138 136 
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2. เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ช่ือหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา 

Bachelor of Science Program in Rubber Industry 

Technology 

1. ช่ือหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา 

Bachelor of Science Program in Rubber Industry 

Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา) 

Bachelor of  Science (Rubber Industry Technology) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา) 

Bachelor of  Science (Rubber Industry Technology) 

3. ปรัชญา 

หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพาราเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้น
ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางและไมย้างพารา                 มี
สมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผูย้ึดมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกดา้นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วน
ร่วม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การท่ี
เปล่ียนแปลงได ้ 

3. ปรัชญา 

หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้
ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียาง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้         
มีสมรรถนะเชิงสากล รวมทั้งเป็นผูย้ึดมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกดา้นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วน
ร่วม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การท่ี
เปล่ียนแปลงได ้

4. วตัถุประสงค์   
1) มีความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางและไมย้างพารา 

2)  มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ผา่นกระบวนการ Active Learning 

3)  มีความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานและมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และสามารถปรับตัวให้เข้า
กบัสถานการณ์การท่ีเปล่ียนแปลงได ้

 

4. วตัถุประสงค์   
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ ท่ีมี
คุณลกัษณะต่อไปน้ี 

1) มีความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยาง และไม ้

2) มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่น
กระบวนการ Active Learning 
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4) มี เจตคติ ท่ีดี  มี คุณธรรม จ ริยธรรม ตลอดจนมี
จิ ต ส า นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ ต่อ ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

3) มีความสามารถในการค้นควา้หาความรู้จากแหล่ง  

ต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการพฒันาการท างานและมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การท่ี
เปล่ียนแปลงได ้

4) มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึก
รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร โดยให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 141 หน่วยกิตประกอบดว้ย 

 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน  32  หน่วยกิต 

 1.1   กลุ่มวิชาภาษา    จ  านวน  15  หน่วยกิต  

- วิชาบงัคบั 

935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

 

วิชาเลือก 

และเลือกเรียนจากวิชาภาษาต่อไปน้ีจ านวน 3 นก. 
935-141 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 

936-261 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  

936-361  การเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

936-263  ภาษาพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  3(2-2-5) 

936-264 การแปลเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

936-267  ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ  3(3-0-6) 

936-363 ภาษาองักฤษทางวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลย ี              3(3-0-6) 

936-461 ภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตและการท างาน  3(3-0-6) 

 และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหน่ึง จ านวน 
6 หน่วยกิต. จากกลุ่มวิชาภาษาต่อไปน้ี 

935-163 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0-6) 

935-164 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0-6)

หรือ 

935-167 ภาษาเยอรมนั 1 3 (3-0-6) 

935-168 ภาษาเยอรมนั 2 3 (3-0-6) 

หรือ 

935-171 ภาษาจีน 1 3(3-0-6) 

935-172 ภาษาจีน 2 3(3-0-6) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรประกอบดว้ย 

สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 136 หน่วยกิต 

สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้136 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน  30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 
 12   หน่วยกิต 

 - วิชาบงัคบั  

936-001 ทกัษะการส่ือสาร       3(3-0-6)  
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ              3(3-0-6)  
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ         3(3-0-6)  
- วิชาเลือก 

และเลือกเรียนจากวิชาภาษาต่อไปน้ี    จ  านวน  3  หน่วยกิต 

936-004 ภาษาองักฤษวิชาการ       3(3-0-6)  
936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน             3(3-0-6)  
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หรือ 

935-173 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(3-0-6) 

935-174 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(3-0-6)

หรือ 

935-175 ภาษามลาย ู1 3(3-0-6) 

935-176 ภาษามลาย ู2 3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพลศึกษา   
จ านวน  11  หน่วยกิต  มีรายวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

- วิชาบงัคบั 

935-123 ทกัษะชีวิต 3(3-0-6) 

935-146 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
926-151 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
935-xxx  พลศึกษา 1(x-y-z-  

 

วิชาเลือก 

และเลือกเรียนจากวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 3  
หน่วยกิตท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

   

 

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน  6 หน่วยกิต 

มีรายวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

- วิชาบงัคบั 

937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

937-194 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(6-0-3) 

 

 

 

 

 

 

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน  12  
หน่วยกิต มีรายวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

- วิชาบงัคบั 

925-001 ทกัษะชีวิต      3(3-0-6)
  

925-004 สุขภาวะกายและจิต 

 3(2-2-5) 
927-001   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
935-xxx   พลศึกษา                  1(x-y-z) 

935-xxx   พลศึกษา 

 1(x-y-z) 

- วิชาเลือก 

และเลือกเรียนจากกวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต่อไปน้ี    จ  านวน  3  หน่วยกิต 

925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
925-003 เอเชียศึกษา                           3(3-0-6)   
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          จ  านวน   6   
 หน่วยกิต  
- วิชาบงัคบั 

934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
 สารสนเทศ  

ข. หมวดวิชาเฉพาะจ านวน  97 หน่วยกิต 

แบ่งเป็นกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพ  
(วิชาชีพบงัคบั และวิชาชีพเลือก)     

1)  กลุ่มวิชาแกน            จ  านวน    55 หน่วยกิต   
- วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ  านวน    22  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ  านวน  93 หน่วยกิต   
 

 

1)  กลุ่มวิชาแกน จ  านวน  31 หน่วยกิต   
921-013 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
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937-101 หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

937-110 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-111 ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 
937-112 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-113 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย  ์ 1(0-3-0) 
937-119 หลกัฟิสิกส์ 2(2-0-4) 

937-120 ปฏิบติัการหลกัฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

937-164 ชีววิทยาทางพืชและจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
937-211 วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
937-301 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)                                                        
- วิชาทางการจัดการอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 

จ านวน  33  หน่วยกิต 

921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2(1-3-2) 
921-202 เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุน 3(3-0-6) 

 อุตสาหกรรม  

921-322 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

922-204 การศึกษาการท างานและการยวิทยา 3(2-3-4) 

922-303 การออกแบบโรงงานและระบบอตัโนมติั  3(3-0-6) 

922-428 การจดัการกลยทุธ์และนโยบาย 3(3-0-6) 

  อุตสาหกรรม  

924-251 เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด 3(3-0-6) 
927-221 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
927-305 การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(2-0-4) 
927-311 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
927-312 ทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 
927-441 สัมมนา 1(0-2-1) 

921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2(1-3-2) 
922-300  การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
924-321 การจดัการความปลอดภยัใน                  3(3-0-6) 
                อุตสาหกรรม 

932-071 หลกัชีววิทยา 2(2-0-4) 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1(0-3-0) 
927-101 สัมมนา 1(0-2-1) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
934-018 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)                                                          
937-021   หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-022   ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 
937-013   เคมีอินทรีย  ์ 3(3-0-6) 
937-014   ปฏิบติัการเคมีอินทรีย  ์ 1(0-3-0) 
  

  

     

2)  กลุ่มวิชาชีพจ านวน 42  หน่วยกิตแบ่งเป็น 2 วิชาเอกไดแ้ก่  
วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑจ์ านวน 33 หน่วยกิต 

วิชาเอกอุตสาหกรรมไมย้างพาราและผลิตภณัฑจ์ านวน 33 หน่วย
กิต 

วิชาเอกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์   

วิชาชีพบงัคบั      จ  านวน  33  หน่วยกิต 

927-201  ยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 
927-202 ยางสังเคราะห์ 2(2-0-4) 
927-203 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 
927-204 กระบวนการแปรรูปยาง 1  3(2-3-4) 

2)  กลุ่มวิชาชีพ      จ  านวน    62   หน่วยกิต 

 

 

 

- วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 

 - วิชาชีพบงัคบั จ านวน 50  หน่วยกิต         
927-220 เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
927-221  ปฎิบติัการเคมีพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 
927-222  เทคโนโลยอีิมลัชนั 2(2-0-4) 
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927-205 สารเคมีส าหรับยาง 3(3-0-6) 
927-301 กระบวนการแปรรูปยาง 2 4(2-6-4) 
927-302 เคมียาง 3(3-0-6) 
927-303 เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 

927-304 เทคโนโลยนี ้ายางและผลิตภณัฑ ์ 3(2-3-4) 
927-306  การทดสอบยางทางฟิสิกส์ 4(2-6-4) 
927-307 การออกสูตรยาง   3(2-3-4) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาชีพเลือกเลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า   9 หน่วยกิตจากรายวิชา
ต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวิชาชีพเลือกอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ 
927-401  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีาง 3(3-0-6) 
927-402  การวิเคราะห์ยางโดยอุปกรณ์ 3(3-0-6) 
927-403  เทคโนโลยพีลาสติก   3(3-0-6) 
927-422  การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 
927-423  การออกแบบผลิตภณัฑย์าง  3(3-0-6) 
927-424  หวัขอ้พิเศษดา้นอุตสาหกรรมยาง 3(x-y-z) 

 

 

 

 

 

927-223 ยางสังเคราะห์ 2(2-0-4) 
927-224  ยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 
927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง I 2(2-0-4) 
927-226 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2 2(2-0-4) 
927-227  กระบวนการแปรรูปยาง 1  3(3-0-6) 
927-228 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1 2(0-6-0)  
927-229 ฟิสิกส์ของยาง 3(3-0-6) 
927-230  เทคโนโลยนี ้ายาง 1 2(2-0-4) 
927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2 2(2-0-4) 
927-321 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 2 2(0-6-0) 
927-322 เทคโนโลยนี ้ายาง  2(2-0-4) 
927-323 ปฏิบติัการเทคโนโลยนี ้ายาง   1(0-3-0) 
927-324 เคมียาง 3(3-0-6) 
927-326  การทดสอบยางทางกายภาพ 3(3-0-6) 
927-327 ปฏิบติัการทดสอบยางทางกายภาพ 1(0-3-0) 
927-328  เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 
927-329 วสัดุคอมพอสิต 3(3-0-6) 
927-420  การออกสูตรยาง 3(2-3-4) 
927-421 ปฏิบติัการการออกสูตรยาง 1(0-3-0) 
927-422  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 2(2-0-4) 
  

-  วิชาชีพเลือก 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกว่า  12 หน่วยกิต  

1) วิชาชีพเลือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีางไม่นอ้ย
กว่า9หน่วยกิต    
927-330 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีาง  2(2-0-4) 
927-331  การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์ 3(3-0-6) 
927-332  เทคโนโลยพีลาสติก 2(2-0-4) 
927-333  การออกแบบผลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 
927-334 กาวและการยดึติด  3(2-3-4) 
927-335  พอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด์ 2(2-0-4) 
927-336 การเส่ือมสภาพแลเสถียรภาพของ 2(2-0-4) 
 พอลิเมอร์  

927-337 การออกแบบแม่พิมพแ์ละหวัดายน์ 2(2-0-4) 
927-338  สมบติัเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
927-339  การดดัแปรทางเคมีของโมเลกุลยาง 2(2-0-4) 
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วิชาเอกอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

 - วิชาชีพบงัคบั                                 จ  านวน  33 หน่วยกิต 

927-151  สมบติักายภาพและเชิงกลของไม ้  (3-3-6) 

927-152 เคมีของไม ้ 3(2-3-4) 
927-153 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษาเน้ือไม ้3(2-3-4) 
927-251 การจดัการสวนยางพาราและ 2(2-0-4) 
 กระบวนแปรรูปไมย้างพารา   

927-252 เทคโนโลยกีารอบไมแ้ละการแตกแต่ง 3(2-3-4) 
 ผิวหนา้ไม ้  

927-254 เคร่ืองมือทางการแปรรูปไมย้างพารา 3(2-3-4) 
 และผลิตภณัฑ์  

927-256 ไมอ้ดัและไมป้ระกบั 3(2-3-4) 
927-257 กาวและทฤษฎีการยดึติด 3(2-3-4) 
927-258 กายวิภาคของเน้ือไม ้ 2(1-3-2) 

927-351 เทคโนโลยขีองแผ่นไมป้ระกอบ 4(3-3-6) 
927-355 การเขียนแบบ และประมาณราคา 3(2-3-4) 
 เคร่ืองเรือนไม ้

 

 

 

 

 

927-340 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 
927-341 หวัขอ้พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และ 2(2-0-4) 
 เทคโนโลยยีาง  

2) วิชาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม  ไม่นอ้ยกว่า 3 
หน่วยกิต    
 

922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ 3(3-0-6) 
 การจดัการตน้ทุน  

923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    
927-203 เทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) 
927-204 การจดัการซ่อมบ ารุงของ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมยาง  

 

- วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้ 

- วิชาชีพบงัคบั    จ  านวน 50  หน่วยกิต         
927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีมเ้บ้ืองตน้ 2(2-0-4) 
927-261 เคมีไม ้ 3(2-3-4) 
927-262 กายวิภาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้ 3(2-3-4) 
927-263 สมบติัทางกายภาพของไม ้ 3(2-3-4) 
927-264 สมบติัเชิงกลและวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 โครงสร้างของไม ้  

927-265 กระบวนการท าไมแ้ละแปรรูปเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
927-266 การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษา 3(2-3-4) 
 เน้ือไม ้  

927-360  เคร่ืองจกัรกลงานไม ้ 3(2-3-4) 
927-334 กาวและการยดึติด  3(2-3-4) 
927-361 เทคโนโลยกีารอบและตกแต่งผิวหนา้ไม  ้3(2-3-4) 
927-362  การเขียนแบบ และประมาณราคา 3(2-3-4) 
 เคร่ืองเรือนไม ้  

927-363  เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานจากไม ้ 3(3-0-6) 
927-364 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ 3(3-0-6) 
927-365 เทคโนโลยแีผ่นไมป้ระกอบ 3(2-3-4) 
927-366 ปฏิบติัการเทคโนโลยแีผ่นไมป้ระกอบ 1(0-3-0) 
927-367 วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(2-0-4) 

