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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวตักรรมพอลิเมอรแ์ละการจดัการ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสตูร  25530091100291 

  ช่ือหลักสตูร 

  ภาษาไทย:   หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการ

จัดการ 

  ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Polymer Innovation and Management  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรบัณฑติ (นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ) 

    ช่ือย่อ: วท.บ. (นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:Bachelor of Science (Polymer Innovation and Management) 

ช่ือย่อ: B.Sc. (Polymer Innovation and Management) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

  หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

   หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

   หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

   หลักสตูรปริญญาตรีปฏบัิติการ 

     ปริญญาตรีปฏบัิติการ 

     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏบัิติการ 

 

 5.3  ภาษาทีใ่ช ้

  ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

  รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยมีความ

ร่วมมือกบับริษัทสาล่ีคัลเล่อร์จ ากดั (มหาชน) บริษัทเซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) และสถาบันพลาสติก 

 

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เพียงสาขาวิชา

เดียว  

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรเดิม เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ พ.ศ. 2559)โดยจะเร่ิมใช้

หลักสตูรนี้ ในภาคเรียนที่1 ของปีการศึกษา2563 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร ในการประชุมคร้ังที่5/2562เม่ือวันที่ 12 เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562 เหน็ชอบให้

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม

คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 20 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2562  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 24 

เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 



7 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 11/2562 เม่ือวันที่ 

6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565  

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ ์พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสูตรองค์ประกอบและออกแบบกระบวนการ

ผลิตพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 

8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบัิติการและการผลิตผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวข้องกบัพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 

8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบ ควบคุมคุณภาพการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิ

เมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 

8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบัพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 

8.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 

8.6 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

8.7 ผู้ประกอบการด้านวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา)ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.วาสนิ ี

จันทร์นวล 

วท.บ. (เคม)ี, 2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 6499 00207  xx x 

วท.ม. (เคม)ี, 2544 

ปร.ด. (เคม)ี, 2549 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 ผศ.ดร.พัชรกมน  

หนูเอยีด 

วท.บ.(เคม)ี, 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 9203 00004 xx x 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอ

ลิเมอร์), 2550 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Dr.-Ing.(Materials 

Science and Engi-

neering), 2557 

Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen Nürnberg, Germany 

3 อ.ดร.วิไลพร   

ไกรสวุรรณ 

วท.บ. (เคมี

อตุสาหกรรม), 2548 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 3 8013 00424 xx x 

วท.ม. (ปิโตรเคมแีละ

วิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์), 2551 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

วท.ด. (ปิโตรเคม)ี, 

2557 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

4 นายนันทวัฒน์ * 

พร้อมภูมิ 

วศ.บ. (วิศวกรรม

พลาสติก), 2555 

บธ.ม. (การจัดการ

ธุรกจิ) 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

1 1014 01681 xx x 

ผู้จัดการศูนย์ออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

พลาสติก สถาบัน

พลาสติก 

5 นายครรชิต * 

คนซื่อ 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์

การอาหาร), 2542 

บธ.ม. (บริหารธรุกจิ), 

2551 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 2502 00005 xx x 

Plastic & Powder 

Production division 

manager 

* บุคคลภายนอกจากสถานประกอบการ มปีระสบการณใ์นการท างานตามภาคผนวก จ  
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10.สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันโลกมีปัญหามากมายที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาการปล่อย

ของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติก ซ่ึงทั้งหมดเกิดขึ้ นจากการเพ่ิมขึ้ นของประชากรโลก จึงน าไปสู่ความ

ต้องการใช้ทรัพยากรที่เพ่ิมตาม จนเกิดการเสียสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากร ท าให้

ระบบการผลิตในปัจจุบันจึงเกินความสามารถที่โลกจะรองรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้อย่างย่ังยืนดังน้ัน

รัฐบาลจึงมีแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า น าทรัพยากรที่ใช้แล้วน า

กลับมาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด เรียกระบบเศรษฐกิจใหม่น้ีว่า BCG 

โมเดล เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ B-bio economyหรือ 

เศรษฐกจิชีวภาพ มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เช่ือมโยงกบั C-circular economy หรือเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใน 3 

แนวทางคือ การใช้งานผลิตภัณฑ์เตม็วงจร (reuse) การแปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle หรือ 

upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (zero-waste) 

และทั้ง 2 เศรษฐกิจน้ี อยู่ภายใต้ G-green economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือ

ลดผลกระทบต่อโลกอย่างย่ังยืนโดยน าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแขง็ภายในของประเทศ น่ันคือ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) และผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งยกระดับระบบ

การผลิตในปัจจุบัน ไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาความม่ันคงทาง

วัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals, 

SDG) ของสหประชาชาติ อย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ ย่ังยืน การรับมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน และที่

ส าคัญที่สุดเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีคือ

ส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาวหรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่น านวัตกรรมมาขับเคล่ือน

เศรษฐกจิในทุกมิติ เร่งเศรษฐกจิเติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนาย่ังยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมีส่วนส าคัญในการปรับโครงสร้างการผลิตที่จะลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจโดยเน้นการผลักดันให้โรงงานก้าวสู่โรงงาน 4.0 ส่งเสริม

การเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสีย/วัสดุเหลือใช้ในประเทศ รวมไปถึ งการ

ส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่เป็นสตาร์ทอัพ ซ่ึงการขับเคล่ือนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพ่ือก้าวสู่

เศรษฐกิจหมุนเวียนน้ัน องค์ประกอบด้านหน่ึงที่ส าคัญคือด้านเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดย

ภาคเอกชนและภาคการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทน าในการพัฒนาด้านต่างๆ1 

นอกจากน้ีสถานการณ์โลกทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคเกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเรว็และเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึนส่งผลต่อการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดการผันผวน

ตามปัจจัยดังกล่าว ในขณะที่ประเทศไทยมีความพยายามที่จะปรับตัวเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
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แข่งขันในเวทีการค้าโลก ซ่ึงมีความจ าเป็นที่จะต้องยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 

และภาคบริการไปสู่การใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงการจะยกระดับ

ห่วงโซ่คุณค่าน้ันจะต้องเร่ิมที่การยกระดับคุณภาพแรงงาน หรือทรัพยากรบุคคล ผ่านคุณภาพของระบบ

การศึกษา วิจัย โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 ได้น้อม

น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเน้นให้คนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในช่วงของการ

ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย4.0 ซ่ึงเป็นกลไก 1 ใน 5 ที่สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

ระบุไว้ใน “เศรษฐกิจกระแสใหม่” (new economy)3 ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความย่ังยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือต้องการ

ยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน 

“การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบ

เศรษฐกิจผ่านการปฏรูิปเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ 5 สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจ

ดิจิทัล (digital economy) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bio economy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

(creative and cultural economy) เศรษฐกิจเพ่ือสังคม (social economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (silver 

economy) 

ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (super cluster) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

สร้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานในภาคอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบนวัตกรรมทางพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยค านึงถึงความย่ังยืนและการผลิตที่

สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางธุรกิจบนความเป็นผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

สร้างทกัษะผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านหลักการ และโครงงานวิจัยเพ่ือนวัตกรรม อนัจะท าให้ผู้เรียนสามารถ

ถอดบทเรียนเพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถน ากระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง

ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม หรือการด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นทางออก

ส าคัญส าหรับการพัฒนาเศรษฐกจิผ่านฐานความรู้ของประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
บทความเร่ืองขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย BCG model โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท ์ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณชิย์ สวทช., เมธีวิจัย

อาวุโส สกว, กรุงเทพธุรกิจ, 5 ก.ย. 2562.
 

2
เอกสารสรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก

นายกรัฐมนตรี 

3
คณะอนุกรรมาธกิารขับเคล่ือนการปฏริูปเศรษฐกิจกระแสใหม่สภาขับเคล่ือนการปฏริูปประเทศ, 2559  
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 11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

จากการพัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (technology disruption) อาทิเช่นเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (digital economy) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent: AI) ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเรว็ผ่านระบบดิจิทลั การซ้ือสินค้า

ออนไลน์ การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร และสงัคมออนไลน์ ท าให้ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีการปรับตัวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัฏ

จักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (product life cycle: PLC) ที่สั้นลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซ่ึงก่อนหน้าน้ีการ

พัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเน้นการปรับปรุง (improvement)  แต่ในปัจจุบันจะเน้นที่คุณค่า 

(value based) หรือนวัตกรรม (innovation) และเข้าใจในห่วงโซ่คุณค่า4 (value chain) ของการท างานใน

แต่ละมิติ เ พ่ือน าไปสู่การท างานแบบแบ่งปันคุณค่า  (shared value) โดยเป็นการน า จุดเด่นหรือ

ความสามารถของแต่ละคนแต่ละองค์กรมาร่วมมือกนัในการท างานแบบสร้างคุณค่าร่วมกนั (co-creation) 

ดังน้ันทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ได้รับการพัฒนาทกัษะ ทั้งแง่ของการเพ่ิมทกัษะใหม่ (upskill) และการเปล่ียนทกัษะบางประการ (reskill) 

ทั้งวิธีคิด การท างาน และการด าเนินการทางธุรกจิ จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้การออกแบบหลักสตูรจ าเป็น

ที่จะต้องตระหนักถึงการพัฒนากระบวนการคิด การผลิตสินค้าที่มีคุณค่าที่ชัดเจน และการด าเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจเพ่ือท าให้ธุรกิจมีความย่ังยืนได้ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงจะ

ส่งผลให้ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ใน

สภาวะทางเศรษฐกจิที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง 

นอกจากน้ีเพ่ือส่งเสริม BCG โมเดลที่มุ่งเน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการ

ใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า และน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ หลักสตูรจึงได้ถูกออกแบบให้

มีความโดดเด่นด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ ซ่ึงมีรากฐานทุนทรัพยากรจากวัสดุการเกษตรของประเทศ พัฒนา

และต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งสู่นวัตกรรมที่แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน โดยมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพอลิ

เมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ เพ่ือการพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

แห่งอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain)คือแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจถึงแต่ละหน่วยธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการ

ให้กับลูกค้า โดยมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม  
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12.ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถ

สูงขึ้ นและจากการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งสู่ BCG model ในการปรับโครงสร้างการผลิตที่ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจโดยเน้นการผลักดันให้โรงงานก้าวสู่โรงงาน 

4.0 ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสยี/วัสดุเหลือใช้ในประเทศ รวม

ไปถึงการส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกจิใหม่ๆ ที่เป็นสตาร์ทอพั (startup) 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถในการพัฒนางานในภาคอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ที่

เกี่ยวข้องกับการออกแบบนวัตกรรมทางพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยค านึงถึงความ

ย่ังยืนและการผลิตที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางธุรกิจบนความเป็นผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อ

สังคมซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์และพลาสติกเช่น ศักยภาพของ

อุตสาหกรรมพลาสติกไทยทั้งด้านการผลิตและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการตลอดจนแนวนโยบายต่างๆ ที่

ภาครัฐวางแผนมุ่งเป้าในยุทธศาสตร์ที่ 2 ซ่ึงเป็นการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และพลาสติก

ไทยสู่ตลาดมูลค่าสูง โดยเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ

จากการประชุมเชิงเสวนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรใหม่ด้านนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ “โมเดลประเทศ

ไทย 4.0” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม (บริษัทจ ากัดมหาชน) ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญได้แก่ 

ความรู้ในด้านการออกแบบพอลิเมอร์กระบวนการผลิต และความเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจในห่วงโซ่

คุณค่าของการท างานในแต่ละมิติเพ่ือน าไปสู่การท างานแบบแบ่งปันคุณค่า (shared value) โดยเป็นการน า

จุดเด่นหรือความสามารถของแต่ละคน แต่ละองค์กรมาร่วมมือกันในการท างานแบบสร้างคุณค่าร่วมกัน

(co-creation) ดังน้ันคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวท.บ. นวัตกรรมพอลิเมอร์และ

การจัดการ ประกอบด้วย 

1. สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้ หรืออุตสาหกรรมต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

2. สามารถออกแบบนวัตกรรมทางพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยค านึงถึง

ความย่ังยืน 

3. สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพอลิเมอร์เพ่ือคัดเลือกวัสดุและ

กระบวนการได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ส าหรับนวัตกรรมทางพอลิ

เมอร์ได้ 

5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเองและธุรกจิ 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับวิชาพ้ืนฐานให้มีความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ใน

นวัตกรรมพอลิเมอร์ ปรับให้มีทักษะปฏิบัติการเพ่ิมขึ้ น และเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนา soft skill ความ

รับผิดชอบ และการท างานร่วมกับผู้อื่น จึงเพ่ิมรายวิชา ประสบการณ์การท างานรายวิชาที่พัฒนาความคิด

เชิงสร้างสรรค์และความคิดเชิงออกแบบรวมทั้งการเชิญบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ร่วมเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

  ดังน้ันในการออกแบบหลักสูตร จึงได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาเฉพาะเพ่ือพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้จ านวน 20 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์จ านวน 49 หน่วยกิต และวิชา

นวัตกรรมและการจัดการจ านวน 18 หน่วยกิตรวมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติการ ผ่าน

ประสบการณ์การท างานในช้ันปีที่ 2 และการฝึกงานในช้ันปีที่ 3 รวมทั้งมีแผนสหกิจศึกษาในนิสิตเลือกใน

ช้ันปีที่ 4 

  นอกจากน้ีในหลักสูตรปรับปรุงได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละช้ันปีไว้อย่างชัดเจน

ดังน้ี 

ช้ันปี 1 ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบมีความรู้ เข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และพอลิ

เมอร์ หลักการออกแบบและสร้างกระบวนการคิดสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการ

ถ่ายทอด 

ช้ันปี2 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพอลิเมอร์แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งาน 

และเข้าใจหลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเบ้ืองต้น 

ช้ันปี3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สมบัติ คัดเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการ

พัฒนาผลิตภัณฑจ์ากพอลิเมอร์ สามารถประเมินต้นทุนการผลิต ทศิทางตลาด และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์

จากพอลิเมอร์ 

ช้ันปี4 ผู้เรียนสามารถสร้างแผนธุรกิจและเลือกแบบจ าลองทางธุรกิจส าหรับผลิตภัณฑ์พอลิ

เมอร์ และมีความเข้าใจแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

 

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์

และการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตก าลัง

หลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (learning innovation) เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตก าลัง

หลักของประเทศเพ่ือรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย เป้าประสงค์ที่ 2เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ

เป้าประสงค์ที่ 5 ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และวัสดุฐาน

ชีวภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมด้วยอตัลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งการส่งเสริมและ

พัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการอย่างเหมาะสม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
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ย่ังยืน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์บริการวิชาการแก่ชุมชน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีบนฐานของ

การเรียนรู้ ร่วมกนั ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยรับใช้สงัคม 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนานิสติให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์

ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 

สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสติสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี 

ทั้งน้ี รายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่ตอบสนองต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสตูรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญา

ตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

ไม่มี 

 

13.3 การบริหารจดัการ 

มหาวิทยาลัยมีส านักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและมีการจัดการอื่นๆ โดยมี

เป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา ในขณะที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตรมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เป็นผู้ก ากับดูแลและบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

  สร้างกระบวนการคิด พัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์ สู่ธุรกจิที่ย่ังยืน 

 

1.2 ความส าคญั 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการพัฒนา

รูปแบบการท างานขององค์กรธุรกิจต่างๆ ในขณะที่กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงเน้นความต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยน้อมน าและ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ยึดหลัก

สมดุล ย่ังยืน เพ่ือการผลักดันประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ( super cluster) อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และอุตสาหกรรมดิจิทลั ควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว (green value chain) เพ่ือ

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

มีนวัตกรรมสูง ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่ิมต้นจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่

ตรงตามความต้องการ เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดอย่างเป็นระบบ 

(systematic thinking) และการท างานที่ตอบสนองบนฐานคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (value-based economy) 

ซ่ึงทักษะดังกล่าวน้ันเป็นปัญหาคอขวดที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เน่ืองจากมีการน าเข้า

บุคลากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศและน าเข้าเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์ และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยยังขาดองค์ความรู้ เน่ืองจากการน าเข้าดังกล่าว

เป็นเพียงการซ้ือหรือขอใช้บริการแต่ไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองได้แต่อย่างใด ดังน้ัน

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและย่ังยืน สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จึงได้ท าการวิจัย

สถาบันในประเดน็ดังกล่าวจากทางสถานประกอบการท าให้ทราบว่ามีความต้องการพัฒนาบุคลากรในด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการผลิตพอลิเมอร์จ านวนมาก  

ดังน้ันหลักสตูรนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการจึงมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองการพัฒนาของ

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์โดยเน้นสร้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานในภาคอุตสาหกรรม

พอลิเมอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจได้อย่าง

ย่ังยืน  
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1.3 วตัถุประสงค ์

เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการที่มี

คุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ต่อไปนี้  

(1) สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์1และวัสดุฐานชีวภาพได้โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

(2) ใช้กระบวนการทางธุรกจิเพ่ือสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ 

(3) สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเองและผู้อื่น 

(4) ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพอลิเมอร์อย่างเป็นปัจจุบัน 

(5) มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
1
“นวัตกรรมพอลิเมอร์” คือการสร้างสรรค์หรือพัฒนาผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งน้ี นวัตกรรมที่

เกิดขึ้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ ์การบริการและรูปแบบธุรกิจใหม่ 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสตูร (4 ปี) ดังน้ี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. มีการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนทุกปี โดย

พิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินงาน (มคอ.7) ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

1.1 การบริหารหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย

ด าเนินการตามมคอ. 3–7ตาม

ก าหนดเวลา 

1.2 การปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1.1 รายงานมคอ. 3-7 

ตามก าหนดเวลา 

2. มีการปรับปรุงหลักสตูรเมื่อ

ครบวาระตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 

5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และ

สถานการณ์เศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ 

2.1 การประเมินหลักสตูรจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

2.2 การประชุม/สมัมนาหลักสตูรเพ่ือ

การปรับปรุงหลักสูตร และ/หรือการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

2.3 การประชุม/สมัมนาหลักสตูรเพ่ือ

พัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์

จากการศึกษาดูงาน 

2.5 สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษใน

ช้ันเรียน 

2.1 รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7) 

2.2 ความพึงพอใจของ

นิสติปีสดุท้าย/บัณฑติ/

ผู้ใช้บัณฑติ 

2.3 ผลประเมินการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 สปัดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม–ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม–พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน–สงิหาคม (กรณีมีภาคฤดูร้อน) 

 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1. ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ

รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

(1)นิสิตที่รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรมีระดับความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่

แตกต่างกนั  

(2) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพมาเป็น

การเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีเพ่ือนใหม่ สังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเองมาก

ขึ้น มีกจิกรรมทั้งการเรียนในห้องและกจิกรรมเสริมหลักสตูร 

(3) นิสติขาดเป้าหมายในอาชีพ 

(4) นิสติมีปัญหาในการใช้ภาษาองักฤษ  
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2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

(1) จัดกจิกรรมส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(2) จัดกจิกรรมเพ่ือสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล จัดการปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

(3) มอบหมายอาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตแนะน าการ

วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

(4) สอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและสร้าง

สิ่งแวดล้อมให้นิสติมีโอกาสในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 

 

 2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 60 60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา

จ่าย 1 ปีการศึกษา   

(42,000 บาท/คน/ปี x 60 คน) 

2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

รวมรายรับ 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 
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  2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษ

และคณะร่วมสอน) 

295,500 591,000 886,500 1,182,000 1,182,000 

2. ค่าวัสด ุ(วัสดุส านักงานและวสัดุ

การเรียนการสอน) 

120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 43,500 87,000 130,500 174,000 174,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 822,000 1,644,000 2,466,000 3,288,000 3,288,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 69,000 138,000 207,000 276,000 276,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 154,500 309,000 463,500 618,000 618,000 

7. ค่าสาธารณปูโภค 256,500 513,000 769,500 1,026,000 1,026,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุัณฑ ์ 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 51,000 102,000 153,000 204,000 204,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารงุมหาวิทยาลัย (950 บาท/

คน/ภาคการศึกษา) 

114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 

2. ค่าบ ารงุห้องสมุด (900 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

3. ค่าบ ารงุฝ่ายกจิการนิสติ (850 

บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

102,000 204,000 306,000 408,000 408,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 

บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

78,000 156,000 234,000 312,000 312,000 

5. ค่าบ ารงุด้านการกฬีา (300 บาท/

คน/ภาคการศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

รวมรายจ่าย 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

   อื่นๆ เช่น การสอนเป็นโมดูล (module) ในบางรายวิชาที่มีความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการ 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

  การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร   

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ 

 

 3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

       2.1.1) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  

       2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

       2.1.3) กลุ่มวิชานวัตกรรมและการจัดการ 

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 

99 หน่วยกติ 

87 หน่วยกติ 

20 หน่วยกติ 

49 หน่วยกติ 

18 หน่วยกติ 

12 หน่วยกติ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ 
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 3.1.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชา

ต่างๆ ดังน้ี กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ ดังน้ี 

1.1.1) ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังน้ี 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

1.1.2) ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชา

ต่อไปนี้  

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU123 English for International Communication I  

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU124 English for International Communication II  

 

1.2) กลุ่มวิชาพลานามัย ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว131 ลีลาศ                                  1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                   1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                 1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

มศว134 โยคะ                                        1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

มศว135 ว่ายน า้                                      1(0-2-1) 

SWU135 Swimming  

มศว136 แบดมินตัน                                 1(0-2-1) 

SWU136 Badminton  

มศว137 เทนนิส                                     1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  
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มศว138 กอล์ฟ                                       1(0-2-1) 

SWU138 Golf  

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  

 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียนไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ ดังน้ี 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั   3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

1.3.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม    2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล       3(3-0-6) 

SWU243 Personal Financial Management  

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี   3(3-0-6) 

SWU244 Science for Better Life and Environment  

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม     2(2-0-4) 

SWU245 Science, Technology and Society  

มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                        2(2-0-4) 

SWU246 Healthy Lifestyle  

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                            2(1-2-3) 

SWU247 Food for Life  

มศว248 พลังงานทางเลือก                         2(2-0-4) 

SWU248 Alternative Energy  

มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                        2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

มศว342 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce  

มศว343 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศ 3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce  

มศว344 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce  
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1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 13 

หน่วยกติ ดังน้ี 

1.4.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ ดังน้ี 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU151 General Education for Human Development   

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้           2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                             3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

1.4.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์            2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

มศว253 สนุทรียสนทนา  2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์           2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity  

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                              2(1-2-3) 

SWU255 Constitution For Living  

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต                          2(2-0-4) 

SWU256 Reading for Life  

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา         2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers  

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ          2(2-0-4) 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม     2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                        2(2-0-4) 

SWU263 Human and Peace  

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม            2(2-0-4) 

SWU264 Human in Multicultural Society  

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                     3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  
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มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SW268 Social Study by Research  

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU353 Logical Thinking and Ethics  

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

มศว355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU355 Buddhism  

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU356 Social Psychology for Living  

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม  2(2-0-4) 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม  2(1-2-3) 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU361 SWU for Communities  

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

มศว363 สมัมาชีพชุมชน  2(1-2-3) 

SWU363 Ethical Careers for Community  

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 99หน่วยกติ โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังน้ี 

2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับก าหนดให้เรียน87หน่วยกติดังน้ี 

2.1.1) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  ก าหนดให้เรียน 20 หน่วยกติ ดังน้ี 

ก) ส าหรับแผนปกติ 

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก212 ประสบการณ์การท างาน 1(0-9-0) 

AIT212 Work Experience  

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar  

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research   

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

นพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์ 3(0-6-3) 

PIM461 Polymer Innovation Project  

นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณิชย์ 3(0-6-3) 

PIM462 Polymer Innovation Project to Commercial  

 

ข) ส าหรับแผนสหกจิศึกษา 

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก212 ประสบการณ์การท างาน 1(0-9-0) 

AIT212 Work Experience  

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar  

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

AIT317 Pre-Cooperative Education  
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ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

ทนก419 สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

   

2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ก าหนดให้เรียน 49                                                                                                                           

หน่วยกติ ดังน้ี 

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร   2(2-0-4) 

AIT105 Basic Chemistry for Agricultural Product Innovation  

ทนก106 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

AIT106 Basic Chemistry Laboratory for Agricultural Product Innovation  

ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ  2(2-0-4) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

ทนก108 ฟิสกิส์ส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร   2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

ทนก191 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT191 Organic Chemistry  

ทนก192 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

AIT192 Organic Chemistry Laboratory  

นพก111 พอลิเมอร์เบ้ืองต้น     2(2-0-4) 

PIM111 Introduction to Polymer  

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ      2(2-0-4) 

PIM112 Biopolymer  

นพก113 ปฏบัิติการพอลิเมอร์ชีวภาพ     1(0-2-1) 

PIM113 Biopolymer Laboratory  

นพก211 สารเคมียางและการออกสตูรยาง     3(3-0-6) 

PIM211 Rubber Additives and Formulation  

นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์     2(2-0-4) 

PIM212 Polymer Structure and Properties  

นพก213 ปฏบัิติการสมบัติของพอลิเมอร์   1(0-3-0) 

PIM213 Polymer Properties Laboratory  

นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ    2(2-0-4) 

PIM215 Polymer Chemistry and Characterization  
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นพก216 ปฏบัิติการเคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ   1(0-3-0) 

PIM216 Polymer Chemistry and Characterization Laboratory  

นพก217 การแปรรูปและนวัตกรรมจากยาง    2(2-0-4) 

PIM217 Rubber Process and Innovation  

นพก218 ปฏบัิติการแปรรูปวิเคราะห์และทดสอบยาง    1(0-3-0) 

PIM218 Rubber Process, Characterization and Testing Laboratory  

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 2(2-0-4) 

PIM229 Polymer and Bio-based Materials Innovation  

นพก241 การคัดเลือกวัสดุ       2(2-0-4) 

PIM241 Materials Selection  

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์และการคอมพาวนด์   3(3-0-6) 

PIM242 Polymer Additives and Compounding  

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์     2(0-4-2) 

PIM321 Polymer Product Design  

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(3-0-6) 

PIM322 Polymer Production Process Design  

นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์   3(3-0-6) 

PIM341 Polymer Rheology and Processing  

นพก342 ปฏบัิติการวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  1(0-3-0) 

PIM342 Polymer Rheology and Processing Laboratory  

นพก343 สมบัติทางกลของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์  2(2-0-4) 

PIM343 Mechanical Properties of Polymer Products   

นพก344 ปฏบัิติการทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์  1(0-3-0) 

PIM344 Mechanical Testing of Polymer Laboratory  

นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ     3(3-0-6) 

PIM345 Polymer Blends and Composites  

   

2.1.3) กลุ่มวิชานวัตกรรมและการจัดการ ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดังน้ี 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม  2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation  

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Prototype and Validation  

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์   2(0-4-2) 

PIM131 Marketing Communication for Polymer Innovation Business   
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นพก214 ความคิดเชิงวิพากษ์และการสงัเคราะห์นวัตกรรม    2(0-4-2) 

PIM214 Critical Thinking and Innovation Synthesis  

นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจดสทิธบัิตร     2(0-4-2) 

PIM221 Intellectual Property and Patent Strategy  

นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PI T251 Economics and Finance for Polymer Innovation Business Investment  

นพก252 หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM252 Principles of Marketing and Consumer Behaviour for Polymer  

Innovation Business  

 

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์     2(2-0-4) 

PIM346 Polymer Products Quality Assurance  

นพก347 ปฏบัิติการประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์  1(0-1-2) 

PIM347 Polymer Products Quality Assurance Laboratory  

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ     2(0-4-2) 

PIM361 Innovation Development and Management  

 

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

2.2.1) กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารธุรกจิอุตสาหกรรม 

นพก421 การออกแบบและวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 

PIM421 Plant Design and Planning  

นพก431 การตลาดดิจิทลั        3(2-2-5) 

PIM431 Digital Marketing  

นพก432 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกิจการดิจิทลั                                               3(2-2-5) 

PIM432 E-Commerce and Digital Business  

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  3(2-2-5) 

PIM451 Production Planning and Control in Polymer Industry  

นพก452 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการธุรกจินวัตกรรม                                    3(2-2-5) 

PIM452 Project Administration for Innovation Business Management  

นพก463 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกจิการใหม่    3(2-3-4) 

PIM463 Entrepreneurship and New Business Creation  

นพก464 การบริหารจัดการธุรกจิพอลิเมอร์      3(2-2-5) 

PIM464 Polymer Business Management  

นพก465 ความปลอดภัยในโรงงานพอลิเมอร์     3(2-2-5) 

PIM465 Polymer Plant Safety  
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2.2.2) กลุ่มวิชาผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

นพก411 พอลิเมอร์ส าหรับผลิตภัณฑ์สขุภาพและเคร่ืองส าอาง   3(2-2-5) 

PIM411 Polymer for Health Care Products and Cosmetics  

นพก412 นวัตกรรมพอลิเมอร์ส าหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์   3(3-0-6) 

PIM412 Polymer Innovation for Medical Applications  

นพก419 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ      3(2-3-4) 

PIM419 Textile Technology and Innovation  

นพก422 การออกแบบหัวรีดและแม่พิมพ์      3(2-2-5) 

PIM422 Die and Mold Design  

นพก423 พอลิเมอร์ในการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

PIM423 Polymer in Engineering Applications  

นพก441 บรรจุภัณฑเ์ชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) 

PIM441 Innovation-Based Packaging  

นพก442 สารเคลือบผิวและกาว 3(2-2-5) 

PIM442 Surface Coatings and Adhesives  

นพก443 เทคโนโลยีสแีละการสื่อสาร 3(2-2-5) 

PIM443 Color Technology and Communication  

2.2.3) กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม 

นพก413 ทรัพยากรทางจุลชีววิทยาและการใช้ประโยชน์  3(3-0-6) 

PIM413 Microbiological Resources and Applications  

นพก414 เช้ือเพลิงชีวภาพ  3(3-0-6) 

PIM414 Biofuels  

นพก415 เคมีภัณฑฐ์านชีวภาพ  3(3-0-6) 

