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รองศาสตราจารย์ ดร.ธนติ เฉลิมยานนท์ 

  ผู้อ านวยการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง 

           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 

 ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

ยาง (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 นี้ ด้วยความยินดีอย่างย่ิง   

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยางฯ 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทีม่ีทกัษะด้านภาษา มีความรู้และความสามารถในด้านวิศวกรรมด้านยาง ที่ตอบโจทย์

อุตสาหกรรมยาง ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุง่สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ         

 ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักไว้เสมอว่านักศึกษาคือความหวังของผู้ปกครองและความหวังใน

การขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต ความส าเร็จอีก 4 ปีข้างหน้าถือเป็นความภูมิใจที่ส าคัญที่นักศึกษา

ต้องก้าวไปไขว่คว้า ดังนั้นขอให้นักศึกษาต้ังใจศึกษาหาความรู้ ส่ังสมประสบการณ์และหมั่นฝึกฝน

ทักษาที่ได้เล่าเรียนอย่างสม า่เสมอ นักศึกษาต้องเรียนรู้การปรับตัวเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

โดยยึดถือ “ขอให้ถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง”     

 ท้ายนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพดี พร้อมที่จะใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียน ให้

ประสบความส าเร็จ จงต้ังใจ มุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ เพ่ือทุกคนจะได้ก้าวไปเป็นบัณฑิตคุณภาพเป็นที่

ต้องการของตลาดโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์)       

รักษาการแทนผู้อ านวยการหลักสูตรวิศวกรรมฯ  

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 

       

สารแสดงความยินด ี
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ค าน า 

 

การดูแลนักศึกษาทุกคนให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดและการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสร้างทักษะ

การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

เป็นภาระงานหลักที่วิทยาลัยฯ จะต้องดูแลรับรับผิดชอบ โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซ่ึงเป็น

นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การให้ข้อมูลและ

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จึงเป็น

ส่ิงส าคัญอย่างย่ิง วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับนักศึกษาใหม่ฉบับนี้ ข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรวบรวมกฎและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ส าคัญให้นักศึกษาได้ศึกษาและ

น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

 มิถุนายน 2564 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งข้ึนตาม

นโยบาย การพัฒนาภาคใต้โดยมีเจตนารมณ์ 

ตั้งแต่แรกเร่ิมที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของ

ภาคใต้ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนา

คนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสังคม และยึด

ตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่  

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัย

ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2510 ซ่ึงถือเป็นแห่งแรก

ของภาคใต้ ต่อมาได้รับพระราชทานช่ือเมื่อ

วันที่ 22กันยายน พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันที่ 

22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ 

ในระยะแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย  

ได้ เปิดรับนั ก ศึ ก ษ า เข้าศึ ก ษ าใน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น ค ร้ั ง แ ร ก ใ น คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้อาคารเรียนของ

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นสถานที่

ศึกษาต่อมา พ.ศ. 2511 ย้ายนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์มาเรียนที่วิทยาเขตปัตตานีและ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ย้ายนักศึกษาของคณะ

วิ ศวกรรมศาสต ร์มา เ รียนที่ วิ ทยา เขต

หาดใหญ่จากนั้นได้ เ ปิดวิทยาเขตภู เก็ต  

สุราษฎร์ธานี และตรัง ข้ึนตามล าดับ 

 

 
 

ประวัติการจัดตั้ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ตรา สัญลักษณ์ 

  
 

ดอกไม ้คือ ดอกไม้ คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D. Don) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ส าคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 

จักรกับตรีศูล คือ ตราเคร่ืองหมายประจ าราชวงศ์จักรี 

ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชบิดา เจ้าฟา้มหิดลอดุลยเดช 

สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว) โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าฟา้มหิดลอดุลยเดช ด ารงพระนาม

อิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานช่ือเมืองสงขลาเป็น

พระนามทรงกรม เพ่ือเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ.2446 เสมือน

เป็นเจ้าแห่งนครสงขลา 

 

สี       คือ สีน ้าเงิน (blue) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปน็มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความ

เปน็เลิศทางวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันน า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในป ีพ.ศ. 2570" 

  

พันธกิจ 

พันธกิจ 1  สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

เพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

พันธกิจ 2  สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่

ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน

ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

พันธกิจ 3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็สังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง

หลากหลายรูปแบบ 

 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และ

พัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมส าหรับขับเคลื่อนอนาคตและก้าวสู่มหาวิทยาลัยช้ัน

น า 

2. เพ่ือเสาะหาวิชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสู่มหาวิทยาลัย

วิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ  

3. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด ารงด้วยคุณธรรมบนพ้ืนฐาน

ความเป็นไทย มีทักษะชีวิต ส านึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงาน

สากล  

4. เพ่ือสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/

รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง เสริมสร้างทรัพยากร

บุคคลในท้องถ่ินสู่สังคมแห่งภูมิปญัญาและการเรียนรู้ 

5. เพ่ือการด าเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบ

ปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 

6. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง

ย่ังยืน 
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วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

ปร ะ โยชน์ ของ เ พ่ื อนมนุ ษ ย์ เป็ น กิ จที่ หนึ่ ง  (Our Soul is for the Benefit of 

Mankind) 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็น

หนึ่งเดียว 

 

ความหมายของ PSU  

(ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพหน่ึงเดียว) 

 

P - Professionalism: ความเป็นมืออาชีพ  

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปญัญาสังคม 

2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 

3. มุ่งมัน ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 

S – Social responsibility: ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. เปน็ที่พ่ึง และช้ีน าสังคม 

2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปนั 

3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 

U – Unity: ความเป็นเอกภาพ เป็นหน่ึงเดียว 

1. มีความรักและส านึกร่วมเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร 

2. ผลักดันองค์กรสู่เปา้หมายร่วม 

3. ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ เสียสละ และอดทน 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

I-WiSe ( Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มี วินัย ใฝ่

ปญัญา จิตสาธารณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)   