927-368  การออกแบบและการผลิต 3(2-3-4) 
 เคร่ืองเรือนไม ้
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- กลุ่มวิชาชีพเลือก  เลือกเรียน
ไม่นอ้ยกว่า   9  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวิชาชีพเลือกอุตสาหกรรมไมย้างและผลิตภณัฑ์ 
927-257 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีมย้างพารา 3(3-0-6) 
927-258  การผลิตและสมบติัแผ่นช้ินไมอ้ดั 3(2-3-4) 
927-258 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม ้ 3(2-3-4) 
927-356 การควบคุมคุณภาพและการผลิตใน 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมไม ้  

927-357 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังาน 3(3-0-6) 
 จากชีวมวล  

927-358 การจดัการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 ไมย้างพารา  

927-359 เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้ 3(3-0-6) 
927-454 การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 ไมย้างพารา  

927-455 การคา้สินคา้ยางและไมย้างพารา 3(3-0-6) 
  ระหว่างประเทศ  

927-435 ผลิตภณัฑย์างและไมย้างพาราพื้นบา้น 3(3-0-6) 
  และการเพิ่มผลผลิต  

927-456 หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการอุตสาหกรรม 1-3(x-y-z) 

 ไมย้างพารา   
 

 

 

2) กลุ่มวิชาชีพเลือกการจดัการและธุรกิจ 

926-121 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
926-302 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง 3(3-0-6) 
 

926-431 การวิเคราะห์การลงทุนและ 3(3-0-6) 
 การท าแผนธุรกิจ 

927-434 การตดัสินใจทางธุรกิจยางและไมย้างพารา 3(3-0-6) 
3) กลุ่มวิชาชีพเลือกการจดัการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม 

923-341 การวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4) 

927-460 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้ 3(3-0-6) 
- วิชาชีพเลือกเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกว่า 12
หน่วยกิต    
1) กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

927-369  ไมอ้ดัและไมป้ระกบั 3(2-3-4) 
927-370  การผลิตและสมบติัแผ่นช้ินไมอ้ดั 3(2-3-4) 
927-371  การจดัการซ่อมบ ารุงของ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมไม ้  

927-372  เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้ 3(3-0-6) 
927-373  การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้ 3(3-0-6) 
927-374  การคา้สินคา้ไมร้ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
927-375 การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากไม ้ 3(2-3-4) 
927-376  การพฒันาผลิตภณัฑไ์มจ้าก 3(3-0-6) 
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

927-377 บรรจุภณัฑไ์ม ้ 3(3-0-6) 
927-378  พฤติกรรมการอ่อนตวัของไม ้ 3(3-0-6) 
927-379 การใชป้ระโยชน์เอนไซมใ์น 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมไม ้  

927-380  เทคนิคการวิเคราะห์ไม ้ 3(3-0-6) 
927-381  การใชป้ระโยชน์ไมท้างวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 โครงสร้าง  

927-382  เทคโนโลยกีารตกแต่งและเคลือบ 3(2-3-4) 
 ผิวหนา้ไม ้  

927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม ้ 3(2-3-4) 
927-384  หวัขอ้พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และ 1-3(x-y-z) 

 เทคโนโลยไีม ้        
2) กลุ่มวิชาชีพเลือกทางการจดัการและธุรกิจ 

926-151  หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
926-262 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและ 3(3-0-6) 
 ขนาดกลาง  

 

 

 

3) วิชาชีพเลือกทางการจดัการอุตสาหกรรม                   
922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและ 3(3-0-6) 
 การจดัการตน้ทุน  
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 อุตสาหกรรม  

923-343 การลดและการน าของเสียมาใช ้ 3(3-0-6) 

 ประโยชน์  

923-344 การจดัการกากของเสียอนัตราย  3(3-0-6) 

923-441 การจดัการมลพิษทางอากาศ เสียง 2(2-0-4) 

 และการสั่นสะเทือน 

923-442 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2(2-0-4)            

923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับ 2(2-0-4)    

 อุตสาหกรรม  

927-421 การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
2) กลุ่มวิชาชีพเลือกการจดัการและธุรกิจ 

926-121 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
926-302 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง 3(3-0-6) 
927-455 การคา้สินคา้ยางและไมย้างพารา 3(3-0-6) 
 ระหว่างประเทศ  

927-432 ตลาดล่วงหนา้สินคา้ยาง 3(3-0-6) 
927-434 การตดัสินใจทางธุรกิจยางและไมย้างพารา 3(3-0-6) 
3) กลุ่มวิชาชีพเลือกการจดัการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม 

921-305 การบ าบดัมลพิษและของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  

923-341 การวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4) 

 อุตสาหกรรม  

923-343 การลดและการน าของเสียมาใช ้ 3(3-0-6) 

 ประโยชน์  

923-344 การจดัการกากของเสียอนัตราย  3(3-0-6) 

923-441 การจดัการมลพิษทางอากาศ เสียง 2(2-0-4) 

 และการสั่นสะเทือน 

923-442 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2(2-0-4)            

923-443 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรม 2(2-0-4)    

927-421 การจดัการอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

923-313 เทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) 
923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    
927-204 การจดัการซ่อมบ ารุงของ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมยาง  

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อนหรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหารายวิชาท่ีเรียนมา 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ  านวนไม่นอ้ยกว่า      6  หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเ ลือกเ รียนวิชาใด ๆ ท่ี เ ปิดสอนใ น
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอื่น ๆ  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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ง. ฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือโครงงาน        จ  านวน  6  หน่วยกิต  
927-341 สหกิจศึกษา 1   1(1-0-2) 
927 -442 สหกิจศึกษา 2   5(0-0-30) 

หรือ 

924-342 ฝึกงาน    1(0-0-6) 

927-443 โครงงาน     5(0-15-0) 

 

ง. ฝึกงานและโครงงาน หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต   
นกัศึกษาเลือกเรียนจากแผนการศึกษาดงัน้ี 

แผนการศึกษาท่ี 1 

927-342 ฝึกงาน 1(0-0-6) 
927-440 โครงงาน 6(0-18-0) 
หรือ 

แผนการศึกษาท่ี 2 

927-325  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
927-441 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
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921-201  เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2(1-3-2)            

  Basic Engineering Drawing 

 ความส าคัญของการเขียนแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช้
เทคนิคการเขียนตวัอกัษรและตวัเลขการเขียนแบบ  3  มิติ ทฤษฎีการฉาย
ภาพออโธกราฟฟิคของจุดเส้นและพื้นท่ีภาพตัดและแบบแผนในการ
เขียนแบบการเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธาไฟฟ้าและเคร่ืองกลพร้อมการ
ประยกุตใ์ชก้ารใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ 

921-201  เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน                         2(1-3-2) 

 Basic Engineering Drawing 

 ความส าคญัของการเขียนแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์และ
วิธีใชเ้ทคนิคการเขียนตวัอกัษรและตวัเลขการเขียนแบบ  3  มิติ 
ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟิคของจุดเส้นและพื้นท่ีภาพตดั
และแบบแผนในการเขียนแบบการเขียนแบบทางเคร่ืองกล
พร้อมการประยุกต์ใชก้ารใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาด
ภาพ 

927-221  หลักการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Principles of Industrial Management 

 หลกัการพื้นฐานของการจดัการการเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน
การออกแบบโรงงานการศึกษาการท างานหลกัการวางแผนและ
การควบคุมงานผลิตและบริการการพยากรณ์อุปสงค์การสร้าง
แผนการผลิตการควบคุมสินค้าคงคลงัโปรแกรมเชิงเส้นวิธีซิม
เพลกซ์รูปแบบการขนส่งและการแจกจ่ายการควบคุมคุณภาพการ
ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

922-102 หลักการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)         

 Principles of Industrial Management 

 หลกัการพื้นฐานของการจัดการ การเลือกท าเลท่ีตั้ ง
โรงงาน การออกแบบโรงงาน การศึกษาการท างาน หลกัการ
วางแผนและการควบคุมงานผลิตและบริการ การพยากรณ์อุป
สงค์ ก  าหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง การวางแผนโดย
อาศยัข่ายงาน การควบคุมสินคา้คงคลงั 

921-322  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Safety Management 

 ความส าคญัของความปลอดภยัในอุตสาหกรรมอนัตราย
และอุบติัภยัในอุตสาหกรรมความถ่ีและความรุนแรงของอุบติัภยั
การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติภยัการป้องกนัอุบติัภยัจากอัคคีภัย
และสารมีพิษการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัย
นโยบายและระบบการจัดการเกี่ยวกบัความปลอดภยัขอ้ก  าหนด
และกฎหมายด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมมลภาวะใน
อุตสาหกรรมและผลต่อมนุษยก์ารน าความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและ
วิศวกรรมมนุษยม์าใชเ้พื่อความปลอดภยัหลกัการพื้นฐานของการ
จัดการเกี่ยวกับปฏิบัติการฉุกเฉินในอุบัติภัยขนาดใหญ่หรือ
อุบติัภยัรุนแรง 

924-321  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Safety Management 

 แนวคิดความปลอดภยัในการท างาน สาเหตุ ธรรมชาติ
การเกิดอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ การประเมินผลการปฏิบติังานดา้น
ความปลอดภัย การบันทึกรายงานการบาดเจ็บ การประเมิน
ความถ่ีและความรุนแรงการบาดเจ็บ หลักการป้องกันและ
ควบคุมอุบติัเหตุ การตรวจความปลอดภยั การวิเคราะห์งานเพ่ือ
ความปลอดภัย การส่งเสริมความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล คณะกรรมการความปลอดภยั โครงการ
ความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

927-311 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Industrial Quality Control 

  การควบคุมคุณภาพโดยใชห้ลกัสถิติแผนภูมิควบคุมทาง
สถิติแผนภูมิควบคุมผลบวกค่าเบ่ียงเบนสะสมการสุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือการยอมรับความเส่ียงของผู ้ผลิตและ

922-300  การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control 

             ประวติัความเป็นมาและความส าคัญของการ
ควบคุมคุณภาพ การบริหารการควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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ผู ้บริโภคแนวคิดและเทคนิคของการจัดการคุณภาพการคน้หา
สาเหตุของของเสียการใช้เคร่ืองมืออัตโนมัติในการตรวจสอบ
คุณภาพนโยบายคุณภาพและระบบการจดัการคุณภาพเช่นทีคิวซีที
คิวเอม็และไอเอสโอและระบบอื่น ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
แผนภูมิควบคุม วิศวกรรมความน่าเช่ือถือส าหรับการ
ผลิต แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง เส้นโคง้โอซี แผนการชกั
ส่ิงตัวอย่างเชิงเ ด่ียว แผนการชัก ส่ิงตัวอย่างเชิงคู่ 
แผนการชกัส่ิงตวัอย่างหลายเชิง มาตรฐานแผนการชกั
ส่ิงตัวอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ การบริหาร
คุณภาพโดยรวมเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพ 7 
อยา่ง และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุมคุณภาพ 

927-441 สัมมนา 1(0-2-1) 

  Seminar 

 การสัมมนาและอภิปรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับยาง 
ผลิตภณัฑย์างธรรมชาติ และอุตสาหกรรมยางและไมย้างพาราเพ่ือ
น าไปสู่การฝึกงานการท าโครงงานและสหกิจศึกษา 

927-102 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสัมมนาและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง หรือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม ้เพ่ือน าไปสู่การฝึกงานการท าโครงงานและสห
กิจศึกษา 

927-202 ยางสังเคราะห์ 2(2-0-4) 

  Synthetic Rubber 

  กระบวนการสังเคราะห์สมบติั และการใชง้านของยาง
สังเคราะห์ชนิดต่าง ๆเช่นยางเอสบีอาร์ยางคลอโรพรีนยางซิลิโคน
ยางไนไตรล์ยางบิวทาไดอีนยางยูรีเทนยางอีพีอาร์ยางฟลูออโร
คาร์บอนและยางบิวไทล ์

927-223 ยางสังเคราะห์                            2(2-0-4) 

 Synthetic Rubber 

 กระบวนการสังเคราะห์สมบติั และการใชง้านของยาง
สังเคราะห์ชนิดต่าง ๆเช่นยางเอสบีอาร์ยางคลอโรพรีนยาง
ซิลิโคนยางไนไตรล์ยางบิวทาไดอีนยางยูรีเทนยางอีพีอาร์ยาง
ฟลูออโรคาร์บอนและยางบิวไทล ์

927-205 สารเคมีส าหรับยาง 3(3-0-6) 
 Additives for Rubber 

 สารเคมีชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยางเพ่ือใหย้างมีสมบติัตาม
ตอ้งการ เช่น สารท่ีท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงหรือวลัคาไนซ์ สาร
ตวัเร่ง สารกระตุน้ปฏิกิริยา สารป้องกนัการเส่ือมสภาพและสาร
ช่วยในกรรมวิธีการผลิต  สารตวัเติม สีและสารอื่น ๆ 

927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง 1     2(2-0-4) 
 Additives for Rubber I  

 สารเคมีชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นยางเพ่ือให้ยางมีสมบติัตาม
ตอ้งการ เช่น สารท่ีท าให้เกิดการเช่ือมโยงหรือวลัคาไนซ์ สาร
ตวัเร่ง สารกระตุน้ปฏิกิริยา สารป้องกนัการเส่ือมสภาพและสาร
ช่วยในกรรมวิธีการผลิต  สารตวัเติม สีและสารอื่น ๆ 

927-226 สารเติมแต่งส าหรับยาง 2     2(2-0-4) 