PIM415 Bio-Based Chemicals  

นพก424 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย     3(3-0-6) 

PIM424 Pollution Control and Waste Management  

นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน             3(3-0-6) 

PIM425 Sustainable Production and Consumption  
 

2.2.4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างทกัษะวิชาชีพ 

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Independent Study  

ทนก481 ประสบการณ์นวัตกรรม 2(0-2-4) 

AIT481 Innovation Experience  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรีก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใดๆ ใน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
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ความหมายของรหสัวิชา  

รายวิชาซ่ึงเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอกัษร ดังน้ี  

 มศว หรือ SWU หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ทนก หรือ AIT หมายถึง รายวิชาในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 นพก หรือ PIM หมายถึง รายวิชาในหลักสตูรนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 

ในสาขาวิชาน้ันๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลักน าหน้าช่ือวิชา โดยแต่ละหลักมีความหมาย

ดังน้ี 

 เลขตัวหน้า หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวกลาง หมายถึง  กลุ่มวิชา 

 เลขตัวท้าย หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 

โดยความหมายของเลขรหัสกลาง (ทนก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังสาขาวิชาต่างๆ ดังน้ี 

 0, 9 หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

 1, 8 หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดวิจัยและพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  

 2 หมายถึง   หมวดวิชาในหมวดนวัตกรรม 

โดยความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา (นพก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชาต่างๆ ดังน้ี 

 1 หมายถึง  หมวดวิชาวิทยาการและนวัตกรรมพอลิเมอร์ 

 2  หมายถึง  หมวดวิชาการออกแบบทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 3 หมายถึง   หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4  หมายถึง  หมวดวิชาการคัดเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต 

 5  หมายถึง  หมวดวิชาการตลาดและการวางแผนการผลิต 

 6  หมายถึง  หมวดวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาปกติ แผนสหกิจศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 10 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 10 หน่วยกิต 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสิทธภิาพการสื่อสาร 1 

3(2-2-5) มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสิทธภิาพการสื่อสาร 1 

3(2-2-5) 

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย์ 

3(3-0-6) มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย์ 

3(3-0-6) 

มศว13X กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) มศว13X กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 7 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 7 หน่วยกิต 

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

2(2-0-4) ทนก105 เคมีส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

ทนก106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน

ส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

1(0-2-1) ทนก106 ปฏิบัติการเคมีส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

1(0-2-1) 

ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 

2(2-0-4) ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและ

การค านวณ 

2(2-0-4) 

ทนก108 ฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทนก108 ฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

นวตักรรมและการจดัการ 2 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 2 หน่วยกิต 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสิทธภิาพการสื่อสาร 2 

3(2-2-5) มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสิทธภิาพการสื่อสาร 2 

3(2-2-5) 

มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

2(2-0-4) มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

2(2-0-4) 

มศว13X กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) มศว13X กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 11หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 11หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 8หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 8หน่วยกิต 

ทนก191 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) ทนก191 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

ทนก192 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) ทนก192 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

นพก111 พอลิเมอร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) นพก111 พอลิเมอร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) 

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 

นพก113 ปฏิบัติการพอลิเมอร์

ชีวภาพ 

1(0-2-1) นพก113 ปฏิบัติการพอลิเมอร์

ชีวภาพ 

1(0-2-1) 

นวตักรรมและการจดัการ 3หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 3หน่วยกิต 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบและการทวนสอบ 

1(0-2-1) ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบและการทวนสอบ 

1(0-2-1) 

นพก131 การสื่อสารทางการตลาด

ส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอ

ลิเมอร์ 

2(0-4-2) นพก131 การสื่อสารทางการตลาด

ส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิ

เมอร์ 

2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(2-2-5) มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วยกิต พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วยกิต 

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

ทนก212* ประสบการณ์การท างาน 1(0-9-0) ทนก212* ประสบการณ์การท างาน 1(0-9-0) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 10 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 10 หน่วยกิต 

นพก211 สารเคมียางและการออก

สูตรยาง 

3(3-0-6) นพก211 สารเคมียางและการออก

สูตรยาง 

3(3-0-6) 

นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิ

เมอร์ 

2(2-0-4) นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิ

เมอร์ 

2(2-0-4) 

นพก213 ปฏิบัติการสมบัติของพอลิ

เมอร์ 

1(0-3-0) นพก213 ปฏิบัติการสมบัติของพอลิ

เมอร์ 

1(0-3-0) 

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และ

วัสดุฐานชีวภาพ 

2(2-0-4) นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และ

วัสดุฐานชีวภาพ 

2(2-0-4) 

นพก241 การคัดเลือกวัสดุ 2(2-0-4) นพก241 การคัดเลือกวัสดุ 2(2-0-4) 

นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต 

นพก214 ความคิดเชิงวิพากษ์และ

การสังเคราะห์นวัตกรรม 

2(0-4-2) นพก214 ความคิดเชิงวิพากษ์และ

การสังเคราะห์นวัตกรรม 

2(0-4-2) 

นพก221 ทรัพย์สินทางปัญญาและ

การจดสิทธิบัตร 

2(0-4-2) นพก221 ทรัพย์สินทางปัญญาและ

การจดสิทธิบัตร 

2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 21 

 

*ก าหนดช่วงเวลาฝึกประสบการณ์การท างานในปีการศกึษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทกึผลการเรียนในปีการศกึษาที่ 2 ภาคต้น 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 2 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 2 หน่วยกิต 

มศว258 ศิลปะการพูดและการ

น าเสนอ 

2(2-0-4) มศว258 ศิลปะการพูดและการ

น าเสนอ 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 13 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 13 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต 

นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการ

พิสูจน์คุณลักษณะ

เฉพาะ 

2(2-0-4) นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการ

พิสูจน์คุณลักษณะเฉพาะ 

2(2-0-4) 

นพก216 ปฏิบัติการเคมีพอลิ

เมอร์และการพิสูจน์

คุณลักษณะเฉพาะ 

1(0-3-0) นพก216 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์

และการพิสูจน์

คุณลักษณะเฉพาะ 

1(0-3-0) 

นพก217 การแปรรูปและ

นวัตกรรมจากยาง 

2(2-0-4) นพก217 การแปรรูปและนวัตกรรม

จากยาง 

2(2-0-4) 

นพก218 ปฏิบัติการแปรรูปและ

การทดสอบยาง 

1(0-3-0) นพก218 ปฏิบัติการแปรรูปและ

การทดสอบยาง 

1(0-3-0) 

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์

และการคอมพาวนด์  

3(3-0-6) นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์

และการคอมพาวนด์ 

3(3-0-6) 

นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต 

นพก251 เศรษฐศาสตร์และ

การเงินเพ่ือการลงทุนใน

ธุรกจินวัตกรรมพอลิ

เมอร์ 

2(0-4-2) นพก251 เศรษฐศาสตร์และ 

การเงินเพ่ือการลงทุนใน

ธุรกจินวัตกรรมพอลิ 

เมอร์ 

2(0-4-2) 

นพก252 หลักการตลาดและ

พฤติกรรมผู้บริโภค

ส าหรับธุรกจินวัตกรรม

พอลิเมอร์ 

2(0-4-2) นพก252 หลักการตลาดและ

พฤติกรรมผู้บริโภค

ส าหรับธุรกจินวัตกรรม

พอลิเมอร์ 

2(0-4-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วยกิต พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วยกิต 

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(2-2-5) ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

ทนก315 สัมมนา 1(0-2-1) ทนก315 สัมมนา 1(0-2-1) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต 

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

พอลิเมอร์ 

2(0-4-2) นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

พอลิเมอร์ 

2(0-4-2) 

นพก322 การออกแบบกระบวนการ

ผลิตพอลิเมอร์ 

3(3-0-6) นพก322 การออกแบบกระบวนการ

ผลิตพอลิเมอร์ 

3(3-0-6) 

นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการ

ขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

3(3-0-6) นพก341 วิทยากระแสและกระบวน 

การขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

3(3-0-6) 

นพก342 ปฏิบัติการวิทยากระแสและ

กระบวนการขึ้นรูป 

พอลิเมอร์ 

1(0-3-0) นพก342 ปฏิบัติการวิทยากระแสและ

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

1(0-3-0) 

นวตักรรมและการจดัการ 3 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 3 หน่วยกิต 

นพก346 การประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

2(2-0-4) นพก346 การประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

2(2-0-4) 

นพก347 ปฏิบัติการประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

1(0-1-2) นพก347 ปฏิบัติการประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

1(0-1-2) 

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วน

บุคคล 

3(3-0-6) มศว243 การจัดการทางการเงินส่วน

บุคคล 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 15หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 15หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต 

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 6 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 6 หน่วยกิต 

นพก343 สมบัติทางกลของ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

2(2-0-4) นพก343 สมบัติทางกลของ 

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

2(2-0-4) 

นพก344 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติ

ทางกลของพอลิเมอร์ 

1(0-3-0) นพก344 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติ

ทางกลของพอลิเมอร์ 

1(0-3-0) 

นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิง

ประกอบ 

3(3-0-6) นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิง

ประกอบ 

3(3-0-6) 

นวตักรรมและการจดัการ 2 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 2 หน่วยกิต 

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและ

การจัดการ 

2(0-4-2) นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและ

การจัดการ 

2(0-4-2) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  กลุ่มวิชาเอกเลือก  

เอกเลือก 6 หน่วยกิต เอกเลือก 6 หน่วยกิต 

นพก4XX  นพก4XX  

นพก4XX  นพก4XX  

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 18 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาเฉพาะ 11หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 11หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 5 หน่วยกิต พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 5 หน่วยกิต 

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

ทนก418** ฝึกงาน 2(0-17-0) ทนก418** ฝึกงาน 2(0-17-0) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  กลุ่มวิชาเอกเลือก  

เอกเลือก 6 หน่วยกิต เอกเลือก 6 หน่วยกิต 

นพก4XX   นพก4XX   

นพก4XX   นพก4XX   

  วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 11 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 14 

 

**ก าหนดช่วงเวลาฝึกงานในปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน โดยลงทะเบยีนเพ่ือบนัทกึผลการเรียนในปีการศึกษาที่ 4  

ภาคต้น 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 6 หน่วยกิต พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 6 หน่วยกิต 

นพก461 โครงงานนวัตกรรม 

พอลิเมอร์ 

3(0-6-3) ทนก419 สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 

นพก462 โครงงานนวัตกรรม 

พอลิเมอร์สู่พาณิชย์ 

3(0-6-3)    

วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต    

รวมหน่วยกิต 9 รวมหน่วยกิต 6 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

 ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะ

การเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU123 English for International Communication I  

 ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษ

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการ

ออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU124 English for International Communication II  

 ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้

ภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย 

โดยฝึกปฏบัิติผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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1.2) กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

 เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศ

เพ่ือสขุภาพ 

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียน

โลหิต 

มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ  1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

 หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย

การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

มศว134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

 เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ

ความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

มศว135 ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

 เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือ

สขุภาพ 

มศว136 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

SWU136 Badminton  

 ทักษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก 

การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์

และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  

 เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยใน

การเล่นเทนนิสเพ่ือสขุภาพ 
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มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU138 Golf  

 ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 

การใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  

 เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้

น า้หนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 

ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                          3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

 ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสืบค้น 

การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัย

อนัตรายในโลกดิจิทลัและแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการ

ความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภค

เทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคม

โลกอนาคต 

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

 ศึกษาวิธคีิดและหลักการคณิตศาสตร์กบัความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU243 Personal Financial Management  

 ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและ

ประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 
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มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU244 Science for Better Life and Environment  

 ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญ

ของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความ

เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เทา่ทนัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU245 Science, Technology and Society  

 ศึกษากระบวนทศัน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของ

โลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU246 Healthy Lifestyle  

 ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

สขุภาพ โรควิถีชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธป้ีองกนัและการรักษา 

การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU247 Food for Life  

 ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย 

หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึก

ประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

มศว248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 

SWU248 Alternative Energy  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน

หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน

ชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

 ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 
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มศว342 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce  

 ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม พ้ืนฐาน

การใช้อินเตอร์เนต็เพ่ือสร้างรายได้ ระบบช าระเงินออนไลน์ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง

สินค้า การถ่ายภาพสินค้า การสร้างเน้ือหาเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายการตลาด

ออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ฝึกทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างแผนและการท าวิจัย การตลาดส าหรับพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์

มศว343 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ 3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce  

 ศึกษาหลักการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยตลอดจนการ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตลาดออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานแพลตฟอร์ม 

เคร่ืองมือนวัตกรรม การบริหารจัดการคลังสนิค้า การเงินและการบัญชี และข้อกฎหมาย

ที่ เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเป็น

ผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะดับประเทศ 

มศว344 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce  

 ศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างประเทศและการใช้

เคร่ืองมือนวัตกรรมในเชิงลึกเพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้า/บริการไป ต่างประเทศ 

รวมทั้ งเสริมสร้างทักษะที่ ดีและเ ช่ือมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาการพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสร์ะดับต่างประเทศ 

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU151 General Education for Human Development   

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ความส าคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณ 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

แห่งการเรียนรู้  
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มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

 ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และ

ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสัมพันธก์บับริบทสังคม 

วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

มศว253 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

 ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร 

การประยุกต์ใช้สนุทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การ

ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจ

อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติสนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU255 Constitution For Living  

 ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการ

วิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต  2(2-0-4) 

SWU256 Reading for Life  

 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดย

การอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers 

 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม

สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
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มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation  

 ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียม

ภาษาและเน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจน

ภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

 ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน

ทศัน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึก

สาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล า้ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวใน

ฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือน

สงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4) 

SWU263 Human and Peace  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา 

ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุข

ของมนุษยชาติ 

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU264 Human in Multicultural Society  

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย

ด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิต

ของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                     3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  

 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพล

ต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤต

เศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจน

แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
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มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

 ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                 2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ

สมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างย่ังยืน 

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย       2(1-2-3) 

SWU268 Social Study by Research  

 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและ

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                     3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการ

พัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทกัษะสื่อสารและ

การสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process 

 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต 

สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรม

จริยธรรม 
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มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม     3(3-0-6) 

SWU353 Logical Thinking and Ethics  

 ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคัญของวิธคีิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสงัคม และฝึกพัฒนาตนเองให้

เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสขุทา่มกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม        3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนา

นวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU355 Buddhism  

 ศึกษาภมิูปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา 

การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต        2(2-0-4) 

SWU356 Social Psychology for Living  

 ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การ

วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการด าเนินชีวิต

อย่างมีความสขุ 

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม     2(2-0-4) 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability  

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การ

วิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม    2(1-2-3) 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม

สร้างสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้า

เพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต

และสงัคม 
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มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                            3(1-4-4) 

SWU361 SWU for Communities  

 ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการ

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่

การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                         2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

 ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ

ด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสาน

และพัฒนาตามบริบทสงัคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การ

พัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                            2(1-2-3) 

SWU363 Ethical Careers for Community  

 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้

ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของ

ชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                          2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหาร

จัดการกิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทาง

สร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1) กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

2.1.1) กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I 

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดในเน้ือหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทนก212 ประสบการณ์การท างาน 1(0-9-0) 

AIT212 Work Experience 

 ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบัิติงานในภาคเอกชนกลุ่มธุรกจิค้าปลีกทั่วไป ที่มีลักษณะ

เป็นนิติบุคคล การน าเสนอองค์ความรู้และแนวปฏบัิติที่ได้จากการท างาน 

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

 ศึกษาการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวางแผนการทดลองแบบตัวแปรเด่ียว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเด่ียว การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติ การ

รายงานข้อมูล และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar  

 สมัมนาในประเดน็ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย

และ/หรือนักวิชาการ 

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research  

 ค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพ่ือประเมินข้อมูลเชิงสถิติและการสร้างกราฟ การเข้าถึงสารสนเทศ การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนักวิจัย 
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ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

AIT317 Pre-Cooperative Education 

 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบ

ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การสัมภาษณ์

งาน ความรู้พ้ืนฐานระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การ

น าเสนอ การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2  3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในเน้ือหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

 ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ ฝึกงานที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกจิชุมชน หรืออุตสาหกรรม  

ทนก419 สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

 ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ ฝึกงานที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเกษตรในระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรม โดยปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานที่ฝึกงาน และท าโครงงานวิจัยในส่วนผลิต 

ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะห์และทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือ

ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์ 3(0-6-3) 

PIM461 Polymer Innovation Project    

 ศึกษาค้นคว้าและก าหนดประเดน็ปัญหาวิจัยออกแบบการทดลอง ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์

ข้อมูลสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานและน าเสนอโดย

ปฏบัิติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณิชย์ 3(0-6-3) 

PIM462 Polymer Innovation Project to Commercial  

 ฝึกปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยี สร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ ออกแบบการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ทดสอบการ

จ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
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2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT105 Basic Chemistry for Agricultural Product Innovation  

 ศึกษาสารประกอบ การจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์ พันธะเคมี ของแขง็ ของเหลว 

แกส๊ อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้น

ของสารละลาย สมดุลเคมี การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

ทนก106 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

PIM106 Basic Chemistry Laboratory for Agricultural Product Innovation  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้เคร่ืองแก้ว

อุปกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเคมี การเตรียมสารละลาย การเตรียมสารละลาย

บัฟเฟอร์ และการไทเทรต 

ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ 2(2-0-4) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

 ศึกษาเมตริกซ์ การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน 

สมการเชิงอนุพันธ ์เวกเตอร์ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รูปช่วยค านวณ 

ทนก108 ฟิสกิสส์ าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

 ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ระบบของมิติและหน่วย สมบัติพ้ืนฐานของของสสาร 

คล่ืน เสียง แสง แรงและกฎการเคล่ือนที่ หลักการของกลศาสตร์ของไหลกลศาสตร์

ของแขง็และการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของสสารเบ้ืองต้นการประยุกต์ใช้

ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

ทนก191 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT191 Organic Chemistry  

 โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ การเรียกช่ือ 

การเตรียมและปฏิกิริยาที่ส าคัญของสารอินทรีย์และอนุพันธ์ รวมทั้งพอลิเมอร์ ไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 

ทนก192 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

AIT192 Organic Chemistry Laboratory  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การตกผลึก การแยกสารด้วย

เทคนิคโครมาโตกราฟี การสกัด การกล่ัน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ 

เอมีน เอไมด์ อลัดีไฮด์ คีโตน การวิเคราะห์หมู่ฟังกชั์น 
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นพก111 พอลิเมอร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) 

PIM111 Introduction to Polymer  

 ศึกษาความหมาย ประเภท และที่มาของพอลิเมอร์ หลักการอ่านช่ือพอลิเมอร์ ปฏิกิริยา

พอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอร์ธรรมชาติและสังเคราะห์ โครงสร้างทางเคมีและสมบัติ

พ้ืนฐานของพอลิเมอร์ ภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ชีวภาพ 

การประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฉลาด 

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 

PIM112 Biopolymer  

 ศึกษาพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติและที่สังเคราะห์ข้ึน การสกัดจากวัสดุฐาน

ชีวภาพและการสังเคราะห์ด้วยจุลชีพ สมบัติเบ้ืองต้นทางเคมี กายภาพ และชีวเคมี

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติ การดัดแปรโครงสร้างและสมบัติ การวิเคราะห์

และทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพมาตรฐานพอลิเมอร์ชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ชีวภาพ

ไปประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ เกษตรกรรม อาหาร และยานยนต์ 

นพก113 ปฏบัิติการพอลิเมอร์ชีวภาพ 1(0-2-1) 

PIM113 Biopolymer Laboratory  

 ฝึกปฏบัิติเกี่ยวกบัการสกดัหรือสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ การเตรียมผลิตภัณฑ์จากพอ

ลิเมอร์ชีวภาพ และการทดสอบและวิเคราะห์สมบัติเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์

ชีวภาพและผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ชีวภาพ 

นพก211 สารเคมียางและการออกสตูรยาง 3(3-0-6) 

PIM211 Rubber Additives and Formulation  

 ศึกษายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเบลนด์ ยางคอมพาวนด์ ระบบการวัลคาไนซ์ 

ประเภทของสารวัลคาไนซ์ สารตัวเร่ง สารกระตุ้น สารตัวเติม สารต้านการเสื่อมสภาพ 

สารเติมแต่ง และการเลือกใช้สารเคมียางในการออกสตูรยางให้เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ 

นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

PIM212 Polymer Structure and Properties  

 ศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์อสณัฐานและพอลิเมอร์

กึ่งผลึก การเกิดผลึกและจลนศาสตร์ของการเกิดผลึก พอลิเมอร์สถานะคล้ายแก้ว พอลิ

เมอร์ในสภาวะหลอมละลาย ประยุกต์ใช้สมบัติทางความร้อนต่อกระบวนการขึ้นรูปพอลิ

เมอร์ สมบัติทางไฟฟ้า กล แสง ส ีการซึมผ่านและการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ 

นพก213 ปฏบัิติการสมบัติของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

PIM213 Polymer Properties Laboratory  

 ฝึกทกัษะปฏบัิติการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า กล แสง สี การซึม

ผ่านและการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ 
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นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ 2(2-0-4) 

PIM215 Polymer Chemistry and Characterization  

 ศึกษาการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ ปฏกิริิยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น แบบอนุมูลอสิระ 

แบบไอออนิก แบบเปิดวงแหวน แบบสเตอริโอจ าเพาะ การเกิดพอลิเมอร์ร่วม การใช้

ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

หาน า้หนักโมเลกุล การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี 

นพก216 ปฏบัิติการเคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ 1(0-3-0) 

PIM216 Polymer Chemistry and Characterization Laboratory  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การวิเคราะห์หาน า้หนักโมเลกุล การพิสูจน์

ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 

นพก217 การแปรรูปและนวัตกรรมจากยาง 2(2-0-4) 

PIM217 Rubber Process and Innovation  

 ศึกษาการแปรรูปน ้ายางและยางแห้ง การเตรียมสารเคมีส าหรับการแปรรูปน ้ายาง 

เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง การรีไซเคิลยาง ระบบการตลาด

และอุตสาหกรรมยางพาราต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า มูลค่าทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม

ผลิตภัณฑย์าง 

นพก218 ปฏบัิติการแปรรูปวิเคราะห์ และทดสอบยาง 1(0-3-0) 

PIM218 Rubber Process, Characterization and Testing Laboratory  

 ฝึกปฏบัิติการแปรรูปยางด้วยเคร่ืองผสมแบบเปิดและแบบปิด มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหาเวลาการวัลคาไนซ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 2(2-0-4) 

PIM229 Polymer and Bio-Based Materials Innovation  

 ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และวัสดุ

ฐานชีวภาพ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการจัดการ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีกับ

นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ การประยุกต์กระบวนการที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบของนวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพกับธุรกิจ 

การประยุกต์หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับความย่ังยืนของธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจ

นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 
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นพก241 การคัดเลือกวัสดุ  2(2-0-4) 

PIM241 Materials Selection  

 ศึกษาชนิดของวัสดุและหลักการออกแบบ การวิเคราะห์ชนิดของวัสดุและสมบัติ การ

วิเคราะห์แผนภูมิของการคัดเลือกวัสดุ การคัดเลือกวัสดุโดยค านึงและไม่ค านึงถึงรูปร่าง 

การคัดเลือกวัสดุจากหลายเง่ือนไข การคัดเลือกวัสดุเพ่ือสิ่งแวดล้อม การคัดเลือก

กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และคัดเลือกแหล่งข้อมูลทางด้านสมบัติของวัสดุ การ

อภิปรายและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุหลากชนิด การอภิปรายกรณีศึกษาด้านการ

คัดเลือกวัสดุกบันวัตกรรมพอลิเมอร์ 

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์และการคอมพาวนด์ 3(3-0-6) 

PIM242 Polymer Additives and Compounding  

 ศึกษาความส าคัญและวัตถุประสงค์ในการเติมสารเติมแต่งพอลิเมอร์ ประเภทของ

สารเติมแต่ง กลไกสารเติมแต่งต่อสมบัติพอลิเมอร์ สารเติมแต่งช่วยให้น่ิม สารต้านทาน

ความร้อน สารหล่อล่ืน สารให้ส ีสารเพ่ิมเน้ือ สารยับย้ังการเกดิออกซิเดชัน สารยับย้ังการ

เกดิโอโซน สารเติมแต่งที่ได้จากธรรมชาติ การท ามาสเตอร์แบทช์และการคอมพาวนด์ 

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM321 Polymer Product Design  

 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบและการ

อ่านแบบ สู่ปฏบัิติการออกแบบผลิตภัณฑด้์วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ การออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม การ

ออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงนิเวศเพ่ือความย่ังยืน 

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(3-0-6) 

PIM322 Polymer Production Process Design  

 ศึกษาหลักสมดุลมวลสารและพลังงาน แผนผังกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่าของ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ หน่วยปฏบัิติการสังเคราะห์ และผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 

และการเลือกใช้ กระบวนการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม การออกแบบสตูรการ

ผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ การเลือกกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง (IOT) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การ

ค านวณต้นทุนอย่างง่ายในการผลิต  
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นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

PIM341 Polymer Rheology and Processing  

 ศึกษาวิทยากระแสของพอลิเมอร์และกระบวนการขึ้นรปู การเลือกและวิเคราะห์สมบัตขิองพอลิเมอร์

ก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้ นรูป ประยุกต์หลักการผสมและการย่อยพอลิเมอร์กับกระบวนการขึ้ นรูป 

กระบวนการขึ้นรูปฐานอดัรีด อดัเบ้า อดัส่ง อดัสญุญากาศ การหล่อฟิล์ม การรีดด้วยลูกกลิ้ ง การเป่า

ชิ้นงานกลวงและชิ้ นงานหลายชั้น การขึ้นรูปแบบหมุน การสร้างชิ้นงานต้นแบบและการพิมพ์ 3 มิติ 

การขึ้นรูปเทอร์โมเซต็ การขึ้นรูปโฟม การผลิตแบบเพ่ิมเนื้ อ การเคลือบผิวด้วยพอลิเมอร์ การพิมพ์

บนเนื้ อพอลิเมอร์ กระบวนการฉีดแบบปกติและฉีดแบบผนังบาง การขึ้นรูปด้วยการดึงฟิล์มแบบ

ทศิทางเดียว สองทิศทางและหลายทิศทาง กระบวนการรีไซเคิล การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการ

แก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน 

นพก342 ปฏบัิติการวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

PIM342 Polymer Rheology and Processing Laboratory  

 ฝึกปฏิบัติการขึ้ นรูปพอลิเมอร์ การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป ข้อบกพร่องของช้ินงาน 

การแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนกบักระบวนการผลิต 

นพก343 สมบัติทางกลของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 

PIM343 Mechanical Properties of Polymer Products  

 ศึกษาหน่วยของแรง ความเครียด กฎของฮุกและอัตราส่วนของปัวส์ซอง การวิเคราะห์

แรงกระท าตามแนวแกน แรงบิดแรงดัดและแรงเฉือน การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครียด การวิเคราะห์กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบและวัสดุแบบแผ่นซ้อน  

การวิเคราะห์สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์สมบัติทางกลพลวัต 

นพก344 ปฏบัิติการทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

PIM344 Mechanical Testing of Polymer Laboratory  

 ฝึกทักษะปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์และแปลผลการ

ทดสอบ การประยุกต์ผลการทดสอบกบัการออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

PIM345 Polymer Blends and Composites  

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ เทอร์โมไดนามิกสแ์ละการ

เข้ากันของพอลิเมอร์ผสม การเตรียม การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพ

ของพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ พอลิเมอร์เชิงประกอบขั้นสูง พอลิเมอร์เชิงประกอบ

ระดับนาโน การดัดแปรสมบัติ และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิง

ประกอบ 
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2.1.3) กลุ่มวิชานวตักรรมและการจดัการ 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation  

 ศึกษาความส าคัญและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม ฝึกการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ

ความคิดเชิงออกแบบต่อการสร้างนวัตกรรม และน าเสนอความคิดที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Prototype and Validation  

 ศึกษาการบูรณาการความคิดสู่การออกแบบไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทวนสอบ

กับผู้บริโภคเป้าหมาย การปรับปรุง และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกบับริบททางสังคม 

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM131 Marketing Communication for Polymer Innovation Business  

 ศึกษาหลักการตลาดการสร้างแบรนด์ การประยุกต์ใช้การสื่ อสารส าหรับองค์กร  

การสื่อสารภายนอก ฝึกประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือการผลิตสื่อ อินโฟกราฟิก แอนิ

เมช่ัน การพัฒนาสื่อเพ่ือการออกแบบสนิค้าและบริการส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 

นพก214 ความคิดเชิงวิพากษ์และการสงัเคราะห์นวัตกรรม 2(0-4-2) 

PIM214 Critical Thinking and Innovation Synthesis  

 ศึกษาทฤษฎีความรู้ การใช้เหตุผลและอารมณ์ความรู้สึก ฝึกประยุกต์หลักเชิงตรรกศาสตร์

สู่ความคิดเชิงวิพากษ์ การเขียนเชิงวิพากษ์ การโต้แย้งอุปนัยและนิรนัยสู่การวิเคราะห์

ปัญหา การสังเคราะห์นวัตกรรมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจารณ์และ

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์

นพก221 ทรัพยส์นิทางปัญญาและการจดสทิธบัิตร 2(0-4-2) 

PIM221 Intellectual Property and Patent Strategy  

 ศึกษาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจดสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า การย่ืนจดขอ

ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประยุกต์ใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และการ

ถ่ายโอนนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาทางกฎหมาย

ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 
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นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM251 Economics and Finance for Polymer Innovation Business  

Investment 

 

 ศึกษาองค์กรธุรกิจ การประเมินอุปสงค์และอุปทานส าหรับสินค้าและบริการใน

อุตสาหกรรมนวัตกรรมพอลิเมอร์ ฝึกประยุกต์ใช้ทฤษฎีความยืดหยุ่น การหาและประเมิน

ค่าความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การแทรกแซงของรัฐ ตราสารทุน ตราสารหน้ี ฝึก

วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสทุธ ิอตัราผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน ต้นไม้การตัดสนิใจส าหรับ