มหาวิทยาลัยวิจัย 
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ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งข้ึนตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี

เจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเร่ิมที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย 

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่

การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม

แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่

จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป โดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้า

ด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่

ย่ังยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียง

ภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการ

ดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) 

โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเช่ือว่าสามารถตอบสนอง

หลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่

หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การ

ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 

(Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
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 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ยางพาราไทย-จีน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา รวมถึงการฝึกอบรม โดยที่มหาวิทยาลัยได้จัดท า บันทึกความเข้า ใจ 

(Memorandum of Understanding, MOU) และบันทึกข้อตกลง (Agreement on a 

Cooperatively-Run, MOA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า 

(Qingdao University of Science and Technology, QUST) และบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์

กรุ๊ป จ ากัด (Rubber Valley Group Co. Ltd., RVG) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือ

จัดท าหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รองรับอุตสาหกรรมยางพาราทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ  

 

 
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ให้เปิดสอนสาขาวิชา

วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็น

หลัก  

 

 
 
 
 
 

ประวัติการจัดตั้ง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง  
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มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีช่ือเสียง

แห่งหนึ่งของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองชิงเต่าเป็นเขตเศรษฐกิจและแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศจีน ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1924 เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บริเวณ

ที่มีทิวทัศน์สวยงามมหาวิทยาลัยชิงเต่าในหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งใน

ประเทศจีนอีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ ใหญ่ที่ สุดในชิงเต่าและอยู่ภายใต้การดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการจีน มี International Program Building ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดให้เป็น

ศูนย์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเป็นห้องเรียน ห้องพักผ่อน หอพัก โรงอาหาร ห้อง

อินเตอร์เน็ต และห้องออกก าลังกาย ในบรรยากาศที่สวยงาม ส าหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น  

 
 

 
 

  

ตั้งอยู่ที่เขต Shibei ในเมืองชิงเต่าประเทศจีนซ่ึงมีพ้ืนที่ ประมาณ 494 

เ อ เ คอ ร์  ก่ อตั้ ง ข้ึ น โดย  China Rubber Industry Association, 

Qingdao Shibei District Government, Qingdao University of 

Science & Technology และ MESNAC Co., Ltd. Rubber Valley 

มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมแบบครบวงจรด้วยการ

ผสมผสานระหว่างรัฐบาล - การผลิต - มหาวิทยาลัย - ทุนวิจัย และ

ปฏิสัมพันธ์ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการส่งเสริมการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ใน Rubber Valley 

Group ประกอบด้วยผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่

อุตสาหกรรมต้นน ้าจนถึงปลายน ้า 

 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีิงเต่า 
Qingdao University of Science and Technology (QUST) 

กลุ่มบริษัท รับเบอร์วัลเลย่์กรุ๊ป 
Rubber Valler Grop (RVG) 



 

10 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติด้านยางธรรมชาติหลักสูตร 

แรกของประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตกับสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน ซ่ึงมีทั้งสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า และ

ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัท รับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ป เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมยาง สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยาง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรนานาชาติและมีการเรียนการสอน การ

ฝึกงาน และสหกิจศึกษาจากทั้งสองประเทศ มีแผนการศึกษา 2 แบบ แบบที่ 1 แผนการศึกษา 

แบบปกติ รับปริญญาบัตรจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบบที่ 2 แผนการศึกษาแบบ

สองปริญญา (Double Degree) รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า 

 

ช่ือหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

Bachelor of Engineering Program in Rubber Industry Engineering and 

Management (International Program) 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 

ช่ือเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง) 

  Bachelor of Engineering (Rubber Industry Engineering and  Management) 

ช่ือย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง) 

   B.Eng. (Rubber Industry Engineering and Management) 

 

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)   

มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้  

 

PLO1   ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านกระบวนการผลิตใน 

  อุตสาหกรรมการยาง 

PLO2  พัฒนาสูตรยาง หรือ ออกแบบกระบวนการผลิต หรือ ออกแบบระบบอัตโนมัติ

ในการควบคุมการผลิต หรือ การจัดการกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยาง 

PLO3   ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเชิงวิชาการ 

PLO4   ใช้ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

PLO5  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอด ชีวิต 

PLO6   แสดงออกถึงการมีความซ่ือสัตย์สุจริตจรรยาบรรณ 

PLO7  แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมและมีทัศนคตทิีด่ีใน

การท างาน 

 

 
 

- เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียางหลักสูตรเดียวในประเทศไทย 

- เน้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

- บัณฑิตมีทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซ่ึงจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานที่ใช้

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

- บัณฑิตสามารถได้รับปริญญา 2 ใบ (Double Degree) ในกรณีที่เรียนแผนการศึกษา

แบบที่ 1 (2+2)  

- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ได้รับความเช่ือถือจากวงการวิชาการด้าน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาช้ันสูงในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  

- บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ 

- นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ  

- มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมจีน (Rubber Valley Group) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 PLOs 

จุดเด่นของหลักสูตร 
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เป็นหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยมี 2 แผนการศึกษา ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 (ระบบ 2+2) เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช้ันปี

การศึกษาที่ 1-2 และเรียนที่ Qingdao University of Science and Technology (ประเทศ

จีน) ในช้ันปีการศึกษาที่ 3-4 

2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 (ระบบ 4+0) เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอด

ระยะเวลาการศึกษาทั้ง 4 ปี 

 

หมายเหตุ:   

- นักศึกษาจะไปเรียนที่ QUST ได้ ต้องสอบภาษาจีนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (HSK 

ระดับ 4) และมีเกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 2.75  

- นักศึกษาที่เลือกเรียนตามแผนการศึกษาแบบที่ 1 ได้ใบปริญญา 2 ใบ (Double 

degree) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Qingdao University of Science and 

Technology   

 
 
 

รูปแบบของหลักสูตร 
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1. มีความรู้และทักษะในการท างานในศาสตร์ที่จบการศึกษา 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตเุป็นผลและสามารถหาค าตอบด้วย