 Additives for Rubber II 

 สารเคมีชนิดใหม่ๆท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยาง หน้าท่ี
และสมบัติของสาร ผลต่อสมบัติยางและการประยุกต์ใชใ้น
อุตสาหกรรมยาง  
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927-204 กระบวนการแปรรูปยาง 1 3(2-3-4) 
 Rubber Processing I 

 การผลิตยางดิบ โดยเร่ิมตั้งแต่การเก็บรักษาน ้ ายางจาก
ตน้ยางพาราจนถึงการท าน ้ายางขน้  ยางแผ่นรมควนั  ยางแผ่นผึ่ง
แห้ง ยางเครฟ ยางแท่ง ยางแท่งความหนืดคงท่ี และยางพิเศษ 
รวมทั้ งยางชนิดอื่น  ๆ  และ การทดสอบสมบัติยางดิบตาม
มาตรฐานการผลิตยางแต่ละชนิด ปัญหาและกระบวนการจัดการ
ในการผลิตต่าง ๆ 

  

927-227 กระบวนการแปรรูปยาง 1 3(3-0-6) 

 Rubber Processing I 

 ป ร ะ วั ติ อุ ต ส า ห ก ร รม ย า ง  เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ใ ช้ใน
อุตสาหกรรมยาง หลกัการของกระบวนการแปรรูปยาง เคร่ือง
ผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เคร่ืองผสมยางแบบปิด การผสมและ
กลไกในการผสมยางกบัสารเคมี  
927-228 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง1 2(0-6-0) 

 Rubber Processing I Laboratory 

 เรียนรู้ส่วนประกอบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ี
ใชใ้นอุตสาหกรรมยาง ฝึกการบดผสมยางกบัสารเคมีดว้ยเคร่ือง
บดสองลูกกลิ้ง และเคร่ืองผสมยางแบบปิด การทดสอบสมบติั
ของยางดิบตามมาตรฐานการผลิตยางแต่ละชนิด 

927-304 เทคโนโลยนี ้ายางและผลิตภัณฑ์     3(2-3-4) 
 Latex Technology and Its Product 

 น ้ายางธรรมชาติ  น ้ายางสังเคราะห์  การทดสอบคุณภาพ
น ้ ายาง การเก็บรักษาน ้ ายาง ความเสถียรของน ้ ายาง การจัดการ
เกี่ยวกบัน ้ ายาง สารเคมีและการเตรียมสารเคมีท่ีใชใ้นน ้ายาง การ
ผสมสารเคมีลงในน ้ ายาง และการทดสอบน ้ ายางคอมพาวนด์ 
กระบวนการท าผลิตภัณฑ์จากน ้ ายาง เช่น ลูกโป่ง การหล่อยาง 
ฯลฯ และการจดัการในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้ายางขน้ 

  

927-230 เทคโนโลยนี ้ายาง 1 2(2-0-4) 
 Latex Technology I 

 น ้ ายางธรรมชาติ  ส่วนประกอบและสมบัติของยาง
ธรรมชาติ การเก็บรักษาน ้ ายาง ความเสถียรของน ้ ายาง การ
จดัการเกี่ยวกบัน ้ายางและและการจัดการในการผลิตน ้ายางขน้  
การทดสอบคุณภาพน ้ายางสดและน ้ายางขน้ 

927-322 เทคโนโลยนี ้ายาง 2                        2(2-0-4) 
 Latex Technology II 

 สารเคมีและการเตรียมสารเคมีท่ีใชใ้นน ้ายาง การผสม
สารเคมีลงในน ้ ายางและการทดสอบน ้ ายางคอมพาวนด์  
กระบวนการท าผลิตภณัฑ์จากน ้ายาง เช่น ลูกโป่ง การหล่อยาง 
ยางฟองน ้า ฯลฯ 

927-323 ปฏิบัติการเทคโนโลยนี ้ายาง   1(0-3-0) 

 Latex Technology Laboratory 

 การทดสอบน ้ายางและน ้ายางขน้ เช่น ปริมาณของแขง็
ทั้งหมด ปริมาณเน้ือยางแห้ง ปริมาณกรดระเหยได ้ความเป็น
ด่าง ความเสถียรเชิงกล ความหนืด สารเคมีและการเตรียม
สารเคมีท่ีใชใ้นน ้ ายาง การผสมสารเคมีลงในน ้ ายางและการ
ทดสอบน ้ ายางคอมพาวนด์  กระบวนการท าผลิตภณัฑ์จากน ้า
ยาง เช่น ลูกโป่ง การหล่อยาง ยางฟองน ้า ฯลฯ 
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927-301 กระบวนการแปรรูปยาง 2 4(2-6-4)            

 Rubber Processing II 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 927-201  ยางธรรมชาติ , 927-205  
สารเคมีส าหรับยาง 

 กระบวนการผลิตยางจนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ เทคนิคการ
ออกสูตรยาง การบดยาง การผสมสารเคมีกบัยาง กระบวนการข้ึน
รูปยางโดยการอดัเบา้ การเอกซ์ทรูด การรีดยางเป็นแผ่น การท าให้
ยางสุกโดยการอบไอน ้า อากาศร้อนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
ตกแต่งบรรจุหีบห่อ การท าสารละลายยาง  การเคลือบวสัดุดว้ย
สารละลายยาง  ปัญหาและกระบวนการจดัการในการผลิตต่าง ๆ 

927-320 กระบวนการแปรรูปยาง2 2(2-0-4) 

 Rubber Processing II 

 การข้ึนรูปยางแบบต่าง ๆ เช่น การรีดแผ่นยาง การอดั
รีด การข้ึนรูปดว้ยเบา้ (การอดัเบา้ แบบกึ่งฉีด แบบฉีด) การท า
สารละลายยาง การเคลือบวสัดุดว้ยสารละลายยาง การตกแต่ง
และบรรจุหีบห่อระบบวลัคาไนซ์แบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี
ต่าง ๆในกระบวนการแปรรูปยาง 

927-321  ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง2 2(2-0-4) 

 Rubber Processing Laboratory II 

 ปฏิบติัการการข้ึนรูปยางแบบต่าง ๆ  เช่น การรีดแผ่น
ยาง การอดัรีด การข้ึนรูปดว้ยเบา้ (การอดัเบา้ แบบกึ่งฉีด แบบ
ฉีด) การท าสารละลายยาง การเคลือบวสัดุดว้ยสารละลายยาง 
การตกแต่งและบรรจุหีบห่อ ระบบวลัคาไนซ์แบบต่าง ๆ 

927-302 เคมียาง 3(3-0-6) 

  Rubber Chemistry 

 โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางธรรมชาติ  อนุพนัธ์ุ
ของยางธรรมชาติ ยางคลอริเนต ยาง     ไฮโดรคลอริเนต ยางไซ
ไคล์ การกร๊าฟโคพอลิเมอร์ ยางอิพอกซิไดซ์ ปฏิกิริยาการวลัคา
ไนซ์ดว้ยระบบก ามะถนั และสารตวัเร่ง  การวลัคาไนซ์โดยสาร
เปอร์ออกไซด ์ ปริมาณการเช่ือมโยงของโมเลกุลในยาง  การใชว้ิธี
ทางเคมีในการทดสอบยาง 

927-324 เคมียาง 3(3-0-6) 
 Rubber Chemistry 

 โครงสร้างทางเคมีและสมบัติของยางธรรมชาติอนุ
พนัธ์ุของยางธรรมชาติยางคลอริเนตยาง  ไฮโดรคลอริเนตยาง
ไซไคล์การกร๊าฟโคพอลิเมอร์ยางอิพอกซิไดซ์ปฏิกิริยาการวลั
คาไนซ์ด้วยระบบก ามะถันและสารตัวเร่งการวัลคาไนซ์
โดยสารเปอร์ออกไซดป์ริมาณการเช่ือมโยงของโมเลกุลในยาง
การใชว้ิธีทางเคมีในการทดสอบยาง 

927-341 สหกิจศึกษา 1                          1(1-0-2) 

 Cooperative Education 

 เตรียมความพร้อมเพ่ือ เข้าปฏิบัติงานจริงในส ถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ  
 

927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 Pre-Cooperative Education 

 เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสาขาท่ีศึกษา  

927-306 การทดสอบยางทางฟิสิกส์  4(2-6-4) 
  Physical Testing of Rubber 

  การทดสอบยางท่ีวลัคาไนซ์แลว้ เช่น ความหนาแน่น 
ความแขง็ ความตา้นทานต่อแรงดึง  ความสามารถในการยดืขาด 
ความตา้นทานต่อการฉีกขาด  การจดัตวัจากแรงอดั  การกระเดง้ตวั  
การสึกหรอ  การหกังอ  ความตา้นทานต่อโอโซน  และการ
ทดสอบการพองตวั 

927-326  การทดสอบยางทางกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Testing of Rubber 

 การทดสอบยางท่ีวลัคาไนซ์แลว้เช่นความหนาแน่น
ความแข็งความตา้นทานต่อแรงดึงความสามารถในการยดืขาด 
ความตา้นทานต่อการฉีกขาดการจัดตวัจากแรงอดัการกระเดง้
ตัวการสึกหรอการหักงอความต้านทานต่อโอโซนและการ
ทดสอบการพองตวั 
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 927-327  ปฏิบัติการการทดสอบยางทางกายภาพ 1(0-3-0) 

 Physical Testing of Rubber Laboratory  

 ปฏิบัติการทดสอบยางท่ีวัลคาไนซ์แล้ว เช่น ความ
หนาแน่น ความแขง็ ความตา้นทานต่อแรงดึง  ความสามารถใน
การยดืขาด ความตา้นทานต่อการฉีกขาด  การจดัตวัจากแรงอดั  
การกระเด้งตัว  การสึกหรอ  การหักงอ  ความต้านทานต่อ
โอโซน  และการทดสอบการพองตวั 

927-303 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ยาง 3(3-0-6) 

 Rubber Product Technology 

 การเลือกชนิดของยางและสารเคมีให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑ์ยางเช่นยางลอ้รถยางรัด
ของรองเทา้สายพานยางท่อเป็นตน้ปัญหาและการจัดการในการ
ผลิตผลิตภณัฑย์าง 

927-328  เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ยาง 3(3-0-6) 

 Rubber Product Technology 

 การเลือกชนิดของยางและสารเคมีให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑ์ยางเช่นยางลอ้รถยาง
รัดของรองเทา้สายพานยางท่อเป็นตน้ปัญหาและการจัดการใน
การผลิตผลิตภณัฑย์าง 

927-307 การออกสูตรยาง 3(2-3-4) 

 Rubber Formulation 

รายวิชาบังคบัเรียนก่อน  927-301  กระบวนการแปรรูปยาง 2 

 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑย์างสูตรยาง และความหมาย
ของสูตรยางเป้าหมายของการออกสูตรยาง การออกสูตรยางให้ได้
มาตรฐานหรือใหมี้คุณภาพตรงตามการใชง้านการออกสูตรยางให้
สามารถแปรรูป และการปรับสูตรยางเพ่ือแกไ้ขปัญหาระหว่างการ
ผลิตก ารออกสูตรยางเพ่ือลดตน้ทุนใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได้
วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่นและการค านวณราคายางผสม
สารเคมีจากสูตรยาง 

927-420 การออกสูตรยาง                     3(2-3-4) 

 Rubber Formulation 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  927-320  กระบวนการแปรรูปยาง 
 กระบว นกา รผ ลิตผ ลิตภัณฑ์ย า ง สู ตรยา ง  และ
ความหมายของสูตรยางเป้าหมายของการออกสูตรยาง การออก
สูตรยางให้ไดม้าตรฐานหรือให้มีคุณภาพตรงตามการใช้งาน
การออกสูตรยางให้สามารถแปรรูป และการปรับสูตรยางเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาระหว่างการผลิตการออกสูตรยางเพ่ือลดตน้ทุนให้
สามารถแข่งขนัในตลาดไดก้ารออกสูตรยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่นและการค านวณ
ราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง 

927-421 ปฏิบัติการออกสูตรยาง  1(0-3-0) 

 Rubber Formulation Laboratory 

 ปฏิบติัการออกสูตรยางให้สามารถแปรรูป และการ
ปรับสูตรยางเพ่ือแกไ้ขปัญหาระหว่างการผลิต การออกสูตรยาง
เพ่ือลดตน้ทุนให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้การออกสูตรยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ วิ ธีการค านวณหาค่าความ
หนาแน่น  และการค านวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง   

927-401 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีาง  3(3-0-6) 
 Progression of Rubber Technology 

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีางและผลิตภณัฑ ์ การวิจยั
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัยางและเทคโนโลยียางการสังเคราะห์การแปรรูป

927-330 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีาง  3(3-0-6) 
 Progress in Rubber Technology 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียางและผลิตภณัฑ์ การ
วิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับยางและเทคโนโลยียางการสังเคราะห์การ
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ยางโดยอาศยัเทคนิคต่าง ๆการรีไซเคิลยางและการใชย้างเป็นวสัดุ
ในงานก่อสร้าง 

แปรรูปยางโดยอาศยัเทคนิคต่าง ๆการรีไซเคิลยางและการใช้
ยางเป็นวสัดุในงานก่อสร้าง 

การวิเคราะห์ยางโดยอุปกรณ์ 3(3-0-6) 

 Instrumental Analysis of Rubber   

 หลักการในการจ าแนกลักษณะและการวิเคราะห์ยาง 
โดยใช้เ ค ร่ือง มือวิ เ ครา ะห์  อินฟรา เ รดส เปกโทรส โกปี  
อลัตราไวโอเลต-วิสสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นิวเคลียสแมก
นิติกรีโซแนนท์แมสสเปกโทรสโกปี เทอร์มอเกรวิ เ มต ริค
ไดนามิกส์เมคานิคลัดิฟเฟอเรนเชียลสแกนน่ิงแคลอรีมิทรี กลอ้ง
จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด กลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอ
นแบบส่องผ่านและ กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม 

