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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 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ 
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 แผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาปกติ แผนสหกิจศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 10 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 10 หน่วยกิต 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 

3(2-2-5) มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 

3(2-2-5) 

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

มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย ์

3(3-0-6) มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย ์

3(3-0-6) 

มศว13X กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) มศว13X กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 7 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 7 หน่วยกิต 

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

2(2-0-4) ทนก105 เคมีส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

ทนก106 ปฏบิัติการเคมพ้ืีนฐาน

ส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

1(0-2-1) ทนก106 ปฏบิัติการเคมีส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

1(0-2-1) 

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 

2(2-0-4) ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและ

การค านวณ 

2(2-0-4) 

ทนก108 ฟิสกิสส์ าหรับนวตักรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทนก108 ฟิสกิสส์ าหรับนวตักรรม

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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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต 

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

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 

3(2-2-5) มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือ

ประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 

3(2-2-5) 

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ 

2(2-0-4) มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ 

2(2-0-4) 

มศว13X กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) มศว13X กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 11หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 11หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 8หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 8หน่วยกิต 

ทนก191 เคมีอนิทรีย ์ 2(2-0-4) ทนก191 เคมีอนิทรีย ์ 2(2-0-4) 

ทนก192 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย ์ 1(0-2-1) ทนก192 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย ์ 1(0-2-1) 

นพก111 พอลิเมอร์เบื้องต้น 2(2-0-4) นพก111 พอลิเมอร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 

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

นพก113 ปฏบิัติการพอลิเมอร์

ชีวภาพ 

1(0-2-1) นพก113 ปฏบิัติการพอลิเมอร์

ชีวภาพ 

1(0-2-1) 

นวตักรรมและการจดัการ 3หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 3หน่วยกิต 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภณัฑ์

ต้นแบบและการทวนสอบ 

1(0-2-1) ทนก127 การพัฒนาผลิตภณัฑ์

ต้นแบบและการทวนสอบ 

1(0-2-1) 

นพก131 การสื่อสารทางการตลาด

ส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอ

ลิเมอร ์

2(0-4-2) นพก131 การสื่อสารทางการตลาด

ส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิ

เมอร์ 

2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจศึกษา) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(2-2-5) มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์ 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* ประสบการณก์ารท างาน 1(0-9-0) ทนก212* ประสบการณก์ารท างาน 1(0-9-0) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 10 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 10 หน่วยกิต 

นพก211 สารเคมียางและการออก

สตูรยาง 

3(3-0-6) นพก211 สารเคมียางและการออก

สตูรยาง 

3(3-0-6) 

นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิ

เมอร์ 

2(2-0-4) นพก212 โครงสร้างและสมบัติพอลิ

เมอร์ 

2(2-0-4) 

นพก213 ปฏบิัติการสมบัติของพอลิ

เมอร์ 

1(0-3-0) นพก213 ปฏบิัติการสมบัติของพอลิ

เมอร์ 

1(0-3-0) 

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และ

วัสดุฐานชีวภาพ 

2(2-0-4) นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และ

วัสดุฐานชีวภาพ 

2(2-0-4) 

นพก241 การคัดเลือกวัสด ุ 2(2-0-4) นพก241 การคัดเลือกวัสด ุ 2(2-0-4) 

นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต 

นพก214 ความคิดเชิงวิพากษ์และ

การสงัเคราะห์นวตักรรม 

2(0-4-2) นพก214 ความคิดเชิงวิพากษ์และ

การสงัเคราะห์นวตักรรม 

2(0-4-2) 

นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การจดสทิธบิัตร 

2(0-4-2) นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การจดสทิธบิัตร 

2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 21 

 

*ก าหนดช่วงเวลาฝึกประสบการณ์การท างานในปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทกึผลการเรียนในปีการศึกษาที่ 2 ภาคต้น 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 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  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 9 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 9 หน่วยกิต 

นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการ

พิสจูน์คุณลกัษณะ

เฉพาะ 

2(2-0-4) นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการ

พิสจูน์คุณลกัษณะเฉพาะ 

2(2-0-4) 