ตนเอง 

3. มีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ 

4. มีความตรงต่อเวลา 

5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และสามารถท างานเป็นทีมได ้

6. มีจิตสาธารณะโดยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อนส่วนตนเสมอ 

7. มีความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการท างาน 

8. ซ่ือสัตย์ มีวินัยและปฏิบัตติามกฎระเบียบในการท างานอย่างเคร่งครัด 

 

 

1. วิศวกรกระบวนการ 

2. วิศวกรควบคุมคณุภาพ 

3. วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

4. วิศวกรวางแผนการผลิต 

5. วิศวกรการขาย 

6. ประกอบอาชีพส่วนตัว/ผู้ประกอบการ 

7. นักวิชาการ/อาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ 

อาชีพที่สามารถประกอบไหลังส าเร็จการศึกษา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) 

Bachelor of Engineering Program in Rubber Industry Engineering and 

Management (International Program) 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      133 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 

    สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนษุย์      4 หน่วยกิต 

    สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ       5 หน่วยกิต 

    สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ         1 หน่วยกิต 

    สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทลั       4 หน่วยกิต 

    สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข     4 หน่วยกิต 

    สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        4 หน่วยกิต 

    สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา        2 หน่วยกิต 

    รายวิชาเลือก                   6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ         97 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน       54 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาชีพ         43 หน่วยกิต 

วิชา/กลุ่มวิชาบังคับ        39 หน่วยกิต 

วิชาเลือก         4 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
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ง.  หมวดวิชาฝึกงาน     

แผนการศึกษาแบบที่ 1 

- ฝึกงาน               320 ช่ัวโมง 

แผนการศึกษาแบบที่ 2 

- ฝึกงาน               320 ช่ัวโมง 

- สหกิจศึกษา               640 ช่ัวโมง 

รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต  

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์            4 หน่วยกิต  

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

(The King’s Philosophy and Sustainable Development)  

 388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์      1((1)-0-2) 

(Health for All) 

168-101  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์       1((1)-0-2) 

(Benefit of Mankinds) 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมอืงและชีวิตที่สันติ              5 หน่วยกิต 

142-239  ศิลปะการด าเนินชีวิต        3((3)-0-6) 

(Art of Living)  

895-001  พลเมืองทีด่ ี        2((2)-0-4)    

(Good Citizens)      

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกิต 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ     1((1)-0-2) 

(Idea to Entrepreneurship) 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล            4 หน่วยกิต 

142-121  โลกแห่งอนาคต       2((2)-0-4) 

(The Future Earth) 
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142-225  ปัจจัยที่ 5        2((2)-0-4) 

   (The 5th Need) 

สาระที ่5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข            4 หน่วยกิต 

142-124   การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์      2((2)-0-4) 

(Creative Problem Solving) 

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

(Organic Thinking) 

สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร              4 หน่วยกิต 

142-118  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟงัและพูด     2((2)-0-4) 

(Academic English: Listening and Speaking) 

142-119  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน    2((2)-0-4) 

   (Academic English: Reading and Writing) 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา              2 หน่วยกิต 

142-135  พับเพียบเรียบร้อย       1((1)-0-2) 

   (Paper Craft)  

142-136  ป้ันดินให้เป็นดาว       1((1)-0-2) 

(Sculpture) 

142-137  ใครๆ ก็วาดได้        1((1)-0-2) 

(Everyone Can Draw) 

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

   (The Sound of Musics) 

142-139  ท่องโลกศิลปะ        1((1)-0-2) 

(Through The World of Art) 

142-234  โลกสวย        1((1)-0-2) 

(Life is Beautiful) 

142-237  ดีไซเนอร์ชุดด า       1((1)-0-2) 

(The Designers and Their Black Attires) 
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472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิน่             1((1)-0-2) 

(Local Arts and Fabric) 

472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข       1((1)-0-2) 

(Keep Fit: Enjoy Healthy and Happy) 

รายวิชาเลือก                            6 หน่วยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ตามทีห่ลักสูตรก าหนดหรือโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

891-020  ภาษาจีนเบ้ืองต้น       2((2)-0-4) 

(Basic Chinese) 

891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวัน     2((2)-0-4) 

(Chinese Conversation in Daily Life) 

891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน      2((2)-0-4) 

(Chinese Conversation in the Workplace) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                     97 หน่วยกิต  

1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน             54 หน่วยกิต 

168-111 ชุดวิชาวิศวกรรมยุคใหม่            6((5)-3-10) 

Module : New Generation Engineering                  

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

Module : Fundamental Science for Engineering I 

168-113 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ในงานวิศวกรรม 2           6((4)-4-10) 

Module : Fundamental Science for Engineering II 

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

Module : Introduction to Rubber Industries 

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

Module : Fundamental Science for Engineering III 

168-122  ชุดวิชาเทคโนโลยียางพ้ืนฐาน                        9((8)-3-16) 

Module : Basic Fundamental of Rubber Technology 
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168-123  ชุดวิชากระบวนการแปรรูปและการทดสอบยาง         9((4)-15-8) 

Module : Rubber Processing and Testing 

 

2) กลุ่มวิชาชีพ              43 หน่วยกิต 

2.1 วิชา/กลุ่มวิชาบังคับ             39 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาแบบที่ 1 

168-141   ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

   (Practical Training) 

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

  (Project in Rubber Industry Engineering and Management I) 

168-143    โครงงานทางวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 2   3(0-9-0) 

    (Project in Rubber Industry Engineering and Management II)  

893-303   การสนทนาภาษาจีน       3((3)-0-6)  

  (Chinese Conversation)  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง          29 หน่วยกิต 

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

  Module : Polymer Properties and Characterization 

168-231  ชุดวิชากระบวนการแปรรูปน ้ายาง           9((4)-15-8) 

  Module : Rubber Latex Processing 

168-232  ชุดวิชายางล้อและยางทางวิศวกรรม           6((6)-0-12) 

  Module : Tires and Engineering Rubbers 

168-241 ชุดวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและการตลาด          5((4)-3-8) 