927-331 การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์  3(3-0-6) 

 Instrumental Analysis of Polymer 

 กระบวนการหาน ้ าหนักโมเลกุล การวิ เคราะห์ด้วย
เคร่ืองนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโทรมิเตอร์และ
อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ การวิเคราะห์สมบติัเชิงความร้อน
ดว้ยเคร่ืองดิฟเฟอเรนเชียลสแกนน่ิงแคลอริเมตรีและเทอร์โมก
ราวิเมตริกแอนาไลเซอร์ การวิเคราะห์สมบัติด้วยเคร่ืองได
นามิกแมคคานิคอลเทอมอลแอนนาไลเซอร์ การกระเจิงด้วย
รังสีเอ็กซ์ การวิ เคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 

927-403 เทคโนโลยพีลาสติก   3(3-0-6) 

  Plastic Technology  

   ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัพลาสติก และการน าพลาสติกมา
ใชง้าน การเตรียมพลาสติกเพ่ือน าเขา้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
สารเติมแต่งและสารเสริม การทดสอบสมบติัเชิงกลของพลาสติก 
กระบวนการแปรรูปพลาสติก การอดัรีดข้ึนรูป งานฉีดพลาสติก 
กระบวนการเป่าข้ึนรูปกระบวนการเป่าฟิล์ม การข้ึนรูปแผ่น
พลาสติกโดยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม กระบวนการแปรรูปด้วย
เทคนิคอื่น ๆ 

927-332 เทคโนโลยพีลาสติก 3(3-0-6) 

 Plastic Technology  

 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัพลาสติก และการน าพลาสติก
มาใช้งาน การเตรียมพลาสติกเพ่ือน าเข้ากระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ ์สารเติมแต่งและสารเสริม การทดสอบสมบติัเชิงกล
ของพลาสติก กระบวนการแปรรูปพลาสติก การอดัรีดข้ึนรูป 
งานฉีดพลาสติก กระบวนการเป่าข้ึนรูปกระบวนการเป่าฟิลม์ 
การข้ึนรูปแผ่นพลาสติกโดยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม กระบวนการ
แปรรูปดว้ยเทคนิคอื่น ๆ 

927-423  การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและ 3(3-0-6) 

 ไม้ยางพารา  

 Rubber and Rubber Wood Product Design 

 การพฒันาของผลิตภณัฑ์ยางและไมย้างพาราความส าคญั
และเทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑ์ปัจจัยท่ีตอ้งพิจารณาในการ
ออกแบบการใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางด้าน
กา รตลา ดแนว คิดกา รออกแบบผลิตภัณฑ์ย า ง ท่ีค  า นึ ง ถึ ง
ส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา 

927-333 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง  3(3-0-6) 

 Rubber and Product Design 

 การพัฒนาของผลิตภัณฑ์ยางความส าคญัและเทคนิค
การออกแบบผลิตภณัฑ์ปัจจัยท่ีตอ้งพิจารณาในการออกแบบ
การใชก้ารออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด
แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดล้อม
กรณีศึกษาดา้นการออกแบบผลิตภณัฑย์าง 

927-203 เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 

  Machines for Rubber Industry 

 ส่วนประกอบ ระบบการท างาน วิธีการใชเ้คร่ืองจักรใน
อุตสาหกรรมยาง เช่น เคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เคร่ือง
ผสมยางแบบปิด เคร่ืองอดัข้ึนรูป เคร่ืองอดัฉีดข้ึนรูป เคร่ืองรีด

927-340 เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 

   Machines for Rubber Industry  

  ส่วนประกอบระบบการท างานวิธีการใชเ้คร่ืองจกัรใน
อุตสาหกรรมยางเช่นเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งเคร่ือง
ผสมยางแบบปิดเคร่ืองอดัข้ึนรูป เคร่ืองอดัฉีดข้ึนรูปเคร่ืองรีด
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แผ่น เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การทดสอบยางและผลิต ภัณฑ์ 
แม่พิมพ ์การออกแบบ และการเลือกใชว้สัดุการท าแม่พิมพ์  

แผ่นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์
แม่พิมพ ์การออกแบบ และการเลือกใชว้สัดุการท าแม่พิมพ์ 

927-424 หัวข้อพิเศษด้านอุตสาหกรรมยาง 1-3(x-y-z) 

 Special Topics in Rubber Industry 

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพดา้นอุตสาหกรรมยาง โดยอาจ
เป็นวิชาบรรยาย และ /หรือปฏิบติัการ และมี 1-3 หน่วยกิต 

927-341 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ 1-3(x-y-z) 

  เทคโนโลยยีาง 

  Special Topics in Rubber Science and Technology      

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยยีาง โดยอาจเป็นวิชาบรรยายและ /หรือปฏิบติัการ 

921-202 เศรษฐศาสตร์และการจัดการต้นทุน 3(3-0-6) 

  อุตสาหกรรม 

  Economics and  Cost  Management Engineering  

 ความรู้ เกี่ ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม โครงสร้างและการวิเคราะห์ตน้ทุนใน
อุตสาหกรรม  กลยุทธ์ขององค์กรกบัตน้ทุนในอุตสาหกรรมและ
ตน้ทุนอื่น ๆ  การวิเคราะห์การสูญเสีย ค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา การเส่ือมราคา การประเมินค่าคาดหมายและการเลือก
ทางเ ลือก มูลค่า ปัจ จุบัน  อัตราผลตอบแทนภายใน อัตรา
ผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง 
การตัดสินใจภายใต้ความเส่ียงและความไม่แน่นอน หลักการ
พื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

922-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจัดการต้นทุน
 3(3-0-6) 

  Engineering Economics and Cost Management          

     ความรู้เกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม โครงสร้างและการวิเคราะห์ตน้ทุน
ในอุตสาหกรรม ค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา การเส่ือม
ราคา การประเมินโครงการและวิเคราะห์การทดแทน ความ
เส่ียงและความไม่แน่นอน การประเมินภาษีเงินไดท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

923-443 การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับ 2(2-0-4) 

 อุตสาหกรรม 

 Environmental Management for Industry 

 กฎหมายและขอ้ก  าหนดในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ส าหรับอุตสาหกรรมควา มรู้ เ บ้ืองต้น เกี่ ยวกับกา รจัด กา ร
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรมประโยชน์ของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มฉลากเขียวแบบจ าลองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ISO 14001 ข้อก  าหนดระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมการจ าแนก
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์วงจร
ปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อมการจัดเตรียมแผนและองค์กรส าหรับการ
จัดการปัญหา ส่ิงแวดล้อมการส่ือสารภายในและภายนอก
หน่วยงานในการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปใช้วิธีการ
จัดการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ไปใชร้ะบบการจัดเอกสารการเขียนเอกสารประกอบการท างาน
ในการน าระบบการจดัการไปใชก้ารฝึกอบรมการตรวจสอบระบบ

923-441  การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
  Industrial Environmental Management      

 ระบบอุตสาหกรรม หลักการจัดการ ส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้งานในการจัดการส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม การป้องกนัมลพิษ การบ าบดั การก าจัด การน า
กลบัมาใชใ้หม่ การใชร้ะบบบริหารจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม และ
เคร่ืองมือทางสังคมเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม และ กรณีศึกษา 
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การจัดการการเตรียมบัญชีตารางรายการการวางแผนและการ
เตรียมการตรวจสอบระบบการพิจารณาการตรวจสอบระบบการ
จดัการและกรณีศึกษา 

924–251 เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด 3(3-0-6) 

 Clean Technology   

 ความหมายของเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและการใช้
ประโยชน์ การออกแบบระบบเทคโนโลยท่ีีสะอาด ผลิตภณัฑแ์ละ
กระบวนการ คุณค่าท่ีไดรั้บ กรณีศึกษาในระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาติ
และระดบันานาชาติ การติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตวัแปรท่ีตอ้ง
พิจารณา (ของแขง็ ก๊าซ และของเหลว) เทคโนโลยกีารจดัการ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ การดุลย์ของมลสารและพลังงานใน
ระบบการผลิต  การวิเคราะห์ระบบวงจรของผลิตภณัฑ์  วตัถุดิบ
และของเสีย การเปล่ียนรูปผลิตภณัฑ์ พิษวิทยาทางอุตสาหกรรม 
กิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดในต่างประเทศและของไทย บทบาท
และความส าคัญของ เทคโนโลยี ท่ีสะอาด การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีสะอาด การตรวจประเมินเทคโนโลยีท่ีสะอาด 
เทคโนโลยีท่ีสะอาดและการป้องกันมลพิษ หน่วยงานและ
แหล่งขอ้มูลดา้นเทคโนโลยท่ีีสะอาด  

923-313 เทคโนโลยสีะอาด   3(3-0-6) 

 Cleaner Technology  

 ความหมายและหลกัการของเทคโนโลยีสะอาดและ
การใชป้ระโยชน์ วิธีการใชเ้ทคโนโลยีสะอาดทั้งกระบวนการ
ตรวจประเมินเบ้ืองตน้และตรวจละเอียด ตวัแปรท่ีตอ้งพิจารณา 
(ของแขง็ ก๊าซ และของเหลว) ผงักระบวนการ เทคโนโลยีท่ีใช้
งาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์และการดุลของมวลสารและ
พลงังานในระบบการผลิต/ด าเนินงาน วตัถุดิบ และของเสีย การ
เปล่ียนรูปผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ความรู้
สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง ด้านพิษวิทยาและความปลอดภัย การ
ตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์พลังงาน  การ
วิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์การออกแบบทางเศรษฐนิเวศ 
บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการ
มลพิษ และการจัดการส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สะอาดจากกรณีศึกษา หลกัคิดของการผลิต และการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

927-422 การจัดการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 

  Maintenance Management of Rubber Industry 

 แนวคิดและหลักการซ่อมบ ารุง การประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมยาง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั งานซ่อมแซม สาเหตุ
การเสียหายของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เทคนิคการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรและ อุปกรณ์ท่ีมีการใชใ้นอุตสาหกรรมยาง การก  าหนด
ทางเลือกและมาตรการของการ บ ารุงรักษาและการซ่อมแซมการ
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบ ารุง การประเมินผลการซ่อมบ ารุง
แบบต่าง ๆ 

927-201 การจัดการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมยาง  3(3-0-6) 

  Maintenance Management of Rubber Industry           

 แนวคิดและหลักการซ่อมบ ารุงการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมยางการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนังานซ่อมแซมสาเหตุ
การเสียหายของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เทคนิคการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ในอุตสาหกรรมยางการ
ก าหนดทางเลือกและมาตรการของการบ ารุงรักษาและการ
ซ่ อมแซ มกา รว า งแผนและคว บคุมงา น ซ่ อมบ า รุ งการ
ประเมินผลการซ่อมบ ารุงแบบต่าง ๆ 

927-443 โครงงาน5(0-15-0) 

 Student Project 

 นักศึกษาด าเนินการท าโครงงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัดา้นการ
จัดการอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราตามขอ้เสนอโครงงาน
ภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา นกัศึกษาตอ้ง
ส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 

927-440 โครงงาน 6(0-18-0) 
 Student Project 

 นักศึกษาด าเนินการท าโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกบัดา้น
การจัดการอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราตามข้อเสนอ
โครงงานภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
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927-251 เคร่ืองมือทางการแปรรูปไม้ยางพารา 3(2-3-4) 

 และผลิตภัณฑ์   
 Equipment  for  Rubberwood  and  Rubberwood          

 Products  Processing  

 ทฤษฎีการใช้และการออกแบบเคร่ือง มือ ท่ี ใ ช้ใน
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภณัฑ์  ข้อดีและข้อด้อยของ
เคร่ืองมือแต่ละชนิดและการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 

927-360 เคร่ืองจักรกลงานไม้  3(2-3-4) 
 Woodworking Machinery 

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล ท่ี ใ ช้ เ พื่ อ แ ป ร รู ป ไ ม้  ช้ิ น ส่ ว น
เคร่ืองจักรกลและกระบวนการท างาน การลบัใบมีดและการ
ปรับแต่งเคร่ืองจักรกล ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจักรกล 
ข้อดีและข้อด้อยของเคร่ืองมือแต่ละชนิด การดูแลรักษา
เคร่ืองมือ 

927-252 เคมีของไม้   3(2-3-4) 

 Chemistry of Wood 

 โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส ลิกนิน อนุพนัธ์ุของเซลลูโลส และสารแทรกในไม ้การ
กระจายขององค์ประกอบเคมีของเน้ือไม้ในผนังเซลล์  การใช้
สารเคมีจากไมใ้นอุตสาหกรรม 

927-261 เคมีไม้   3(2-3-4) 
 Chemistry of Wood 

 โครงสร้างและสมบัติของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 
ลิกนิน และสารแทรก อนุพนัธ์ุของเซลลูโลส การกระจายของ
องค์ประกอบเคมีในผนังเซลล์และเปลือกไม ้เยื่อ อิทธิพลของ
เคมีไมใ้นอุตสาหกรรม 

927-253 กายวิภาคของเน้ือไม้ 2(1-3-2) 

 Anatomy of Wood 

 พืชให้เน้ือไม้ การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น ลักษณะ
โครงสร้างอยา่งหยาบของเน้ือไม ้  โครงสร้างอยา่งละเอียดของไม้
ใบกวา้งและไมใ้บแคบ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเน้ือไม้กับ
หน้าท่ีในตน้ไม ้คุณภาพของเน้ือไม ้สมบติัทางกายภาพ และการ
ใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ
ลกัษณะทางกายภาพของเน้ือไมเ้ศรษฐกิจในประเทศไทย 