การประเมินและการเลือก 

นพก252 หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM252 Principles of Marketing and Consumer Behaviour for Polymer  

Innovation Business 

 

 ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดและหลักการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การก าหนดราคา การจัด

จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านการตลาด 

จรรยาบรรณด้านการตลาด ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ มูลเหตุจูงใจ

การซ้ือทั้งทางตรงและทางอ้อม อทิธพิลของสงัคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการซ้ือ 

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 2(2-0-4) 

PIM346 Polymer Products Quality Assurance  

 ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติในการประมวลผลและ

แก้ปัญหา การชักตัวอย่าง การควบคุมกระบวนการ ความน่าเช่ือถือ การก าหนดคุณภาพ 

การพิจารณาปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการควบคุมคุณภาพของทั้งระบบ (TQC) 

การจัดการคุณภาพของทั้งระบบ (TQM) และมาตรฐาน ISO 

นพก347 ปฏบัิติการประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 1(0-1-2) 

PIM347 Polymer Products Quality Assurance Laboratory 

 ฝึกการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์พอลิ

เมอร์ 

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ 2(0-4-2) 

PIM361 Innovation Development and Management  

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม องค์ประกอบ วงจร และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

นวัตกรรมเชิงคุณค่า และกลยุทธ์ทะเลสีคราม ฝึกประยุกต์การเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี การสร้างรูปแผนธุรกิจตามความต้องการของผู้บริโภค การกระจายและการ

จัดการนวัตกรรม 
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2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้  

2.2.1) กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมพอลิเมอร ์

นพก421 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6) 

PIM421 Plant Design and Planning  

 ศึกษาหลักการออกแบบและวางผังโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การเลือกสถานที่

และการประเมินพ้ืนที่โรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบวางแผนผัง

โรงงาน เคร่ืองจักรอุปกรณ์ การไหลของวัสดุและการขนถ่าย ปัญหาในการวางผังโรงงาน 

ความสมัพันธ์ของผังโรงงานและผลิตภัณฑ์ชนิดของผังโรงงานและส่วนประกอบที่ส าคัญ

การบริหารโครงการวางผังโรงงาน ปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวก ความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การสร้างแบบจ าลองโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นพก431 การตลาดดิจิทลั 3(2-2-5) 

PIM431 Digital Marketing  

 ศึกษาแนวคิด การวางแผน และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั กลยุทธท์างการตลาดและ

การสร้างตราสินค้าโดยใช้สื่อออนไลน์ การประยุกต์หลักการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและฝึก

ปฏบัิติการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทลั 

นพก432 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกจิการดิจิทลั 3(2-2-5) 

PIM432 E-Commerce and Digital Business  

 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปล่ียนแปลงองค์กร ตลาด อุตสาหกรรม

และเศรษฐกจิโลก ฝึกทกัษะการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัการด าเนินธุรกจิ เศรษฐกิจ

ดิจิทลั การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ การจัดการกิจการดิจิทลั การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เวบ็เบราส์เซอร์ เคร่ืองมือค้นหาพอร์ทัลและผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต เอชทีเอ็มแอลและเคร่ืองมือพัฒนาเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ หลักการ

ออกแบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ ไฮเปอร์มาร์เกต็ การประมูล เอเยนต์

อัจฉริยะ ความเช่ือถือ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยรวมถึงผลกระทบที่มีต่อ

สงัคมและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 

PIM451 Production Planning and Control in Polymer Industry  

 ศึกษาหลักการจัดการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์และระบบการผลิต การประยุกต์หลักการ

พยากรณ์กับการผลิต ฝึกปฏิบัติการประเมินและการควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผน

ความต้องการของวัสดุ การประยุกต์ใช้งานระบบการผลิตแบบทนัเวลา ระบบการผลิต

แบบโตโยต้าและระบบการผลิตแบบลีน การวางแผนและประเมินก าลังการผลิต การ

จัดล าดับการผลิต การประเมินต้นทุนทางอุตสาหกรรมวัสดุและจุดคุ้มทุน การผลิตแบบ

ดิจิทลั 



 

58 

นพก452 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการธุรกจินวัตกรรม 3(2-2-5) 

PIM452 Project Administration for Innovation Business Management  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ ฝึกการประเมินวงจรโครงการ 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการ

บริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการบริหารโครงการ 

โปรแกรมช่วยในการบริหารโครงการ การประเมินโครงการภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

นพก463 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกจิการใหม่  3(2-3-4) 

PIM463 Entrepreneurship and New Business Creation  

 ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการพอลิเมอร์ ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ 

ประเภทของธุรกิจ การพัฒนาและประเมินโอกาสของการประกอบการ บทบาทและ

ความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุนในการสร้างธุรกจิใหม่ ฝึกพัฒนาแผนส าหรับธุรกจิใหม่ 

กระบวนการการสร้างธุรกจิใหม่ การออกแบบโมเดลทางธุรกจิ 

นพก464 การบริหารจัดการธุรกจิพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 

PIM464 Polymer Business Management  

 ศึกษาภาพรวมของธุรกิจพอลิเมอร์ หลักการบริหารธุรกิจ การตลาดส าหรับธุรกิจพอลิ

เมอร์ ฝึกการวางแผนการเงิน การค านวณทุนการผลิต การตั้งราคาขาย วิเคราะห์

จุดคุ้มทุน การจัดการทรัพยากร การสร้างผังองค์กร การวางแผนการผลิต จริยธรรมของ

การเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายแรงงานและกฎหมายธุรกจิ 

นพก465 ความปลอดภัยในโรงงานพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 

PIM465 Polymer Plant Safety  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์หลักการทางความปลอดภัยเพ่ือป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกล ไฟฟ้า 

อัคคีภัย ความร้อนและการท างานที่อุณหภูมิสูง สารเคมีและสารเป็นพิษ และอุปกรณ์

ป้องกันในโรงงานผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย ฝึกประเมิน

ความปลอดภัยในการท างาน หลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม การสร้างความปลอดภัยใน

สถานที่ท  างาน 

 

2.2.2) กลุ่มวิชาผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

นพก411 พอลิเมอร์ส าหรับผลิตภัณฑส์ขุภาพและเคร่ืองส าอาง 3(2-2-5) 

PIM411 Polymer for Health Care Products and Cosmetics  

 ศึกษาชนิด สมบัติและหน้าที่ของวัสดุพอลิเมอร์ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ส่วนตัวและ

เคร่ืองส าอาง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ระบบ

น าส่งสารส าคัญ ฝึกปฏบัิติการทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ส าหรับเคร่ืองส าอาง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

ประเภทและบรรจุภัณฑเ์คร่ืองส าอาง แนวโน้มและวิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้อง 
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นพก412 นวัตกรรมพอลิเมอร์ส าหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

PIM412 Polymer Innovation for Medical Applications  

 ศึกษาชนิดและการใช้งานของวัสดุพอลิเมอร์ในทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมเน้ือเย่ือ เทคโนโลยีนาโน การ

น าส่งยาและสารส าคัญ ตัวรับรู้ กระบวนการผลิตและขึ้นรูปวัสดุ การทดสอบสมบัติทาง

เคมีและกายภาพ การวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานทาง

การแพทย์ แนวโน้มและทศิทางของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ มาตรฐานการควบคุม

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์และการประเมินประสทิธภิาพทางคลินิก 

นพก419 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ 3(2-3-4) 

PIM419 Textile Technology and Innovation  

 ศึกษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ความส าคัญและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชนิด สมบัติ เทคโนโลยีการ

ผลิตและการแปรรูปสิ่งทอ เส้นใย เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าไม่ทอ กระบวนการทางเคมี

สิ่งทอและสารช่วยในกระบวนการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงวิศวกรรม การ

ประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ และฝึก

ทกัษะปฏบัิติการ 

นพก422 การออกแบบหัวรีดและแม่พิมพ์ 3(2-2-5) 

PIM422 Die and Mold Design  

 ศึกษาหลักการออกแบบแม่พิมพ์แบบหัวรีดของแม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์เป่า ฝึกการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแม่พิมพ์ การค านวณส าหรับการออกแบบแม่พิมพ์  

การคัดเลือกวัสดุและวิธกีารผลิตแม่พิมพ์ การเกบ็และบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 

นพก423 พอลิเมอร์ในการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

PIM423 Polymer in Engineering Applications  

 ศึกษาการดัดแปรพอลิเมอร์เพ่ืองานทางวิศวกรรม การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุพอ

ลิเมอร์ในงานวิศวกรรมยานยนต์ อากาศยานและอวกาศยาน พอลิเมอร์ในงานโครงสร้าง 

วัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมธรณีเทคนิค การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในงานอิเลก็ทรอนิกส์

และพอลิเมอร์น าไฟฟ้า พอลิเมอร์ในการกีฬาและการออกก าลังกาย พอลิเมอร์ใน

การเกษตร 

นพก441 บรรจุภัณฑเ์ชิงนวัตกรรม                                                        3(3-0-6) 

PIM441 Innovation-Based Packaging  

 ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต ประเภทของบรรจุภัณฑแ์ละ

การใช้งาน กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยค านึงถึงปัจจัยด้านการออกแบบ การ

ประยุกต์หลักการตลาด กฎหมายและสิ่งแวดล้อมกับการบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์และ

การถ่ายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์นวัตกรรมจากบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑฉ์ลาด 
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นพก442 สารเคลือบผิวและกาว 3(2-2-5) 

PIM442 Surface Coatings and Adhesives  

 ศึกษาความหมาย หน้าที่ ประเภท สมบัติและองค์ประกอบของสารเคลือบผิวและกาว 

แรงและพลังงานระหว่างพ้ืนผิวและสารเคลือบผิวหรือกาว สมบัติเชิงเคมี/กายภาพของ

กาวและการยึดเกาะ การเตรียมพ้ืนผิวและการทดสอบสมบัติการยึดเกาะ นวัตกรรมสาร

เคลือบผิวและกาว ฝึกปฏบัิติการประยุกต์ใช้งาน  

นพก443 เทคโนโลยีสแีละการสื่อสาร 3(2-2-5) 

PIM443 Color Technology and Communication  

 ศึกษาวิทยาศาสตร์สีและการมองเห็น การวัดสี และการสื่อสารระบบสีสากล CIE 

tristimulus value, CIELAB, Munsell, Pantone, และ CMYK เค ร่ือง วัดสีและการ

ประยุกต์วิทยาศาสตร์สีเพ่ือการควบคุมคุณภาพ และการท านายสูตรสีในอุตสาหกรรม

สิ่งทอ พลาสติก สทีาบ้าน สารเคลือบผิว อาหาร เคร่ืองส าอาง ฝึกปฏบัิติใช้เคร่ืองวัดส ี

 

2.2.3) กลุ่มวิชาสิ่งแวดลอ้ม 

นพก413 ทรัพยากรทางจุลชีววิทยาและการใช้ประโยชน์ 3(3-0-6) 

PIM413 Microbiological Resources and Applications  

 ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากเช้ือจุลินทรีย์ที่พบในแหล่งทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศ การประยุกต์ใช้หลักการทางจุลชีววิทยาเพ่ือการเล้ียงและการเกบ็

รักษาจุลินทรีย์ การคัดแยกสายพันธุ์ที่ผลิตสารส าคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การ

สกัดสารส าคัญ เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์เพ่ือผลิตเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ การ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง พอลิเมอร์ทางการแพทย์ เคร่ืองดื่ม

และอาหาร การเกษตร 

นพก414 เช้ือเพลิงชีวภาพ  3(3-0-6) 

PIM414 Biofuels  

 ศึกษาเทคโนโลยีของเช้ือเพลิงชีวภาพ ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรและการ

เลือกใช้ในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตและมลภาวะ แนวโน้มใน

การเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิต พลังงานทางเลือก การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการ

เกษตรและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพลังงานทางเลือกอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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นพก415 เคมีภัณฑฐ์านชีวภาพ 3(3-0-6) 

PIM415 Bio-Based Chemicals  

 ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มูลค่าของเคมีภัณฑ์ชีวภาพจากผลผลิตทาง

การเกษตร การคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพ การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีกับโอลิโอเคมีคัล ปฏกิิริยาดีพอลิเมอไรเซชัน กระบวนการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

กายภาพ และเคมี 

นพก424 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสยี 3(3-0-6) 

PIM424 Pollution Control and Waste Management  

 ศึกษากฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปลดปล่อยอนุภาคที่แหล่งก าเนิด การ

ควบคุมและป้องกันมลภาวะจากของเสียอุตสาหกรรมทั้งทางเสียง อากาศ น ้าและ

ของแขง็ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างแนวทางจัดการของเสีย 

การลดปริมาณของเสียและการน ากลับไปใช้ใหม่ ขยะพลาสติกกระบวนการแยกการรี

ไซเคิลขยะพลาสติก สารเคมีและพลังงานจากขยะพลาสติก 

นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 

PIM425 Sustainable Production and Consumption  

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศโลก การวิเคราะห์ความชอบและทัศนคติของ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การลงทุนและการบริโภคอย่างมีจริยธรรม การ

วิเคราะห์สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการผลิตสะอาด นิเวศวิทยา

อุตสาหกรรมการจัดการและการประเมินความย่ังยืนของวัฏจักรชีวิตวอเตอร์ฟุตพร้ินท์

และคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภัณฑ ์การออกแบบ การด าเนินชีวิตและการวางนโยบาย

เพ่ือความย่ังยืน การผลิตผลิตภัณฑแ์ละการบริการอย่างย่ังยืน การวิเคราะห์การไหลของ

มวลสารเชิงนิเวศ ดัชนีวัดความย่ังยืน 

 

2.2.4) กลุ่มวิชาเสริมสรา้งทกัษะวิชาชีพ 

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Independent Study  

 ศึกษาประเดน็ในขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ และเพ่ิมพูนประสบการณ์

จากการเรียนรู้ภาษาในต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สรุปและ

น าเสนอผลการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน หรือการ

น าเสนอปากเปล่า ทั้งน้ีประเด็นที่ศึกษาข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา 
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ทนก481 ประสบการณ์นวัตกรรม 2(0-2-4) 

AIT481 Innovation Experience  

 กิจกรรมที่เสริมทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม การเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการ

เรียนรู้  ทั้งน้ีกจิกรรมได้รับความเหน็ชอบของสาขาวิชา ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษา

ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

  3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา)ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 ผศ.ดร.วาสนิ ี

จันทร์นวล 

วท.บ. (เคม)ี, 2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 6499 00207  xx x 

วท.ม. (เคม)ี, 2544 

ปร.ด. (เคม)ี, 2549 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 ผศ.ดร.พัชรกมน  

หนูเอยีด 

วท.บ.(เคม)ี, 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 9203 00004 xx x 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอ

ลิเมอร์), 2550 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Dr.-Ing.(Materials 

Science and Engi-

neering), 2557 

Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen Nürnberg, Germany 

3 อ.ดร.วิไลพร   

ไกรสวุรรณ 

วท.บ. (เคมี

อตุสาหกรรม), 2548 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 3 8013 00424 xx x 

วท.ม. (ปิโตรเคมแีละ

วิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์), 2551 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

วท.ด. (ปิโตรเคม)ี, 

2557 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

4 นายนันทวัฒน์  

พร้อมภูมิ 

วศ.บ. (วิศวกรรม

พลาสติก), 2555 

บธ.ม. (การจัดการ

ธุรกจิ) 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

1 1014 01681 xx x 

ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สถาบันพลาสติก 

5 นายครรชิต  

คนซื่อ 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์

การอาหาร), 2542 

บธ.ม. (บริหารธรุกจิ), 

2551 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 2502 00005 xx x 

Plastic & Powder Pro-

duction division man-

ager 

หมายเหตุประวัติและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ดังเอกสารในภาคผนวก จ  
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  3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา)ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.วาสนิ ี

จันทร์นวล 

วท.บ. (เคม)ี, 2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 6499 00207  xx x 

วท.ม. (เคม)ี, 2544 

ปร.ด. (เคม)ี, 2549 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 ผศ.ดร.พัชรกมน  

หนูเอยีด 

วท.บ.(เคม)ี, 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 9203 00004 xx x 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอ

ลิเมอร์), 2550 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Dr.-Ing.(Materials 

Science and Engi-

neering), 2557 

Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen Nürnberg, Germany 

3 อ.ดร.วิไลพร   

ไกรสวุรรณ 

วท.บ. (เคมี

อตุสาหกรรม), 2548 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 3 8013 00424 xx x 

วท.ม. (ปิโตรเคมแีละ

วิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์), 2551 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

วท.ด. (ปิโตรเคม)ี, 

2557 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

4 นายนันทวัฒน์  

พร้อมภูมิ 

วศ.บ. (วิศวกรรม

พลาสติก), 2555 

บธ.ม. (การจัดการ

ธุรกจิ) 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

1 1014 01681 xx x 

ผู้จัดการศูนย์ออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

พลาสติก สถาบัน

พลาสติก 

5 นายครรชิต  

คนซื่อ 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์

การอาหาร), 2542 

บธ.ม. (บริหารธรุกจิ), 

2551 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 2502 00005 xx x 

Plastic & Powder 

Production division 

manager 

6 อ.สจุินดา  

จิตตใ์จฉ ่า 

วศ.บ. (เคมสีิ่งทอ), 

2532 

 

 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์

พอลิเมอร์ประยุกตแ์ละ

เทคโนโลยีสิ่งทอ), 

2543 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบนัคอื

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

3 1016 01042 xx x  
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา)ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

7 รศ.ดร.นวดล  

เพช็รวฒันา 

วศ.บ. (วิศวกรรม

เคม)ี, 2548 

ศษ.บ. (มธัยมศึกษา-

คณติศาสตร)์, 2548 

วศ.ม. (วิศวกรรม

เคม)ี, 2550 

วท.ม. (การจัดการ

นวัตกรรมเพ่ือธรุกจิ

และอตุสาหกรรม), 

2562 

วศ.ด. (วิศวกรรม

เคม)ี, 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3 1401 00252 xx x 

8 อ.ดร.เฉลา   

เทพเฉลิม 

วท.บ. (เทคโนโลยี

ยาง), 2551 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิ

เมอร์), 2557 

PhD (Biotechnology-

Microbiology), 2557 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

Montpellier SupAgro, France 

1 9499 00033 xx x 

 

4.องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

หลักสตูรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์การท างาน การฝึกงานและสหกจิศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้  

  ทนก212 ประสบการณก์ารท างานเป็นการศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

ภาคเอกชนกลุ่มธุรกจิค้าปลีกทั่วไปที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลเพ่ือเปิดมุมมองการท างาน และมุ่งเน้นให้นิสิต

ได้ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ การท างานร่วมกบัผู้อื่น การปรับตัว ฝึกการสื่อสารหรือใช้สื่อในการสื่อสาร

การน าเสนอองค์ความรู้และแนวปฏบัิติที่ได้จากการท างาน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 125 ช่ัวโมง 

  ทนก317 เตรียมสหกิจศึกษา เป็นการศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

กระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การ

สัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การ

น าเสนอ การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

  ทนก418 ฝึกงาน เป็นการฝึกงานภาคฤดูร้อนในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือให้นิสิตได้

มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สภาพการท างานจริง อนัเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ท างานให้แก่นิสติ โดยให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกจิ หรือโรงงานแปรรูปตาม

สาขาอาชีพ ในหน้าที่ของส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ
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บริหารและการจัดการเทคโนโลยี หรือฝึกในหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิจัย หน่วยงานวิเคราะห์และ

ทดสอบ หน่วยงานออกมาตรฐาน/กฎหมาย โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการท าโครงงานแก้ไข

ปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและผู้รับผิดชอบการฝึกงานจาก

ตัวแทนของหน่วยงานน้ันๆ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง และมีการประเมินผลโดยผู้รับผิดชอบ

การฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

  ทนก419 สหกิจศึกษา เป็นแนวการจัดการศึกษาโดยมีเป้าประสงค์ในการเสริมคุณภาพ

บัณฑิต ผ่านประสบการณ์ท างานในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตาม

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน โดยนิสิตจะต้อง

ปฏิบัติงานเตม็เวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราวในภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกิจ หรือโรงงานแปรรูปตาม

สาขาอาชีพที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ร่วมด้วยการท าโครงงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาใน

หน่วยงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศสหกจิศึกษาและผู้รับผิดชอบจากตัวแทนของหน่วยงานไม่น้อย

กว่า 16 สัปดาห์ ในแผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) มีการประเมินผลโดยผู้รับผิดชอบสหกิจ

ศึกษาจากตัวแทนของหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  ผลการเรียนรู้จากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาคือการเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 

(1) มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

(2) มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน

การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ 

  (5) สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ใช้ทกัษะและความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพ่ือการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

  (6) สามารถประเมิน วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน  

  (7) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ และปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ  

  (8) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

  (9) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเดน็ปัญหา 

  (10) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ตลอดจนใช้ในการพัฒนาตนเอง 

  (11) สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์/ วัสดุฐานชีวภาพได้ และสามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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 4.2 ช่วงเวลา 

  (1) ทนก212 ประสบการณ์การท างาน: ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

  (2) ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา: ปีการศึกษาที่ 3 ภาคปลาย 

  (3) ทนก418 ฝึกงาน: ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

  (4) ทนก419 สหกจิศึกษา: ปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  (1) ทนก212 ประสบการณ์การท างาน 

 ฝึกงานภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 125 ช่ัวโมง  

 ลงทะเบียนรายวิชา ทนก212 ประสบการณ์การท างาน ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคต้น 

เพ่ือบันทกึผลการเรียน 

  (2) ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 

 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1 หน่วยกิต ในปีการศึกษาที่ 3 

ภาคปลาย  

  (3) ทนก418 ฝึกงาน 

 ฝึกงานภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง  

 ลงทะเบียนรายวิชา ทนก418 ฝึกงาน ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคต้น เพ่ือบันทกึผลการ

เรียน 

  (4) ทนก419 สหกจิศึกษา  

 ปฏบัิติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย  

 ลงทะเบียนรายวิชา ทนก419 สหกจิศึกษา ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย เพ่ือบันทกึ

ผลการเรียน 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรจัดให้มีการท าโครงงานหรือท าวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการใน

รายวิชาต่อไปนี้  

  แผนการศึกษาที ่1 (แผนปกติ) 

  ทนก316 โครงการวิจัยเบื้ องตน้ จัดการบรรยายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการท า

วิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การก าหนดปัญหาวิจัย การ

ออกแบบการทดลอง การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอ

โครงการวิจัย และรายงานข้อเสนอโครงการวิจัย 

  นพก461 โครงงานนวตักรรมพอลิเมอร ์เป็นการด าเนินงานวิจัยในหัวข้อที่นิสติมีความสนใจ 

ก าหนดปัญหาวิจัย ออกแบบการทดลอง ด าเนินการวิจัย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย และการ
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วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมพอลิเมอร์ การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย น ามาเรียบเรียงเป็น

เอกสารรายงาน 

  นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณิชย์ เป็นการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ  

การออกแบบการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกดิจากงานวิจัยและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ทดสอบ

การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ อนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

  แผนการศึกษาที ่2 (แผนสหกิจศึกษา) 

  ทนก419 สหกิจศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์จากการท าโครงงาน (project-based 

learning) ด้วยการปฏิบัติงานเตม็เวลาของนิสิตเสมือนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ เพ่ือให้

นิสิตได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่ตรงกับวิชาชีพได้อย่างเตม็ที่ ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาภายใต้

สถานการณ์จริงด้วยการท าโครงงานในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน 

 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

(1) มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

(2) มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน

การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ 

  (5) สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ใช้ทกัษะและความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพ่ือการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

  (6) สามารถประเมิน วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน  

  (7) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ และปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ  

  (8) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

  (9) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเดน็ปัญหา 

  (10) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ตลอดจนใช้ในการพัฒนาตนเอง 

  (11) สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์/ วัสดุฐานชีวภาพได้ และสามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  (12) ใช้กระบวนการทางธุรกจิเพ่ือสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ ส าหรับนวัตกรรมพอลิเมอร์ได้ 

 5.3 ช่วงเวลา  

  แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ)  

   ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น : ปีการศึกษาที่ 3 ภาคปลาย  

   นพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์ และ นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่

พาณิชย ์: ปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 
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  แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา)  

   ทนก419 สหกจิศึกษา : ปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   

  แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ประกอบด้วยรายวิชาทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น  

1(0-2-1) หน่วยกิต และนพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์ 3(0-6-3) และนพก462 โครงงาน

นวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณิชย์ 3(0-6-3)   

  แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ประกอบด้วยรายวิชาทนก317 เตรียมสหกิจศึกษา

1(0-2-1) หน่วยกิต และทนก419 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) หน่วยกิต โดยมีการท าโครงงานวิจัยเป็น

ส่วนหน่ึงของการปฏบัิติสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ 

  

 5.5 การเตรียมการ  

  ทนก316 โครงการวิจัยเบื้ องตน้ 1(0-2-1) หน่วยกิต จัดให้มีการบรรยายโดยคณาจารย์

และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

การก าหนดปัญหาเพ่ือท าวิจัย การออกแบบการทดลอง การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  

มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอโครงการวิจัย และรายงานข้อเสนอโครงการวิจัย  

  นพก461 โครงงานนวตักรรมพอลิเมอร์ 3(0-6-3) หน่วยกิต จัดให้มีคณาจารย์ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตมีโอกาสเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงมีความ

เช่ียวชาญในเร่ืองที่ตนสนใจ อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษา และติดตามการท างานของนิสิต 

จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมี และการ

ท างานนอกเวลา มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และใน

ห้องปฏบัิติการของคณะฯ 

  นพก462 โครงงานนวตักรรมพอลิเมอรสู่์พาณิชย  ์3(0-6-3) หน่วยกิต จัดให้มีคณาจารย์

ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน ในการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ การออกแบบ 

การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกดิจากงานวิจัยและน าผลิตภัณฑไ์ปสู่เชิงพาณิชย์ อาจารย์จัดตารางเวลา

เพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสติ 

  ทนก419 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) หน่วยกิต จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทนก

317 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) หน่วยกิต เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

และเตรียมความพร้อมในการปฏบัิติงานในสถานประกอบการ จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดคณาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสห

กิจศึกษา และ/หรืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า และแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับสถาน

ประกอบการ และนิสิตเพ่ือพัฒนาโครงงานสหกิจตามแผน โดยอาจารย์จัดตารางเวลาให้ค าปรึกษา และ

ติดตามการด าเนินงานของนิสติตลอดระยะเวลาปฏบัิติสหกจิศึกษา 
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     5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ทนก316 โครงการวิจยัเบื้ องตน้ 1(0-2-1) หน่วยกิต มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอ

โครงการวิจัย และรายงานข้อเสนอโครงการวิจัย  

  นพก461 โครงงานนวตักรรมพอลิเมอร ์3(0-6-3)หน่วยกติ ประเมินผลดังน้ี 

  (1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา 

  (2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและ

การรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

  (3) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์อย่างน้อย 3 คน 

  (4) ประเมินผลการท างานของนิสติในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกดิข้ึนใน

แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

  นพก462 โครงงานนวตักรรมพอลิเมอรสู่์พาณิชย ์3(0-6-3) หน่วยกติ ประเมินผลดังน้ี 

  (1) ประเมินจากการสร้างแบบจ าลองธุรกิจและการน าเสนอแผนธุรกิจ โดยคณาจารย์และ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

  (2) ประเมินการออกแบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย โดยคณาจารย์

และอาจารย์ที่ปรึกษา 

  (3) ประเมินผลการน าผลิตภัณฑไ์ปสู่เชิงพาณิชย์การทดสอบตลาด 

  (4) ประเมินผลการท างานของนิสติในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกดิข้ึนใน

แต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ทนก419 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) หน่วยกิต ประเมินผลการปฏบัิติงานเตม็เวลาของนิสิต

เสมือนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงาน/

โครงงาน/โครงการโดย อาจารย์นิเทศและผู้แทนของสถานประกอบการ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

/สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธ ์และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้

1. มีทกัษะการสื่อสารและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

พัฒนาตนเองได้ 

- มอบหมายการท างานแบบกลุ่ม เพ่ือให้นิสติฝึกทกัษะการสื่อสาร

ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

- มอบหมายงานที่ฝึกทกัษะการน าเสนอเป็นภาษาเขียน และการ

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่า และใช้สื่อประกอบการน าเสนอ

อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. มีจิตอาสา จิตส านึก

สาธารณะรับใช้สงัคม 

- มีการสอดแทรกเน้ือหาในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในเน้ือหาวิชาเรียน 

- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องในสังคม 

- การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

- จัดกจิกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลาเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ 

3. สมรรถนะของหลักสตูร  

3.1สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน

พอลิเมอร์/วัสดุฐานชีวภาพได้ 

3.2 ใช้กระบวนการทางธุรกจิ

เพ่ือสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์

ส าหรับนวัตกรรมทางพอลิ

เมอร์ได้ 

- จัดการเรียนการสอนและฝึกปฏบัิติในห้องเรียนและห้องปฏบัิติการ

การสาธติ เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้  การเรียนรู้จากกรณีปัญหา 

- ฝึกปฏบัิติด้านการบริหารจัดการในสถานประกอบการ   

- ค้นคว้า ระดมความคิดเหน็ วิเคราะห์ หรือจัดท าโครงงาน  

เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ 

- ส่งเสริมนิสติเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมทางด้านพอลิ

เมอร์ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละ

เพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.4 มีจิตส านึกและ

ตระหนักในการปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริม

ให้เกิดความซ่ือสัตย์ มีวินัย และ

ตรงต่อเวลา 

- ช้ีแจงกฎระเบียบ และแนว

ปฏบัิติในช้ันเรียนให้ชัดเจนในทุก

รายวิชา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร 

จิตสาธารณะ และการปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณเพ่ือให้นิสติมีค่านิยม

พ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- สอดแทรกแนวคิดด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ตระหนัก

ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มี

ต่อการด ารงชีวิต  

- สงัเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ 

การมีวินัย การปฏบัิติตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ข้อตกลงในช้ันเรียน 

- ประเมินจากรายงาน/โครงงานที่

แสดงถึงการมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน และกจิกรรม 

- สงัเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

  