  Module : Rubber Product Design and Marketing 
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แผนการศึกษาแบบที่ 2 

 - *แบบที่ 2.1 

168-141   ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

   (Practical Training) 

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

   (Project in Rubber Industry Engineering and Management I) 

168-143    โครงงานทางวิศวกรรมและการจัดการอตุสาหกรรมยาง 2   3(0-9-0) 

   (Project in Rubber Industry Engineering and Management II) 

893-303     การสนทนาภาษาจีน       3((3)-0-6) 

   (Chinese Conversation)  

 *นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาแบบที่ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกจ านวนไม่

น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  

 - *แบบที่ 2.2 

168-141  ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

   (Practical Training) 

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

  (Project in Rubber Industry Engineering and Management I) 

168-144  เตรียมสหกิจศึกษา       1((1)-0-2) 

   (Pre-cooperative Education) 

168-145   สหกิจศึกษา              6(0-40-0) 

    (Cooperative Education)  

893-303   การสนทนาภาษาจีน       3((3)-0-6) 

    (Chinese Conversation)  

*นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาแบบที่ 2.2 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกจ านวน 4 

หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง          29 หน่วยกิต 

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

  Module : Polymer Properties and Characterization 

168-231  ชุดวิชากระบวนการแปรรูปน ้ายาง           9((4)-15-8) 

  Module : Rubber Latex Processing 

168-232  ชุดวิชายางล้อและยางทางวิศวกรรม           6((6)-0-12) 

  Module : Tires and Engineering Rubbers 

168-241 ชุดวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและการตลาด          5((4)-3-8) 

  Module :  Rubber Product Design and Marketing 

2.2 วิชาเลือกสาขา               4 หน่วยกิต  

ส าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2.1 ให้เลือกลงทะเบียนเรียนจาก 

รายวิชาดังต่อไปนี ้

168-242  นวัตกรรมพอลิเมอร ์       2((2)-0-4)   

   (Polymer Innovation)   

168-243  พอลิเมอร์ชีวภาพ       2((2)-0-4)   

   (Biopolymer)  

168-xxx  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 1  2((x)-y-z)   

(Special Topics in Rubber Industry Engineering and Management I)     

168-xxx  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 2  2((x)-y-z) 

   (Special Topics in Rubber Industry Engineering and Management II)              

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หน่วยกิต  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หรือมหาวิทยาลัยอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 
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ง. หมวดวิชาฝึกงาน        

แผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบสองปริญญา (2+2)) 

168-141  ฝึกงาน        1((1)-0-2) 

(Practical Training)  

แผนการศึกษาแบบที่ 2  

- แบบที่ 2.1 (แผนการศึกษาปกติ) 

168-141  ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

   (Practical Training) 

- แบบที่ 2.2 (แผนสหกิจศึกษา)  

168-141  ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

(Practical Training) 

168-144  เตรียมสหกิจศึกษา       1((1)-0-2) 

   (Pre-cooperative Education) 

168-145  สหกิจศึกษา              6(0-40-0) 

(Cooperative Education) 
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แผนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกได้มี 2 แบบ ดังนี ้

แผนการศึกษาแบบที่ 1 (2+2) 

เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช้ันปีที่ 1-2 และเรียนที่มหาวิทยาลัยวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชิงเต่าในช้ันปีที ่3-4 

แผนการศึกษาแบบที่ 2 (4+0) 

เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช้ันปีที่ 1-4  

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟงัและพูด        2((2)-0-4) 

142-124 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 

168-111 ชุดวิชาวิศวกรรมยุคใหม่       6((5)-3-10) 

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

891-020 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) 

 รวม 19((17)-6-34) 

           

ภาคการศึกษาที่ 2    

   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

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

142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอ่านและเขียน       2((2)-0-4) 

168-101 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์         1((1)-0-2)      

168-113 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ในงานวิศวกรรม 2              6((4)-4-10) 

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

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์        1((1)-0-2) 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวัน 2((2)-0-4) 

 รวม 21((18)-7-38) 

        

        

 
 

แผนการศึกษา 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

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

168-122 ชุดวิชาเทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 9((8)-3-16) 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 

 รวม 21((18)-8-37) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

168-123 ชุดวิชากระบวนการแปรรูปและการทดสอบยาง 9((4)-15-8) 

168-221a ชุดวิชาสมบัติของพอลิเมอร์และการวิเคราะห์ 9((7)-6-14) 

893-303 การสนทนาภาษาจีน  3((3)-0-6)        

 รวม 

   
 

21((14)-21-28) 

แผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบสองปริญญา (2+2)) 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป   8((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเฉพาะ 9((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3((x)-y-z) 

 รวม 20((x)-y-z) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป   6((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเฉพาะ 6((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3((x)-y-z) 

 รวม 15((x)-y-z) 
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แผนการศึกษาแบบที่ 2 (แบบที่ 2.1 แผนการศึกษาปกติ และแบบที่ 2.2 แผนสหกิจศึกษา) 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ    1((1)-0-2) 

142-129 คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 

142-225 ปัจจัยที่ 5 2((2)-0-4) 

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3((3)-0-6) 

168-231a ชุดวิชากระบวนการแปรรูปน ้ายาง 9((4)-15-8) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3((x)-y-z) 

 รวม 20((x)-y-z) 

     

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

142-121 โลกแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 

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

168-232a ชุดวิชายางล้อและยางทางวิศวกรรม  6((6)-0-12) 

472-117   สุขภาพดีชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 

895-001 พลเมืองทีด่ ี 2((2)-0-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

 รวม 15((x)-y-z) 
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แผนการศึกษาแบบที่ 1  (แผนการศึกษาแบบสองปริญญา (2+2)) 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาฝึกงาน          1((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเฉพาะ 5((x)-y-z) 

 รวม 6((x)-y-z) 

         

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาชีพ   6((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาบังคับเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 1    2((x)-y -z) 

xxx-xxx วิชาบังคับเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 2  2((x)-y -z) 

 รวม 10((x)-y-z) 

 

 