927-262 กายวิภาคและโครงสร้างของเน้ือไม้  3(2-3-4) 
 Wood Anatomy and Structure 

 พืชให้เน้ือไม ้การเจริญเติบโตของไมย้ืนตน้ ลกัษณะ
โครงสร้างอยา่งหยาบของเน้ือไม ้  โครงสร้างอยา่งละเอียดของ
ไมใ้บกวา้งและไมใ้บแคบ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเน้ือไม้
กบัหนา้ท่ีในตน้ไม ้คุณภาพของเน้ือไม ้สมบติัทางกายภาพ และ
การใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การ
เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของเน้ือไม้เศรษฐกิจใน
ประเทศไทย 

927-254 สมบัติกายภาพและเชิงกลของไม้ 4(3-3-6) 

 Physical and Mechanical Properties of Wood 

 ลกัษณะโครงสร้างของเน้ือไม ้ ความสัมพนัธ์ระหว่างไม้
และความช้ืน ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของเน้ือไม ้การ
ยดืและหดตวั  การยอมใหไ้หลผ่านของ ความร้อน ไฟฟ้าและเสียง
ของเน้ือไม ้ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และความเครียดของ
ไม ้ สมบติัเชิงกล และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสมบติัเชิงกลของไม ้
มาตรฐานการทดสอบและหลักการพิจารณาสมบัติเชิงกลให้
เหมาะกบังานไมป้ระเภทต่าง ๆ 

927-263 สมบัติทางกายภาพของไม้ 3(2-3-4) 
 Physical Properties of Wood 

 ลกัษณะโครงสร้างของเน้ือไม ้ความสัมพนัธ์ของไม้
กบัความช้ืน ความร้อน และไฟฟ้า ความหนาแน่นและความ
ถ่วงจ าเพาะของเน้ือไม ้ การยดืและหดตวั  การยอมใหไ้หลผ่าน
ของของไหล ความร้อน และไอน ้ า สมบติัทางไฟฟ้าและเสียง
ของเน้ือไม ้
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927-255 การเส่ือมสภาพและการป้องกันรักษาเน้ือไม้ 3(2-3-4) 

 Deterioration and Preservation of Wood 

 ปัจจัยท่ีท  าให้ไม้และไม้ประกอบเส่ือมคุณภาพ การ
เส่ือมสภาพเน่ืองจากแมลงและเช้ือราและวิธีการควบคุม  การ
เส่ือมสภาพเน่ืองจากแมลงและเพรียงท าลายไม ้  วิธีการควบคุม
และการป้องกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของไมก้บัการ
เขา้ท าลายของจุลินทรีย ์ กรรมวิธีต่าง ๆท่ีท าใหไ้มแ้ละไมป้ระกอบ
มีความทนทานเพิ่มข้ึน   

927-266   การเส่ือมสภาพและการป้องกันรักษาเน้ือไม้3(2-3-4)
 Deterioration and Preservation of Wood 

ความส าคญัทางเศรษฐกิจของการเส่ือมสภาพของเน้ือไมแ้ละ
ผลิตภณัฑ์ไม ้ ปัจจัยการเส่ือมสภาพของไมแ้ละผลิตภัณฑ์ไม้ 
ก า ร เ ส่ื อ ม ส ภ า พ ข อ ง เ น้ื อ ไ ม้ แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม ้

อนัเน่ืองมาจากเช้ือรา ปลวก และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  ความทนทาน
ของไม ้ความยากง่ายในการป้องกนัเน้ือไม ้ ตวัยาท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัรักษาเน้ือไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ กรรมวิธีการต่าง ๆ ท่ีท  า
ใหไ้มแ้ละผลิตภณัฑไ์มมี้ความทนทานเพิ่มข้ึน 

927-256 การจัดการสวนยางพาราและ 2(2-0-4) 

 กระบวนแปรรูปไม้ยางพารา  

 Management of Rubber Plantation and   

 Rubberwood Processing 

 การจัดการสวนยางพารา พันธ์ยางพารา วิธีการปลูก
ยางพารา การเปิดกรีด  เ พ่ือให้ได้ไม้ยางพาราคุณภาพดี การ
ประเมินสวนยางพารา ระบบการซ้ือขายไมย้างพารา การค านวณ
ปริมาตรไม ้เทคโนโลยกีารแปรรูปไมย้างพารา   

927-265 กระบวนการท าไม้และแปรรูปเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
 Wood Logging and Primary Processing 

 เทคนิคการตัดโค่นและการแปรรูปไม้ในแหล่ง
เพาะปลูก การผลิตช้ินไมส้ับ และการขนส่ง การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ในการจดัการไมส้วนป่า หลกัการท างานและการ
บ ารุงรักษาของเคร่ืองจกัรกลในงานป่าไม ้

927-257 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยไีม้ยางพารา 3(3-0-6)            

 Progression of Rubberwood Technology 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไม้
ยางพาราและผลิตภณัฑ์ เช่น การรักษาเน้ือไม ้ การอบไม ้ การยดึ
ติดของกาว การตกแต่ง  กระบวนการผลิตและเทคนิคต่าง ๆใน
อุตสาหกรรมไมป้ระกอบ 

927-460 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยไีม้ 3(3-0-6) 
 Progress in Wood Technology 

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภณัฑ ์เช่น การรักษาเน้ือไม ้  การอบไม ้ การยดึติดของกาว 
การตกแต่ง  กระบวนการผลิต การปรับปรุงสมบัติไม้ด้วย
เทคนิคต่าง ๆ การเปล่ียนไม้เป็นพลังงาน เทคนิคต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมไมป้ระกอบ 

927-258 การผลิตและสมบัติแผ่นช้ินไม้อัด 3(2-3-4) 

 Manufacture and Properties of Particleboard 

 การจ าแนกชนิดของแผ่นไม้อัด ชนิด คุณสมบัติและ
ลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใช ้  เคร่ืองจกัรกลและกรรมวิธีต่าง ๆในการ
ผลิต การก าหนดผงัโรงงานในการผลิต  การใชป้ระโยชน์และการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ได ้ตลอดจนความส าคญัของอุตสาหกรรม
ผลิตแผ่นช้ินไม้อัดในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ และด้าน
เศรษฐกิจ  ศึกษาดูงานการผลิตแผ่นช้ินไมอ้ดัในโรงงาน 

927-370 การผลิตและสมบัติแผ่นช้ินไม้อัด 3(2-3-4) 
 Manufacture and Properties of Particleboard   

 การจ าแนกชนิดของแผ่นช้ินไมอ้ัด ชนิด สมบติัและ
ลกัษณะของวตัถุดิบ  เคร่ืองจักรกล กระบวนการผลิต การใช้
ประโยชน์ การวิจัยและพฒันาแผ่นช้ินไมอ้ัด ศึกษาดูงานการ
ผลิตแผ่นช้ินไมอ้ดัในโรงงาน 
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927-259 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม้ 3(2-3-4) 

 Design and Manufacturing of Wood Furniture 

 การพฒันาของผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน ความส าคญัและ
เทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนไม ้ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา
ในการออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษาดา้นการออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้การผลิตเคร่ืองเรือน
ไม ้

927-368 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือนไม้   3(2-3-4) 
 Design and Manufacturing of Wood Furniture   

 การพฒันาของผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือน ความส าคญัและ
เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนไม้ ปัจจัยท่ีต้อง
พิจารณาในการออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้แนวคิดการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์กรณีศึกษาดา้นการออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้ การผลิต
เคร่ืองเรือนไม ้

927-305 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   2(2-0-4) 
 Product Research and Development Treatment 

 การศึกษาความเป็นไปไดข้ั้นตน้ อิทธิพลของการตลาด 
ปัจจยัพื้นฐานท่ีจะตอ้งพิจารณา ประมาณการณ์เกี่ยวกบัเงินลงทุน 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และ
แผนทางการเงิน ปัจจยัดา้นเทคนิค ปัจจยัการผลิตแรงงาน พลงังาน 
เทคโนโลยี ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีเกี่ยวขอ้ง วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจและการเมืองในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

927-367 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์               2(2-0-4) 
 Product Research and Development 

 กรอบแนวคิดการวิจยัทางวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ 
ระเบียบวิธีการวิจัย  ความรู้ดา้นสถิติในการวางแผนและการ
วิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการแปรผล 
การศึกษาปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมไม้ การ
ประยุกต์การวิจัยกับการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีม ้

927-351 เทคโนโลยกีารอบไม้และการตกแต่ง 3(2-3-4) 

 ผิวหน้าไม้ 

 Wood Drying and Wood Finishing Technology     

 การเตรียมไม้ก่อนอบ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการอบไ ม้ 
เทคโนโลยกีารอบไมแ้ละไมย้างพารา   คุณสมบัติของไมท่ี้อบได ้
เทคนิคการตกแต่งผิวหนา้ไม ้ สารเคมี  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ตกแต่งผิวหนา้ไม ้

927-361 เทคโนโลยกีารอบไม้และการตกแต่ง 3(2-3-4) 
 ผิวหน้าไม้ 

 Wood Drying and Wood Finishing Technology     

 การเตรียมไมก้่อนการอบ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอบไม้ 
เทคโนโลยีการอบไม้  คุณสมบัติของไม้ท่ีอบได ้เทคนิคการ
ตกแต่งผิวหน้าไม ้ สารเคมี  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตกแต่ง
ผิวหนา้ไม ้

927-352 ไม้อัดและไม้ประกับ   3(2-3-4) 

 Plywood and Laminated Wood 

 เทคโนโลยีการผลิตไม้บาง ไม้อัด ไม้ประกับ และไม้
ประกอบเชิงวิศวกรรมชนิดอื่น เทคนิคการควบคุมคุณภาพภายใน 
ขั้นตอนการผลิต และมาตรฐานการทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 

927-369 ไม้อัดและไม้ประกับ   3(2-3-4)
 Plywood and Laminated Wood 

 เทคโนโลยีการผลิตไมบ้าง ไมอ้ดั ไมป้ระกบั และไม้
ประกอบเชิงวิศวกรรมชนิดอื่น เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และแนวทางการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์



150 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

927-353 กาวและทฤษฎีการยดึติด   3(2-3-4) 
 Adhesives and Theory of Adhesion 

 ทฤษฎีการยึดติด โครงสร้างและองค์ประกอบเคมีของไม้
ท่ีมีผลต่อการยึดติด ชนิดและลกัษณะของกาวในอุตสาหกรรมไม้  
การตรวจสอบสมบติัของกาว และมาตรฐานทดสอบการยึดติดของ
กาวผลิตภณัฑไ์ม ้

927-334  กาวและการยึดติด                                       3(2-3-4)
 

 3(2-3-4) 

 Adhesive and Adhesion 

 การยึดติดของวสัดุทางวิศวกรรม เคมีเชิงผิวของกาว 
ทฤษฎีการยึดติดและการยึดติดร่วม การเตรียมผิว โครงสร้าง
และองค์ประกอบเคมีของวสัดุท่ีมีผลต่อการยึดติด สูตรผสม
ของกาว กาวทางการคา้ วิธีการทดสอบการยึดติดกาว อายุการ
ใชง้าน และความเช่ือถือไดข้องกาว 

927-354 เทคโนโลยขีองแผ่นไม้ประกอบ 4 (3-3-6) 

 Wood-Based Panel Technology 

 เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ การใชป้ระโยชน์แผ่น
ช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด ผลิตภัณฑ์ช้ินไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไม้
ประกอบพลาสติก ตลอดจนแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

927-365 เทคโนโลยขีองแผ่นไม้ประกอบ 3(2-3-4) 
 Wood Based Panel Technology 

 เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ การใช้ประโยชน์ 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด 
ผลิตภณัฑไ์มอ้ดัซีเมนต ์ไมป้ระกอบพลาสติก และผลิตภณัฑไ์ม้
ประกอบชนิดใหม่อื่น ๆ   

927-355 การเขียนแบบ และประมาณราคา 3(2-3-4) 

 เคร่ืองเรือนไม้  

 Drawing and Cost Estimation of  Wood  

 Furniture 

 ความรู้เ บ้ืองต้นในการเขียนแบบ ภาพฉายออร์โท
กราฟฟิก ภาพไอโซเมตริก เคร่ืองเรือนไม ้การเขียนภาพตดั การ
เขียนรายละเอียด การร่างแบบ และการประมาณการราคา เคร่ือง
เรือนไม ้

927-362 การเขียนแบบ และประมาณราคา       3(2-3-4) 
 เคร่ืองเรือนไม้  

 Drawing and Cost Estimation of  Wood Furniture 

 ความรู้เบ้ืองต้นในการเขียนแบบ ภาพฉายออร์โท
กราฟฟิก ภาพไอโซเมตริก เคร่ืองเรือนไม ้การเขียนภาพตดั การ
เขียนรายละเอียด การร่างแบบ และการประมาณการราคา 
เคร่ืองเรือนไม ้

927-357 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลังงานจากชีวมวล 3(3-0-6) 

 Energy Conversion Technology  from Biomass 

 พลงังานจากสารอินทรียใ์นชีวมวลต่าง ๆ  การแปรรูป
พลังงานจากไม้และไม้ยางพารา กลไกการเปล่ียนรูปของ
องค์ประกอบทางเคมีของไมใ้ห้เป็นพลงังานโดยกรรมวิธีต่าง ๆ 
เทคโนโลยกีารผลิตถ่านจากไมย้างพารา เทคโนโลยกีารเปล่ียนไม้
เป็นพลงังานชีวภาพ แก๊สชีวภาพ และเช้ือเพลิงเหลว การประเมิน
ประสิทธิภาพในการเปล่ียนรูปไมเ้ป็นพลงังาน การใชป้ระโยชน์
พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 

927-363 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลังงานจากไม้ 3(3-0-6) 
 Energy Conversion Technology  from Wood 