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษา

ทั่วไป 

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็น

พ้ืนฐานการศึกษาด้าน

เทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ได้ 

- จัดการเรียนการสอนที่

ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการและเน้นให้ผู้เรียนลงมือ

ปฏบัิติ (active learning)  

- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การ

สบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก

ปฏบัิติในทุกรายวิชา 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล

การเรียนรู้จากการสอบภาคทฤษฎี/

ภาคปฏบัิติ และผลงานระหว่างภาค 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ในการอภิปรายและการสะท้อนคิด

กจิกรรมในช้ันเรียน 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้

เกดิประโยชน์  

3.2 สามารถใช้ทกัษะและ

ความรู้ความเข้าใจใน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

3.3 สามารถประเมินวิพากษ์

สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

- จัดการเรียนการสอนที่

ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง 

- จัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะบูรณาการและเน้นให้

ผู้เรียนลงมือปฏบัิติ (active 

learning)  

- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/

การสบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

และฝึกปฏบัิติในทุกรายวิชา 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากการ

สอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏบัิติ 

และผลงานระหว่างภาค 

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น

ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ 

- มอบหมายงานบุคคลและ/

หรืองานกลุ่ม 

- การอภิปราย 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากการ

สอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏบัิติ 

และผลงานระหว่างภาค 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

-การประเมินจากการสะท้อน

การท างานร่วมกนั 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ 

หรือประเดน็ปัญหา 

5.2 สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน

การสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล 

และเลือกใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

-ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารและการ

ถ่ายทอด 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการ

สบืค้นข้อมูลจากแหล่งที่เช่ือถือ 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศที่เหมาะสม

ประกอบการน าเสนองาน 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากการ

สอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏบัิติ และ

ผลงานระหว่างภาค 

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

 

6. ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร (ถา้มี) 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

6.1 สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน

พอลิเมอร์/วัสดุฐานชีวภาพได้ 

6.2 ใช้กระบวนการทางธุรกจิ

เพ่ือสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์

ส าหรับนวัตกรรมทางพอลิเมอร์

ได้ 

6.3 สื่อสารและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอน และฝึก

ปฏบัิติในห้องเรียนและ

ห้องปฏบัิติการ การสาธติ 

เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้  การ

เรียนรู้จากกรณีปัญหา 

- ฝึกปฏบัิติด้านการบริหาร

จัดการในสถานประกอบการ   

- ค้นคว้า ระดมความคิดเหน็ 

วิเคราะห์ หรือจัดท าโครงงาน 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม

ทางพอลิเมอร์และการจัดการ

เทคโนโลยี 

- ส่งเสริมนิสติเข้าร่วมการ

แข่งขันการสร้างนวัตกรรมและ

การเขียนแผนธุรกจิ 

- การสอบภาคทฤษฎีและปฏบัิติ  

- การประเมินทกัษะการปฏบัิติ

ในห้องปฏบัิติการ 

- การประเมินผลการฝึกงาน 

โดยอาจารย์ผู้ดูแลและสถาน

ประกอบการ 

- การประเมินผลโครงงานด้าน

ความเป็นนวัตกรรม โดยอาจารย์

ผู้สอนและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์  มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

1.4 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการ และทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางพอลิ

เมอร์ได้ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์  

3.2 สามารถใช้ทกัษะและความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพ่ือการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี

เหตุผล 

3.3 สามารถประเมินวิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น

ฐาน 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ 

หรือประเดน็ปัญหา 

5.2 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสตูร  

6.1 สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์/วัสดุฐานชีวภาพได้ 

6.2 ใช้กระบวนการทางธุรกจิเพ่ือสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ส าหรับ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์ได้ 

6.3 สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเองได้

อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพือ่การสื่อสาร 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                   

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                   

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                   

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                   

1.2 กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131 ลีลาศ                   

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                   

มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                   

มศว134 โยคะ                   

มศว135 ว่ายน า้                   

มศว136 แบดมินตัน                   

มศว137 เทนนิส                   

มศว138 กอล์ฟ                  

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                   

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                   

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                   

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                   

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี                   

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                   

มศว246 วิถีชีวติเพ่ือสขุภาพ                   

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                   

มศว248 พลังงานทางเลือก                   

มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                   

มศว342 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์                   

มศว343ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ                   

มศว344ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ                   

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                   

มศว161 มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู้                    

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                   

มศว253 สนุทรียสนทนา                   

มศว254 ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                   

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต                   

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                   

มศว258 ศลิปะการพูดและการน าเสนอ                   

มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์                   

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                   

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                   

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                   

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภวิัตน ์                   

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                   

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                   

มศว268 การศกึษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                   

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                   

มศว353 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม                   

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                   

มศว355 พุทธธรรม                   

มศว356 จติวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                   

มศว357 สขุภาพจติและการปรับตัวในสงัคม                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                   

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                   

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                   

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                   

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                   

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

2.1.1 กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1                   

ทนก212 ประสบการณ์การท างาน                   

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
                  

ทนก315 สมัมนา                   

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

ทนก317 เตรียมสหกจิศกึษา                   

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2                   

ทนก418 ฝึกงาน                   

ทนก419 สหกจิศกึษา                   

นพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์                   

นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณิชย์                   

2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร 
                  

ทนก106 ปฏบิัตกิารเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภณัฑก์ารเกษตร  
                  

ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ                   

ทนก108 ฟิสกิสพ้ื์นฐาน                   

ทนก191 เคมีอนิทรีย ์                   

ทนก192 ปฏบิัติการเคมอีนิทรีย์                   

นพก111 พอลิเมอร์เบื้องต้น                   

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ                   

นพก113 ปฏบิัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ                   

นพก211 สารเคมียางและการออกสตูรยาง                   

นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

นพก213 ปฏบิัติการสมบัติของพอลิเมอร์                   

นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะ

เฉพาะ 
                  

นพก216 ปฏบิัติการเคมพีอลิเมอร์และการพิสจูน์

คุณลักษณะเฉพาะ 
                  

นพก217 การแปรรปูและนวัตกรรมจากยาง                   

นพก218 ปฏบิัติการแปรรปูวิเคราะห์และทดสอบยาง                   

นพก229นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ                                               

นพก241 การคัดเลือกวัสด ุ                   

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์และการคอมพาวนด ์                   

นพก321 การออกแบบผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์                   

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์                   

นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรปูพอลิเมอร์                   

นพก342 ปฏบิัติการวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรปู

พอลิเมอร์ 
                  

นพก343 สมบัติทางกลของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์                    

นพก344 ปฏบิัติการทดสอบสมบัตทิางกลของพอลิ

เมอร์ 
                  

นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ                   

2.1.3 กลุ่มวิชานวตักรรมและการจดัการ 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภณัฑต้์นแบบและการทวน

สอบ 
                  

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธุรกจิ

นวัตกรรมพอลิเมอร์ 
                  

นพก214 ความคิดเชิงวพิากษ์และการสงัเคราะห์

นวัตกรรม 
                  

นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจดสทิธบิัตร                   

นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือการลงทุนใน

ธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 
                  

นพก252 หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับ

ธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 
                  

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์                   

นพก347 ปฏบิัติการประกนัคุณภาพผลิตภณัฑพ์อลิ

เมอร์ 
                  

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

2.2.1 กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

นพก421 การออกแบบและวางผงัโรงงาน                   

นพก431 การตลาดดิจิทลั                   

นพก432 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกจิการดิจิทลั              
  

   

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตใน

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
                  

นพก452 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการธุรกจิ

นวัตกรรม 
                  

นพก463 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกจิการ

ใหม่ 
                  

นพก464 การบริหารจัดการธุรกจิพอลิเมอร์    
 

              

นพก465 ความปลอดภยัในโรงงานพอลิเมอร์    
 

              

2.2.2 กลุ่มวิชาผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

นพก411 พอลิเมอร์ส าหรับผลิตภณัฑส์ขุภาพและ

เคร่ืองส าอาง 
                  

นพก412 นวัตกรรมพอลิเมอร์ในการประยุกต์ใช้ทาง

การแพทย ์
                  

นพก419 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

นพก422 การออกแบบหัวรีดและแม่พิมพ์                   

นพก433 พอลิเมอร์ในการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม                   

นพก441 บรรจุภณัฑเ์ชิงนวัตกรรม                   

นพก442 สารเคลือบผวิและกาว                   

นพก443 เทคโนโลยีสแีละการสื่อสาร                   

2.2.3 กลุ่มวิชาสิ่งแวดลอ้ม 

นพก413 ทรัพยากรทางจุลชีววทิยาและการใช้ประโยชน์                   

นพก414 เช้ือเพลิงชีวภาพ                   

นพก415 เคมีภณัฑฐ์านชีวภาพ                   

นพก424 การควบคุมมลพิษและการจดัการของเสยี                   

นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน                   

2.2.4 กลุ่มวิชาเสริมสรา้งทกัษะวิชาชีพ 

ทนก417 การศกึษาอสิระ                   

ทนก481 ประสบการณ์นวัตกรรม                   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1.กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้นดังน้ี 

 ระดับขั้น A ความหมาย ดีเย่ียม (Excellent) ค่าระดับขั้น 4.0 

   B+   ดีมาก (Very Good)   3.5 

   B   ดี (Good)    3.0 

   C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5 

   C   พอใช้ (Fair)    2.0 

   D+   อ่อน (Poor)    1.5 

   D   อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 

   E   ตก (Fail)    0.0 

  

ในกรณีรายวิชาที่ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลใช้สญัลักษณ์ ดังน้ี 

 สญัลักษณ์ S ความหมาย ผลการเรียน/ การปฏบัิติ/ ฝึกงาน/ เป็นที่พอใจ 

   U   ผลการเรียน/ การปฏบัิติ/ ฝึกงาน/ ไม่เป็นที่พอใจ 

   AU   การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

   I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

   W   การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

   IP   ยังไม่ประเมินผลกการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

1. มีการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้สอนรายวิชาน้ันสุ่มประเมินข้อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพ่ือพิจารณาความ

สอดคล้องกบัเน้ือหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล 

2. มีการทวนสอบระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาประชุมพิจารณาผลการ

ทวนสอบทุกรายวิชาของหลักสูตรในปีการศึกษาน้ันๆ และประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

3. มีการทวนสอบระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานการ

เรียนรู้ของนิสติแต่ละช้ันปีโดย 
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ช้ันปี การประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

1 นิสติมีวินัยและความรับผิดชอบ มีความรู้ เข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และพอลิเมอร์ 

หลักการออกแบบและสร้างกระบวนการคิดสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและ

การถ่ายทอด 

2 นิสติสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพอลิเมอร์แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งาน และเข้าใจ

หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเบ้ืองต้น 

3 นิสติสามารถวิเคราะห์สมบัติ คัดเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑจ์ากพอลิเมอร์ สามารถประเมินต้นทุนการผลิต ทศิทางตลาด และสามารถผลิต

ผลิตภัณฑจ์ากพอลิเมอร์ 

4 นิสติสามารถสร้างแผนธุรกจิและเลือกแบบจ าลองทางธุรกจิส าหรับผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ และ 

มีความเข้าใจแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย  

2. ได้รับระดับช้ันเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 

3. ได้รับการประเมินผลรายวิชา ทนก418 ฝึกงาน หรือ ทนก419 สหกจิศึกษา ในระดับเป็นที่พอใจ 

(S) 

4. เข้าร่วมกจิกรรมครบตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1.การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

2. ช้ีแจงและท าความเข้าใจเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี การบริหารหลักสูตร และ

รายละเอยีดหลักสตูร  

3. ช้ีแจงและท าความเข้าใจเร่ืองบทบาทและหน้าที่อาจารย์ ความรับผิดชอบต่อนิสติ 

4. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเน่ือง การให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2.การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

  มีกระบวนการให้ความรู้วิธีปฏบัิติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ และวิชาการตามสายงาน 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน เทคนิคการสอนการ

วัดและประเมินผล  

2. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไข 

ระหว่างอาจารย์ในคณะ/สาขาวิชา 

3. การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่

สาธารณะ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

1. การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 

2. การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

3. กระตุ้นและพัฒนาให้อาจารย์ท าผลงาน และต าแหน่งทางวิชาการ 

4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1.การก ากบัมาตรฐาน 

1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้

ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผล  

3. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร โดยประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน 

โดยนิสติปีสดุท้ายหรือบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

 

2.บณัฑิต 

2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการ

จัดการ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้าน

ทกัษะพิสยั 

 

2.2 การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

(1) จัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาทุกปี เพ่ือทราบ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

(2) จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

(3) จัดให้มีการส ารวจความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑติ และบริษัทรับฝึกงาน/สหกจิศึกษา 

เพ่ือติดตามแนวโน้มของตลาดแรงงาน   

 

3.นสิิต 

3.1 การรบันสิิตและการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดจ านวนรับนิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ

แผนการรับนิสติระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสิตจาก

ระบบ TCAS กลางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ และด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



 

90 

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลด้านวิชาการพิจารณา

ตัดสินผลการสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 

(4) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่

ก  าหนด 

(5) คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์พิจารณาตัดสนิและส่งผลการสอบสมัภาษณ์ให้คณะกรรมการ

การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้ที่ผ่านการ

สมัภาษณ์ให้มารายงานตัวเข้าศึกษา 

 

3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

(1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการซ่ึงมีตัวแทนจาก

หลักสูตรฯ ก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตในแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและ

ฝ่ายวิชาการ โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมอบหมายให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการและประเมินผลของโครงการ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดการให้ความรู้และความเข้าใจวิชาชีพในรายวิชา

เอกบังคับของนิสติช้ันปีที่ 1  

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้ค าแนะน าในการปรับตัวแก่

นิสติในทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสติ  

(4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพ่ือปรับปรุงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 

3.3 ควบคุมดูแลและการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้พิจารณาแต่งต้ัง

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี  

(2) อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นิสติของคณะและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา  

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและ

การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิต เช่น 

การ นัดพบ โทรศัพท ์อเีมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 

(4) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษ ฯลฯ ผ่านทางเวบ็ไซต์ เฟสบุค และอาจารย์

ที่ปรึกษา   

(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา เพ่ือปรับ

ปรุงการดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
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3.4 ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียน 

(1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

ของนิสิตผ่านสายตรงคณบดี กล่องรับฟังความคิดเหน็ และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง   

(2) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้   

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความ

พึงพอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

เสนอข้อคิดเหน็ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่นิสติและการจัดการ

ข้อร้องเรียน    

 

4.อาจารย ์

 4.1 กระบวนการบริหารและพฒันาคณาจารย ์

(1) การ รับสมัครอาจารย์ใหม่ เ ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรม 

พอลิเมอร์ วิศวกรรมวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ มหโมเลกุล หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง หรือส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรม

พอลิเมอร์ วิศวกรรมวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ มหโมเลกุล หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างจัดท าปริญญานิพนธ ์และต้องส าเรจ็การศึกษาภายใน 3 ปี  

(2) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานฯ และด าเนินการสอบ

คัดเลือก โดยก าหนดให้มีการสอบสอนหรือการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุม และสมัภาษณ์  

(3) เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏบัิติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอเพ่ือวางแผนการเรียน

การสอน การประเมินผล และให้ความเหน็ชอบการประเมินผล 

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยอาจารย์ประจ า

คณะฯ ทุกคนร่วมรับผิดชอบในหมวด/กลุ่มวิชาที่สอน 
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5.หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตรและการปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์

และการจัดการ 

(2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจ าเป็นในการออกแบบหลักสูตรและ

ก าหนดสาระรายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินหลักสูตร ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากบัณฑติ ผู้ใช้บัณฑติ อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน 

และผลการส ารวจความคิดเหน็และความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ จัดท าร่างหลักสตูรฯ   

(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ รับฟังความคิดเหน็จากอาจารย์ในคณะฯ  

(5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑติเพ่ือวิพากษ์หลักสตูร 

(6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ก่อนเสนอหลักสตูรฯ ต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร  

(7) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรด าเนินการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(8) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

(9) ประเมินความทนัสมัยของรายวิชาจากข้อคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติ ข้อคิดเหน็จากบริษัท

รับฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างอาจารย์ผู้สอน  

(10) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทนัสมัย

ของรายวิชาในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ 

 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับเน้ือหาของรายวิชา โดย

พิจารณาจากความเช่ียวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน การบริการวิชาการและการวิจัย) และ

ภาระงานสอน  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ/

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ  

(3) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยก าหนดสาระ แผนการสอน 

และวิธกีารจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัค าอธบิายรายวิชาและผลการเรียนรู้  

(4) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอยีดของ มคอ.3 และ มคอ.4  

(5) นิสติประเมินประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา  
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(6) สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ

จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  

(7) อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเน้ือหา และกลยุทธ์การสอน และน าเสนอ

แผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และ มคอ.6 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

(8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน และให้

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

5.3 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(1) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุในมคอ.2 และ 

curriculum mapping ของรายวิชา และก าหนดวิธกีารวัดและประเมินผลใน มคอ.3 และมคอ.4 

(2) อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธกีารประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

(3) อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ 

(4) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมคะแนนและตัดสนิผลการเรียน 

(5) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาน าเสนอผลการตัดสินผลการเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรฯ พิจารณาตัดสนิผลการเรียน  

(6) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาบันทกึผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและการเรียน

การสอน (supreme)  

 

5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ   

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงาน

การตัดสินผลการเรียน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุ

ในมคอ.3 และมคอ. 4  

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพ่ือให้

พิจารณาน าเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในมคอ.5 และมคอ. 6  

(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการ

ปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์

ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1การบริหารงบประมาณ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และ
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วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ และสร้างสภาพแวดล้อมให้

เหมาะกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติโดย 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการ เสนอต่อ

คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา 

(2) คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ

แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 

(3) คณะกรรมการประจ าคณะฯ ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 

 

 6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดสรรงบประมาณประจ า ปี   

ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนและห้องปฏบัิติการ 

มหาวิทยาลัยมีส านักหอสมุดกลางให้บริการสารสนเทศ หนังสอื ต ารา สื่อประกอบการเรียนการ

สอน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อนิเตอร์เนต็ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการสืบค้น โดยมีหนังสอืทางด้าน

เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์หรือที่เกี่ยวข้องภาษาไทย 204 รายการ และภาษาอังกฤษ 131 รายการ วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 1,940 รายการ หนังสือ

อเิลก็ทรอนิกสท์างด้านวัสดุศาสตร์ 353 รายการ 

 

6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมรายช่ือสื่อตามความต้องการของคณาจารย์เพ่ือ

เสนอต่อส านักหอสมุดกลาง หรือคณาจารย์เสนอความต้องการต่อส านักหอสมุดกลางโดยตรง ผ่านช่อง

ทางการเสนอซ้ือทรัพยากรทางระบบอนิเตอร์เนต็ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ รวบรวมข้อมูล ความต้องการด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ปฏบัิติการ เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนครุภัณฑ์ประกอบค าขอ

ตั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

 

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร  

(1) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งด้านห้องเรียน 

ห้องปฏบัิติการ โสตทศันูปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่

สอน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลและน าผลการประเมิน เพ่ือจัดท าแผน

ปรับปรุงและด าเนินการตามแผน 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัว

บ่งช้ีและเป้าหมายไม่ต ่ากว่าที่ก  าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งช้ีที่ 1-12) ดังตาราง  

เกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก  าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

หลักสตูรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัว

บ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวมไม่น้อยกว่า 80% โดยพิจารณาจากจ านวนตัว

บ่งช้ีบังคับ และจ านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปีที่ประเมิน 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบมคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ25 ของ 

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน

หรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนินการที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชพี  

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ

คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ียไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

(1) มีการประเมินผลการสอนโดยนิสติ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับกลยุทธก์าร

สอนให้เหมาะสม 

(2) มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และขอค าแนะน า/ 

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธก์ารสอน 

(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การปฏบัิติงานกลุ่ม การท ากจิกรรม 

 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมีการประเมินการสอนโดยนิสิต

ทุกปลายภาคการศึกษา 

 

2.การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนสิิตปัจจุบนั และบณัฑิตทีจ่บการศึกษาในหลกัสูตร  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายและบัณฑิตในภาคปลายก่อนจบ

การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม 

 

2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา และ/หรือจากผูป้ระเมิน 

การประเมินจากการเย่ียมชม และข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสตูร 

 

2.3 โดยนายจา้ง และ/หรือผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ  

(1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑติ โดยผู้ใช้บัณฑติ 

(2) การประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑติบัณฑติใหม่  

 

3.การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่าง

น้อย 1 คน 

 

4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อมูลจากมคอ. 5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการ
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บริหารหลักสูตรในภาพรวม และในรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยมีรอบการ

ปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสตูรมีความทนัสมัย และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซ่ึง

ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทน

สมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และการประชุมระดมความคิดเหน็เพ่ือสรุปและจัดท าร่างหลักสตูรปรับปรุงต่อไป 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน กบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูร 

ตามเกณฑ ์AUN-QA 

ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทยีบเน้ือหาหลักสตูรนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการกบัหลักสูตรระยะสั้น 

ภาคผนวก ฌ  บันทกึข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างองค์กร 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค สรุปรายงานการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสตูร ภายใต้โครงการเสวนา 

เร่ือง “ทศิทางการพัฒนาหลักสตูรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ส าหรับประเทศไทย” 
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สรุปรายงานการประชุมครั้งที ่1.1 โครงการการเสวนาเรือ่ง 

“ทิศทางการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอรส์ าหรบัประเทศไทย” 

วนัที ่31 มกราคม 2562 

หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 2 อาคารวิจยัและศึกษาต่อเนือ่ง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร เวลา 8:30 – 12:30 น. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต 

2. ผศ.ดร.วาสนีิ จันทร์นวล     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อ.สจิุนดา จิตต์ใจฉ ่า      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. รศ.ดร.นวดล เพช็รวัฒนา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อ.ดร.วิไลพร ไกรสวุรรณ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8. นายยงยุทธ ศักด์ิประชาราษฎร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

1. คุณศรัญธนีิ มงคลรัตน์    หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและความย่ังยืน  

บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)   

2. คุณสกุญัญา เจริญขวัญ  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า  

บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)   

3. ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

4. ดร. สรุอรรถ ศุภจัตุรัส  ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกจิ  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   

5. ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี   ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

สรุปสาระ 

 การประชุมเชิงเสวนาคร้ังน้ีเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการหลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 เพ่ือน าไปสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ “โมเดล

ประเทศไทย 4.0” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 5 ท่านร่วมแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็และให้ข้อเสนอแนะกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ความเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมี

ดังต่อไปนี้  
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คุณศรญัธิน ีมงคลรตัน ์และคุณสุกญัญา เจริญขวญั (บริษทั สาลี ่คลัเล่อร ์จ ากดั (มหาชน)) 

 

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “บัณฑิตพึงประสงค์” จากมุมมองของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมพอลิ

เมอร์และพลาสติกในยุคปัจจุบัน เช่น บริษัทสาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีนโยบายการ

บริหารงานเพ่ือสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมด้านพอลิเมอร์ที่ตอบโจทย์ประเทศและโลก โดยกล่าว

ไว้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาพอลิเมอร์นอกจากบัณฑิตควรมีพ้ืนฐานด้านเคมีและพอลิ

เมอร์ที่ดีเพ่ือสามารถน าไปต่อยอดในการท างานได้แล้ว บัณฑิตควรมีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ 

(Analytical thinking) มีทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทมี มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความสามารถ

ในการใช้เคร่ืองมือทดสอบและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญคือทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ัน ต้องมีทศันคติในการท างานเชิงบวก พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ และมีความ

รักในองค์กร  

2. กล่าวถึงแนวทางของวัสดุพอลิเมอร์ในปัจจุบันว่านอกจากพอลิเมอร์ชีวภาพ (Bio-based polymer) 

แล้ว พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ได้จากปิโตรเลียมที่ไม่สามารถย่อยสลายยังคงมีบทบาทอย่างมากใน

อุตสาหกรรมและในตลาดโลก เน่ืองจากวัสดุชีวภาพมีข้อจ ากัดในเร่ืองราคา และสมบัติบางประการ

ที่ยังด้อยเม่ือเทียบกับพอลิเมอร์สังเคราะห์ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่หลักสูตรวท.บ. ด้านวัสดุพอลิเมอร์ 

ยังต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัพอลิเมอร์สงัเคราะห์ร่วมด้วยกบัพอลิเมอร์ 

3. มุมมองของคุณศรัญธินี มงคลรัตน์ และคุณสุกัญญา เจริญขวัญ ต่อโครงสร้างของหลักสูตร

เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ในอนาคตคือควรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีกระบวนการทางความคิดด้าน

นวัตกรรมและหลักการเป็นผู้ประกอบการ สามารถใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคมและตอบ

โจทย์ของโลกยุคปัจจุบันตามทฤษฏีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ได้ องค์กรควรมีผู้ที่มีหัวใจ

หรือทกัษะผู้ประกอบการ ที่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าแก่องค์กรได้ 

4. แนวคิดต่อโครงการสหกิจศึกษา มีจุดเด่นในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติให้แก่

นิสิตได้ดีกว่าเม่ือเทยีบกับการฝึกงาน เน่ืองจากระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ท าให้นิสิตสหกิจศึกษาได้มี

ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการด้วยตนเองเสมือนท างานอยู่ในสถานประกอบการจริง  

5. การปรับตัวของอาจารย์ในหลักสูตรควรมีการปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของโลก มีการอัพเดท

แนวโน้มของโลกอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารภาษาองักฤษแบบมืออาชีพให้นิสติ 

 

ดร.สุรอรรถ ศุภจตุัรสั (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ)   

 

1. ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของวัสดุชีวภาพของประเทศไว้ว่าแนวโน้มของ

วัสดุชีวภาพ เช่น PHAs และ PLA ในอุตสาหกรรมของประเทศทุกวันน้ีเร่ิมถูกลดบทบาทลง 

เน่ืองจากราคาต้นทุนการผลิตสูง แต่ถึงอย่างไร กยั็งมีวัสดุชีวภาพบางประเภทที่ยังคงได้รับความ

สนใจ ส่วนใหญ่จะเป็นมอโนเมอร์ เช่นกรดแลคติก (Lactic acid) หรือกรดซัคซินิก (Succinic 
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acid) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์ นอกจากน้ี ดร.สุรอรรถ ยังเสนอทศิทางการปรับปรุง

หลักสตูรให้เป็นไปในแนวทางของตลาดโลก บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีระดับสงู (Deep technology) 

เพ่ือธุรกิจแห่งอนาคต ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ผ่านการค้นคว้าวิจัย และคิดค้นข้ึนมาใหม่

จากนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  

2. ดร.สรุอรรถ ศุภจัตุรัส ยังให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไทยในอนาคตไว้ว่า มหาวิทยาลัยในอนาคตควร

เป็น “มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university)” มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่

สอดคล้องนโยบายของประเทศ มีงานวิจัยที่ท  าให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการ ควรมีการออกแบบ

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ มีการบูรณาการความรู้และศาสตร์ข้ามสาขา มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างอาชีพและความช านาญที่แตกต่าง เช่นระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักการ

ตลาด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต อัน

น าไปสู่โมเดลธุรกิจที่เป็นธุรกิจน้องใหม่ (Startup) โดยการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างธุรกจิใหม่ให้เกดิขึ้น  

3. การปรับตัวของอาจารย์ในหลักสูตรควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ในศาสตร์อื่นควบคู่ด้วย หา

ประสบการณ์ใหม่ๆ จากภายนอก เช่นการตลาด การขาย เป็นต้น และควรมีการท างานวิจัยที่ตอบ

โจทย์ตลาด มีการอพัเดทข่าวสารทางธุรกจิร่วมด้วย ที่ส าคัญคืออาจารย์ต้องสอนด้วยใจรัก  

 

ดร. ณฐันรินทร ์เนยีมประดิษฐ ์(มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย)์  

 

1. ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับหลักสูตรที่ควรจะเป็นในอนาคตไว้ว่า

หลักสูตรในอนาคตควรออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นได้มากกว่าลูกจ้าง 

ด้วยการเสริมความรู้และทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) และส่งเสริมวิธีการคิด

เพ่ือเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ วิธีการขายและท า

ธุรกิจ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก เพ่ือให้นิสิตสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

เช่นที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ ได้ เม่ือส าเร็จการศึกษา เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชากรใน

อนาคต 

2. หลักสูตรฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้สังคมได้ทราบถึงความชัดเจนของหลักสูตรที่มี

วิสยัทศัน์ในการผลิตคนที่มีความสามารถในการคิด ผลิต และขายได้ในคนเดียว 

 

ผศ.ดร. พสิิฏฐ ์ธรรมวิถ ี(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์  

 

1. ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี ให้ความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ว่าบัณฑติในยุค

น้ีควรมีทกัษะด้านความรู้ (Hard skill) ควบคู่กับทกัษะsoft skill ซ่ึงมีความส าคัญต่อชีวิตการท างาน

และเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอนาคต 

2. หลักสูตรฯ ควรมีการปรับปรุงไปในแนวทางของตลาดโลกและแนวโน้มของประเทศ มีการเพ่ิม

ทกัษะด้านอารมณ์ให้กับนิสิต เสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ให้นิสิต
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สามารถคิดสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 

3. ผศ.ดร. พิสฏิฐ์ ธรรมวิถี ยังแนะน าให้อาจารย์ในหลักสูตรท างานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกบัผู้อื่นที่มี

ความเช่ียวชาญในสาขาที่แตกต่างออกไป 

4. เร่ืองช่ือหลักสูตรควรให้มีความสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร เห็นควรให้เพ่ิมเติมค าว่า 

“เทคโนโลยี” เป็นหลักสตูร “นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ” เน่ืองจากรายวิชาการจัดการใน

หลักสตูรมุ่งเน้นการจัดการเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับทราบข้อคิดเหน็

และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือน าไปจัดท าร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามข้อก าหนด

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่สกอ ก าหนด ต่อไป  

 

สรุปและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด  
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สรุปรายงานการประชุมครั้งที ่1.2 โครงการการเสวนาเรือ่ง 

“ทิศทางการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอรส์ าหรบัประเทศไทย” 