แผนการศึกษาแบบที่ 2 (แบบที่ 2.1 แผนการศึกษาปกติ) 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

168-141 ฝึกงาน         1((1)-0-2) 

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

168-241a ชุดวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและการตลาด 5((4)-3-8) 

 รวม 9((5)-12-10) 

    

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

168-143 โครงงานทางวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง2 3(0-9-0) 

168-xxx วิชาบังคับเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 1 2((x)-y -z) 

168-xxx วิชาบังคับเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 2 2((x)-y -z) 

 รวม 7((x)-y-z) 
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แผนการศึกษาแบบที่ 2 (แบบที่ 2.2 แผนสหกิจศกึษา)  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา  ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต  

168-241a  ชุดวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางและการตลาด  5((4)-3-8)  

168-141  ฝึกงาน        1((1)-0-2)   

168-144  เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)  

 รวม 7((6)-3-12) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือชุดวิชา หน่วยกิต 

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

168-145 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

 รวม 9((0)-49-0) 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาตอ่ภาคการศึกษา 

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมและการจัดการอตุสาหกรรมยาง)  

รายการ ม. สงขลานครินทร์ ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 36,000 บาท  50,000 บาท (RMB 10,000) 

2. ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ - 2,500 บาทต่อปี (RMB 500) 

  
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จ่ายให้กบัมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาศึกษาอยู่ในขณะนั้น ๆ เพียงที่เดียว 

 

 

1. นักศึกษาทุกคนต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียน (อ่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากเร่ืองหลักเกณฑ์การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

2. ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ https://sis.psu.ac.th 

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ตามมหาวิทยาลัยก าหนด หากลงทะเบียนสาย

จะต้องช าระค่าปรับ 500 บาท 

4. หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาจะไม่มีสิทธิ์

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

5. หากไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาใดต้องย่ืนค าร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 

วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา มิเช่นนั้นจะถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

6. ก่อนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าในรายวิชาที่

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน หากไม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน อาจารย์สามารถระงับการ

ลงทะเบียนของนักศึกษาได้ 

** ในกรณีนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมต ่ากว่า 2.00 จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน

เว็บไซต์ได้ นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์ให้ค าปรึกษา และปลดล็อคการ

ลงทะเบียนก่อน 

 

**ก่อนกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนทุกคร้ังต้องตรวจสอบช่ือวิชา รหัสวิชา และตอน 

(section) ที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

การลงทะเบียนเรียน 
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7. จ านวนหน่วยกิตที่จะต้องลงทะเบียน 

 

ภาคการศึกษา นักศึกษาปกติ นักศึกษาวิกฤต นักศึกษารอพินิจ 

ภาคปกต ิ ไม่น้อยกว่า 9 นก.

และไม่เกิน 22 นก. 

ไม่น้อยกว่า 9 นก. 

และไม่เกิน 16 นก. 

ไม่น้อยกว่า 9 นก. 

และไม่เกิน 16 นก. 

ภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 1 นก.

และไม่เกิน 9 นก. 

ไม่น้อยกว่า 1 นก.และ

ไม่เกิน 6 นก. 

ไม่น้อยกว่า 1 นก. 

และไม่เกิน 6 นก. 

*นก. คือ หนว่ยกิต 

8. หากมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเกินหรือน้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดตามข้อ 7 

นักศึกษาต้องย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่าก าหนด โดยข้ันตอนการย่ืน

ค าร้องปฏิบัติดังนี ้

8.1 รับค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกอง

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

(http://www.reg.psu.ac.th) 

8.2 กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  

8.3 น าแบบฟอร์มไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นและลงนาม 

8.4 จากนั้นน าแบบฟอร์มไปส่งให้กับหน่วยทะเบียนและประเมินผลของคณะด าเนินการ

ตามข้ันตอน 

8.5 นักศึกษารอลงทะเบียนในวันถัดไป 

9. หากต้องการลงทะเบียนเพ่ิมเติม ต้องท าภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

10. หากต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จ ากัดจ านวนรับ นักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์เจ้าของ

รายวิชาทราบ และต้องย่ืนแบบฟอร์มขอลงทะเบียนรายวิชาจ ากัดจ านวนที่กองทะเบียนและ

ประมวลผล โดยการลงทะเบียน รายวิชาดังกล่าวจะต้องด าเนินการผ่านเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 1 วัน หลังจากได้ย่ืนเอกสาร 

11. หากต้องการถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว ให้ด าเนินการถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาปกติ จึงจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W ใน transcript แต่หากถอนภายหลังจาก

ระยะเวลาที่ก าหนด จะปรากฏสัญลักษณ์ W (Withdrawn) ใน transcript 

 

หมายเหตุ 

ลงทะเบียนเพ่ิมเติม หมายถึง นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปเสร็จส้ินแล้วตามวันที่

มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ต้องการลงทะเบียนบางรายวิชาเพ่ิมเติมอีก ภายหลังจากนั้น 

รายวิชาจ ากัดจ านวนรับ หมายถึง รายวิชาที่ระบุจ านวนนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษานั้นๆ อย่างชัดเจน 

 
 

http://www.reg.psu.ac.th/


 

29 

 
 

 

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดและใช้งาน

แอปพลิเคชัน  

"PSU Student Application" 

ผ่าน Google Play และ App Store  

จะประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ดังน้ี 

      - Virtual Student Card 

      - ข่าวสาร 

      - ผลการเรียน 

      - ผลการลงทะเบียน 

      - ตารางเรียน 

      - ตารางสอบ  

      - การเงิน 

      - Notification แสดงการแจ้ง

เตือนผลการย่ืนใบค าร้องต่างๆ จาก

กองทะเบียนฯ เช่น ใบค าร้องขอกักตัว

สอบ,ใบค าร้องขอลงรายวิชาจ ากัด

จ านวน และอื่นๆ 

 
   “นักศึกษาทุกคนต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน” โดย

สามารถเลือกช าระค่าธรรมเนียมได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. ช าระผ่านระบบ Bill Payment: ช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

หรือธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ให้แล้ว

เสร็จก่อนลงทะเบียนเรียน 3 วันท าการ   

2. ช าระผ่านระบบ Direct Pay: ช าระเงินออนไลน์ด้วยการหักเงินของนักศึกษาจาก

สมุด บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ซ่ึงนักศึกษาต้องเตรียมเงินในบัญชี

ให้เพียงพอ กับค่าธรรมเนียมการศึกษา และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียน  

 

 
 
 
 

การช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

แอปพลิเคชัน "PSU Student Application" 
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  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่

นักศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดี มีความประพฤติดี 

รวมทั้งผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มีความพร้อม

ทางด้านการศึกษามากย่ิงข้ึน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

- ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษามูนิธิ

ตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จ ากัด) ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศ

ไทย และอื่นๆ  

- ทุนท างานแลกเปลี่ยน  

- ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ติดตามการประกาศทุนต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
  หรือทางเพจทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

 
  นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงิน กยศ และ กรอ. ได้หากผ่านเกณฑ์ที่ทางผู้ให้ทุนก าหนด (อ่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://studentloan.psu.ac.th) ปัจจุบันสามารถกู้ได้ภายใต้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถกูได้ทั้งค่าเทอม (36,000 บาท) และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่

ผู้ให้ทุนก าหนด  

 

ทุนกู้ยมืเพ่ือการศึกษา 

ทุนการศึกษา 
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นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 . นักศึกษาที่ ได้ รับทุนจากคณะ ให้ติดต่อคณะที่ สังกัด ส่วนนักศึกษาที่ ได้ รับทุนจาก

มหาวิทยาลัยฯ หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้ติดต่อกองกิจการนักศึกษา นักศึกษาจึง

จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

2. กรณีนักศึกษาได้รับทุนไม่เต็มตามอัตราเหมาจ่าย ให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียม

ก า รศึ กษ าก่ อน  โดย ให้ นั กศึ กษ าด า เ นิ นก า รขอ เงิ นคื นจ ากคณะ/หน่ วยง านภ ายหลั ง  

(อา่นเพ่ิมเติมได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและ

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 

 
3. หากนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

สามารถขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด เพ่ือคณะ/หน่วยงาน

ท าการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการเงินก่อนลงทะเบียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักศึกษา

สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามที่มหาวิทยาลัย

ฯ ก าหนด และนักศึกษาจะต้องช าระเงินภายในภาคการศึกษานั้นๆ (อ่านเพ่ิมเติมได้จาก ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

 
โดยดาวน์ โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอผ่อนผันการช าระ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จาก

https://student.psu.ac.th/web/assets/files/pdfs/fee_delay_bachelor.pdf  
 

        
 

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน ติดต่องานทะเบียนการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล   

o อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึก LRC) โทร 074-289260-4  

o สอบถามข้อมูลการช าระเงิน ติดต่อกองคลัง โทร 074-282143 

https://student.psu.ac.th/web/assets/files/pdfs/fee_delay_bachelor.pdf
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  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดเป้าหมายการบ่มเพาะนักศึกษา เพ่ือให้

น ักศึกษา ม.อ. เป็นผู ้ม ีจ ิตส าน ึกสาธารณะ มีท ักษะชีว ิตความเป็นไทย มีค ุณธรรม 

จริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา ความรู้สึกอันเป็นหนึ่งเดียวไม่

แยกวิทยาเขต และความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ซึ่งการเสริมสร้างใหบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าวได้ นักศึกษาจะต้องผ่านการจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นส าคัญ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 ก าหนดให้นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา จะต้องผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตาม

ระเบียบดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงก าหนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่ง

เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพ่ือพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องเข้า

ร่วมกิจกรรมมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมงตามแผนการพัฒนานักศึกษา

ตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได โดยก าหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษา

ต้องเข้าร่วมไว้ดังนี้ 

 

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี โดยก าหนดให้เข้าร่วมชั้น

ปีละไม่น้อย 10 หน่วยช่ัวโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง ดังน้ี 

 

1.1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) 

Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation ก าหนดขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เ พ่ือให้นักศึกษาได้รู ้จ ักมหาวิทยาลัย เกิดความรักภาคภูมิใจในสถาบันมาขึ ้นและเ พ่ือให้

นักศึกษารู้จัดสิ ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสุข โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดโดยส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต

หาดใหญ่ เช่นโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ 

จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง โครงการร่วมร้องเพลงสถาบัน “PSU University Cheering” จ านวน 3 ชั่วโมง

และโครงการ/กิจกรรมตามที่วิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y101 หลักสูตร Freshmen 

Orientation 

Y102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา ก าหนด

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษารู้จักตนเองและมีเป้าหมายชีวิตสามารถปรับตัวกับการ

เรียนในรูปแบบของมหาวิทยาลัยและการเรียนแบบ Active Learning และเพ่ือให้นักศึกษา

รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน เช่น โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต

และคณะก าหนดใน Y102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา  

 

กิจกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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Y103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 

ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจตัวตนของตัวเองท่ามกลางสังคมที่มี

ความแตกต่าง เข้าใจและเห็นความงดงามของการอยู่ร่วมกับเพ่ือนต่างวัฒนธรรมและเพ่ือให้

นักศึกษาเคารพกติกาของสังคมมีความซื่อสัตย์และมีวินัย โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ

จัดโดยส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เช่น โครงการร่วมแรงร่วมใจ

น้องใหม่บ าเพ็ญ จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 3 

หน่วยชั่วโมง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” จ านวน 3 

หน่วยชั่วโมง โครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y103 หลักสูตรการ

เตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

1.2 นักศ ึกษาชั ้นป ีที ่ 2 ขั ้นการ เร ียน รู ้ช ุมชน เร ียน รู ้ส ังคม (Community and 

Cultural Engagement) 