 การแปรรูปพลงังานจากไมแ้ละวสัดุลิกโนเซลลูโลส 
กลไกการเปล่ียนรูปขององค์ประกอบทางเคมีของไม้ให้เป็น
พลังงานโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  เทคโนโลยีการผลิตถ่านจากไม้ 
เทคโนโลยกีารเปล่ียนไมเ้ป็นพลงังานชีวภาพ แก๊สชีวภาพ และ
เช้ือเพลิงเหลว การประเมินประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปไม้
เป็นพลงังาน การใชป้ระโยชน์พลงังานในรูปแบบต่างๆ 



151 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

927-358 การจัดการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 ไม้ยางพารา     
 Maintenance Management of Rubberwood  

 Industry 

แนวคิดและหลกัการซ่อมบ ารุง การประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรม
ไมย้างพารา  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  งานซ่อมแซม  สาเหตุการ
เสียหายของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เทคนิคการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใชใ้นอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เช่น 
มอเตอร์ แสงสว่าง สายพานส่งก าลัง เกียร์ แบร่ิง ลูกปืน การ
ก าหนดทางเลือกและมาตรการของการบ ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซม การวางแผนและควบคุมงานซ่อมบ ารุง การประเมินผล
การซ่อมบ ารุงแบบต่าง ๆ 

927-371 การจัดการซ่อมบ ารุงของอุตสาหกรรมไม้  3(3-0-6)
 Maintenance Management for Wood Industry 

 แนวคิดและหลกัการจดัการซ่อมบ ารุง การประยกุตใ์ช้
ในอุตสาหกรรมไม ้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  งานซ่อมแซม  
สาเหตุการเสียหายของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เทคนิคการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใช้ในอุตสาหกรรมไม้ 
เช่น มอเตอร์ แสงสว่าง สายพานส่งก าลงั เกียร์ แบร่ิง ลูกปืน 
การก าหนดทางเลือกและมาตรการของการบ ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซม การวางแผนและควบคุมงานซ่อมบ า รุง การ
ประเมินผลการซ่อมบ ารุงแบบต่าง ๆ 

927-359 เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม้   3(3-0-6) 

 Wood Modification Technology 

 กรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติของเน้ือไม้ ด้วยเคมีและ
ความร้อน และอื่น ๆ โครงสร้างองค์ประกอบเคมี สมบติัเชิงกล 
กายภาพและความทนทานของเน้ือไม้ซ่ึ งผ่านการปรับปรุง 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไม้จ ริงและไม้
ประกอบ 

927-372  เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม้   3(3-0-6) 
 Wood Modification Technology 

 กรรมวิธีการปรับปรุงสมบติัของเน้ือไม ้ดว้ยเคมีและ
ความร้อน และอื่น ๆ โครงสร้างองคป์ระกอบเคมี สมบติัเชิงกล 
กายภาพและความทนทานของเน้ือไม้ซ่ึงผ่านการปรับปรุง 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไม้จริงและไม้
ประกอบ  

927-434 การตัดสินใจทางธุรกิจยางและไม้ยางพารา 3(3-0-6) 

 Decision Making in Rubber and Rubberwood  

 Business 

 ประยุกต์หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจการ
ยางและไมย้างพารา เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์
ตน้ทุนผลตอบแทนและการวิเคราะห์โครงการโดยใชค่้าของเงิน
ตามเวลา   โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาค าตอบใน
ทรรศนะของผูบ้ริหาร 

927-373  การจัดการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 3(3-0-6) 
 Wood Industry Business Management 

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ด้าน
การตลาด การวิจยัผูบ้ริโภค การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

927-456 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการอุตสาหกรรม 1-3(x-y-z) 

 ไม้ยางพารา  
 Special Topics in Rubberwood Industry  

 หัวข้อ ท่ีน่าสนใจทางวิชา ชีพด้านอุตสาหกรรมไม้
ยางพารา โดยอาจเป็นวิชาบรรยาย และ /หรือปฏิบติัการ และมี 1-3 
หน่วยกิต 

927-384 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ 1-3(x-y-z) 

 เทคโนโลยไีม้          

 Special Topics in Science and Wood Technology         

 หัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมไม ้ โดยอาจเป็นวิชาบรรยาย และ /หรือ
ปฏิบติัการ  
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927-455 การค้าสินค้ายางและไม้ยางพารา 3(3-0-6) 

 ระหว่างประเทศ 

 International  Rubber and Rubberwood Trade 

 หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
บทบาทของการเกษตรในการคา้ระหว่างประเทศ  ระบบการคา้
และนโยบาย สินค้ายางและไม้ยางพาราของไทย ปัญหาการคา้
สินคา้ยางและไมย้างพารา และบทบาทของสถาบนัการคา้ระหว่าง
ประเทศในการเจรจา ปัญหาการคา้สินคา้ยางและไมย้างพารา 

927-374 การค้าสินค้าไม้ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Wood Trade 

 หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
บทบาทของการเกษตรในการคา้ระหว่างประเทศ  ระบบการคา้
และนโยบาย สินค้าไม้ของไทย ปัญหาการค้าสินค้าไม้ และ
บทบาทของสถาบนัการคา้ระหว่างประเทศในการเจรจา ปัญหา
การคา้สินคา้ไม ้
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 5. รายวิชาใหม ่

 

927-220 เคมพีอลเิมอร์  3(3-0-6) 

 Polymer Chemistry 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั:  
พอลิเมอร์แบบขั้น แบบลูกโซ่ แบบไอออนิก และโคออร์ดิเนชนั ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ กระบวนการ
เตรียมพอลิเมอร์แบบบลัก์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอย และแบบอิมลัชนั การตรวจลกัษณะ สมบติัทางเคมี
และโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ การตรวจลกัษณะทางกายภาพของพอลิเมอร์ เช่น น ้ าหนกัโมเลกุล น ้ าหนกั
โมเลกุลเฉล่ีย และสมบติัทางกายภาพอ่ืน ๆ 

  

927-221 ปฏิบัตกิารเคมพีอลเิมอร์   1(0-3-0) 

 Polymer Chemistry Laboratory  

 ปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เช่น  พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น และแบบลูกโซ่ วิธีการเตรียม 

พอลิเมอร์แบบบลัค ์ สารละลาย แขวนลอย และอิมลัชนั การทดสอบคุณลกัษณะเบ้ืองตน้  
  

927-222  เทคโนโลยอีมิลัชัน                                             2(2-0-4) 

  Emulsion Technology 

  น ้ ายางสังเคราะห์ อิมลัชันและเทคนิคของอิมลัชัน ความเสถียรของอิมลัชัน ความสมดุลของ
ไฮโดรโฟบิกไลโอฟิลิก อิมลัชนัส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑจ์ากการชุบ ฟองยาง สี กาว และอ่ืน ๆ 

  

927-229  ฟิสิกส์ของยาง    3(3-0-6) 

  Rubber Physics 

  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์สัณฐาน สมบัติความร้อนกระแสวิทยาเบ้ืองต้น 
กลศาสตร์ของไหลและความยดืหยุน่เชิงพลวตั อนัตรกิริยาทางไฟฟ้าสมบติัทางไฟฟ้าของยางสมบติัทางกลสมบติั
การซึมผา่นของก๊าซ 

 

927-260 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้เบ้ืองต้น    2(2-0-4) 
  Introduction to Wood Science and Technology  

  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างไมแ้ละสมบติัของไม ้การแปรรูปไมเ้บ้ืองตน้ กระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ไมป้ระเภทต่าง ๆ   การใชป้ระโยชน์ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑ์
ไม ้
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927-262 กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม้   3(2-3-4) 

 Wood Anatomy and Structure  

 พืชให้เน้ือไม ้การเจริญเติบโตของไมย้ืนตน้ ลกัษณะโครงสร้างอย่างหยาบของเน้ือไม ้ โครงสร้าง
อยา่งละเอียดของไมใ้บกวา้งและไมใ้บแคบ ความสมัพนัธข์องโครงสร้างเน้ือไมก้บัหนา้ท่ีในตน้ไม ้ คุณภาพของ
เน้ือไม ้สมบติัทางกายภาพ และการใชป้ระโยชน์ส าหรับเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเปรียบเทียบลกัษณะทาง
กายภาพของเน้ือไมเ้ศรษฐกิจในประเทศไทย 

  

927-264 สมบัตเิชิงกลและวศิวกรรมโครงสร้างของไม้  3(2-3-4) 
 Wood Mechanical Properties and Structural Engineering  

 สมบติัเชิงกลของไมแ้ละไมป้ระกอบ ความสมัพนัธข์องโครงสร้าง ลกัษะกายวิภาค สมบติักายภาพ
และสมบติัเชิงกลของไม ้การทดสอบสมบติัเชิงกลไมแ้ละไมป้ระกอบ และการน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการออกแบบ
โครงสร้างผลิตภณัฑไ์ม ้ 
 

927-265 กระบวนการท าไม้และแปรรูปเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
 Wood Logging and Primary Processing 

 เทคนิคการตดัโค่นและการแปรรูปไมใ้นแหล่งเพาะปลูก การผลิตช้ินไมส้ับ และการขนส่ง การวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์ในการจดัการไมส้วนป่า หลกัการท างานและการบ ารุงรักษาของเคร่ืองจกัรกลในงานป่าไม  ้  

 

927-329 วสัดุคอมพอสิต   2(2-0-4) 

 Composite Materials 

 นิยามและชนิดของวสัดุคอมพอสิต โครงสร้างและสมบติัของวสัดุคอมพอสิต การจ าแนกประเภท
ของสารเสริมแรงชนิดต่าง ๆ และเมทริกซ์ สารเสริมแรงชนิดนาโนและการกระจายตวัในเมทริกซ์ การยึดติด
ระหว่างสารเสริมแรงชนิดนาโนและเมทริกซ ์การตรวจคุณลกัษณะ  สมบติัเชิงกล และการใชง้านของวสัดุนาโน
คอมพอสิต 

 

927-334 กาวและการยดึตดิ   3(2-3-4) 

 Adhesive and Adhesion 

 การยดึติดของวสัดุทางวิศวกรรม เคมีเชิงผวิของกาว ทฤษฎีการยดึติดและการยดึติดร่วม การเตรียม
ผวิ โครงสร้างและองคป์ระกอบเคมีของวสัดุท่ีมีผลต่อการยดึติด สูตรผสมของกาว กาวทางการคา้ วิธีการทดสอบ
การยดึติดกาว อายกุารใชง้าน และความเช่ือถือไดข้องกาว 
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927- 335 พอลเิมอร์เบลนด์และอลัลอยด์   2(2-0-4) 

 Polymer Blends and Alloys  

 หลกัการพ้ืนฐานของพอลิเมอร์ผสม การเตรียมและการเขา้กนัไดข้องพอลิเมอร์ผสม ชนิดของ 

พอลิเมอร์ผสม การวิเคราะห์พอลิเมอร์ผสม สมบติัของพอลิเมอร์ผสมและการประยุกต์ในเชิงพานิชย ์อนาคต  

การใชป้ระโยชน์ของพอลิเมอร์ผสม 

 

927-336 การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลเิมอร์   2(2-0-4) 

 Polymer Degradation and Stabilization 

 โครงสร้างของพอลิเมอร์และความเสถียรชนิดของการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์สาเหตุทางกล
สาเหตุทางเคมี สาเหตุทางความร้อน การควบคุมและการป้องกนัการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบการ
เส่ือมสภาพ 

 

927-337 การออกแบบแม่พมิพ์และหัวดายน์   2(2-0-4) 

 Mould and Die Design 

 หลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของแม่พิมพ์และหัวดายน์ การออกแบบแม่พิมพ์และหัวดายน์
ประกอบดว้ย การเลือกวสัดุ กระบวนการหล่อ กระบวนการข้ึนรูป การท าผวิของแม่พิมพโ์ดยใชก้ระบวนการทาง
เคมีและความร้อน กระบวนการเคลือบและชุบแข็ง มาตรฐานแม่พิมพแ์ละหัวดายน์ส าหรับข้ึนรูปช้ินงานแบบ  
ต่าง ๆในอุตสาหกรรมยาง 

 

927-338 สมบัตเิชิงวทิยากระแสของพอลเิมอร์   2(2-0-4) 

 Polymer Rheology  

 ภาพรวมและความส าคญัของสมบติัการไหลของพอลิเมอร์ การไหลโดยแรงเฉือนและแรงดึง สมบติั
เชิงกลของของไหล การไหลแบบหยุน่หนืดแบบเชิงเสน้และแบบไม่เป็นเชิงเสน้ แบบจ าลองแสดงสมบติัการไหล
แบบหยุน่หนืดของพอลิเมอร์หลอม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไหลของของไหลพอลิเมอร์ชนิดไม่เป็นเชิงเสน้             การ
วิเคราะห์และการตรวจสอบความหยุ่นและการแตกหักของพอลิเมอร์หลอม ศาสตร์การวดัสมบติัการไหลและ
วิธีการวดัสมบติัการไหล เคร่ืองมือการวดัการไหลชนิดแคปปิลารีและการไหลแบบพลวตั กระแสวิทยาของ       
พอลิเมอร์หลอมในเคร่ืองข้ึนรูป 

 

 

 

 



156 

 

 

927-339 การดัดแปรทางเคมขีองโมเลกุลยาง    2(2-0-4) 

  Chemical modification of Rubber Molecules 

  การจดัตวัใหม่ของพนัธะของโมเลกุลยาง ปฏิกิริยาออกซิเดชนั การเพ่ิมหมู่ฟังกช์นัโดยการเกาะติด
ของหมู่ทางเคมีชนิดใหม่บนโมเลกุลของยางผ่านปฏิกิริยาการแทนท่ีและการเติมปฏิกิริยาการเกิดโคพอลิเมอร์
แบบกราฟตแ์ละแบบบลอ็กของมอนอเมอร์ชนิดอ่ืน ๆ บนโมเลกุลยาง อนุพนัธข์องยางธรรมชาติ 