วนัที ่31 มกราคม 2562 

หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 2 อาคารวิจยัและศึกษาต่อเนือ่ง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร เวลา 8:30 – 12:30 น. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  ผศ.ดร.วาสนีิ จันทร์นวล     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  อ.สจิุนดา จิตต์ใจฉ ่า      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.  รศ.ดร.นวดล เพช็รวัฒนา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.  ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6.  อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7.  อ.ดร.วิไลพร ไกรสวุรรณ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8.  นายยงยุทธ ศักด์ิประชาราษฎร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ศิษยเ์ก่าหลกัสูตรวท.บ. เทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร ์รุ่นที ่1 - 4 

1.  นางสาวชนัญชิดา บัวน า้จืด 

2.  นางสาวกุลภาภร เครือครุฑ 

3.  นางสาวณัฐสดุา ปาลวัฒน์ 

4.  นายไอยเรศ กุลประเสริฐ 

5.  นางสาวรัชฎา วงษ์กนัยา 

6.  นางสาวณภัทร สวุรรณมณี 

7.  นายจารุพัฒน์ พลมั่น 

8.  นายเพ่ิมพล เสยีงดัง 

9.  นายภมูินทร์ มูลสาร 

10. นายสาริษฐ์ สขุวัฒนจรูญ 

11. นางสาวปุณญาพร แสงนวล 

12. นางสาวสพุรรณษา คุณขยัน 
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สรุปสาระ 

 การประชุมเชิงเสวนาคร้ังน้ีเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 เพ่ือน าไปสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีศิษย์เก่า

ที่จบการศึกษาในหลักสตูรน้ีต้ังแต่รุ่นที่ 1 - 4 จ านวน 12 คน ซ่ึงปัจจุบันได้เข้าท างานในอุตสาหกรรมด้าน

พอลิเมอร์และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วม

แลกเปล่ียนความคิดเหน็และให้ข้อเสนอแนะกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ความเหน็และข้อเสนอแนะมี

ดังต่อไปนี้  

 

1. ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นสิ่งส าคัญต่อการน าไป

ประยุกต์ใช้และต่อยอดทั้งในการศึกษาต่อและในการท างาน 

2. ในงานด้านอุตสาหกรรม เช่นโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ความรู้และทกัษะการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ AutoCAD, Solid Work และการใช้โปรแกรมทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นทกัษะส าคัญที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติเชิงบวก การท างานร่วมกับผู้อื่น เป็น

สิ่งจ าเป็นในการท างานและการศึกษาต่อ  

 

 

สรุปและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด  
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

การตรวจสอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมพอลิเมอรแ์ละการจัดการ 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อ ดร.เกรียงศกัด์ิ วงศพ์รอ้มรตัน ์

วนัที ่25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ค าช้ีแจง ลงในช่องว่างที่เหน็ด้วย หรือ ไม่เหน็ด้วย และให้ข้อคิดเหน็ตามความเหมาะสม 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

หมวดที ่1 รายละเอียดของหลกัสูตร 

1 ช่ือหลักสตูร    

2 ช่ือปริญญา    

3 วิชาเอก -   

4 จ านวนหน่วยกติ    

5 รูปแบบของหลักสูตร    

6 สถานภาพของหลักสตูรและการ

พิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูร 
 

 
ยังรอการอนุมัติ 

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูร

คุณภาพและมาตรฐาน 
 

 
 

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็

การศึกษา 
 

 
 

9 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน    

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 
 

 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรม 
 

 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 

ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความ

เกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

 

 

 



 

128 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

13 ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กบัหลักสตูรอื่นที่

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน 

 

 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา    

1.2 ความส าคัญ    

1.3 วัตถุประสงค์    

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบ

ทวิภาค 
 

 
 

2 การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการ

สอน 
 

 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า    

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 
 

 
 

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน    

2.7 ระบบการศึกษา    

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและ

การลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 

 

 

3 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

      3.1.1 จ านวนหน่วยกติ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

      3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ    

     3.1.4 รายวิชาเอกเลือก    

     3.1.5 แผนการศึกษา    

     3.1.6 ค าอธบิายรายวิชาโดยรวม    

3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร    

3.2.2 อาจารย์ประจ า    

3.2.3 อาจารย์พิเศษ    

4 องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 
 

4.2 ช่วงเวลา    

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    

4.4 การเตรียมการ    

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงการวิจัยหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ    

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้    

5.3 ช่วงเวลา    

5.4 จ านวนหน่วยกติ    

5.5 การเตรียมการ    

5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ    

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

2.2 ความรู้    

2.3 ทกัษะทางปัญญา    

2.4 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

 

2.6 ทกัษะการจัดการเรียนรู้     

3 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสตูรสู่รายวิชา(Curriculum Map-

ping) 

 

 

 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลนสิิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 
 

 
 

2 กระบวนการทวนสออบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 
 

 
 

3 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร    

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    

2 การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล 
 

 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้าน

อื่นๆ 
 

  

3 การเตรียมการบุคลากรใหม่และการ

พัฒนาบุคลากร 
 

 
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1 การบริหารหลักสตูร    

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ    

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม    

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 
 

 
 

3 การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่    

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสตูร 

 

 

 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและ

คณาจารย์พิเศษ 
 

 
 

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 

 
 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการ

ปฏบัิติงาน 
 

 
 

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ

อื่นๆ แก่นิสติ 
 

 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 

 

 

6 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 

และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
 

 
 

7 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน    

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ใน

การใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
 

 
 

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    

3 
การประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอยีดหลักสตูร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

4 

การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์าร

สอน 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

1. การส ารวจบัณฑติได้งานท าว่าอยู่ในหน่วยงาน/แผนกใดบ้าง เพ่ือจะได้ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม

ความต้องการของตลาด 

2. ควรมี mini project ให้นิสติต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในสาขาวิชามากขึ้น และเน้นการ

ท าโครงงานวิจัยข้ามสาขาวิชาเพ่ือให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน 

3. เน้นการเรียนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิทางด้านวัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ/circular economy/eco-de-

sign เช่น ธุรกจิ 3R (Reduce Reuse Recycle) การออกแบบผลิตภัณฑห์รือบรรจุภัณฑท์ี่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

4. เชิญวิทยาการจากภายนอกที่เป็นกลุ่มบริษัทบรรจุภัณฑ์มาบรรยายให้นิสิตฟังเพ่ือให้เหน็แนวโน้ม

และความส าคัญของธุรกจิบรรจุภัณฑ์  
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

การตรวจสอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมพอลิเมอรแ์ละการจัดการ 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อ คุณศรญัธิน ีมงคลรตัน ์

วนัที ่25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ค าช้ีแจง ลงในช่องว่างที่เหน็ด้วย หรือ ไม่เหน็ด้วย และให้ข้อคิดเหน็ตามความเหมาะสม 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ขอ้คิดเห็น 

หมวดที ่1 รายละเอียดของหลกัสูตร 

1 ช่ือหลักสตูร    

2 ช่ือปริญญา    

3 วิชาเอก -   

4 จ านวนหน่วยกติ    

5 รูปแบบของหลักสูตร    

6 สถานภาพของหลักสตูรและการ

พิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูร 
 

 
ยังรอการอนุมัติ 

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูร

คุณภาพและมาตรฐาน 
 

 
 

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็

การศึกษา 
 

 
 

9 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน    

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 
 

 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรม 
 

 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 

ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความ

เกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 
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13 ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กบัหลักสตูรอื่นที่

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน 

 

 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา    

1.2 ความส าคัญ    

1.3 วัตถุประสงค์    

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบ

ทวิภาค 
 

 
 

2 การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการ

สอน 
 

 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า    

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 
 

 
 

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน    

2.7 ระบบการศึกษา    

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและ

การลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 

 

 

3 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

      3.1.1 จ านวนหน่วยกติ    
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      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

      3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ    

     3.1.4 รายวิชาเอกเลือก    

     3.1.5 แผนการศึกษา    

     3.1.6 ค าอธบิายรายวิชาโดยรวม    

3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร    

3.2.2 อาจารย์ประจ า    

3.2.3 อาจารย์พิเศษ    

4 องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 
 

4.2 ช่วงเวลา    

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    

4.4 การเตรียมการ    

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงการวิจัยหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ    

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้    

5.3 ช่วงเวลา    

5.4 จ านวนหน่วยกติ    

5.5 การเตรียมการ    

5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ    

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

2.2 ความรู้    

2.3 ทกัษะทางปัญญา    

2.4 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
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2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

 

2.6 ทกัษะการจัดการเรียนรู้     

3 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสตูรสู่รายวิชา(Curriculum Map-

ping) 

 

 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลนสิิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 
 

 
 

2 กระบวนการทวนสออบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 
 

 
 

3 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร    

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    

2 การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล 
 

 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้าน

อื่นๆ 
 

  

3 การเตรียมการบุคลากรใหม่และการ

พัฒนาบุคลากร 
 

 
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1 การบริหารหลักสตูร    

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ    

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม    

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 
 

 
 

2.4 การประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 
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3 การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่    

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสตูร 

 

 

 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและ

คณาจารย์พิเศษ 
 

 
 

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 

 
 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการ

ปฏบัิติงาน 
 

 
 

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ

อื่นๆ แก่นิสติ 
 

 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 

 

 

6 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 

และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
 

 
 

7 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน    

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ใน

การใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
 

 
 

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    

3 
การประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอยีดหลักสตูร 
 

 
 

4 

การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์าร

สอน 
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ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

1. เน้นการสอนเร่ืองการออกแบบเคร่ืองอดัรีด 

2. เน้นทกัษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

3. ควรพานิสติไปดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตในช้ันปีต้นๆ และให้

เหน็ภาพของธุรกจิพอลิเมอร์ 

4. การเรียนการสอน ควรจัดให้มีการเรียนแบบยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสติมองเหน็ภาพได้

ชัดเจน  
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางวาสิน ี จนัทรน์วล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Wasinee  Channuan 

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่7  ถ.รังสติ-นครนายก คลอง 16 ต. องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์       0 2649 5000 ต่อ 27167 หรือ 08 4040 2928 

Email          wasineec@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Biodegradable polymer, Packaging 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Petchwattana N, Channuan W, Naknaen P, Narupai B. 3D printing filaments prepared from mod-

ified poly(lactic acid)/teak wood flour composites: an investigation on the particle size effects 

and silane coupling agent compatibilisation. J Phys Sci 2019; 30: 169-88. 

 

 

1.2 บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Petchwatana N, Channuan W, Jitjaicham S, Noo- eaied P, Thepchalerm C, Kraisuwan W. 

Utilization of impact modified poly( lactic acid)  as a frozen whiteleg shrimp (Litopenaeus 

Vannamei)  package:  a comparative study with high impact polystyrene.  Proceedings of the 

International Symposium on Fundamental and Applied Sciences ( ISFAS 2016) ; 2016 Mar 

29th – 31st; Kyoto, Japan, p.1053-58. 
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Petchwattanaa N, Channuan W, Kraisuwana W, Thepchalerm C, Singhabootb P, Jitjaicham S. 

Mechanical, thermal and morphological properties and raw materials estimation of poly( butyl-

ene succinate) / calcium carbonate composites.Proceeding of the International Conference on 

Life Science and Biological Engineering; 2018 Nov 27th -29th; Osaka, Japan, p. 636-41. 

Channuan W, Rodpool K, Buthkanha P.  Influence of processing aid on forming and properties of 

poly( lactic acid) / tween80 film.  Proceeding of the 12th Srinakarinwirot University Research 

Conference; 2019 Mar 20th-21st; Srinakarinwirot University, Bangkok, Thailand, p. 619-28. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

- 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

- 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวพชัรกมน  หนูเอียด 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Ms. Patcharakamon  Nooeaid 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่7  ถ.รังสติ-นครนายก คลอง 16 ต. องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์        0 2649 5000 ต่อ 27167 หรือ 09 1435 5565 

Email      patcharakamon@g.swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

Dr.-Ing Materials Science and Engi-

neering 

Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, Germany 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Biomaterials, Tissue engineering, Biodegradable polymers, Bioactive glasses and  

bioceramics, Biocomposites 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Gritsch L, Conoscenti G, La Carrubba V, Nooeaid P, Boccaccini AR. Polylactide-based materials 

science strategies to improve tissue-material interface without the use of growth factors or 

other biological molecules. Mater Sci Eng C 2019; 94: 1083-101. 

Chuysinuan P, Pengsuk C, Lirdprapamongkol K, Techasakul S, Svasti J, Nooeaid P.  Enhanced 

structural stability and controlled drug release of hydrophilic antibiotic-loaded alginate/soy 

protein isolate core- sheath fibers for tissue engineering applications.  Fibers Polym 2019; 

1: 1-10. 
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Thanyacharoen T, Chuysinuan P, Techasakul S, Nooeaid P, Ummartyotin S.  Development of a 

gallic acid- loaded chitosan and polyvinyl alcohol hydrogel composite: release characteris-

tics and antioxidant activity. Inter J Biol Macro 2018; 107 (PartA): 363-70.  

Wongkanya R, Chuysinuan P, Pengsuk C, Techasakul S, Lirdprapamongkol K, Svasti J, Nooeaid 

P.  Electrospinning of alginate/ soy protein isolated nanofibers and their release character-

istics for biomedical applications. J Sci Adv Mater Dev 2017; 2 (3): 309-16.  

Nooeaid P, Chuysinuan P, Techasakul S.  Alginate/ gelatine hydrogels:  characterisation and ap-

plication of antioxidant release. Green Mater 2017; 5 (4): 153-64.  

Nooeaid P, Chuysinuan P, Techasakul S, Lirdprapamongkol K, Svasti J.  Physico- chemical and 

in vitro cytotoxic properties of alginate/soy protein isolated scaffolds for tissue engineering. 

Key Eng Mater 2017; 757: 46-51.  

Chuysinuan P, Chimnoi N, Pattani L, Khlaychan P, Nooeaid P, Techasakul S.  Poly( lactic acid) 

(PLA)  electrospun fibers containing rice extract:  release characteristics and their antioxi-

dant activity. Key Eng Mater 2017; 757: 83-7.  

Fereshteh Z, Nooeaid P, Fathi M, Bagri A, Boccaccini AR.  Mechanical properties and drug 

release behavior of PCL/zein coated 45S5 bioactive glass scaffolds for bone tissue engi-

neering application. Data in Brief 2015; 4: 524-8.  

Fereshteh Z, Nooeaid P, Fathi M, Bagri A, Boccaccini AR.  The effect of coating type on me-

chanical properties and controlled drug release of PCL/ zein coated 45S5 bioactive glass 

scaffolds for bone tissue engineering. Mater Sci Eng C 2015; 54: 50-60. 

Huang Z, Nooeaid P, Kohl B, Roether JA, Schubert DW, Meier C, Boccaccini AR, Godkin O, 

Ertel W, Arens S, Schulze-Tanzil G. Chondrogenesis of human bone marrow mesenchymal 

stromal cells in highly porous alginate-foams supplemented with chondroitin sulfate. Mater 

Sci Eng C 2015; 50: 160-72.  

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

- 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

- 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาววิไลพร  ไกรสุวรรณ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Ms. Wilaiporn  Kraisuwan 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ทีท่ างาน  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่7  ถ.รังสติ-นครนายก คลอง 16 ต. องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์        0 2649 5000 ต่อ 27167 หรือ 08 6597 0457 

Email      wilaipornk@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 

2548 

วท.ม. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

วท.ด. ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Chemical modification of chitin-chitosan for biomedical applications 

- Cellulose and its derivatives-based hydrogels for agricultural applications 

- Synthesis of hydrogels from biopolymers 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Graisuwan W, Puthong S, Zhao H, Kiatkamjornwong S, Theato P, Hoven VP. Thermoresponsive 

and active functional fiber mats for cultured cell recovery.  Biomacromolecules 2017; 18: 

3714–25. 

Graisuwan W, Zhao H, Kiatkamjornwong S, Theato P, Hoven VP. Formation of thermosensitive 

and cross-linkable micelles by self-assembly of poly(pentafluorophenyl acrylate)-con-

taining block copolymer. J Polym Sci Part A: Polym Chem 2015; 53: 1103-13. 

Noppakundilograt S, Piboon P, Graisuwan W, Nuisin R, Kiatkamjornwong S. Encapsulated eu-

calyptus oil in ionically cross-linked alginate microcapsules and its controlled release. Car-

bohydr Polym 2015; 131: 23-33.  
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1.2 บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Kraisuwan W, Kunthong S, Trisang U, Singhaboot P.  Preparation and characterization of quater-

nized cellulose/ethylene vinyl alcohol blended films. Prodeeding of the 12th Srinakarinwirot 

university research conference; 2019 Mar 20th-21st; Srinakarinwirot university, Bangkok, 

Thailand, p. 1131-41. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

- 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

- 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายนนัทวฒัน ์ พรอ้มภูมิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Nantawat  Prombhumi 

ต าแหน่ง       ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

ทีท่ างาน         สถาบันพลาสติก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

         86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

         กรุงเทพ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์      0 2391 5340-43 

Email:         nantavat.p@thaiplastics.org 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธญับุรี 2555 

บธ.ม. การจัดการธุรกจิ มหาวิทนาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2562 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Plastic product design, Plastic product development  

 

ประสบการณท์ างาน 

2555-ปัจจุบนั  ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

2560 Project Feasibility Study: Industrial Transformation Center 

 Project Interactive Training for Plastics Industry PhaseIII 

2559 Project Interactive Training for Plastics Industry PhaseII 

 Project Code of Practice for Plastics Industry Phase I 

2558 Project Interactive Training for Plastics Industry PhaseI 

 Project Code of Practice for Plastics Industry Phase I 

2557 Project: National Competency Standard and Assessment Plastics Industry of 

Thailand Phase III 

 Project: Study Plastics Industry Development 

 Project: Product Design Plastics for PTTGC Phase I 

 Project: Product Design: Oxygen Treatment Hood 

 Project: Product Design: Nasal Spray 

 Project: Product Design: Recycle Station 

 Project: Product Design: Trump Drive 
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 Project: Product Design: Thai Kid’s Spacer 

 Project: Product Design: Shower Plastics 

 Project: Product Design: Packaging Auto Feed Food 

2556 The Author: Knowledge About of Plastics Book 

 Project: Product Design: Bottle Pump 

 Training: ISO 17020 Inspection Body 

 Training: Inspection plastics product 

 Training: Plastics design by Technobiz Ltd. 

 Project: Feasibility Study Plastics Park 

 Drafting Standard Privilege Plastics Product to BOI 

Project: National Competency Standard and Assessment Plastics Industry of 

Thailand Phase II 

2555 Project: Feasibility Study Injection Blow Molding Machine Remove to 

Chitralada Royal Villa 

 Project: National Competency Standard and Assessment Plastics Industry of 

Thailand Phase I 

 Planning Engineer; Technoplast Ltd. 

 Project: Feasibility waste reduction in printing process 

2554 Assistant Engineer (Co-Operation); Pakco International 

 Project Design: Ice Bucket Plastics 

 Project Design: Plastics Bottle Appearance 

 Project: Waste reduction in Injection Mould Process 

 Project: Waste reduction in Roto Mould Process 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายครรชิต  คนซ่ือ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Kunchit  Khonsue 

ต าแหน่ง       Plastic & Powder Production division manager 

ทีท่ างาน        บริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 

        ต าบลพืชอุดม  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

เบอรโ์ทรศพัท ์      06 2416 3659 

Email:         kunchit.khon@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 

บธ.ม. บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการและควบคุมการผลิตพลาสติก การขึ้นรูปพลาสติก การควบคุมคุณภาพการผลิต การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตพลาสติก 

 

ประสบการณท์ างาน 

กนัยายน 2559-ปัจจุบัน  บริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน)  

       ต าแหน่ง Plastic & Powder Production Division Manager 

       ความรับผิดชอบ 

- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการผลิตขวดพลาสติกและกาแฟ ทั้งด้าน

ปริมาณ คุณภาพ และประสทิธภิาพตามแผนธุรกจิ 

- การจัดการและควบคุมการผลิต การฉีดพรีฟอร์มและขวดพลาสติก 

- การวางกลยุทธเ์พ่ิมประสทิธภิาพและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

- บริหารจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมของเสยี (Waste) 

- บริหารจัดการและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและงบประมาณประจ าปี 

- การบริหารและควบคุมการผลิตตามนโยบายคุณภาพของบริษัท และ

มาตรฐาน GMP, HACCP & HALAL, ISO 22000, ISO 14000  

กรกฎาคม 2558 – สงิหาคม 2559 

       บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 

       ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิตและซ่อมบ ารุง 

       ความรับผิดชอบ 
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- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการผลิต และการซ่อมบ ารุงรักษาทั้งด้าน

ปริมาณคุณภาพและประสทิธภิาพ 

- บริหารจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมของเสยี (Waste) บรรจุภัณฑ์

ขวดแก้ว ฝาพลาสติก ฉลากกระดาษ ฟิล์มพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

ประเภทกล่อง 

- บริหารจัดการและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและงบประมาณประจ าปี 

- การบริหารและควบคุมการผลิตตามนโยบายคุณภาพของบริษัท และ

มาตรฐาน GMP, HACCP & HALAL, ISO 22000, ISO 14000 และ

EHS (Environment, Health, Safety) 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลการผลิตด้วยระบบ AX และ Co-

develop WMS to implement in Dec 2016 

- การวางกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร การสร้างทีมงาน การสร้างแรงจูงใจ

ต่างๆ จัดท า Road map ในการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การเขียน JD/ JA/ 

JE ให้เหมาะสมกับงาน และความคาดหวังขององค์กร รวมถึงออกแบบ

กระบอกเงินเดือน/ สวัสดิการร่วมกับทางฝ่ายบุคคล การดูแลทีมงาน

direct report 

เมษายน 2554-มิถุนายน 2558 

       บริษัท TC  Pharmaceutical Industries จ ากดั 

       ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงผลิต 2 

       ความรับผิดชอบ 

- บริหารจัดการโรงผลิต 

- บริหารจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมของเสยี (Waste) บรรจุภัณฑ์

ขวดแก้ว ฝาพลาสติก ฉลากกระดาษ ฟิล์มพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

ประเภทกล่อง 

- การบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายของการผลิต และการบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักร 

- การบริหารจัดการฝ่าย Maintenance ผลิต 

- การบริหารจัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต รักษาระบบ

GMP, HACCP, ISO 9001 และ ISO 14000  

เมษายน 2554-ธนัวาคม 2555 

       บริษัทกระทงิแดงจ ากดั 

       ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงผลิต 

       ความรับผิดชอบ 

- บริหารจัดการการผลิตของโรงผลิตที่ 1, 2, 4, 5ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ขององค์กร (ตาม AOP ด้านปริมาณเป็นหลัก) 
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- ดูแลสายการผลิตภาพรวม (จ านวน 4 โรงผลิต) ดังน้ี กลุ่มสินค้ากระทิง

แดงขวดแก้วสีชา  กลุ่มสินค้าขวดแก้วใสเรดดี้   กลุ่มสินค้าขวดแก้วใส

สปอนเซอร์  กลุ่มสนิค้าขวดพลาสติกชาเพียวริคุ  กลุ่มสนิค้ากระป๋อง 

- บริหารทมีผลิตให้ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพปริมาณครบถ้วน ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า 

- วางแผนให้มีการผลิต ผลิตสินค้าที่ ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุตรงตามเป้าหมาย 

- ก าหนดแนวทางให้ทีมผลิตให้ปฏบัิติงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ

องค์กร 

- วางแผนและบริหารทีมผลิตให้จัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมต่อก าลังการ

ผลิตตรงตามมาตรฐาน 

- บริหารทีมผลิตให้บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในการผลิตและเตรียมให้พร้อม

ใช้งานเสมอ 

- วางกลยุทธ์ให้ทีมผลิตให้บรรลุเป้าหมายใน Smart Goal เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสุจินดา จิตตใ์จฉ า่ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Sujinda Jitjaicham 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ทีท่ างาน  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่7  ถ.รังสติ-นครนายก คลอง 16 ต. องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์      0 2649 5000 ต่อ 27167 หรือ 08 4682 9961 

Email         sujinda@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต

เทเวศร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร) 

2532 

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ

ยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Textile technology, Textile dyeing and color measurement, Fiber preparation by electro-

spinning technique 

 

1. งานวิจยั  

1.1 บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Jitjaicham S, Malakul R, Kittikorn T.  Use of chitosan and its derivative as fungal (Aspergillus 

niger)  inhibitor on poly( lactic)  acid/  sisal biocomposite.  Srinakharinwirot Sci J 2019 ; 

35(2): 1-16. 

 

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Petchwatana N, Channuan W, Jitjaicham S, Noo-eaied P, Thepchalerm C, Kraisuwan W. Utilization 

of impact modified poly( lactic acid)  as a frozen whiteleg shrimp (Litopenaeus Vannamei) 

package:  a comparative study with high impact polystyrene.  Proceeding of the International 

Symposium on Fundamental and Applied Sciences ( ISFAS 2016) ; 2016 Mar 29th –  31st; 

Kyoto, Japan, p.1053-58. 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

- 

 

3. ต ารา/หนังสอื/บทความทางวิชาการ 

- 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายนวดล  เพช็รวฒันา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Nawadon  Petchwattana 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่7  ถ.รังสติ-นครนายก คลอง 16 ต. องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์      0 2649 5000 ต่อ 27167 หรือ 09 9561 4919 

Email         nawadon@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ศษ.บ. มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 2548 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

วท.ม. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกจิและ

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2562 

วศ.ด วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Polymer blends and composites, Toughening and crystallization of polymers, Failure anal-

ysis, Foaming of polymers, Building materials, Antimicrobial food packaging 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ(อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Petchwattana N, Channuan W, Naknaen P, Narupai B. 3D printing filaments prepared from mod-

ified poly(lactic acid)/teak wood flour composites: an investigation on the particle size ef-

fects and silane coupling agent compatibilisation. J Phys Sci 2019; 30: 169-88. 

Petchwattana N, Narupai B. Synergistic effect of talc and titanium dioxide on poly(lactic acid) 

crystallization: an investigation on the injection molding cycle time reduction. J Polym En-

viron 2019; 27: 837–46. 
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Petchwattana N, Naknaen P, Sanetuntikul J.  Transformation of  to  phase of isotactic polypro-

pylene nucleated with nano styrene butadiene rubber-based -nucleating agent under micro-

wave irradiation. J Central South Uni 2018; 25: 3098-106. 

Petchwattana N, Naknaen P, Sanetuntikul J, Narupai B.  Crystallisation behaviour and transparency 

of poly(lactic acid) nucleated with dimethylbenzylidene sorbitol. Plast Rubber Compos 2018; 

47: 147-55. 

Petchwattana N, Sanetuntikul J, Narupai B.  Plasticization of biodegradable poly( lactic acid)  by 

different triglyceride molecular sizes:  a comparative study with glycerol.  J Polym Environ 

2018; 26: 1160-8. 

Petchwattana N, Sanetuntikul J.  Static and dynamic mechanical properties of poly( vinyl chloride) 

and waste rice husk ash composites compatibilized with -aminopropyltrimethoxysilane. Sil-

icon 2018; 10: 287-92. 

Petchwattana N, Sanetuntikul J, Sriromreun P, Narupai B.  Wood plastic composites prepared from 

biodegradable poly( butylene succinate)  and Burma padauk sawdust (Pterocarpus macrocar-

pus): water absorption kinetics and sunlight exposure investigations. J Bionic Eng 2017; 14: 

781-90. 

Petchwattana N, Naknaen P, Jakrabutr W, Sanetuntikul J, Narupai B.  Modification of poly( lactic 

acid)  by blending with poly(methyl methacrylate- co- ethyl acrylate)  for extrusion blow 

molding application. J Eng Sci Tech 2017; 12: 2766-77. 

Petchwattana N, Covavisaruch S, Wibooranawong S, Naknaen P.  Antimicrobial food packaging 

prepared from poly(butylene succinate) and zinc oxide. Measurement 2016; 93: 442-8. 

Petchwattana N, Naknaen P. Influence of packaging material and storage time on physical, chemical 

and microbiological properties of set yogurt:  a comparative study between modified biode-

gradable poly(lactic acid) and polypropylene J Eng Sci Tech 2016; 11: 1437-49. 

Petchwattana N, Naknaen P.  Utilization of thymol as an antimicrobial agent for biodegradable 

poly(butylene succinate). Mater Chem Phys 2015; 163: 369-75. 

 

1.2 บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

           - 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

- 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

นวดล เพ็ชรวัฒนา. (2560) วัสดุเชิงประกอบไม้พลาสติก. พิมพ์คร้ังที่ 1, กรุงเทพฯ : ฟิก

เกอร์ พลัส, ISBN : 9786164299726.  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวเฉลา  เทพเฉลิม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Ms. Chalao  Thepchalerm 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

ทีท่ างาน  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่7  ถ.รังสติ-นครนายก คลอง 16 ต. องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์       0 2649 5000 ต่อ 27167 หรือ 08 6958 1615 

Email          chalao@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 

2551 

ปร.ด เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 

2557 

Ph.D. Biotechnology-Microbiology Montpellier SupAgro, France 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Natural rubber latex 

 

1. ผลงานทางวิชาการ  

1.1  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

stability of lutoids in Hevea brasiliencsis latex influences the storage hardening of natural 

rubber. J Rubber Res 2015; 18(1): 17-26. 

 

1.2 บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Petchwatana N, Channuan W, Jitjaicham S, Noo- eaied P, Thepchalerm C, Kraisuwan W.  Utili-

zation of impact modified poly(lactic acid) as a frozen whiteleg shrimp (Litopenaeus Van-

namei)  package:  a comparative study with high impact polystyrene.  Proceeding of the In-

ternational Symposium on Fundamental and Applied Sciences ( ISFAS 2016) ; 2016 Mar 

29th – 31st, Kyoto, Japan, p.1053-58. 
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Petchwattanaa N, ChannuanW, Kraisuwana W, Thepchalerm C, Singhaboot P, Jitjaicham S.  Me-

chanical, thermal and morphological properties and raw materials cost estimation of poly(bu-

tylene succinate) / calcium carbonate composites.  Proceeding of the International Conference 

on Life Science and Biological Engineering; 2018 Nov 27th-29th; Osaka, Japan, p.  636-

41. 