นพก216 ปฏบิัติการเคมีพอลิ

เมอร์และการพิสจูน์

คุณลักษณะเฉพาะ 

1(0-3-0) นพก216 ปฏบิัติการเคมีพอลิเมอร์

และการพิสจูน์

คุณลักษณะเฉพาะ 

1(0-3-0) 

นพก217 การแปรรูปและ

นวัตกรรมจากยาง 

2(2-0-4) นพก217 การแปรรูปและนวัตกรรม

จากยาง 

2(2-0-4) 

นพก218 ปฏบิัติการแปรรูปและ

การทดสอบยาง 

1(0-3-0) นพก218 ปฏบิัติการแปรรูปและ

การทดสอบยาง 

1(0-3-0) 

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์

และการคอมพาวนด์  

3(3-0-6) นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์

และการคอมพาวนด ์

3(3-0-6) 

นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 4 หน่วยกิต 

นพก251 เศรษฐศาสตร์และ

การเงนิเพ่ือการลงทุนใน

ธุรกจินวัตกรรมพอลิ

เมอร์ 

2(0-4-2) นพก251 เศรษฐศาสตร์และ 

การเงนิเพ่ือการลงทุนใน

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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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 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 วิธกีารทางสถติสิ าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-2-5) ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 9 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 9 หน่วยกิต 

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑ ์

พอลิเมอร์ 

2(0-4-2) นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑ ์

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 ปฏบิัติการวิทยากระแสและ

กระบวนการขึ้นรปู 

พอลิเมอร์ 

1(0-3-0) นพก342 ปฏบิัติการวิทยากระแสและ

กระบวนการขึ้นรปูพอลิเมอร ์

1(0-3-0) 

นวตักรรมและการจดัการ 3 หน่วยกิต นวตักรรมและการจดัการ 3 หน่วยกิต 

นพก346 การประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร ์

2(2-0-4) นพก346 การประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร ์

2(2-0-4) 

นพก347 ปฏบิัตกิารประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร ์

1(0-1-2) นพก347 ปฏบิัตกิารประกนัคุณภาพ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร ์

1(0-1-2) 

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 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 โครงการวิจยัเบื้องต้น 1(0-2-1) ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 6 หน่วยกิต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ 6 หน่วยกิต 

นพก343 สมบัติทางกลของ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร ์

2(2-0-4) นพก343 สมบัติทางกลของ 

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร ์

2(2-0-4) 

นพก344 ปฏบิัติการทดสอบสมบัติ

ทางกลของพอลิเมอร์ 

1(0-3-0) นพก344 ปฏบิัติการทดสอบสมบัติ

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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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 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 โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทกึผลการเรียนในปีการศึกษาที่ 4  

ภาคต้น 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 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 

พอลิเมอร์สู่พาณชิย ์

3(0-6-3)    

วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต    

รวมหน่วยกิต 9 รวมหน่วยกิต 6 
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รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชา

ต่างๆ ดังนี้  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ ดังนี้  

1.1.1) ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ ดังนี้  

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 การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ                 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 แบดมนิตัน                                 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 ดังนี้  

1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ ดังนี้  

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 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ 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 ธุรกจิในโลกดจิิทลั                        2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

มศว342 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce  

มศว343 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ 3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce  

มศว344 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce  
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 12 

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 13 

หน่วยกติ ดังนี้  

1.4.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ ดังนี้  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU151 General Education for Human Development   

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้            2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์                            3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

1.4.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว251 ดนตรีและจติวิญญาณมนุษย์            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 การอ่านเพื่อชีวิต                          2(2-0-4) 

SWU256 Reading for Life  

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา         2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers  

มศว258 ศิลปะการพดูและการน 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 เศรษฐกจิโลกาภิวตัน์                     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 ปรัชญาและกระบวนการคดิ 3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม 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 ดังนี้  

2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับก าหนดให้เรียน87หน่วยกติดังนี้  

2.1.1) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  ก าหนดให้เรียน 20 หน่วยกติ ดังนี้  

ก) ส าหรับแผนปกติ 

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก212 ประสบการณก์ารท างาน 1(0-9-0) 