 

927-360  เคร่ืองจกัรกลงานไม้     3(2-3-4) 
  Woodworking Machinery 

  เคร่ืองจกัรกลท่ีใชเ้พ่ือแปรรูปไม ้ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลและกระบวนการท างาน การลบัใบมีดและ
การปรับแต่งเคร่ืองจักรกล ความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจักรกล ข้อดีและข้อดอ้ยของเคร่ืองมือแต่ละชนิด  
การดูแลรักษาเคร่ืองมือ 

 

927-363 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานจากไม้    3(3-0-6) 

  Energy Conversion Technology  from Wood 

  การแปรรูปพลงังานจากไมแ้ละวสัดุลิกโนเซลลูโลส กลไกการเปล่ียนรูปขององค์ประกอบทางเคมี
ของไมใ้หเ้ป็นพลงังานโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เทคโนโลยกีารผลิตถ่านจากไม ้ เทคโนโลยกีารเปล่ียนไมเ้ป็นพลงังาน
ชีวภาพ แก๊สชีวภาพ และเช้ือเพลิงเหลว การประเมินประสิทธิภาพในการเปล่ียนรูปไมเ้ป็นพลงังาน การใช้
ประโยชน์พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 

 

927-364 เทคโนโลยเีย่ือและกระดาษ    3(3-0-6)  
  Pulp and Paper Technology 

  ภาพรวมของอุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ  กรรมวิธีในการผลิตเยือ่กระดาษ การเตรียมเยือ่เพื่อผลิต
กระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษ  สารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงสมบติัของกระดาษ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต
กระดาษ การทดสอบสมบติัของกระดาษ การใชป้ระโยชน์กระดาษ 

 

927-365 เทคโนโลยขีองแผ่นไม้ประกอบ   3(2-3-4) 
  Wood Based Panel Technology 

   เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ การใช้ประโยชน์ การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์แผ่นช้ินไมอ้ดั  
แผน่ใยไมอ้ดั ผลิตภณัฑไ์มอ้ดัซีเมนต ์ไมป้ระกอบพลาสติก และผลิตภณัฑไ์มป้ระกอบชนิดใหม่อ่ืน ๆ   
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927-366 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีผ่นไม้ประกอบ    1(0-3-0) 

  Wood Based Panel Technology Laboratory 

  ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลิต การทดสอบ การใชป้ระโยชน์ การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
แผ่นช้ินไมอ้ดั แผ่นใยไมอ้ดั ผลิตภณัฑ์ไมอ้ดัซีเมนต์ ไมป้ระกอบพลาสติก และผลิตภณัฑไ์มป้ระกอบชนิดใหม่
อ่ืน ๆ   
 

927-375 การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากไม้    3(2-3-4)  

  Musical Instrument Wood Making   

  หลกัการส่งผา่นเสียงในไม ้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเร็วของเสียงภายในไม ้ คุณสมบติัไมท่ี้เหมาะสมใน
การท าเคร่ืองดนตรี การประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีจากไม ้เช่น กีตาร์ กลอง และ ขลุ่ย การศึกษาดูงาน 

 

927-376 การพฒันาผลติภัณฑ์ไม้จากภูมปัิญญาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Wood Local Wisdom Products Development  

  ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ไม ้การพัฒนาความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การออกแบบและ 

ผลิตผลิตภณัฑไ์ม ้ 
 

927-377 บรรจุภัณฑ์ไม้         3(3-0-6) 

 Wood Packaging 

วตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ์ไม ้  ชนิดของบรรจุภณัฑ์ไม ้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ไม ้ เทคนิค  

การวิเคราะห์และตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์ไม ้ การวิจยัและพฒันาบรรจุภณัฑไ์ม  ้

 

927-378 พฤตกิรรมการอ่อนตวัของไม้    3(3-0-6)  
  Wood Softening Behavior 

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอ่อนของเน้ือไม้  วิธีการก่อให้เกิดการอ่อนตัวของเน้ือไม้ และการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑไ์ม ้ 
 

927-379 การใช้ประโยชน์เอนไซม์ในอุตสาหกรรมไม้   3(3-0-6)  
  Application of Enzymes on Wood Industry  

 องคป์ระกอบและสมบติัของเอนไซม ์ความสมัพนัธข์องเช้ือราท าลายไมก้บัเอนไซม ์ความสมัพนัธ์
ของเอนไซม์กับไม ้เอนไซม์ลิกโนเซลลูโลไลติก การวดัค่าแอกติวิตีของเอนไซม์  การผลิตและใช้เอนไซม์ 
ในอุตสาหกรรมไม ้
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927-380 เทคนิคการวเิคราะห์ไม้   3(3-0-6)  
 Wood Characterization Techniques   

 การเตรียมตวัอยา่งเพื่อการวิเคราะห์ หลกัการในการจ าแนกลกัษณะและการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ไม ้โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ สเปกโทรโฟโตมิทรี แก๊สโครมาโตกราฟฟี-แมสสเป็กโทรเมทรี กลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผา่น 

 

 

927-381 การใช้ประโยชน์ไม้ทางวศิวกรรมโครงสร้าง      3(2-3-4) 

 Wood Structural Engineering Utilization  

 สมบัติไมจ้ริงและไมป้ระกอบส าหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง การประยุกต์ทฤษฎีวิศวกรรม
โครงสร้าง เพื่อใชใ้นออกแบบโครงสร้างจากไมแ้ละไมป้ระกอบเชิงวิศวกรรม 

 

927-382 เทคโนโลยกีารตกแต่งและเคลือบผวิหน้าไม้   3(2-3-4)  
  Wood Finishing and Coating Technology 

  ความหนืดและวิทยากระแสของวสัดุเคลือบ ไม ้และแผน่ไมป้ระกอบ สารสี สารตวัยดึ สารเติมแต่ง 
เคร่ืองมือและกระบวนการ สูตรและการเตรียมสารเคลือบ การอบ การปรับแต่งผวิหนา้ ไม ้และไมป้ระกอบโดย
เทคนิค ต่าง ๆ 

 

927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม้    3(2-3-4) 
  Woodworking Tools Production 

  การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือแปรรูปไม ้ เช่น เคร่ืองเล่ือยสายพาน เคร่ืองเล่ือยวงเดือน เคร่ืองขดั
กระดาษทราย เคร่ืองไสเพลาะ เคร่ืองกลึงไม ้สว่านแท่น เคร่ืองเพลาตั้ง เคร่ืองเล่ือยฉลุ และการสร้างเคร่ืองมือแปร
รูปไมพ้ื้นฐานทัว่ไป 

 

927-384 หัวข้อพเิศษด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้           3(x-y-z) 

   Special Topics in Science and Wood Technology            

  หัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม ้โดยอาจเป็นวิชา
บรรยาย และ /หรือปฏิบติัการ และมี 3 หน่วยกิต 
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927-422   เทอร์โมพลาสตกิอลิาสโตเมอร์   2(2-0-4) 

 Thermoplastic Elastomers 

 ความหมาย ประเภท และสมบติัของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์สไตรีนเทอร์โมพลาสติก อิลาส
โตเมอร์ ไอโอนอเมอริกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิโอลิฟิน พอลิ
อีเทอร์เอสเทอร์ พอลิเอไมด ์
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 6. รายวิชาท่ีเทียบเท่ากนัระหว่างหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

921-201 เขียนแบบวศิวกรรมพ้ืนฐาน 2(1-3-2) 921-201 เขียนแบบวศิวกรรมพ้ืนฐาน          2(1-3-2) 
927-221 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
921-322   การจดัการความปลอดภยัใน 3(3-0-6) 

 อุตสาหกรรม  

924-321  การจดัการความปลอดภยัใน               3(3-0-6) 
                  อุตสาหกรรม  

927-311 การควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 922-300  การควบคุมคณุภาพ                          3(3-0-6) 
927-441 สัมมนา 1(0-2-1) 927-101 สัมมนา                              1(0-2-1) 
921-202 เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุน 3(3-0-6) 

 อุตสาหกรรม 

922-305   เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและ                3(3-0-6) 
 การจดัการตน้ทุน   

923-443   การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับ 2(2-0-4) 

 อุตสาหกรรม  

923-441   การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

924-251   เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 3(3-0-6) 923-313   เทคโนโลยีสะอาด      3(3-0-6) 
927-202 ยางสังเคราะห์ 2(2-0-4) 927-223   ยางสังเคราะห์                      2(2-0-4) 
927-201   ยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 927-224  ยางธรรมชาติ                        2(2-0-4) 
927-205   สารเคมีส าหรับยาง 3(3-0-6) 927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง1 2(2-0-4) 

927-226 สารเติมแต่งส าหรับยาง2      2(2-0-4) 
927-204 กระบวนการแปรรูปยาง 1  3(2-3-4) 927-227  กระบวนการแปรรูปยาง 1      3(3-0-6) 

927-228 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 1 2(0-6-0)  
927-304  เทคโนโลยีน ้ายางและผลิตภณัฑ ์ 3(2-3-4) 927-230  เทคโนโลยีน ้ายาง 1  2(2-0-4) 

927-322  เทคโนโลยีน ้ายาง 2 2(2-0-4) 
927-323 ปฏิบติัการเทคโนโลยีน ้ายาง  1(0-3-0) 

927-301  กระบวนการแปรรูปยาง 2 4(2-6-4) 
 

927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2 2(2-0-4) 
927-321 ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 2  2(0-6-0) 

927-302  เคมียาง 3(3-0-6) 927-324 เคมียาง 3(3-0-6) 
927-306 การทดสอบยางทางฟิสิกส์ 4(2-6-4) 927-326   การทดสอบยางทางกายภาพ       3(3-0-6) 

927-327   ปฏิบติัการทดสอบยางทางกายภาพ 1(0-3-0) 
927-303   เทคโนโลยีผลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 927-328 เทคโนโลยีผลิตภณัฑย์าง    3(3-0-6) 
927-341   สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)  
927-401   ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 927-330  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียาง       2(2-0-4) 
927-402   การวเิคราะห์ยางโดยอุปกรณ์  3(3-0-6) 927-331   การวเิคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์ 3(3-0-6) 
927-403   เทคโนโลยีพลาสติก 3(3-0-6) 927-332   เทคโนโลยีพลาสติก         2(2-0-4) 
927-423   การออกแบบผลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 927-333   การออกแบบผลิตภณัฑย์าง  3(3-0-6) 
927-203 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 927-340  เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 
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927-252   เคมีของไม3้                                               3(2-3-4) 927-261  เคมีไม ้ 3(2-3-4) 
927-253   กายวภิาคของเน้ือไม ้                      2(1-3-2) 927-262 กายวภิาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้ 3(2-3-4) 
927-254   สมบติักายภาพและเชิงกลของไม ้          4(3-3-6) 927-263  สมบติัทางกายภาพของไม ้ 3(2-3-4) 
927-256   การจดัการสวนยางพาราและ   2(2-0-4) 
 กระบวนแปรรูปไมย้างพารา 

927-265  กระบวนการท าไมแ้ละแปรรูป  3(3-0-6) 
 เบ้ืองตน้   

927-255   การเส่ือมสภาพและการป้องกนั   3(2-3-4) 
 รักษาเน้ือไม ้  

927-266   การเส่ือมสภาพและการป้องกนัรักษา 3(2-3-4) 
 เน้ือไม ้  

927-251 เคร่ืองมือทางการแปรรูปไม ้       3(2-3-4) 

 ยางพาราและผลิตภณัฑ ์

927-360  เคร่ืองจกัรกลงานไม ้ 3(2-3-4) 

927-353   กาวและทฤษฎีการยึดติด 3(2-3-4) 927-334   กาวและการยึดติด 3(2-3-4) 
927-351   เทคโนโลยีการอบไมแ้ละการ    3(2-3-4) 
 ตกแต่งผิวหนา้ไม ้

927-361   เทคโนโลยีการอบไมแ้ละการตกแต่ง 3(2-3-4) 
 ผิวหนา้ไม ้

927-355 การเขียนแบบ และประมาณราคา 3(2-3-4) 
 เคร่ืองเรือนไม ้

927-362   การเขียนแบบ และประมาณราคา 3(2-3-4) 
 เคร่ืองเรือนไม ้

927-354   เทคโนโลยีของแผ่นไมป้ระกอบ 4 (3-3-6) 927-365 เทคโนโลยีของแผ่นไมป้ระกอบ 3(2-3-4) 
927-305 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(2-0-4) 927-367  การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(2-0-4) 
927-352   ไมอ้ดัและไมป้ระกบั 3(2-3-4) 927-369 ไมอ้ดัและไมป้ระกบั 3(2-3-4) 
927-258 การผลิตและสมบติัแผน่ช้ินไมอ้ดั 3(2-3-4) 927-370   การผลิตและสมบติัแผน่ช้ินไมอ้ดั 3(2-3-4) 
927-259   การออกแบบและการผลิตเคร่ือง 3(2-3-4) 
 เรือนไม ้  

927-369 การออกแบบและการผลิตเคร่ืองเรือน 3(2-3-4) 
 ไม ้    

927-357   เทคโนโลยีการแปรรูปพลงังานจาก 3(3-0-6) 
 ชีวมวล 

927-364   เทคโนโลยีการแปรรูปพลงังาน 3(3-0-6) 
 จากไม ้   

927-358   การจดัการซ่อมบ ารุงของ 3(3-0-6)                               
 อุตสาหกรรมไมย้างพารา  

927-371 การจดัการซ่อมบ ารุงของ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมไม ้