เฉลา เทพเฉลิม, ณภัทร สวุรรณมณี และ ไอยเรศ กุลประเสริฐ. ผลของค่าระดับการแทนที่ของคาร์บอกซี

เมทลิเซลลูโลสต่อประสิทธภิาพการเตรียมน า้ยางข้นชนิดครีม. รายงานสบืเน่ืองการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 12; 20-21 มีนาคม 2562; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

กรุงเทพมหานคร, หน้า 1003-12. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

- 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

- 

  



 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563 

สาระส าคญั/ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เพ่ือให้หลักสตูรมีความก้าวหน้าและทนัสมัยโดยมีการปรับเปล่ียนในประเดน็ดังต่อไปน้ี  

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563 

1.  หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกติ 

2.หมวดวิชา

เฉพาะ 

2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

                                          15 หน่วยกติ 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

ไม่น้อยกว่า                             88 หน่วยกติ 

  2.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

                                          26 หน่วยกติ 

  2.2.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้   

                                          19 หน่วยกติ 

  2.2.3 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั           

                                          31 หน่วยกติ 

   2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก  

ไม่น้อยกว่า                             12 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 87 หน่วยกติ 

2.1.1 กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 

                                        20 หน่วยกติ 

2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พอลิเมอร ์                             49 หน่วยกติ 

2.1.3  กลุ่มวิชานวัตกรรมและการจัดการ 

                                          18 หน่วยกติ 

2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก  

ไม่น้อยกว่า                             12 หน่วยกติ 

3.  หมวดวิชา

เลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวม 139 135 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563 หมายเหตุ 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้  

 ทนก212 ประสบการณก์ารท างาน 

AIT212 Work experience        1(0-9-0) 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

ภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั่วไปที่มีลักษณะ

เป็นนิติบุคคล การน าเสนอองค์ความรู้และแนว

ปฏบิตัทิี่ได้จากการท างาน 

-เพ่ิมรายวชิา 

ทนก311 วิธีการทางสถติิส าหรบั

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3(2-3-4) 

ศึกษาการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การสุ่ม

ตั ว อ ย่ า ง  ก ารประมาณ ค่า  ก ารทดสอบ

สมมติฐาน การวางแผนการทดลองแบบตัว

แปรเดี่ยว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว 

การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การ

รายงานข้อมูล และมีปฏบิัตกิารที่สอดคล้องกบั

เนื้อหาภาคบรรยาย 

ทนก313 วิธีการทางสถติิส าหรบัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

AIT313 Statistical Methods for Science and 

Technology                           3(2-2-5) 

ศึกษาการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การสุ่ม

ตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมตฐิาน 

การ วางแผนการทดลองแบบตัวแปรเดี่ยว การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว การประยุกต์

วิธีการทางสถิติกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ การรายงานข้อมูล และมี

ปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงปฏบิตักิาร 

และชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเอง 

ทนก312 โครงการวิจยัเบื้ องตน้1(1-0-2) 

ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมิน

ข้อมูลเชิงสถิติและการสร้างกราฟ การเข้าถึง

สารสนเทศและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การปฏบิตัติามจรรยาบรรณนักวิจัย 

ทนก316 โครงการวิจยัเบื้ องตน้ 

AIT316 Introduction to Project Research 

                                       1(0-2-1) 

ค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูลเชิง

สถิติและการสร้างกราฟ การเข้าถึงสารสนเทศ 

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณนักวิจัย 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงบรรยาย 

ชั่วโมงปฏบิตักิาร 

และชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเอง  

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 ทนก317 เตรียมสหกิจศึกษา 

AIT317 Pre-Cooperative Education 

                                          1(0-2-1) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัสหกจิศึกษา 

กระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกบัสหกจิศึกษา เตรียมความพร้อมใน

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้

-เพ่ิมรายวชิา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563 หมายเหตุ 

พ้ืนฐานในการสมัครงาน การเลือกสถาน

ประกอบการ การสัมภาษณ์งาน ความรู้ พ้ืนฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ การน าเสนอ การเขียน

รายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ทนก412 สมัมนา 

AIT412 Seminar                1(0-2-1) 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และ

เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอใน

ที่ประชุม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

และ/ หรือนักวิชาการ 

ทนก315 สมัมนา 

AIT315 Seminar                   1(0-2-1) 

สัมมนาในประเด็นทางวิทยาศาสตร์  และ

เทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และ

เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่

ประชุม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

และ/ หรือนักวิชาการ 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทนก413 โครงงาน 

AIT413 Project                   3(0-6-3) 

ศึกษาค้นคว้าก าหนดปัญหาวิจัยและออกแบบ

การทดลอง ด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

ป ร ะ ยุ ก ต์  แ ล้ ว น า ม า เ รี ย บ เ รี ย ง เ ป็ น

เอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพร่ในที่

สาธารณะ อนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการ

พัฒนาประเทศ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

นพก461 โครงงานนวตักรรมพอลิเมอร ์

PIM461 Polymer Innovation Project 

                                         3(0-6-3) 

ศึกษาค้นคว้าและก าหนดประเด็นปัญหาวิจัย 

ออกแบบการทดลอง ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์

ข้อมูล สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย 

เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอ โดย

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนักวิจัย 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-เปล่ียนชื่อวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทนก414 ฝึกงาน                  2 หน่วยกิต 

AIT414 Practicum 

ศึกษาระบบการท างาน และฝึกปฏิบัติงานใน

สถ า น ที่ ฝึ ก ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ

อุตสาหกรรมเกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชน หรืออตุสาหกรรม 

ทนก418 ฝึกงาน 

AIT418 Practicum               2(0-17-0) 

ศึกษาระบบการท างาน และฝึกปฏิบัติงานใน

ส ถ า น ที่ ฝึ ก ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ

อุตสาหกรรมเกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชน หรืออตุสาหกรรม 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงปฏบิตักิาร 

 

ทนก415 สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต 

AIT415 Cooperative Education 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

สถ า น ที่ ฝึ ก ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ

อุตสาหกรรมเกษตรในระดับชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชน หรืออุตสาหกรรม โดยปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมายจากสถานที่

ฝึกงาน และท าโครงงานวิจัยในส่วนผลิต 

ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะห์

ทนก419 สหกิจศึกษา 

AIT419 Cooperative Education  

                                        6(0-36-0) 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

ส ถ า น ที่ ฝึ ก ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ

อุตสาหกรรมเกษตรในระดับชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชน หรืออุตสาหกรรม โดยปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมายจากสถานที่

ฝึกงาน และท า โครงงานวิจัยในส่วนผลิต 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงปฏบิตักิาร 
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และทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือ

ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะห์

และทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือ

ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่

พาณิชย ์

PIM462 Polymer Innovation Project to 

Commercial                           3(0-6-3) 

ฝึ กปฏิบั ติ ก า ร จั ด ก า ร เ ทค โน โ ลยี  ส ร้ า ง

แบบจ าลองทางธุรกิจ ออกแบบการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและน า

ผลิตภัณฑไ์ปสู่เชิงพาณิชย์ ทดสอบการจ าหน่าย

ในเชิงพาณชิย์  

-เพ่ิมรายวชิา 

 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

พอลิเมอร ์

 

คม100 เคมีทัว่ไป 1  

CH100 General Chemistry I   3(3-0-6) 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส 

ของแขง็ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี 

กรดและเบส เคมีอนิทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมี

นิวเคลียร์ และเคมสีิ่งแวดล้อม 

----------------------- 

คม101 เคมีทัว่ไป 2 

CH101 General Chemistry II  3(3–0-6) 

พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 

สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททฟี ธาตุแท

รนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณ

หพลศาสตร์เคม ีจลนพลศาสตร์เคม ีไฟฟ้าเคมี 

----------------------- 

ทนก205 เคมีวิเคราะห ์

AIT205 Analytical Chemistry  3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการทางเคมวีิเคราะห์ การวิเคราะห์

เชิงปริมาณโดยการชั่งน า้หนักและการวัด

ปริมาตร การแยกสารด้วยวิธต่ีางๆ การ

ทนก105 เคมีพื้ นฐานส าหรบันวตักรรม

ผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

AIT105 Basic Chemistry for Agricultural 

Product Innovation                 2(2-0-4) 

ศึกษาสารประกอบ การจ าแนกประเภทของ

สารอนิทรีย์ พันธะเคมี ของแขง็ ของเหลว แกส๊ 

อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี จลนพลศาสตร์เชิงเคมี 

ปริมาณสารสมัพันธ ์ความเข้มข้นของสารละลาย 

สมดุล เคมี  การประยุกต์ ใ ช้ ในนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

-เพ่ิมรายวชิาโดย

ปรับและผนวก

เนื้อหาจาก

รายวิชาคม100 

คม101 และทนก

205 เพ่ือให้

เนื้อหามคีวาม

กระชับและ

จ าเพาะมากขึ้น 
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วิเคราะห์เชงิคุณภาพและปริมาณ โดยเทคนิคส

เปกโทรสโกปีและ โครมาโทกราฟี 

คม190 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 

CH190 General Chemistry Laboratory I 

                                         1(0-2-1) 

การใช้อปุกรณ์พ้ืนฐานทางเคม ีความปลอดภัย

ในห้องปฏบิตักิาร และการทดลอง ที่สอดคล้อง

กบัเนื้อหาวิชา คม 100 

------------------------ 

คม191 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 

CH191 General Chemistry Laboratory II 

1(0-2-1) 

การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม101 

โดยเ น้นคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผดิชอบ 

------------------------ 

ทนก206 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห ์

AIT206 Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-3) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการ

ชั่งน า้หนัก และการวัดปริมาตร การวิเคราะห์ 

โดยวิธทีางสเปกโทรสโกปี และโครมาโทกราฟี 

ทนก106 ปฏิบติัการเคมีพื้ นฐานส าหรบั

นวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

AIT106 Basic Chemistry Laboratory for 

Agricultural Product Innovation 1(0-2-1) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้เครื่ องแก้ว

อุปกรณ์และเครื่ องมือพ้ืนฐานทางเคมี การ

เตรียมสารละลาย การเตรียมสารละลาย

บฟัเฟอร์ และการไทเทรต 

-เพ่ิมรายวชิาโดย

ปรับและผนวก

เนื้อหาจาก

รายวิชาคม 190 

คม191 และทนก

206 เพ่ือให้

เนื้อหามคีวาม

กระชับและ

จ าเพาะมากขึ้น 

ทนก203 ชีวเคม ี

AIT203 Biochemistry           3(3-0-6) 

การท างานและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีว

โมเลกุล กระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีของ

สารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับ

ต่างๆ ในเซลล์ของสิ่งมชีีวิต 

 ยกเลิกรายวิชา 

ทนก204 ปฏิบติัการชีวเคม ี

AIT204 Biochemistry Laboratory 

                                        1(0-3-3) 

การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา ทนก203 

โดยเ น้นคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผดิชอบ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ทนก101 จุลชีววิทยา 

AIT101 Microbiology            2(2-0-4) 

ศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ และ

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ตลอดจนศึกษาถึง

 ยกเลิกรายวิชา 
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ความสมัพันธข์องจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร น า้ 

ดนิ อตุสาหกรรม สาธารณสขุ และภมูคิุ้มกนั 

ทนก102 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 

AIT102 Laboratory in Microbiology 

เทคนิคปฏิบติัการทางดา้นจุลชีววิทยา 

                                        1(0-2-1) 

ปฏิบั ติ ก า รที่ เ กี่ ย ว ข้ องกับสัณฐ านวิ ทย า 

สรีรวิทยา การจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ภาวะและปัจจัย

ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

คณ115 แคลคูลสั 1 

MA115 Calculus I                3(3-0-6) 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ

ประยุกต ์ปริพันธแ์ละการประยุกต์ 

------------------------ 

คณ116 แคลคูลสั 2 

MA116 Calculus II              3(3–0-6) 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง 

อนุกรมอนันต์ ฟังกช์ันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่ องของ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธย่์อย 

ทนก107 คณิตศาสตรพ์ื้ นฐานและการ

ค านวณ 

AIT107 Fundamental Mathematics and 

Calculations                          2(2-0-4) 

ศึกษาเมตริกซ์ การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์ของ

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟังก์ชัน 

สมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์ การประยุกต์ใช้

งานโปรแกรมส าเรจ็รปูช่วยค านวณ 

-เพ่ิมรายวชิา 

โดยปรับ

ค าอธบิายรายวิชา

และเนื้อหาจาก

รายวิชาคณ 115 

คณ116 เพ่ือให้

เนื้อหามคีวาม

กระชับและ

จ าเพาะมากขึ้น 

ชว101 ชีววิทยา 1 

BI101 Biology I                   3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่ 

องคป์ระกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแค

ริ โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  

หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และ

สารพันธกุรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลาย

ของสิ่งมชีีวิต ได้แก่ ไวรัส โมนีรา โพรทสิต ์เหด็ 

รา พืชและสตัว์ ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิต

กบัสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ทนก102 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 

AIT102 Microbiology Laboratory 

                                         1(0-3-0) 

ปฏิบั ติ ก า รที่ เ กี่ ย ว ข้ องกับสัณฐ านวิ ทย า 

สรีรวิทยา การจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ภาวะและปัจจัย

ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ชว191 ปฏิบติัการชีววิทยา 1 

BI191 Biology Laboratory I    1(0-2-1) 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ปฏบิตักิารชีววิทยาที่สอดคล้องกบัเนื้อหาวชิา

ชว 101 

ฟส100 ฟิสิกสท์ัว่ไป 

PY100 General Physics          3(3-0-6) 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ

ร้ อ น แ ล ะ อุ ณ หพ ล ศ า ส ต ร์  ค ลื่ น  แ ส ง 

สน ามไฟ ฟ้ าและอันตรกิ ริ ย าทา ง ไฟ ฟ้ า 

สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้ นกับเวลา ฟิสิกส์ 

ควอนตมั ฟิสกิสน์ิวเคลียร์ 

ทนก108 ฟิสิกสส์ าหรบันวตักรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

AIT108 Physics for Agricultural Product 

Innovation                            2(2-0-4) 

ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ระบบของมิติ

และหน่วย สมบัติพ้ืนฐานของของสสาร คลื่น 

เสียง แสง แรงและกฎการเคล่ือนที่ หลักการ

ของกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแขง็ และ

การทดสอบสมบัติทางกายภาพ และทางกลของ

สสารเบื้ องต้น การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

-เพ่ิมรายวชิาโดย

ปรับค าอธบิาย

รายวิชาจาก

รายวิชาฟส100 

ฟส180 เพ่ือให้

เนื้อหามคีวาม

กระชับและ

จ าเพาะมากขึ้น 

ฟส180 ปฏิบติัการฟิสิกสท์ัว่ไป 

PY180 General Physics Laboratory 

                                        1(0-2-1) 

ปฏบิตักิารในเร่ืองที่สอดคล้องกบัวิชา ฟส 100 

 ยกเลิกรายวิชา 

ทนก201 เคมีอินทรีย ์

AIT201 Organic Chemistry3(3-0-6) 

การแบ่งประเภทของสารอนิทรีย์ หมู่ฟังกช์ันนัล 

การเรียกชื่อปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน 

แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  ฟี น อ ล  อี เ ท อ ร์  เ ฮ ไ ล ด์  

สารประกอบคาร์บอนิล เอมีนและเอไมด ์สเตอ

รีโอไอโซเมอริซึม เคมีเกี่ยวกับสารประกอบ

เฮเทอโรไซคลิกและสารผลิตภัณฑธ์รรมชาต ิ

ทนก191 เคมีอินทรีย ์

AIT191 Organic Chemistry     2(2-0-4) 

โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอนิทรีย์ การ

จ าแนกประเภทสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ การ

เตรียมและปฏกิริิยาที่ส  าคญัของสารอนิทรีย์และ

อนุพันธ ์รวมทั้งพอลิเมอร์ ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 

และโปรตนี 

-เปล่ียนรหัสวชิา  

-เปล่ียนจ านวน

ชั่วโมงบรรยาย 

และชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา เพ่ือให้

เนื้อหามคีวาม

กระชับและ

จ าเพาะมากขึ้น 

ทนก202 ปฏิบติัการเคมีอินทรย ์

AIT202 Organic Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) 

ปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัเนื้อหาวิชาทนก201 

ทนก192 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 

AIT192 Organic Chemistry Laboratory  

                                          1(0-3-0) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการหาจุดหลอมเหลวและจุด

เดือด การตกผลึก การแยกสารด้วยเทคนิคโคร

มาโตกราฟี การสกัด การกลั่น สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ เอมนี เอไมด ์อลัดี

ไฮด ์คโีตน การวิเคราะห์หมู่ฟังกช์ัน 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับชั่วโมง

ปฏบิตักิาร และ

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา  

ทวพ111 พอลิเมอรเ์บื้ องตน้   

PMT111 Introduction to Polymers 

                                         2(2-0-4) 

นพก111 พอลิเมอรเ์บื้ องตน้ 

PIM111 Introduction to Polymer 

                                          2(2-0-4) 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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ศึกษาความหมายประเภท และที่มาของพอลิเม

อร์หลักการอ่านชื่อพอลิเมอร์ปฏกิริิยาพอลิเมอ

ไรเซชั่น พอลิเมอร์ธรรมชาติและสังเคราะห์ 

โครงสร้างทางเคมีและสมบัติพ้ืนฐานของพอลิ

เมอร์ ภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวัสดุพอ

ลิเมอร์ และพอลิเมอร์ชีวภาพ ภูมิปัญญากับ

การพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์จากผลผลิตทาง

การเกษตร และการประยุกตใ์ช้งาน 

ศึกษาความหมาย ประเภท และที่มาของพอลิ

เมอร์ หลักการอ่านชื่อพอลิเมอร์ ปฏิกริิยาพอลิ

เมอไรเซชัน พอลิเมอร์ธรรมชาตแิละสงัเคราะห์ 

โครงสร้างทางเคมีและสมบัติพ้ืนฐานของพอลิ

เมอร์ ภาพรวมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีวัสดุพอลิ

เมอร์ พอลิเมอร์ชีวภาพ การประยุกต์ใช้งาน 

พอลิเมอร์ นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฉลาด 

ทวพ321 พอลิเมอรชี์วภาพ 

PMT321 Biopolymers           3(3-0-6) 

นิยาม ความส าคัญ แหล่งที่มา การสังเคราะห์

และประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพ อาทิเช่น 

พอลิแซกคาไรด ์โปรตนี พอลิเอสเทอร์ ยาง ไม้ 

เส้นใยธรรมชาติ แป้ง ลิกนิน PLA PHA PHB 

PCL PTT BioPE BioPET PBAT เ ป็ น ต้ น 

สมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ การดัดแปร

โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์

ชีวภาพ  การใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพ

ในด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ ์วัสดุทาง

การแพทย์ เครื่องส าอาง อาหารและยา ยาน

ยนต์ และวัสดุทางการเกษตร กลไกการย่อย

สลายพอลิเมอร์ทางชีวภาพ การวิเคราะห์และ

ทดสอบพอลิเมอร์ชีวภาพ 

นพก112 พอลิเมอรชี์วภาพ 

PIM112 Biopolymer               2(2-0-4) 

ศึกษาพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติและที่

สงัเคราะห์ขึ้น การสกดัจากวัสดุฐานชีวภาพและ

การสังเคราะห์ด้วยจุลชีพ สมบัติเบื้ องต้นทาง

เคมี กายภาพ และชีวเคมี ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและสมบัต ิการดดัแปรโครงสร้างและ

สมบัติ การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางเคมี 

กายภาพ มาตรฐานพอลิเมอร์ชีวภาพ การน า 

พอลิ เ มอร์ ชี วภ าพไปประ ยุกต์ ใ ช้ ท า ง ชี ว

การแพทย์ เกษตรกรรม อาหาร และยานยนต ์

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

-ปรับชั่วโมง

บรรยาย และ

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ322 ปฏิบติัการพอลิเมอรชี์วภาพ 

PMT322 Bio-based Polymers Laboratory  

                                         1(0-2-1) 

ปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัเนื้อหาวิชา ทวพ321 

นพก113 ปฏิบติัการพอลิเมอรชี์วภาพ 

PIM114 Biopolymer Laboratory 

                                          1(0-2-1) 

ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการสกัดหรือสัง เคราะห์ 

พอลิเมอร์ชีวภาพ การเตรียมผลิตภัณฑ์จาก 

พอลิเมอร์ชีวภาพ และการทดสอบและวิเคราะห์

สมบัติเคมี และกายภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ

และผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ชีวภาพ 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทนก207 เคมเีชิงฟิสิกส ์

AIT207 Physical Chemistry    3(3-0-6) 

ศึกษาสมบัติต่างๆ ของแก๊ส กฏเกณฑ์ต่างๆ 

ของเทอร์โมไดนามกิสแ์ละการประยุกตเ์ทอร์โม

เคมี  จลนพลศาสตร์ เคมี  สมดุ ลวัฏภาค 

เคมไีฟฟ้า  สารละลายอเิลก็โทรไลต ์พฤตกิรรม

ของไอออนในสารละลาย เคมีคอลลอยด์ และ

เคมพ้ืีนผวิ 

 ยกเลิกรายวิชา 
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 นพก211 สารเคมียางและการออกสูตรยาง  

PIM211 Rubber Additives and Formulation 

                                         3(3-0-6) 

ศึกษายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเบลนด์ 

ยางคอมพาวนด์ ระบบการวัลคาไนซ์ ประเภท

ของสารวัลคาไนซ์ สารตวัเร่ง สารกระตุ้น สารตวั

เติม สารต้านการเสื่อมสภาพ สารเติมแต่ง และ

การเลือกใช้สารเคมียางในการออกสูตรยางให้

เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ ์

-เพ่ิมรายวชิา 

ทวพ241 ฟิสิกสพ์อลิเมอร ์

PMT241 Polymer Physics3(3-0-6) 

ศึกษาโครงสร้างและสมบตัทิางกายภาพของพอ

ลิเมอร์พอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์กึ่ง

ผลึกการเกิดผลึกและจลนศาสตร์การเกิดผลึก 

พอลิเมอร์สถานะคล้ายแก้ว พอลิเมอร์ใน

สภาวะหลอมและละลาย สมบัติทางความร้อน 

ไฟฟ้า กลแสงการซึมผ่านและการเสื่อมสลาย

ของพอลิเมอร ์

นพก212 โครงสรา้งและสมบติัพอลิเมอร ์

PIM212 Polymer Structure and Properties 

                                          2(2-0-4) 

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของ 

พอลิเมอร์ พอลิเมอร์อสณัฐานและพอลิเมอร์กึ่ง

ผลึก การเกิดผลึกและจลนศาสตร์ของการเกิด

ผลึก พอลิเมอร์สถานะคล้ายแก้ว พอลิเมอร์ใน

สภาวะหลอมละลาย ประยุกต์ใช้สมบัติทาง

ความร้อน ไฟฟ้า กล แสง สี การซึมผ่านและ

การเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-เปล่ียนชื่อวิชา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

-ปรับชั่วโมง

บรรยาย และ

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 นพก213 ปฏิบติัการสมบติัของพอลิเมอร ์

PIM213 Polymer Properties Laboratory 

                                          1(0-3-0) 

ฝึกทกัษะปฏบิัตกิารใช้เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติ

ทางความร้อน ไฟฟ้า กล แสง สี การซึมผ่าน

และการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ 

-เพ่ิมรายวชิา

ปฏบิตักิารให้

สอดคล้องกบั

รายวิชา นพก

212 

ทวพ221 เคมีพอลิเมอร ์

PMT221 Polymer Chemistry  3(3-0-6) 

ศึกษาเคมีพอลิเมอร์ น ้าหนักโมเลกุล การ

สังเคราะห์และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การ

เกดิพอลิเมอร์แบบควบแน่น แบบอนุมูลอสิระ 

แบบไอออนิก แบบเปิดวงแหวน แบบสเตอริโอ

จ าเพาะ การเกิดพอลิเมอร์ร่วม การใช้ตัวเร่ง

ปฏกิริิยาพอลิเมอไรเซชัน กระบวนการผลิตพอ

ลิเมอร์ในอตุสาหกรรม 

------------------------- 

ทวพ361 กา รทดสอบและก า รพิ สู จน์

ลกัษณะเฉพาะของวสัดุพอลิเมอร ์

PMT361 Testing and Characterization of 

Polymer Materials3(3-0-6) 

นพก215 เคมีพอลิเมอรแ์ละการพสูิจน์

คุณลกัษณะเฉพาะ 

PIM215 Polymer Chemistry and Charac-

terization                     2(2-0-4) 

ศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิ

เมอไรเซชันแบบควบแน่น แบบอนุมูลอิสระ 

แบบไอออนิก แบบเปิดวงแหวนแบบสเตอริโอ

จ าเพาะ การเกิดพอลิเมอร์ร่วม การใช้ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน กระบวนการผลิต 

พอลิเมอร์ การประยุกตใ์ช้เทคนิคการหาน า้หนัก

โมเลกุล การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ  

-ปรับชั่วโมง

บรรยาย และ

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชาด้วยการ

ผนวกรายวิชา

ทวพ221 

และทวพ361 
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ศึกษาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการ

ทดสอบและการพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

พอลิเมอร์ หลักการ เครื่ องมือและวิธีการ

ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์มาตรฐานวิธีทดสอบ

สากล การทดสอบสมบัติเชิงความร้อน ไฟฟ้า 

แสง โครงสร้างทางเคม ีโครงสร้างผลึก น า้หนัก

โมเลกุล การแพร่ สมบัติเชิงกล เชิงกลพลวัต 

โครงสร้างและสมบตัเิชิงผวิ 

ทวพ222 ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอร ์

PMT222 Polymer Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

ปฏบิตักิารที่เกี่ยวข้องกบัการหาน า้หนักโมเลกุล 

การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ และกระบวนการผลิต

พอลิเมอร ์

------------------------- 

ทวพ362 ปฏิบติัการการทดสอบและการ

พสูิจนล์กัษณะเฉพาะของวสัดุพอลิเมอร ์

PMT362 Testing and Characterization of 

Polymer Materials Laboratory 

1(0-3-0) 

ปฏบิัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมี

ของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์น ้าหนักโมเลกุล 

สมบตัเิชิงกล สมบตัทิางความร้อน 

นพก216 ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอรแ์ละการ

พสูิจนค์ุณลกัษณะเฉพาะ 

PIM216 Polymer Chemistry and Charac-

terization Laboratory     1(0-3-0) 

ฝึกปฏบิัติเกี่ยวกบัการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ การ

วิ เ คราะ ห์หาน ้ าหนั กโม เล กุล  การพิสูจน์

ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชาและปรับ

เนื้อหารายวิชา

ด้วยการผนวก

รายวิชาทวพ222 

และทวพ362 

 นพก217 การแปรรูปและนวตักรรมจากยาง 

PIM217 Rubber Process and Innovation 

                                          2(2-0-4) 

ศึกษาการแปรรปูน า้ยางและยางแห้ง การเตรียม

สารเคมีส าหรับการแปรรูปน ้ายาง เทคโนโลยี

และเคร่ืองจักรในการแปรรปูผลิตภัณฑย์าง การ

รีไซเคิลยาง ระบบการตลาดและอุตสาหกรรม

ยางพาราต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า มูลค่าทาง

เศรษฐกจิ นวัตกรรมผลิตภัณฑย์าง 

เพ่ิมรายวิชา 

 นพก218 ปฏิบติัการแปรรูป วิเคราะห ์และ

ทดสอบยาง  

PIM218 Rubber Process, Characterization 

and Testing Laboratory            1(0-3-0) 

ฝึกปฏิบัติการแปรรูปยางด้วยเครื่องผสมแบบ

เปิดและแบบปิด มาตรฐานการทดสอบ การ

เพ่ิมรายวิชา 
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ทดสอบหาเวลาการวัลคาไนซ์ การทดสอบ

สมบตัทิางกายภาพและสมบตัเิชิงกล 

 นพก229 นวตักรรมพอลิเมอรแ์ละวสัดุฐาน

ชีวภาพ 

PIM229 Polymer and Bio-Based Materials 

Innovation                            2(2-0-4) 

ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุ

ฐานชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และวัสดุฐาน

ชีวภาพ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑแ์ละการจัดการ 

การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีกับนวัตกรรม 

พอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ การประยุกต์

กระบวนการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ

ประเมินผลกระทบของนวัตกรรมพอลิเมอร์และ

วัสดุฐานชีวภาพกับธุรกิจ การประยุกต์หลัก

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของ

ธรุกจิ กรณีศึกษาธรุกจินวัตกรรมพอลิเมอร์และ

วัสดุฐานชีวภาพ 

เพ่ิมรายวิชา 

 นพก241 การคดัเลือกวสัดุ  

PIM241 Materials Selection    2(2-0-4) 

ศึกษาชนิดของวัสดุและหลักการออกแบบ การ

วิเคราะห์ชนิดของวัสดุและสมบัติ การวิเคราะห์

แผนภมูิของการคัดเลือกวัสดุ การคัดเลือกวัสดุ

โดยค านึงและไม่ค านึงถึงรูปร่าง การคัดเลือก

วัสดุจากหลายเงื่ อนไข การคัดเลือกวัสดุเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม การคัดเลือกกระบวนการผลิต การ

วิเคราะห์และคัดเลือกแหล่งข้อมูลทางด้าน

สมบัติของวัสดุ การอภิปรายและวิ เคราะห์

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุหลากชนิด การอภิปราย

กรณีศึกษาด้านการคัดเลือกวัสดุกับนวัตกรรม

พอลิเมอร ์

เพ่ิมรายวิชา 

ทวพ412 สารเติมแต่งพอลิเมอรแ์ละการ

คอมพาวนด ์ 

PMT442 Polymer Additives and Com-

pounding                      3(3-0-6) 

ศึกษาความส าคัญและวัตถุประสงค์ในการเติม

สารเติมแต่งพอลิเมอร์ กระบวนการคอมพา

วนด์ของพอลิเมอร์เติมสารเติมแต่ง ลักษณะ

และกลไกของสารเติมแต่งต่อสมบัติพอลิเมอร์ 

สารเตมิแต่งช่วยให้นิ่ม สารต้านทานความร้อน 

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอรแ์ละการ

คอมพาวนด ์

PIM242 Polymer Additives and Com-

pounding                        3(3-0-6) 