Y201 หลักสูตรการเข ้าสู ่ช ุมชนและการเร ียนรู ้ช ุมชน ก าหนดขึ ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการเตรียมตัวเองเข้าสู่ชุมชน สังคม ให้นักศึกษารู้จักการใช้

เครื่องมือ และสามารถเขียนโครงการในการท างานร่วมกับชุมชนได้ และเพ่ือให้นักศึกษา

สามารถลงพ้ืนที่เรียนรู้ ท างานร่วมกับชุมชนได้ โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจัดโดย

ส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เช่นโครงการค่ายเรียนรู้สู่ชุมชน เรียนรู้

สังคม จ านวน 9 หน่วยชั่วโมง โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้ จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง โครงการศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง โครงการ/กิจกรรม 

ตามท่ีวิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y201 หลักสูตรการเข้าสู่ชุมชน สังคม 

Y202 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น า ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการท างานเป็นทีม พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี พัฒนา

ทักษะการบริหารจัดการ และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานโดยใช้วงจร PDCA ได้แก่ 

โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y202 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น า 

Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ช ีว ิต  ก าหนดขึ ้น โดยมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือใ ห้

นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการบริหาร

เวลา เกิดจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือบ่ม

เพาะพระราชปณิธานขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โครงการ/กิจกรรม ท่ี

ด าเนินการจัดโดยส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เช่น โครงการวันถือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จ านวน 3หน่วยชั่วโมง โครงการจัดอบรมจริยธรรม

คุณธรรม จิตอาสา หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง โครงการ

บ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสส าคัญ กิจกรรมลูกพระบิดาจิตอาสา จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

ได้แก่ โครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y203 หลักสูตรทักษะการใช้

ชีวิต 

 

1.3 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ขั้นสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) 

Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education) ก าหนดขั้นโดยมี

วัตถุประสงค์เ พ่ือการเรียนรู้เป็นพลเมืองโลกและเพ่ือการเรียนรู้เท่าทันกับโลกและการ

เปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดโดยส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษา วิทยา
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เขตหาดใหญ่ เช่น โครงการ ASEAN WEEK จ านวน 3 หน่วย ชั ่วโมง และโครงการ/

กิจกรรม ตามที่วิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y301 หลักสูตรการเป็น พลเมืองโลก (Civic 

Education) 

Y302 หลักสูตรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (Student Mobility) 

ก าหนดขึ ้น โดยมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือเร ียนรู ้การเข ้าร ่วมกิจกรรมแลกเปลี ่ยนทั ้ง ในและ

ต่างประเทศ และเพ่ือเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ โครงการ/กิจกรรมที่

ด าเนินการจัดโดยส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เช่น โครงการ 

Backpacking Trip ต่างประเทศจ านวน 9 หน่วยชั่วโมง  และโครงการ/กิจกรรม ตามท่ี

วิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y302 หลักสูตรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (Student 

Mobility)  

Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล ก าหนดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสากล เช่น มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ มี

ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม ต่างประเทศได้แก่ โครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต

และคณะก าหนดใน Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล 

 

1.4 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ขั้นเตรียมความพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation)  

ซึ่งสามารถปรับขยายเป็นช้ันปีท่ี 4-6 หลักสูตรปริญญาตรีตามท่ีคณะก าหนด 

 

Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาได้เรียนรู้ช่องทางการประกอบอาชีพ และเพ่ือการเรียนรู้การ

สร้างและเป็นผู้ประกอบการได้โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดโดยส่วนกลาง กองกิจการ

นักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ เช่น โครงการ “นักธุรกิจน้องใหม่” จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมงและ

โครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขตและคณะก าหนดใน Y401 หลักสูตรทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู ่โลกการท างาน  ก าหนดขึ ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกการท างาน เปิดมุมมองของนักศึกษาสู่

โลกแห่งอาชีพ และเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมก่อนเข้าสู่โลกการท างาน 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดโดยส่วนกลาง กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เช่น โครงการนัดพบแรงงาน จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง และโครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยา

เขตและคณะก าหนดใน Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน 

 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามที่หลักสูตรก าหนดในประเภท

กิจกรรมมหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมตามชั้นปี นักศึกษาจะต้องติดต่อกอง

กิจการนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต เพ่ือขอรับสิทธิ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ให้ครบ

ตามที่โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี โดย

ก าหนดให้เข้าร่วมชั้นปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 

หน่วยช่ัวโมง 
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2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ จ านวน

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ซึ่งมีจ านวน 7 ด้าน ดังน้ี 

2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและบ า เ พ็ญประโยชน์ ได้แก่ 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีจิตส านึกเพ่ือสังคมส่วนรวม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพ่ือคนด้อย

โอกาส กิจกรรมด้านอาสาสมัคร กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างความซื ่อสัตย์มีว ินัย คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ 

กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมค่านิยมที่ดีมีความซื ่อสัตย์ มีวินบ ทั้งต่อตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติ กิจกรรมเสริมสร้างจรรยาบรรณ วิชาชีพ การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดและการเร ียนรู ้ที ่ด ี ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะ

คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะการอยู่รวมกับผู้อื่น การอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ 

และกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกายและใจ กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬา การพัฒนา

สมาธิ การพัฒนาจิตใจและกิจกรรมนันทนาการ 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมท านุ

บ ารุง อนุรักษ์เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

กิจกรรมทางศาสนา  

2.6 กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในสถาบัน 

ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี กิจกรรมส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจในสถาบัน การแต่งกายถูกระเบียบ กิจกรรมแสดงออกถึงความสามัคคี กลม

เกลียวภายในคณะ ระหว่างคณะและวิทยาเขต กิจกรรมวันส าคัญของมหาวิทยาลัย  

2.7  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล เช่น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเป็นนานาชาติ ด้านสังคม ภาษา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่สากลเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาคม

อาเซียน กิจกรรมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและหลากหลายในมิติต่างๆ กิจกรรมประชุมวิชาการ

นานาชาติของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival 

 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและสามารถสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของงานกิจกรรม

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://activity.psu.ac.th/) 
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กิจกรรมเพ่ิมเติม (พิเศษ) 

 

วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมพิเศษให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะ

ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ของนักศึกษาได้มากข้ึน กิจกรรมพิเศษที่วิทยาลัยฯ จะจัดข้ึน เช่น  

- การน านักศึกษาไปเย่ียมชมโรงงานท าผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย และ/หรือ

ต่างประเทศ 

- การสอนเสริมภาษาจีนให้กับเด็กนักศึกษาทุกคนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนในช้ันปี

ที่ 1 และ 2 เปน็ต้น   

- การจัดกิจกรรม English Day ประจ าสัปดาห์ เป็นต้น 

 
โอกาสไปต่างประเทศในระหว่างการศึกษา  

- เรียนต่อปี 3 และ 4 ที่ QUST (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน 1)  

- ฝึกงานภาคฤดูร้อนช้ันปีที่ 3   

- สหกิจศึกษา เทอม 2 ช้ันปีที่ 4  

- เย่ียมชมโรงงานในต่างประเทศ  

- เรียนบางรายวิชาในต่างประเทศแบบเทียบโอนหน่วยกิตได้ (ก าลังติดต่อ) 
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  วินัยนักศึกษา เป็นเร่ืองราวการจัดระเบียบเพ่ือการอยู่ร่วมในสังคม เป็นกรอบกติกาที่

มหาวิทยาลัยจัดวางไว้เพ่ือมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา 

การที่นักศึกษาเป็นจ านวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหลายประการเกิดข้ึน จึงจ าเป็นต้องมี

ระเบียบเพ่ือให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคม

ส่วนรวม ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดระเบียบย่อมจะต้องได้รับการลงโทษตามที่ได้ก าหนด 

ลักษณะการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ได้แก่ ลักทรัพย์ / ปลอมแปลงเอกสาร / ปลอม

ลายมือช่ือ / ทุจริตในการวัดผล / เมาสุราส่งเสียงดัง / เมาสุราท าลายทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย / ทะเลาะวิวาท / ท าร้ายร่างกายผู้อื่น / รายงานเท็จ / โอนสิทธิ์การพักอาศัยใน

หอพักให้ผู้อื่น, อื่น ๆ เกี่ยวกับหอพัก / เล่นการพนัน / กระท าการเส่ือมเสียในทางชู้สาว / ฝ่า

ฝืนกฎจราจร, ฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าหน้าที่ / แสดงกิริยาก้าวร้าวหรือลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์, 

เจ้าหน้าที่ / ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้คลื่นความถี่ของผู้อื่น 

 

โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ  

1. ตักเตือนและท าทัณฑ์บน 

2. ภาคทัณฑ์และมหาวิทยาลัยอาจส่ังให้เข้าโครงการพัฒนาตนเอง หรือ บ าเพ็ญ

ประโยชน์สาธารณะไม่เกิน 100 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

3. พักการเรียนตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาถึง 2 ปีการศึกษา 

4. ลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 

การอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา 

 1. นักศึกษาผู้ถูกส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา หากประสงค์จะอุทธรณ์ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ

อธิการบดีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันทราบค าส่ังหรือถือว่าได้รับทราบค าส่ัง 

การอุทธรณ์ใหย่ื้นอุทธรณ์เป็นหนังสือ มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายหรือข้อความอื่นใดที่อาศัย

เป็นหลักในการอุทธรณ์พร้อมค าขอต่ออธิการบดี การอุทธรณ์ไมเป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ เว้น

แต่อธิการบดีจะส่ังเป็นอย่างอื่น 

2. เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์สามารถตรวจหรือคัดส าเนาบันทึกการให้

ถ้อยค าของตนหรือส านวนการสอบสวนได้ 

3. ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าจ าเป็นต้องหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม อาจ

ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนช้ันอุทธรณ์เพ่ือหา

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

4. การวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับอุทธรณ์ 

5. ให้อธิการบดี มีอ านาจวินิจฉัยขออุทธรณ์ ทั้งนี้จะยืนยันเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม

การลงโทษ ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา 
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ประกาศฉบับสมบูรณ์  

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เ ร่ือง วิธีการ

สอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าผิดวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2562 จากเว็บไซต์ระบบวินัยนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบวินัย

นักศึกษา(https://student.psu.ac.th/discipline/) 

 
 

กรณีอุทธรณ์อ่ืนๆ เช่น การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ และขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต

เกิน/น้อยกว่าก าหนด เป็นต้น ซ่ึงมีล าดับข้ันตอนดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องย่ืนค าร้องโดยรับค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลด

ได้ที่เว็บไซต์ของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

(http://www.reg.psu.ac.th) โดยดาวน์โหลดเอกสารให้ตรงกับเร่ืองที่ ต้องการอุทธรณ์   

2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน   

3. น าแบบฟอร์มไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นและลงนาม   

4. น าแบบฟอร์มไปส่งให้กับหน่วยทะเบียนและประเมินผล   

5. ติดต่อผลตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.psu.ac.th/
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การแต่งการของนักศึกษา 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

หอพักนักศึกษา 

 
แนวปฏิบัติการลงทะเบียน 

และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ของนักศึกษาปริญญาตร ี

 
ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษา 

และประกาศอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

 
ระบบการลงทะเบียนเรียน 

 
ระบบตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษา 

 
ข่าวสารทุนการศึกษา 

 
 
 

ระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ 
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เครื่องมือทดสอบ/เครื่องมือวิเคราะห์ 
ส าหรับการเรียนการสอน/วิจัย 

ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมจากยางพารา 

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจาก 

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 
ยางหุ้มรองเท้าป้องกันเช้ือโรค 
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วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
  

โทรศัพท์: 

  

074- 289-700 (ส านักงาน) 

061-197-1505 (มือถือ) 

โทรสาร:         074-289-708 

อีเมล:  stircservice@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/stirc.psu 

เว็บไซต์: https://stirc.eng.psu.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ/สอบถาม 