927-359   เทคโนโลยีการปรับปรุงเน้ือไม ้  3(3-0-6) 927-372  เทคโนโลยีการปรับปรุงเน้ือไม ้ 3(3-0-6) 
927-434   การตดัสินใจทางธุรกิจยางและไม ้ 3(3-0-6) 
 ยางพารา  

927-373  การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมไม ้ 3(3-0-6) 

927-455   การคา้สินคา้ยางและไมย้างพารา 3(3-0-6) 
 ระหวา่งประเทศ 

927-374   การคา้สินคา้ไมร้ะหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

927-456   หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการ 1-3(x-y-z) 

 อุตสาหกรรมไมย้างพารา  
927-384  หวัขอ้พิเศษดา้นวทิยาศาสตร์และ  1-3(x-y-z) 

 เทคโนโลยีไม ้

924-342  ฝึกงาน 1(0-0-6) 924-391  ฝึกงาน 1(0-0-6) 
927-307  การออกสูตรยาง 3(2-3-4) 927-420  การออกสูตรยาง                 3(2-3-4) 
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927-421 ปฏิบติัการการออกสูตรยาง      1(0-3-0) 

927 -442 สหกิจศึกษา 2 5(0-0-30) 927-441 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
927-443 โครงงาน  5(0-15-0) 927-440 โครงงาน  6(0-18-0) 
927-257  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไม ้ 3(3-0-6)                                                                                 
 ยางพารา  

927-460  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไม ้ 3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ง  
เกณฑ์และคุณสมบตักิารได้รับเกยีรตนิิยม 

 

1. นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกยีรตนิิยมอนัดับหนึ่ง ต้องมคุีณสมบัตคิรบถ้วนดังนี ้
1) มีคุณสมบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ขอ้ 17.1  
2) ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

3) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า 2.00 หรือสญัลกัษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

4) ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีไดรั้บปริญญา 

5) ไม่เคยเป็นผูม้ีประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

 

2. นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกยีรตนิิยมอนัดับสองต้องมคุีณสมบัตคิรบถ้วน ดังนี ้
1) คุณสมบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในขอ้ 17.1 

2) ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสมสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 

3) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาชีพบงัคบัหรือกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น และ รายวิชาชีพเลือกหรือ
กลุ่มวิชาเลือก ของหลกัสูตรสาขาวิชานั้น 

4) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสญัลกัษณ์ F หรือU ในรายวิชาใด ๆ  
5) ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีไดรั้บปริญญา 

6) ไม่เคยเป็นผูม้ีประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
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ภาคผนวก  จ. 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรที่สะท้อน Active Learning 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

กลุ่มวิชาภาษา 

936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 45 - 20 30  30 presentation 20 100 

936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 -     Role play 

presentation 

50 

50 

100 

936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 -    50 presentation 50 100 

936-004 ภาษาองักฤษวิชาการ 3(3-0-6) 45 50    20 presentation 30 100 

936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 45 - 20   20 Presentation 60 100 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

925-001 ทกัษะชีวิต 3(3-0-6) 45 50 10 20 10 10   100 

925-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 45 50 10 20 10 10   100 

925-003  เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 45 50 10 - 30 10   100 

925-004 สุขภาวะกายและจิต 32-2-5) 45 50 25 - 15 10   100 



165 

 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

927-001  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 30 50 10 10 10 10 
จดันิทรรศการและ

ถ่ายทอดความรู้ 10 100 

รายวิชาทางพละศึกษา 

935-112  ทกัษะการว่ายน ้า                                    1(0-2-1) 
         

- - - - - - ปฏิบติั 100 100 
935-113  ลีลาศ                                     1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั  100 100 
935-117 แบดมินตนั   1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
935-214  เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั  100 100 
935-215 วอลเล่ยบ์อล 1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั  100 100 
935-216  ฟุตบอล     1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั  100 100 
935-217 บาสเกต็บอล      1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
935-311 โยคะ 1(0-2-1) - - - - - - ปฏิบติั  100 100 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

934-001 คณิตศาสตร์และสถิติใน 

 ชีวิตประจ าวนั 

3(3-0-6) 45 50 15 5 10 20 

 

 100 

934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

 สารสนเทศ 

3(2-2-5) 30 50     ปฏิบติั 50 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

กลุ่มวิชาแกน 

921-013  ฟิสิกส์ 

 

3(3-0-6) 

 

45 

 

60 

 

5 

 

0 

 

20 

 

15 

 

- 

 

- 

 

100 

922-102 หลกัการจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

921-201 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2(1-3-2) 15 50    50  100 100 

922-300  การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

924-321 การจดัการความปลอดภยัใน   
                 อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-101 สัมมนา 1(0-2-1) - 20 15 - 15 50 - - 100 
932-071  หลกัชีววิทยา 2(2-0-4) 30 60 20  10 10   100 

932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 

934-011  หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 45 70 - - - - ท าแบบฝึกหดั
เป็นกลุ่ม 

30 100 

934-018  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 45 70 - - - - ท าแบบฝึกหดั
เป็นกลุ่ม 

30 100 

937-013  เคมีอินทรีย  ์ 3(3-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 

937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย  ์ 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 



167 

 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 

937-022  ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง           

วิชาชีพบังคบั 

927-220 เคมีพอลิเมอร์ 

 

3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-221  ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอร์ 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติัการ 100 100 

927-222  เทคโนโลยอีิมลัชนั 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-223  ยางสังเคราะห์ 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-224  ยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-225 สารเติมแต่งส าหรับยาง 1 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-226  สารเติมแต่งส าหรับยาง 2  2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-227 กระบวนการแปรรูปยาง 1 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - 20 100 

927-228 ปฏิบติักระบวนการแปรรูปยาง 1 2(0-6-0) - - - - - - ปฏิบติัการ 100 100 

927-229  ฟิสิกส์ของยาง 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-230  เทคโนโลยนี ้ายาง 1  2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

927-320 กระบวนการแปรรูปยาง 2 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-321  ปฏิบติัการกระบวนการแปรรูปยาง 2 2(0-6-0) - - - - - - ปฏิบติัการ 100 100 

927-322  เทคโนโลยนี ้ายาง 2 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-323  ปฏิบติัการเทคโนโลยนี ้ายาง 2 1(0-3-0)          

927-324  เคมียาง 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-326  การทดสอบยางทางกายภาพ 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-327 ปฏิบติัการการสดสอบยางทาง 

 กายภาพ 

1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติัการ 100 100 

927-328 เทคโนโลยผีลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-329 วสัดุคอมพอสิต 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-420  การออกสูตรยาง 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-421  ปฏิบติัการการออกสูตรยาง 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติัการ 100 100 

927-422  เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ 2(2-0-4) 
 

 

30 50 10 - 10 10 - 20 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

วิชาชีพเลือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีาง 

927-330 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยยีาง 
 

2(2-0-4) 
 

30 

 

50 

 

10 

 

- 

 

10 

 

10 

 

- 

 

20 

 

100 

927-331  การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยอุปกรณ์ 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-332  เทคโนโลยพีลาสติก 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-333  การออกแบบผลิตภณัฑย์าง 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-334  กาวและการยดึติด 3(2-3-4) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-335  พอลิเมอร์เบลนดแ์ละอลัลอยด์ 2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-336  การเส่ือมสภาพและเสถียรภาพของ 

 พอลิเมอร์ 

2(2-0-4) 30 50 10 - 10 10 - 20 100 

927-337  การออกแบบแม่พิมพแ์ละหวัดาย 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 

927-338  สมบติัเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 

927-339  การดดัแปรทางเคมีของโมเลกุลยาง 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 

927-340 เคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมยาง 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-341  หวัขอ้พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และ 1-3(x-y-z) 
 เทคโนโลยยีาง 

45 50 10 - 20 20 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

วิชาชีพเลือกทางการจัดการอุตสาหกรรม 

922-305  เศรษศาสตร์วิศวกรรมและ            
 การจดัการตน้ทุน 

 

3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

923-313  เทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

923-441  การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-201  การจดัการซ่อมบ ารุงของ
 อุตสาหกรรมยาง 

3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

ฝึกงานและโครงงาน หรือสหกิจศึกษา 

927-325 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 

1(1-0-2) 
 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ปฏิบติัการ 30 ชม 
 

- 

 

100 

927-342  ฝึกงาน   1(0-0-6) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 

927-440 โครงงาน 6(0-18-0) - - - 100 - - - - 100 

927-441 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) - - - 100 - - - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้           

วิชาชีพบังคบั 

927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม ้

 เบ้ืองตน้ 

 

3(3-0-6) 30 70 10 - 10 10 - - 100 

927-261 เคมีไม ้ 3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-262 กายวิภาคและโครงสร้างของเน้ือไม ้ 3(2-3-4) 45 40 10 - 5 5 ปฏิบติัการ 40 100 

927-263 สมบติัทางกายภาพของไม ้ 3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-264  สมบติัเชิงกลและวิศวกรรม 

 โครงสร้างไม ้

3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-265 การเส่ือมสภาพและการป้องกนั 

 รักษาเน้ือไม ้

3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-266 กระบวนการท าไมแ้ละแปรรูป 

 เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-360 เคร่ืองจกัรกลงานไม ้  3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-334 กาวและการยดึติด 3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 



172 

 

 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

927-361 เทคโนโลยกีารอบและตกแต่ง 

 ผิวหนา้ไม ้

3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-362  การเขียนแบบ และประมาณราคา  
 เคร่ืองเรือนไม ้

3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-364 เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังานจาก 

 ไม ้

3(3-0-6) 45 60 10 - 15 15 - - 100 

927-364 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ 3(3-0-6) 45 50 5 - 15 10 ปฏิบติัการ 20 100 

927-365  เทคโนโลยแีผ่นไมป้ระกอบ 3(2-3-4) 45 50 5 - 25 20 - - 100 

927-366 ปฏิบติัการเทคโนโลยแีผ่นไม ้

 ประกอบ 

1(0-3-0) 
- - - - - - ปฏิบติัการ 100 100 

927-367  การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(2-0-4) 30 30 - 40 10 20 - - 100 

927-368 การออกแบบและการผลิตเคร่ือง 

 เรือนไม ้

3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-460 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีม ้ 3(3-0-6) 45 60 10 - 15 15 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

วิชาชีพเลือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม้ 

927-369 ไมอ้ดัและไมป้ระกบั 

 

3(2-3-4) 
 

45 

 

50 

 

5 

 

- 

 

5 

 

10 

 

ปฏิบติัการ 

 

30 

 

100 

927-370 การผลิตและสมบติัแผ่นช้ินไมอ้ดั 3(2-3-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-371 การจดัการซ่อมบ ารุงของ 

 อุตสาหกรรมไม ้

3(3-0-6) 45 60 5 - 15 20 - - 100 

927-372  เทคโนโลยกีารปรับปรุงเน้ือไม ้ 3(3-0-6) 45 50 5 - 20 25 - - 100 

927-374  การจดัการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม 

 ไม ้

3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

927-374  การคา้สินคา้ไมร้ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 45 60 10 - 15 15 - - 100 

927-375 การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากไม ้ 3(2-3-4) 30 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-376  การพฒันาผลิตภณัฑไ์มจ้ากภูมิ 

 ปัญญาทอ้งถิ่น 

3(3-0-6) 
45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-377 บรรจุภณัฑไ์ม ้ 3(3-0-6) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-378  พฤติกรรมการอ่อนตวัของไม ้ 3(3-0-6) 45 60 10 - 15 15 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

927-379  การใชป้ระโยชน์เอนไซมใ์น
 อุตสาหกรรมไม ้

3(3-0-6) 45 60 10 - 15 15 - - 100 

927-380  เทคนิคการวิเคราะห์ไม ้ 3(3-0-6) 45 60 10 - 15 15 - - 100 

927-381 การใชป้ระโยชน์ไมท้างวิศวกรรม
 โครงสร้าง 

3(3-2-4) 
45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-382 เทคโนโลยกีารตกแต่งและเคลือบ 

 ผิวหนา้ไม ้

3(3-2-4) 
45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-383 การสร้างเคร่ืองมืองานไม ้ 3(3-2-4) 45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

927-384  หวัขอ้พิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และ 1-3(x-y-z) 
 เทคโนโลยไีม ้

 

45 50 5 - 5 10 ปฏิบติัการ 30 100 

วิชาชีพเลือกทางการจัดการและธุรกิจ 

926-151 หลกัการตลาด 

 

3(3-0-6) 
 

45 

 

100 

 

20 

   

30 

 

Case study and 

presentation 

 

50 

 

100 

926-262 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและ 

 ขนาดกลาง 

3(3-0-6) 45 50 10    Case study and 

presentation 

40 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของจ านวน

ช่ัวโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้   
การอภิปราย 

ค้นคว้าในช้ัน
เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 

 

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุจ านวน 

ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการ
เรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

 

วิชาชีพเลือกทางการจัดการอุตสาหกรรม 

922-305  เศรษศาสตร์วิศวกรรมและ 

                 การจดัการตน้ทุน  

 

3(3-0-6) 
45 50 5 - 20 25 - - 100 

923-313  เทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) 45 50 5 - 20 25 - - 100 

923-441  การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 45 50 5 - 20 25 - - 100 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือโครงงาน 

927-325 เตรียมความพร้อม สหกิจศึกษา 
 

  1(1-0-2) 
 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ปฏิบติัการ 30 ชม 
 

- 

 

100 

927-342 ฝึกงาน 1(0-0-6) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 

927-441 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) - - - 100 - - - - 100 

927-440 โครงงาน 6(0-18-0) - - - 100 - - - - 100 
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ภาคผนวก ฉ.  
 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 



177 

 

 



178 

 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 

 



184 

 

 



185 

 

 



186 

 

 



187 

 

 



188 

 

 

 
 



189 

 

 

 

 



190 

 

 

ภาคผนวกช. 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
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