ศึกษาความส าคัญและวัตถุประสงค์ในการเติม

สารเตมิแต่งพอลิเมอร์ ประเภทของสารเตมิแต่ง 

กลไกสารเติมแต่งต่อสมบัติพอลิเมอร์ สารเติม

แต่งช่วยให้นิ่ม สารต้านทานความร้อน สารหล่อ

ลื่น สารให้สี สารเพ่ิมเนื้ อ สารยับยั้ งการเกิด

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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สารหล่อลื่น สารให้สี สารเพ่ิมเนื้ อ สารยับยั้ง

การเกิดออกซิเดชัน สารยับยั้งการเกิดโอโซน 

สารเตมิแต่งที่ได้จากธรรมชาต ิ

ออกซิเดชัน สารยับยั้งการเกิดโอโซน สารเติม

แต่งที่ได้จากธรรมชาติ การท ามาสเตอร์แบทช์

และการคอมพาวนด ์

 นพก321 การออกแบบผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

PIM321 Polymer Product Design 

                                          2(0-4-2) 

ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 

การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบและการอ่าน

แบบ สู่ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการขึ้ นรูป

ผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์พอลิ เมอร์ในอุตสาหกรรม การ

ออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงนิเวศเพ่ือความย่ังยืน 

เพ่ิมรายวิชา 

ทวพ343 การผลิตพอลิเมอรเ์ฉพาะหน่วย 

PMT343 Unit Operations of Polymer 

Production                           3(3-0-6) 

ศึกษาสมดุลมวลสารและพลังงานหลักเทอร์โม

ไดนามิกสก์ารถ่ายเทโมเมนตัม มวลและความ

ร้อนการแยกของผสม และการท าผลิตภัณฑใ์ห้

บริสทุธิ์ด้วยกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี

และทางชีวภาพ  และการเลือกใช้กระบวนการ

แยกให้เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ ์

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิต 

พอลิเมอร ์

PIM322 Polymer Production Process De-

sign                                3(3-0-6) 

ศึกษาหลักสมดุลมวลสารและพลังงาน แผนผัง

กระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์

พอลิเมอร์ เครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม การ

ประยุกต์ใ ช้ งานอุปกรณ์และเครื่ องมือใน

กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ หน่วยปฏิบัติการ

สังเคราะห์ และผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และ

การเลือกใช้ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์

ในอุตสาหกรรม การออกแบบสูตรการผลิต

ผลิตภัณฑจ์ากพอลิเมอร์ การเลือกกระบวนการ

ผลิต การประยุกต์ใช้อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 

(IOT) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพ่ือผลิต

ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การค านวณต้นทุนอย่าง

ง่ายในการผลิต 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชี่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ344 ปฏิบัติการการผลิตพอลิเมอร์

เฉพาะหน่วย 

PMT344 Unit Operations of Polymer 

Production Laboratory          1(0-3-0) 

ปฏบิัติการที่เกี่ยวข้องกบัการถ่ายเทมวล ความ

ร้อน และโมเมนตัม เฉพาะหน่วยในการผลิต

พอลิเมอร ์

 ยกเลิกรายวิชา 

ทวพ352 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ปฏิกิริยาพอลิเมอร ์

 ยกเลิกรายวิชา 
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PMT352  Polymer Reaction Science and 

Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริ ย า เคมี  

ปฏิกิริยาของเอนไซม์และปฏิกริิยาพอลิเมอไร

เซชัน การวัดและการประมาณค่าคงที่ปฏกิริิยา

ในปฏกิริิยา ชนิด หลักการท างาน การควบคุม

และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกะและ

แบบไหลต่อเนื่อง การออกแบบเครื่องปฏกิรณ์

พอลิเมอร์ที่มตีวัเร่งปฏกิริิยาเคมแีละเอนไซม ์

ทวพ341 วิทยากระแสและกระบวนการข้ึน

รูปพอลิเมอร ์

PMT341 Rheology and Polymer Pro-

cessing                           3(3-0-6) 

ศึกษาวิ ทยากระแสของพอลิ เมอร์  และ

ความสัมพันธ์กบักระบวนการขึ้นรูป การเลือก

แ ล ะ ก า ร เ ต รี ย ม พ อ ลิ เ ม อ ร์ ก่ อ น เ ข้ า สู่

กระบวนการขึ้ นรูป หลักการผสม การย่อย

พลาสติก การท ามาสเตอร์แบตช์และการคอม

พา ว นด์ ก ร ะ บ วน ก า ร ขึ้ น รู ป ฐ าน อั ด รี ด 

กระบวนการเป่าเข้าแม่พิมพ์ กระบวนการฉีด 

กระบวนการขึ้ นรูปแผ่น กระบวนการขึ้ นรูป

ด้วยสุญญากาศกระบวนการขึ้ นรูปยางและ

เทอร์โมเซ็ต โฟม การพิมพ์และการเคลือบ 

การสร้างชิ้ นงานต้นแบบและการพิมพ์ 3 มิติ 

กระบวนการรีไซเคิล การออกแบบผลิตภัณฑ์

พลาสติกและการเลือกใช้กระบวนการขึ้ นรูป 

ข้อบกพร่องของชิ้นงานและการแก้ไข 

นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการข้ึน

รูปพอลิเมอร ์

PIM341 Polymer Rheology and Processing 

                                          3(3-0-6) 

ศึ ก ษ า วิ ท ย า ก ร ะ แ สขอ งพอลิ เ ม อ ร์ แ ล ะ

กระบวนการขึ้ นรูป การเลือกและวิ เคราะห์

สมบัติของพอลิเมอร์ก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้ น

รูป  ประ ยุกต์หลั กการผสมและการ ย่อย 

พอลิเมอร์กับกระบวนการขึ้ นรูป กระบวนการ

ขึ้นรูปฐานอัดรีด อัดเบ้า อัดส่ง อัดสุญญากาศ 

การหล่อฟิล์ม การรีดด้วยลูกกลิ้ ง การเป่าชิ้นงาน

กลวงและชิ้ นงานหลายชั้น การขึ้นรูปแบบหมุน 

การสร้างชิ้ นงานต้นแบบและการพิมพ์ 3 มิติ  

การขึ้นรูปเทอร์โมเซต็ การขึ้นรูปโฟม การผลิต

แบบเพ่ิมเนื้ อ การเคลือบผิวด้วยพอลิเมอร์ การ

พิมพ์บนเนื้ อพอลิเมอร์ กระบวนการฉีดแบบ

ปกตแิละฉีดแบบผนังบาง การขึ้นรูปด้วยการดึง

ฟิล์มแบบทิศทางเดียว สองทิศทางและหลาย

ทิศทาง กระบวนการรีไซเคิล การวิเคราะห์

ข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องของ

ชิ้นงาน 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ342 ปฏิบติัการวิทยากระแสและ

กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร ์

PMT342 Rheology and Polymer Pro-

cessing Laboratory           1(0-3-0) 

ปฏบิตักิารการย่อยพอลิเมอร์ การผสมแห้ง 

การอดัรีด การเป่าฟิล์ม การฉีด การขึ้นรปูแผ่น 

การขึ้นรปูแบบสญุญากาศ การเป่าขวด การขึ้น

นพก342 ปฏิบติัการวิทยากระแสและ

กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร ์

PIM342 Polymer Rheology and Processing 

Laboratory                           1(0-3-0) 

ฝึกปฏิบัติการขึ้ นรูปพอลิเมอร์ การวิเคราะห์

กระบวนการขึ้นรูป ข้อบกพร่องของชิ้นงาน การ

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นกบักระบวนการผลิต 

-เปล่ียนรหัสและ

ชื่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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รปูยาง การรีไซเคลิ การพิมพ์ 3 มติ ิการขึ้นรปู

เส้นใย 

ทวพ351 วิศวกรรมพอลิเมอร ์

PMT351 Polymer Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษากลศาสตร์ของพอลิเมอร์เดี่ยวและพอลิ

เมอร์หลายองคป์ระกอบสมบตัเิชงิกลและเชิง

พลวัตของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์แรงและการ

วิเคราะห์ความเค้น-ความเครียดในชิ้นงาน 

การวิเคราะห์กลไกการเสยีรปูการบดิงอและ

การหดตวัของพอลิเมอร์ การใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยออกแบบทางวิศวกรรม วิธสีมาชิกจ ากดั 

หลักการออกแบบทางโครงสร้างและผลิตภัณฑ์

จากพอลิเมอร ์

------------------------- 

ทวพ361 การทดสอบและการพสูิจน์

ลกัษณะเฉพาะของวสัดุพอลิเมอร ์

PMT361 Testing and Characterization of 

Polymer Materials                3(3-0-6) 

ศึกษาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการ

ทดสอบและการพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

พอลิเมอร์ หลักการ เครื่ องมือและวิธีการ

ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์มาตรฐานวิธีทดสอบ

สากล การทดสอบสมบัติเชิงความร้อน ไฟฟ้า 

แสง โครงสร้างทางเคม ีโครงสร้างผลึก น า้หนัก

โมเลกุล การแพร่ สมบัติเชิงกล เชิงกลพลวัต 

โครงสร้างและสมบตัเิชิงผวิ 

นพก343 สมบติัทางกลของผลิตภณัฑพ์อลิ

เมอร ์

PIM343 Mechanical Properties of Polymer 

Products                              2(2-0-4) 

ศึกษาหน่วยของแรง ความเครียด กฎของฮุก

และอัตราส่วนของปัวส์ซอง การวิเคราะห์แรง

กระท าตามแนวแกน แรงบิด แรงดัด และแรง

เฉือน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด 

การวิเคราะห์กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ

และวัสดุแบบแผ่นซ้อน การวิเคราะห์สมบัติทาง

กลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์สมบัติทางกล

พลวัต 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชาโดย

ดดัแปลงเนื้อหา

มาจากวิชาทวพ

351 และทวพ

361 

ทวพ362 ปฏิบติัการการทดสอบและการ

พสูิจนล์กัษณะเฉพาะของวสัดุพอลิเมอร ์

PMT362 Testing and Characterization of 

Polymer Materials Laboratory  1(0-3-0) 

ปฏบิัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมี

ของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์น ้าหนักโมเลกุล 

สมบตัเิชิงกล สมบตัทิางความร้อน 

นพก344 ปฏิบติัการทดสอบสมบติัทางกล

ของพอลิเมอร ์

PIM344 Mechanical Testing of Polymer 

Laboratory                           1(0-3-0) 

ฝึกทักษะปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกลของ

พอลิเมอร์ การวิเคราะห์และแปลผลการทดสอบ 

การประยุกต์ผลการทดสอบกับการออกแบบ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

-เพ่ิมรายวชิาโดย

ดดัแปลงเนื้อหา

บางส่วนจาก

รายวิชาทวพ362 

ทวพ441 พอลิเมอรผ์สมและเชิงประกอบ  

PMT441 Polymer Blends and Composites 

3(3-0-6) 

นพก345 พอลิเมอรผ์สมและเชิงประกอบ 

PIM345 Polymer Blends and Composites 

                                         3(3-0-6) 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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ศึกษานิยามและวัตถุประสงค์ของการผสมพอลิ

เมอร์และการท าวัสดุเชิงประกอบ เทอร์โม

ไดนามิกส์ของการผสมและการเข้ากันได้ของ

พอลิเมอร์ผสม พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสม 

กระบวนการคอมพาวนด์พอลิเมอร์ผสมและ

เชิงประกอบ ประเภทของโคพอลิเมอร์และ

กระบวนการโคพอลิเมอไรเซชั่น การทดสอบ

และวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของพอลิเมอร์ผสม

และเชิงประกอบ การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์

ผสมและวัสดุเชิงประกอบ 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีของพอลิเมอร์ผสม

และเชิงประกอบ เทอร์โมไดนามิกสแ์ละการเข้า

กนัของพอลิเมอร์ผสม การเตรียม การทดสอบ

และวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพของพอลิ

เมอร์ผสมและเชิงประกอบ พอลิ เมอร์ เชิง

ประกอบขั้นสงู พอลิเมอร์เชิงประกอบระดับนา

โน การดัดแปรสมบัติ และการใช้ประโยชน์ของ

พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ 

 2.1.3 กลุ่มวิชานวตักรรมและการจดัการ  

ทนก221 การสรา้งนวตักรรม 

AIT221 Innovation Creation  1(1-0-2) 

ศึกษาความส าคญัของการสร้างนวัตกรรมที่เกดิ

จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลยุทธ์การ

สร้างนวัตกรรมที่เป็นระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรให้เกดิมูลค่าเพ่ิม การสร้างตราสนิค้า 

และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์

ทนก126 การคิดและสรา้งนวตักรรม 

AIT126 Innovation Thinking and Creation 

                                          2(0-4-2) 

ศึ กษาความส าคัญและกล ยุทธ์ก า รส ร้ า ง

นวัตกรรม ฝึกการใช้ความคดิเชิงสร้างสรรคแ์ละ

ความคิดเชิงออกแบบต่อการสร้างนวัตกรรม 

และการน า เสนอความคิดที่ สอดคล้องกับ

สถานการณ ์

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-เปล่ียนชื่อวิชา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ จ านวน

ชั่วโมงบรรยาย 

ชั่วโมงปฏบิตักิาร 

และชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทนก222 แนวคิดการออกแบบนวตักรรม

และเทคโนโลยี 

AIT222 Design Concept for Innovation and 

Technology                         2(1-2-3) 

ศึกษาการได้มาซึ่ งความคิดรวบยอดในการ

ออกแบบ ก า รส ร้ า ง อั ต ลั กษณ์  ร วมถึ ง

กระบวนการใช้การออกแบบเพ่ือเป็นแนวทาง

พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี โดยมุ่งให้

ผู้ เรียนทดลองพัฒนาแนวคิด และสามารถ

น าเสนอความคดิ 

ทนก127 การพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบและ

การทวนสอบ 

AIT127 Development of Prototype and Val-

idation                            1(0-2-1) 

ศึกษาการบูรณาการความคดิสู่การออกแบบไปสู่

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทวนสอบกับ

ผู้ บริโภคเป้าหมาย การปรับปรุง  และการ

น าเสนอผลิตภัณฑต้์นแบบที่ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

บริบททางสงัคม 

-ปรับรหัสวิชา 

-เปล่ียนชื่อวิชา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ  

-ปรบัชั่วโมง

บรรยาย ชั่วโมง

ปฏบิตักิาร และ

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรบั

ธุรกิจนวตักรรมพอลิเมอร ์

PIM131 Marketing Communication for 

Polymer Innovation Business     2(0-4-2) 

ศึกษาหลักการตลาด การสร้างแบรนด์ การ

ประยุกตใ์ช้การสื่อสารส าหรับองคก์ร การสื่อสาร

ภายนอก ฝึกประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือ

เพ่ิมรายวิชา 



 

173 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563 หมายเหตุ 

การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก แอนิเมชั่น การ

พัฒนาสื่อเพ่ือการออกแบบสินค้า และบริการ

ส าหรับธรุกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 

 นพก214 ความคิดเ ชิง วิพากษ์และการ

สงัเคราะหน์วตักรรม 

PIM214 Critical Thinking and Innovation 

Synthesis                               2(0-4-2) 

ศึกษาทฤษฎีความรู้  การใช้เหตุผลและอารมณ์

ความรู้ สึก ฝึกประยุกต์หลักเชิงตรรกศาสตร์สู่

ความคิดเชิงวิพากษ์ การเขียนเชิงวิพากษ์ การ

โต้แย้งอุปนัยและนิรนัยสู่การวิเคราะห์ปัญหา 

การสงัเคราะห์นวัตกรรมที่เกดิจากวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การวิจารณ์ และวิ เคราะห์

ผลิตภัณฑ ์

เพ่ิมรายวิชา 

 นพก221 ทรพัยสิ์นทางปัญญาและการจด

สิทธิบตัร 

PIM221 Intellectual Property and Patent 

Strategy                           2(0-4-2) 

ศึกษาประเภทของทรัพย์สนิทางปัญญา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจดสทิธบิตัร เครื่องหมาย

การค้า ความลับทางการค้า การยื่นจดขอความ

คุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา ประยุกตใ์ช้

ทรัพย์สนิทางปัญญาในเชงิพาณชิย์ และการถ่าย

โอนนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการทรัพย์สนิ

ทางปัญญา กรณศีึกษาทางกฎหมาย ทรัพย์สนิ

ทางปัญญาส าหรับธรุกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 

เพ่ิมรายวิชา 

 นพก251 เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินเพือ่การ

ลงทุนในธุรกิจนวตักรรมพอลิเมอร ์

PIM251 Economics and Finance for Poly-

mer Innovation Business Investment 

                                         2(0-4-2) 

ศึกษาองค์กรธุรกิจ การประเมินอุปสงค์และ

อุ ป ท า น ส า ห รั บ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  ใ น

อุ ต ส าหกร รมน วั ต ก ร รมพอลิ เ มอ ร์  ฝึ ก

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความยืดหยุ่น การหาและ

ประเมินค่าความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 

การแทรกแซงของรัฐ ตราสารทุน ตราสารหนี้  

ฝึ ก วิ เ ค ร า ะ ห์ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  อั ต ร า

เพ่ิมรายวิชา 



 

174 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563 หมายเหตุ 

ผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน ต้นไม้การ

ตดัสนิใจส าหรับการประเมนิและการเลือก 

 นพก252 หลกัการตลาดและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคส าหรบัธุรกิจนวตักรรมพอลิเมอร ์

PIM252 Principles of Marketing and Con-

sumer Behaviour for Polymer Innovation 

Business                2(0-4-2) 

ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดและหลักการ

ตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การก าหนดราคา การจัด

จ าหน่ ายและการส่ ง เสริมการตลาด การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านการตลาด 

จรรยาบรรณด้านการตลาด ฝึกวิ เคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้ อของผู้บริโภค รูปแบบ

ของกระบวนการตัดสินใจซื้ อ มูลเหตุจูงใจการ

ซื้ อทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของสังคม

และวัฒนธรรมที่มต่ีอการซื้อ 

เพ่ิมรายวิชา 

ทวพ462 การประกนัคุณภาพการผลิต 

PMT462 ProductionQuality Assurance 

3(3-0-6) 

ศึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า จ า ก

กระบวนการผลิต การใช้วิธีทางสถิติในการ

ประมวลผลและแก้ปัญหา การชักตัวอย่าง การ

ควบคุมกระบวนการ ความน่าเชื่ อถือ การ

ก าหนดคุณภาพ การจัดคุณภาพ การพิจารณา

ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือผลทางด้าน

กรรมวิธีการควบคุม การควบคุมคุณภาพทั้ง

ระบบ (TQC) การจัดการคุณภาพของทั้งระบบ 

(TQM) มาตรฐานสากลในการประกนัคุณภาพ

และการประเมนิวัฏจักรชีวิต (LCA) 

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ ์

พอลิเมอร ์

PIM346 Polymer Products Quality Assur-

ance                            2(2-0-4) 

ศึกษาหลักการประกันคุณภาพสิน ค้าจาก

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ม า ต ร ฐ า น

ผลิ ตภั ณฑ์อุ ต ส าหกรรมพอลิ เ มอร์  ก า ร

ประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติในการประมวลผลและ

แ ก้ ปัญหา  ก ารชั กตั ว อ ย่ า ง  ก า รควบคุ ม

กระบวนการ ความน่าเชื่ อถือ การก าหนด

คุ ณ ภ า พ  ก า ร พิ จ า รณ า ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น

เศรษฐศาสตร์เพ่ือการควบคุมคุณภาพของทั้ง

ระบบ (TQC) การจัดการคุณภาพของทั้งระบบ 

(TQM) และมาตรฐาน ISO 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงบรรยาย 

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 นพก347 การประกนัคุณภาพผลิตภณัฑพ์อลิ

เมอร ์

PIM347 Polymer Products Quality Assur-

ance Laboratory              1(0-1-2) 

เพ่ิมรายวิชา 
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ฝึกการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ือการควบคุม

คุณภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ ์

พอลิเมอร ์

 นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการ

จดัการ 

PIM361 Innovation Development and 

Management                         2(0-4-2) 

ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม องค์ประกอบ 

วงจร และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

นวัตกรรมเชิงคุณค่า และกลยุทธ์ทะเลสีคราม 

ฝึกประยุกต์การเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การสร้างรูปแผนธุรกิจตามความ

ต้องการของผู้ บริโภค การกระจายและการ

จัดการนวัตกรรม 

เพ่ิมรายวิชา 

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  

ทวพ454 การออกแบบและวางผงัโรงงาน 

PMT454 Plant Design and Planning 

                                       3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการออกแบบและวางผงัโรงงาน การ

เลือกสถานที่และการประเมนิพ้ืนที่โรงงาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบวาง

แผนผงัโรงงาน เคร่ืองจักรอปุกรณ ์การไหล

ของวัสดุและการขนถ่าย ปัญหาในการวางผงั

โรงงาน ความสมัพันธข์องผงัโรงงานและ

ผลิตภัณฑช์นิดของผงัโรงงานและส่วนประกอบ

ที่ส  าคญัการบริหารโครงการวางผงัโรงงาน 

ปัจจัยเกี่ยวกบัความสะดวก ความปลอดภัย

และผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม กรณศีึกษา

ในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม 

นพก421 การออกแบบและวางผงัโรงงาน 

PIM421 Plant Design and Planning 

                                          3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการออกแบบและวางผังโรงงานผลิต

ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การเลือกสถานที่และการ

ประเมนิพ้ืนที่โรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ

การออกแบบวางแผนผังโรงงาน เครื่ องจักร

อุปกรณ์ การไหลของวัสดุและการขนถ่าย 

ปัญหาในการวางผังโรงงาน ความสัมพันธ์ของ

ผังโรงงานและผลิตภัณฑ์ ชนิดของผังโรงงาน

และส่วนประกอบที่ส  าคัญการบริหารโครงการ

วางผงัโรงงาน ปัจจัยเกี่ยวกบัความสะดวก ความ

ปลอดภัยและผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การ

ส ร้ า งแบบจ า ลอง โร ง ง าน ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 นพก431 การตลาดดิจิทลั 

PIM431 Digital Marketing       3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิด การวางแผน และการวิเคราะห์

การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาดและการ

สร้างตราสนิค้าโดยใช้สื่อออนไลน์ การประยุกต์

หลักการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ การสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติการใช้

เคร่ืองมอืทางการตลาดที่เป็นสื่อดจิิทลั 

เพ่ิมรายวิชา 
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 นพก432 พาณิชยอิ์เล็กทรอนกิสแ์ละกิจการ

ดิจิทลั 

PIM432 E-Commerce and Digital Business  

                                          3(2-2-5) 

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการ

เปล่ียนแปลงองค์กร ตลาด อุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจ โ ลก  ฝึ กทักษะกา ร ใ ช้พ าณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์กับการด าเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ

ดิจิทัล การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้  

การจัดการกิจการดิจิทัล  การประยุกต์ใ ช้

เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เว็บเบราส์เซอร์ 

เครื่ อ งมือ ค้นหาพอร์ทัลและผู้ ใ ห้บริ ก าร

อนิเทอร์เนต็ เอชทเีอม็แอลและเคร่ืองมอืพัฒนา

เว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์  หลักการออกแบบ

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ ไฮเปอร์

มาร์เกต็ การประมูล เอเยนต์อัจฉริยะ ความ

เชื่อถือ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและจริยธรรมใน

การด าเนินงาน 

เพ่ิมรายวิชา 

 นพก451 การวางแผนและการควบคุมการ

ผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร ์

PIM451 Production Planning and Control 

in Polymer Industry               3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการจัดการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

และระบบการผลิต การประยุกต์หลักการ

พยากรณ์กับการผลิต ฝึกปฏิบัติการประเมิน

และการควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความ

ต้องการของวัสดุ การประยุกต์ใช้งานระบบการ

ผลิตแบบทันเวลา ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

และระบบการผลิตแบบลีน การวางแผนและ

ประเมินก าลังการผลิต การจัดล าดับการผลิต 

การประเมินต้นทุนทางอุตสาหกรรมวัสดุและ

จุดค้มทุน การผลิตแบบดจิิทลั 

เพ่ิมรายวิชา 

 นพก452 การบริหารโครงการเพือ่การจดัการ

ธุรกิจนวตักรรม 

PIM452 Project Administration for Inno-

vation Business Management     3(2-2-5) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและ

โครงการ ฝึกการประเมินวงจรโครงการ การ

เพ่ิมรายวิชา 
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วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร

โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่

มอีทิธพิลต่อการบริหารโครงการ โปรแกรมช่วย

ในการบริหารโครงการ การประเมินโครงการ

ภาครัฐและภาคอตุสาหกรรม 

 นพก463 การเป็นผูป้ระกอบการและการ

สรา้งกิจการใหม ่

PIM463 Entrepreneurship and New Busi-

ness Creation                        3(2-3-4) 

ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการพอลิเมอร์ 

ทกัษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ ประเภทของ

ธุรกิจ การพัฒนาและประเมินโอกาสของการ

ประกอบการ บทบาทและความรับผดิชอบของผู้

ร่วมลงทุนในการสร้างธรุกจิใหม่ ฝึกพัฒนาแผน

ส าหรับธุรกิจใหม่ กระบวนการการสร้างธุรกิจ

ใหม่ การออกแบบโมเดลทางธรุกจิ 

เพ่ิมรายวิชา 

ทวพ471 การบริหารจดัการธุรกิจพอลิเมอร ์

PMT471 Polymer Business Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะธุรกิจเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การ

สร้างแนวคิดและการมองหาโอกาสทางธุรกิจ 

การจัดท าแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการ

เงิน แผนการผลิต และแผนการจัดการการ

วิเคราะห์กลุ่มผู้ บริโภค การวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการ และการสร้างธุรกจิจาก

ผลงานวิจัยและสทิธบิตัรด้านพอลิเมอร์ 

นพก464 การบริหารจดัการธุรกิจพอลิเมอร ์

PIM464 Polymer Business Management   

                                          3(2-2-5) 

ศึกษาภาพรวมของธุรกิจพอลิเมอร์ หลักการ

บริหารธุรกิจ การตลาดส าหรับธุรกิจพอลิเมอร์ 

ฝึกการวางแผนการเงิน การค านวณทุนการผลิต 

การตั้งราคาขาย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดการ

ทรัพยากร การสร้างผังองค์กร การวางแผนการ

ผลิต จริยธรรมของการเป็นผู้ ประกอบการ 

กฎหมายแรงงานและกฎหมายธรุกจิ 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-เปล่ียนชั่วโมง

บรรยาย ชั่วโมง

ปฏบิตักิาร และ

ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ481 ความปลอดภัยในโรงงานพอลิ

เมอร ์

PMT481 Polymer Plant Safety3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และการป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม 

อุ ป ก รณ์ แ ล ะ วิ ธี ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก

เครื่องจักรกลไฟฟ้าอคัคีภัยความร้อนและการ

ท างานที่อณุหภมูสิงู สารเคมเีป็นพิษในโรงงาน

ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กฎหมายเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความปลอดภัย

ในการท างาน หลักจิตวิทยาในอตุสาหกรรม 

นพก465 ความปลอดภยัในโรงงานพอลิเมอร ์

PIM465 Polymer Plant Safety  3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และการป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม การ

ประยุกต์หลักการทางความปลอดภัยเ พ่ือ

ป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรกล ไฟฟ้า 

อคัคีภัย ความร้อนและการท างานที่อุณหภูมิสูง 

สารเคมีและสารเป็นพิษ และอุปกรณ์ป้องกนัใน

โรงงานผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย ฝึกประเมินความปลอดภัยใน

การท างาน หลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม การ

สร้างความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-เปล่ียนชั่วโมง

บรรยาย ชั่วโมง

ปฏบิตักิาร ชั่วโมง

ศึกษาด้วยตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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 นพก411 พอลิเมอรส์ าหรบัผลิตภณัฑส์ุขภาพ

และเคร่ืองส าอาง 

PIM411 Polymer for Health Care Products 

and Cosmetics                        3(2-2-5) 

ศึกษาชนิด สมบัติและหน้าที่ของวัสดุพอลิเมอร์

ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องส าอาง 

นวัตกรรมและ เทคโนโล ยีที่ เ กี่ ย ว ข้องกับ

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ระบบน าส่งสารส าคัญ 

ฝึกปฏิบัติการทดสอบสมบัติทาง เคมีและ

กายภาพ การออกฤทธิ์ทางชีวภาพส าหรับ

เคร่ืองส าอาง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ประเภทและ

บรรจุภัณฑเ์ครื่องส าอาง แนวโน้มและวิทยาการ

ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ิมรายวิชา 

ทวพ432 พอลิเมอรใ์นการประยกุตใ์ชท้าง

ชีวภาพและทางการแพทย ์

PMT432 Polymers in Biological and 

Medical Applications3(3-0-6) 

ศึกษาการประ ยุกต์ ใ ช้พอลิ เ มอร์ ในทาง

การแพทย์  เภสัชกรรม เวชส าอาง  และ

วิศวกรรมเนื้ อเยื่อ บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์  

บรรจุภัณฑต้์านจุลินทรีย์และบรรจุภัณฑอ์าหาร 

และการทดสอบสมบัติเฉพาะทางเคมีกายภาพ 

และสมบตัทิางชีวเคมทีี่ส  าคญั 

นพก412 นวตักรรมพอลิเมอรส์ าหรบัการ

ประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์

PIM412 Polymer Innovation for Medical 

Applications                          3(3-0-6) 

ศึกษาชนิดและการใช้งานของวัสดุพอลิเมอร์

ในทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรม

เนื้ อเยื่ อ เทคโนโลยีนาโน การน าส่งยาและ

สารส าคัญ ตัวรับรู้  กระบวนการผลิตและขึ้นรูป

วัสดุ การทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพ 

การวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ให้เหมาะสม

ต่อการใช้งานทางการแพทย์ แนวโน้มและ

ทิศทางของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์  

มาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยของ

อุปกรณ์ทางการแพทย์และการประ เมิน

ประสทิธภิาพทางคลินิก 

-ปรับรหัสวิชา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ443 เทคโนโลยีส่ิงทอ 

PMT443 Textile Technology3(2-3-4) 

ศึกษาผลิตภัณฑส์ิ่งทอ ความส าคญัและมูลค่า

ทางเศรษฐกจิ ภมูปัิญญาและเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตและแปรรปูสิง่ทอ เส้นใย 

เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้าถกั ผ้าไม่ทอ เครื่องนุ่งห่ม 

เคหะสิง่ทอ การย้อม การพิมพ์ และการ

ตกแต่งสิ่งทอโครงสร้างและสมบตัขิองวัตถุดบิ

ต่อคุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์

นพก419 เทคโนโลยีและนวตักรรมสิ่งทอ 

PIM419 Textile Technology and Innovation 

                                          3(2-3-4) 

ศึกษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ความส าคัญและมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ ชนิด สมบัติ เทคโนโลยีการผลิต

และการแปรรปูสิ่งทอ เส้นใย เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้า

ถกั ผ้าไม่ทอ กระบวนการทางเคมสีิ่งทอและสาร

ช่วยในกระบวนการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑส์ิ่ง

ทอเชิงวิศวกรรม การประยุกตใ์ช้งานเฉพาะทาง 

- เปล่ียนรหัสวิชา

และชื่อรายวิชา 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชาโดยผนวก

รายวิชาทวพ423 

ทวพ443 

และทวพ451 

เพ่ือให้เนื้อหามี
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ทฤษฎแีละกลไกการย้อมสกีารตกแต่งสิ่งทอ

เพ่ือปรับปรงุสมบตักิารใช้งานและการประเมนิ

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนและ

อตุสาหกรรม 

------------------------- 

ทวพ451 ส่ิงทอเชิงเทคนิค 

PMT451 Technical Textiles3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ มูลค่าทาง

เศรษฐกิจ ประเภทของสิ่งทอเชิงเทคนิคและ

พอลิเมอร์เชิงวิศวกรรม สิ่งทอเชิงเทคนิคทาง

การเกษตร ทางการแพทย์ การก่อสร้างและ

โยธา การป้องกนั ยานยนต์และขนส่ง เคหะสิ่ง

ทอการออกแบบและเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะ

กับการใช้งานเฉพาะทาง การประยุกต์หลัก

สรีระวิทยากับสิ่งทอเฉพาะทาง กระบวนการ

ผลิตและแปรรปู การทดสอบและประเมนิ 

------------------------- 

ทวพ423 สารช่วยส่ิงทอ 

PMT423 Textile Auxilliaries3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภท หน้าที่ 

กระบวนการผลิตสังเคราะห์สารช่วยทางสิ่งทอ 

สารลดแรงตึงผิวและไม่ใช่สารลดแรงตึงผิว 

กล ไกกา รท า ง านของส าร ช่ ว ยสิ่ ง ทอ ต่อ

กระบวนการสิ่งทอแป้งและสารลงแป้ง การ

ลอกแป้ง การก าจัดไขมัน การท าความสะอาด 

การฟอกขาว การลอกสี การชุบมัน การย้อม 

การพิมพ์ และการตกแต่งส าเรจ็ 

 

การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

และฝึกทกัษะปฏบิตักิาร 

ความกระชับมาก

ขึ้น 

ทวพ453 การออกแบบแม่พิมพแ์ละหัวรีด

เบื้ องตน้  

PMT453 Introduction to Mold and  

Die Design 3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการออกแบบแม่พิมพ์แบบหัวรีด

แ ม่ พิ ม พ์ ฉี ด แ ล ะ แ ม่ พิ ม พ์ เ ป่ า  ก า ร ใ ช้

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางวิศวกรรมใน

การออกแบบแม่พิมพ์ กฎเกณฑ์และการ

ค านวณส าหรับการออกแบบแม่พิมพ์การ

ออกแบบ การคัดเลือกวัสดุและวิธีการผลิต

แม่พิมพ์การเกบ็และบ ารงุรักษาแม่พิมพ์ 

นพก422 การออกแบบหวัรีดและแม่พมิพ ์

PIM422 Die and Mold Design   3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการออกแบบแม่พิมพ์ แบบหัวรีด

ของแม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์เป่า ฝึกการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแม่พิมพ์ การค านวณ

ส าหรับการออกแบบแม่พิมพ์ การคัดเลือกวัสดุ

และวิธกีารผลิตแม่พิมพ์ การเกบ็และบ ารงุรักษา

แม่พิมพ์ 

-ปรับรหัสวิชา

และชื่อรายวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา  
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ทวพ452 พอลิเมอรใ์นการประยกุตใ์ชท้าง

วิศวกรรม 

PMT452 Polymers in Engineering Appli-

cations 3(3-0-6) 

ศึกษาการดัดแปรพอลิ เมอร์ เ พ่ืองานทาง

วิศวกรรม การออกแบบและเลือกใช้วัสดุพอลิ

เมอร์ในงานวิศวกรรมยานยนต ์อากาศยานและ

อวกาศยาน พอลิเมอร์ในงานโครงสร้าง วัสดุ

ก่อสร้างและวิศวกรรมธรณีเทคนิค พอลิเมอร์

ในงานอิเล็กทรอนิกส์และพอลิเมอร์น าไฟฟ้า 

พอลิเมอร์ในการกีฬาและการออกก าลังกาย 

พอลิเมอร์ในการเกษตร 

นพก423 พอลิเมอรใ์นการประยกุตใ์ชท้าง

วิศวกรรม 

PIM423 Polymer Applications in Engi-

neering                            3(3-0-6) 

ศึกษาการดัดแปรพอลิ เมอร์ เ พ่ืองานทาง

วิศวกรรม การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุ 

พอลิเมอร์ในงานวิศวกรรมยานยนต ์อากาศยาน

และอวกาศยาน พอลิเมอร์ในงานโครงสร้าง 

วัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมธรณีเทคนิค การ

ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในงานอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

พอลิเมอร์น าไฟฟ้า พอลิเมอร์ในการกีฬาและ

การออกก าลังกาย พอลิเมอร์ในการเกษตร 

-ปรับรหัสวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 นพก441 บรรจุภณัฑเ์ชิงนวตักรรม  

PIM441 Innovation-Based Packaging 

                                        3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบจนถึง

กระบวนการผลิต ประเภทของบรรจุภัณฑ์และ

การใช้งาน กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โดย

ค านึงถึงปัจจัยด้านการออกแบบ การประยุกต์

หลักการตลาด กฎหมายและสิ่งแวดล้อมกบัการ

บรรจุภัณฑ์ การประยุกต์และการถ่ายทอด

แนวความคิดเกี่ยวกบับรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์

นวัตกรรมจากบรรจุภัณฑ ์บรรจุภัณฑฉ์ลาด 

เพ่ิมรายวิชา 

ทวพ435 ทรพัยากรทางจุลชีววิทยาและการ

ใชป้ระโยชน ์ 

PMT435 Microbiological Resources and 

Utilization 3(2-3-4)   

ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์

จากเชื้ อจุ ลินทรีย์ที่พบในแหล่งทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศ การเลี้ ยงและการเก็บ

รักษาจุลินทรีย์การคัดแยกสายพันธุ์ที่ผลิต

สารส าคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การ

สกดัสารส าคญัเทคโนโลยีการหมกัและเอนไซม์

เ พ่ือผลิตเคมีภัณฑ์และพอลิ เมอร์การใ ช้

จุ ลิ นทรี ย์ ในอุตส าหกรรมเครื่ อ งส าอา ง 

การแพทย์ พอลิเมอร์ เครื่องดื่มและอาหาร 

การเกษตร 

นพก413 ทรพัยากรทางจุลชีววิทยาและการ

ใชป้ระโยชน ์

PIM413 Microbiological Resources and 

Applications                           3(3-0-6) 

ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จาก

เชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแหล่งทรัพยากรชีวภาพของ

ประเทศ การประยุกตใ์ช้หลักการทางจุลชีววิทยา

เพ่ือการเลี้ ยงและการเกบ็รักษาจุลินทรีย์ การคัด

แยกสายพันธุท์ี่ผลิตสารส าคัญและสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ การสกดัสารส าคัญ เทคโนโลยีการ

หมักและ เอนไซม์ เ พ่ือผลิต เคมีภัณฑ์และ 

พอลิ เ มอร์  ก า รปร ะ ยุกต์ ใ ช้ จุ ลิ นทรี ย์ ใ น

อุตสาหกรรมเครื่ องส าอาง พอลิ เมอร์ทาง

การแพทย์ เคร่ืองดื่มและอาหาร การเกษตร 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

- เปล่ียนจ านวน

หน่วยกติ ชั่วโมง

บรรยาย ชั่วโมง

ศึกษาด้วยตนเอง 

ทวพ433 เช้ือเพลิงชีวภาพ 

PMT433 Biofuels3(3-0-6) 

นพก414 เช้ือเพลิงชีวภาพ  

PIM414 Biofuels                   3(3-0-6) 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
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ศึกษาเชื่อเพลิงชีวภาพและความส าคญัประเภท

ของทรัพยากรและการเลือกใช้ในการผลิตเชื่อ

เพลิงชีวภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตและ

มลภาวะแนวโน้มในการเลือกใช้ทรัพยากรใน

การผลิต ความหมายของพลังงานทางเลือก 

ประเภทวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรใน

การผลิตพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีชีวภาพ

กบัการผลิตพลังงานทางเลือกจากผลิตผลทาง

การเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ศึ กษ า เ ทค โน โ ลยี ข อ ง เ ชื้ อ เ พลิ ง ชี ว ภ าพ 

ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรและการ

เ ลื อ ก ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ชี ว ภ า พ 

ประสทิธภิาพในการผลิตและมลภาวะ แนวโน้ม

ในการเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิต พลังงาน

ทางเลือก การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตร

และการใ ช้ เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต

พลังงานทางเลือกอย่างเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ434 เคมีภณัฑชี์วภาพ 

PMT434Biochemicals           3(3-0-6) 

ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

มูลค่าของเคมีภัณฑ์ชีวภาพจากผลผลิตทาง

การเกษตรแหล่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

เคมีภัณฑช์ีวภาพ โอลิโอเคมีคลัปฏกิริิยาดีพอลิ

เมอไรเซชันกระบวนการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือการผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ กายภาพ และเคมี 

นพก415 เคมีภณัฑฐ์านชีวภาพ 

PIM415 Bio-Based Chemicals  3(3-0-6) 

ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  

มูลค่าของเคมีภัณฑ์ชีวภาพจากผลผลิตทาง

การเกษตร การคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิต เคมีภัณฑ์ชี วภาพ การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีกับโอลิโอเคมีคัล 

ปฏกิริิยาดพีอลิเมอไรเซชัน กระบวนการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการผลิตเคมีภัณฑ์

ชีวภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กายภาพ และ

เคม ี

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับชื่อวิชา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ461 การควบคมุมลพษิและการจดัการ

ของเสีย  

PMT461 Pollution Control and Waste 

Management3(3-0-6) 

ศึกษากฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 

มาตรฐานสากลที่ เกี่ ยว ข้องกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมISO 14000 และ 18000 การ

ควบคุมและป้องกันมลภาวะจากของเสีย

อุตสาหกรรมทั้ งทางเสียง อากาศ น ้าและ

ของแขง็ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ

และแนวทางจัดการของเสีย การลดปริมาณ

ของ เสียและการน ากลับ ไปใ ช้ ใหม่  ขยะ

พลาสติกกระบวนการแยกการรีไซเคิลขยะ

พลาสติก สารเคมีและพลังงานจากขยะ

พลาสติก 

นพก424 การควบคุมมลพษิและการจดัการ

ของเสีย 

PIM424 Pollution Control and Waste 

Management                         3(3-0-6) 

ศึกษากฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม การ

ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปลดปล่อย

อนุภาคที่แหล่งก าเนิด การควบคุมและป้องกัน

มลภาวะจากของเสียอุตสาหกรรมทั้ งทางเสียง 

อ า กาศ  น ้ า แล ะ ขอ ง แข็ ง  ผลกร ะทบ ต่ อ

สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างแนวทาง

จัดการของเสีย การลดปริมาณของเสยีและการ

น ากลับไปใช้ใหม่ ขยะพลาสติก กระบวนการ

แยก การรีไซเคิลขยะพลาสติก สารเคมีและ

พลังงานจากขยะพลาสตกิ 

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่าง

ยัง่ยืน 

เพ่ิมรายวิชา 
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PIM425 Sustainable Production and  

Consumption                         3(3-0-6) 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศโลก 

การวิ เคราะ ห์ความชอบและทัศนคติของ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การลงทุนและการ

บริ โ ภคอ ย่ า งมี จ ริ ย ธ ร รม  ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์

สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการ

ผลิตสะอาด นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม การ

จัดการและการประเมินความยั่งยืนของวัฏจักร

ชีวิต วอเตอร์ฟุตพริ้ นทแ์ละคาร์บอนฟุตพริ้ นท์

ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การด าเนินชีวิต

และการวางนโยบายเพ่ือความยั่งยืน การผลิต

ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างยั่ งยืน การ

วิเคราะห์การไหลของมวลสารเชิงนิเวศ ดัชนีวัด

ความย่ังยืน 

ทวพ411 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยีวสัดุพอ

ลิเมอร ์ 

PMT411 Selected Topics in Polymer  

Materials Technology            3(3-0-6) 

ศึกษาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร ์

วิเคราะห์ วิพากษ์หัวข้อที่ได้รับความสนใจ

เกี่ยวกบัเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ทวพ412 นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

PMT412 Polymer Nanotechnology 

                                    3(3-0-6) 

ศึกษาวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีทางพอ

ลิเมอร์ วัสดุนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ การ

สังเคราะห์และการขึ้ นรูปวัสดุระดับนาโน 

เครื่ องมือและการวิ เคราะห์ทางด้านนาโน

เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีพอ

ลิเมอร์ทางชีวภาพการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์

และเคร่ืองจักรนาโน 

 ยกเลิกรายวิชา 

ทวพ421 สารเคลือบผิวและกาว 

PMT421 Surface Coatings and Adhesives 

3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ประเภท หน้าที่ สมบตัแิละ

องคป์ระกอบของสารเคลือบผวิและกาว แรง

นพก442 สารเคลือบผิวและกาว 

PIM442 Surface Coatings and Adhesives 

                                          3(2-2-5) 

ศึกษาความหมาย หน้าที่ ประเภท สมบัติและ

องค์ประกอบของสารเคลือบผิวและกาว แรง

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฏบิตักิาร และ

ศึกษาด้วยตนเอง 
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และพลังงานระหว่างพ้ืนผวิและสารเคลือบผวิ

หรือกาว การผลิตสารเคลือบผวิและกาว การ

ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นสว่นประกอบใน

การผลิตสารเคลือบผวิและกาว การทดสอบ

สมบตัขิองสารเคลือบผวิและกาว 

และพลังงานระหว่างพ้ืนผิวและสารเคลือบผิว

หรือกาว สมบัติเชิงเคมี กายภาพของกาวและ

การยึดเกาะ การเตรียมพ้ืนผิวและการทดสอบ

สมบตัิการยืดเกาะ นวัตกรรมสารเคลือบผิวและ

กาว ฝึกปฏบิตักิารประยุกตใ์ช้งาน 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

ทวพ422 ตวัเร่งปฏิกิริยาส าหรบัพอลิเมอร ์

PMT422 Catalysis for Polymerization 

                                     3(3-0-6) 

ศึกษาตวัเร่งปฏกิริิยาในกระบวนการสงัเคราะห์

พอลิเมอร์ ตวัเร่งปฏกิริิยาซีเกลอร์-นัตตา 

ตวัเร่งปฏกิริิยาบนตวัรองรับโลหะและกลุ่ม 

ทรานซิชัน ตวัเร่งปฏกิริิยาโลหะเชิงซ้อน 

ปฏกิริิยาบนพ้ืนผวิ เทคโนโลยีเอนไซมแ์ละการ

เร่งปฏกิริิยาทางชวีภาพ จลนพลศาสตร์ของ

เอนไซม ์กลไกการเร่งปฏกิริิยา การเสื่อมสภาพ 

เสถยีรภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ของตวัเร่ง

ปฏกิริิยาและเอนไซม ์การประยุกตใ์ช้ตวัเร่ง

ปฏกิริิยาเคมแีละเอนไซมใ์นกระบวนการ

สงัเคราะห์พอลิเมอร ์

 -ยกเลิกรายวิชา 

ทวพ431 เทคโนโลยียาง 

PMT431 Rubber Technology 

                                     3(2-3-4) 

ศึกษายางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห์ และ 

เทอร์โมพลาสตกิอลีาสโตเมอร์ สารเตมิแต่ง 

และการคอมพาวนดย์าง เทคโนโลยีและ

กระบวนการผลิตยางธรรมชาตแิละยาง

สงัเคราะห์ โครงสร้างทางเคมแีละสมบตัขิอง

ยาง การคงรปูยาง การดดัแปรโครงสร้างและ

สมบตัขิองยาง กระบวนการแปรรปูยางเป็น

ผลิตภัณฑ ์การใช้ประโยชน์ยางในอตุสาหกรรม

ขนส่ง ยานยนตแ์ละล้อ งานก่อสร้าง 

เทคโนโลยีการรีไซเคลิยาง 

 -ยกเลิกรายวิชา 

ทวพ444 เทคโนโลยีสี 

PMT444 Color Technology     3(2-3-4) 

ศึกษาวิทยาศาสตร์สแีละการมองเหน็ การวัดส ี

และการสื่อสารระบบสสีากล Munsell, Pan-

tone, CIE tristimulus values, CIELAB, และ 

CMYK เคร่ืองวัดสแีละการประยุกต์

วิทยาศาสตร์สเีพ่ือการควบคุมคุณภาพ และ

นพก443 เทคโนโลยีสีและการสื่อสาร 

PIM443 Color Technology and 

Communication                      3(2-2-5) 

ศึกษาวิทยาศาสตร์สแีละการมองเหน็ การวัดส ี

และการสื่อสารระบบสสีากล CIE tristimulus 

value, CIELAB, Munsell, Pantone, และ 

CMYK เคร่ืองวัดสแีละการประยุกต์

-เปล่ียนรหัสวชิา 

-ปรับจ านวน

ชั่วโมงปฏบิตักิาร 

และชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเอง 

-ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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การท านายสตูรสใีนอตุสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร 

พลาสตกิ สทีาบ้าน สารเคลือบผวิ และ

เคร่ืองส าอาง 

วิทยาศาสตร์สเีพ่ือการควบคุมคุณภาพ และการ

ท านายสตูรสใีนอตุสาหกรรมสิ่งทอ พลาสตกิ สี

ทาบ้าน สารเคลือบผวิ อาหาร เครื่องส าอาง ฝึก

ปฏบิตัใิช้เคร่ืองวัดส ี

 ทนก481 ประสบการณน์วตักรรม 

AIT481 Innovation Experience 2(0-2-4) 

กจิกรรมที่เสริมทกัษะวิชาชีพและนวัตกรรม การ

เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการเรียนรู้  ทั้ งนี้

กิจกรรมได้รับความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

รับผดิชอบรายวิชา 

- เพ่ิมรายวิชา 
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เกณฑ ์AUN-QA 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์

AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์TQF 

1 2 3 4 5 6 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

PLO 1 สร้ างสรรค์นวั ตกรรมด้ านพอลิ เมอร์

ชีวภาพ/ วัสดุฐานชีวภาพ 

  
                

PLO 2 ใช้กระบวนการทางธรุกจิเพ่ือสร้างโอกาสเชิง

พาณชิย์ส าหรับนวัตกรรมทางพอลิเมอร์ได้ 

  
                

PLO 3 สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์TQF 

1 2 3 4 5 6 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

ELO 1 อธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็น

พ้ืนฐานการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ได้ 
                  

ELO 2 ประยุกตว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ 

เพ่ือคดัเลือกวัสดุและกระบวนการได้อย่างเหมาะสม 
                  

ELO 3 ออกแบบนวัตกรรมทางพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการ

คดิเชิงออกแบบโดยค านึงถงึความย่ังยืน 
                  

ELO 4 ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสาร และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทาง 

พอลิเมอร์พร้อมทั้งค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีอย่างเป็นปัจจุบนั 

                  

ELO 5 ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ

ทศิทางเศรษฐกจิโลก 
                  

ELO 6 ส ร้ า ง ผ ลิ ตภัณฑ์ ต้ น แบบ  ที่ ส อดค ล้ อ ง กับ

แบบจ าลองทางธุรกิจ บนความเป็นผู้ประกอบการที่

รับผดิชอบต่อสงัคม 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

รายวิชา 
Program Learning Outcome (PLO) 

1 2 3 

วิชาเฉพาะ 

1. วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1    

ทนก212 ประสบการณก์ารท างาน    

ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ  าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ทนก315 สมัมนา    

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น    

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา    

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2    

ทนก418 ฝึกงาน    

ทนก419 สหกจิศึกษา    

นพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร ์    

นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณชิย์    

2. วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

ทนก105 เคมสี าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร    

ทนก106 ปฏบิตักิารเคมสี าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร    

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ    

ทนก108 ฟิสกิสพ้ื์นฐาน    

ทนก191 เคมอีนิทรีย์    

ทนก192 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรีย์    

นพก111 พอลิเมอร์เบื้องต้น    

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ    
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รายวิชา 
Program Learning Outcome (PLO) 

1 2 3 

นพก113 ปฏบิตักิารพอลิเมอร์ชวีภาพ    

นพก211 สารเคมยีางและการออกสตูรยาง    

นพก212 โครงสร้างและสมบตัพิอลิเมอร์    

นพก213 ปฏบิตักิารสมบตัขิองพอลิเมอร์    

นพก215 เคมพีอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ    

นพก216 ปฏบิตักิารเคมพีอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ    

นพก217 การแปรรปูและนวัตกรรมจากยาง    

นพก218 ปฏบิตักิารแปรรปูวเิคราะห์ และทดสอบยาง    

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชวีภาพ    

นพก241 การคดัเลือกวัสด ุ    

นพก242 สารเตมิแต่งพอลิเมอรแ์ละการคอมพาวนด ์    

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์    

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์    

นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรปูพอลิเมอร์    

นพก342 ปฏบิตักิารวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรปูพอลิเมอร์    

นพก343 สมบตัทิางกลของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์     

นพก344 ปฏบิตักิารทดสอบสมบตัทิางกลของพอลิเมอร์     

นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ    

3. วิชานวตักรรมและการจดัการ 

ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม    

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ    

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธรุกจินวัตกรรมพอลิเมอร์    

นพก214 ความคดิเชิงวิพากษ์และการสงัเคราะห์นวัตกรรม    



 

190 

รายวิชา 
Program Learning Outcome (PLO) 

1 2 3 

นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจดสทิธบิตัร    

นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงนิเพ่ือการลงทุนในธรุกจินวัตกรรมพอลิเมอร์    

นพก252 หลักการตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภคส าหรับธรุกจินวัตกรรม 

พอลิเมอร ์
   

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์    

นพก347 ปฏบิตักิารประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์    

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ    

4. วิชาเอกเลือก 

4.1 วิชาการจดัการและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

นพก421 การออกแบบและวางผงัโรงงาน    

นพก431 การตลาดดจิิทลั    

นพก432 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกจิการดจิิทลั    

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอตุสาหกรรมพอลิเมอร์    

นพก452 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการธรุกจินวัตกรรม    

นพก463 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกจิการใหม่    

นพก464 การบริหารจัดการธรุกจิพอลิเมอร์    

นพก465 ความปลอดภัยในโรงงานพอลิเมอร ์    

4.2 วิชาผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

นพก411 พอลิเมอร์ส าหรับผลิตภัณฑส์ขุภาพและเคร่ืองส าอาง    

นพก412 นวัตกรรมพอลิเมอร์ในการประยุกตใ์ช้ทางการแพทย์    

นพก419 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ    

นพก422 การออกแบบหัวรีดและแม่พิมพ์    

นพก423 พอลิเมอร์ในการประยุกตใ์ช้ทางวิศวกรรม    
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รายวิชา 
Program Learning Outcome (PLO) 

1 2 3 

นพก441 บรรจุภัณฑเ์ชงินวัตกรรม    

นพก442 สารเคลือบผวิและกาว    

นพก443 เทคโนโลยีสแีละการสื่อสาร    

4.3 วิชาสิ่งแวดลอ้ม 

นพก413 ทรัพยากรทางจุลชวีวทิยาและการใช้ประโยชน์    

นพก414 เชื้อเพลงิชีวภาพ    

นพก415 เคมภีัณฑฐ์านชีวภาพ    

นพก424 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสยี    

นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน    

4.4. วิชาเสริมสรา้งทกัษะวิชาชีพ    

ทนก417 การศึกษาอสิระ    

ทนก481 ประสบการณน์วัตกรรม    
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 6 

วิชาเฉพาะ 

1. วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1       

ทนก212 ประสบการณก์ารท างาน       

ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ  าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

ทนก315 สมัมนา       

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น       

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา       

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2       

ทนก418 ฝึกงาน       

ทนก419 สหกจิศึกษา       

นพก461 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร ์       

นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณชิย์       

2. วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

ทนก105 เคมสี าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทนก106 ปฏบิตักิารเคมสี าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ       

ทนก108 ฟิสกิสพ้ื์นฐาน       

ทนก191 เคมอีนิทรีย์       

ทนก192 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรีย์       

นพก111 พอลิเมอร์เบื้องต้น       

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ       

นพก113 ปฏบิตักิารพอลิเมอร์ชวีภาพ       
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 6 

นพก211 สารเคมยีางและการออกสตูรยาง       

นพก212 โครงสร้างและสมบตัพิอลิเมอร์       

นพก213 ปฏบิตักิารสมบตัขิองพอลิเมอร์       

นพก215 เคมพีอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ       

นพก216 ปฏบิตักิารเคมพีอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ       

นพก217 การแปรรปูและนวัตกรรมจากยาง       

นพก218 ปฏบิตักิารแปรรปู วิเคราะห์ และทดสอบยาง       

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชวีภาพ                                                    

นพก241 การคดัเลือกวัสด ุ       

นพก242 สารเตมิแต่งพอลิเมอรแ์ละการคอมพาวนด ์       

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์       

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์       

นพก341 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรปูพอลิเมอร์       

นพก342 ปฏบิตักิารวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรปูพอลิเมอร์       

นพก343 สมบตัทิางกลของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์       

นพก344 ปฏบิตักิารทดสอบสมบตัทิางกลของพอลิเมอร์       

นพก345 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ       

3. วิชานวตักรรมและการจดัการ 

ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม       

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ       

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธรุกจินวัตกรรมพอลิเมอร์       

นพก214 ความคดิเชิงวิพากษ์และการสงัเคราะห์นวัตกรรม       

นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจดสทิธบิตัร       
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 6 

นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงนิเพ่ือการลงทุนในธรุกจินวัตกรรม 

พอลิเมอร ์
      

นพก252 หลักการตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภคส าหรับธรุกจินวัตกรรม 

พอลิเมอร ์
      

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์       

นพก347 ปฏบิตักิารประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์       

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ       

4. วิชาเอกเลือก 

4.1 วิชาการจดัการและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

นพก421 การออกแบบและวางผงัโรงงาน       

นพก431 การตลาดดจิิทลั       

นพก432 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกจิการดจิิทลั       

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอตุสาหกรรมพอลิเมอร์       

นพก452 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการธรุกจินวัตกรรม       

นพก463 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกจิการใหม่       

นพก464 การบริหารจัดการธรุกจิพอลิเมอร ์       

นพก465 ความปลอดภัยในโรงงานพอลิเมอร ์       

4.2 วิชาผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

นพก411 พอลิเมอร์ส าหรับผลิตภัณฑส์ขุภาพและเคร่ืองส าอาง       

นพก412 นวัตกรรมพอลิเมอร์ในการประยุกตใ์ช้ทางการแพทย์       

นพก419 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ       

นพก422 การออกแบบหัวรีดและแม่พิมพ์       

นพก423 พอลิเมอร์ในการประยุกตใ์ช้ทางวิศวกรรม       
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 6 

นพก441 บรรจุภัณฑเ์ชงินวัตกรรม       

นพก442 สารเคลือบผวิและกาว       

นพก443 เทคโนโลยีสแีละการสื่อสาร       

4.3 วิชาสิ่งแวดลอ้ม 

นพก413 ทรัพยากรทางจุลชวีวทิยาและการใช้ประโยชน์       

นพก414 เชื้อเพลงิชีวภาพ       

นพก415 เคมภีัณฑฐ์านชีวภาพ       

นพก424 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสยี       

นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน       

4.4 วิชาเสริมสรา้งทกัษะวิชาชีพ 

ทนก417 การศึกษาอสิระ       

ทนก481 ประสบการณน์วัตกรรม       

 

 



 

196 
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เนื้ อหา 

หลกัสูตรระยะสั้น 

รายวิชาหลกัสูตรนวตักรรมพอลิเมอรแ์ละ

การจดัการ 

Learning Outcome 

1. Product Design and Pro-

totyping 

ทนก126การคดิและสร้างนวัตกรรม     2(0-4-2) 

ทนก127การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวน

สอบ                                           1(0-2-1) 

-  ส า ม า รถ ป ร ะ ยุ กต์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ 

เ พ่ือคัดเลือกวัสดุและ

กระบวนการไ ด้อ ย่าง

เหมาะสม 

- ส า ม า ร ถ อ อ ก แบ บ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์

ด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบโดยค านึงถึง

ความย่ังยืน 

-สามารถสื่ อสาร และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์ 

-สามารถประเมินความ

เ ป็นไปได้ทางธุ รกิจที่

สอดคล้องกับทิศทาง

เศรษฐกจิโลก 

-  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง

ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

แบบจ าลองทางธรุกจิ  

2. Functional/ Additive 

Design 

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์และการ

คอมพาวนด์                          3(3-0-6) 

-  ส า ม า รถ ป ร ะ ยุ กต์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีทางพอลิเมอร์ 

เ พ่ือคัดเลือกวัสดุและ

กระบวนการไ ด้อ ย่าง

เหมาะสม 

- ส า ม า ร ถ อ อ ก แบ บ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์

ด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบโดยค านึงถึง

ความย่ังยืน 

-สามารถสื่ อสาร และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์ 
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3. Process Design and 

Materials Selection 

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอ

ลิเมอร์ 3(3-0-6) 

- ส า ม า ร ถ อ อ ก แบ บ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์

ด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบโดยค านึงถึง

ความย่ังยืน 

-สามารถสื่ อสาร และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

นวัตกรรมทางพอลิเมอร์ 

-สามารถประเมินความ

เ ป็นไปได้ทางธุ รกิจที่

สอดคล้องกับทิศทาง

เศรษฐกจิโลก 

 รวม                                 9 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ฌ  บันทกึข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างองค์กร 
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