AIT212 Work Experience  

ทนก313 วิธกีารทางสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar  

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น 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 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณชิย์ 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 ประสบการณก์ารท างาน 1(0-9-0) 

AIT212 Work Experience  

ทนก313 วิธกีารทางสถติิส 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 ดังนี้  

ทนก105 เคมพ้ืีนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร   2(2-0-4) 

AIT105 Basic Chemistry for Agricultural Product Innovation  

ทนก106 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

AIT106 Basic Chemistry Laboratory for Agricultural Product Innovation  

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ  2(2-0-4) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

ทนก108 ฟิสกิสส์ าหรับนวัตกรรมผลติภัณฑก์ารเกษตร   2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

ทนก191 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT191 Organic Chemistry  

ทนก192 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์ 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 ปฏบิัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ     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 ปฏบิัติการสมบัติของพอลิเมอร์   1(0-3-0) 

PIM213 Polymer Properties Laboratory  

นพก215 เคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ    2(2-0-4) 

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

PIM216 Polymer Chemistry and Characterization Laboratory  

นพก217 การแปรรูปและนวัตกรรมจากยาง    2(2-0-4) 

PIM217 Rubber Process and Innovation  

นพก218 ปฏบิัติการแปรรูปวิเคราะห์และทดสอบยาง    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 การคัดเลือกวสัด ุ      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 ปฏบิัติการวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  1(0-3-0) 

PIM342 Polymer Rheology and Processing Laboratory  

นพก343 สมบัติทางกลของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์  2(2-0-4) 

PIM343 Mechanical Properties of Polymer Products   

นพก344 ปฏบิัติการทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์  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 ดังนี้ 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม  2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation  

ทนก127 การพัฒนาผลติภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Prototype and Validation  

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธุรกจินวตักรรมพอลิเมอร์   2(0-4-2) 

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

PIM214 Critical Thinking and Innovation Synthesis  

นพก221 ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจดสทิธบิัตร     2(0-4-2) 

PIM221 Intellectual Property and Patent Strategy  

นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกจินวตักรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PI T251 Economics and Finance for Polymer Innovation Business Investment  

นพก252 หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกจินวตักรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM252 Principles of Marketing and Consumer Behaviour for Polymer  

Innovation Business  

 

นพก346 การประกนัคุณภาพผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์     2(2-0-4) 

PIM346 Polymer Products Quality Assurance  

นพก347 ปฏบิัติการประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์  1(0-1-2) 

PIM347 Polymer Products Quality Assurance Laboratory  

นพก361 การพัฒนานวตักรรมและการจัดการ     2(0-4-2) 

PIM361 Innovation Development and Management  

 

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

2.2.1) กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารธุรกจิอตุสาหกรรม 

นพก421 การออกแบบและวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 

PIM421 Plant Design and Planning  

นพก431 การตลาดดิจิทลั        3(2-2-5) 

PIM431 Digital Marketing  

นพก432 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกจิการดิจิทลั                                               3(2-2-5) 

PIM432 E-Commerce and Digital Business  

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอตุสาหกรรมพอลิเมอร์  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 ความปลอดภยัในโรงงานพอลิเมอร์     3(2-2-5) 

PIM465 Polymer Plant Safety  
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2.2.2) กลุ่มวิชาผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

นพก411 พอลิเมอร์ส าหรับผลิตภัณฑส์ขุภาพและเคร่ืองส 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 สารเคลือบผวิและกาว 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 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสยี     3(3-0-6) 

PIM424 Pollution Control and Waste Management  

นพก425 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน             3(3-0-6) 

PIM425 Sustainable Production and Consumption  
 

2.2.4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างทกัษะวิชาชีพ 

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Independent Study  

ทนก481 ประสบการณน์วัตกรรม 2(0-2-4) 

AIT481 Innovation Experience  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรีก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ โดยเลือกจากรายวิชาใดๆ ใน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
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ความหมายของรหสัวิชา  

รายวิชาซึ่งเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอกัษร ดังนี้   

 มศว หรือ SWU หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ทนก หรือ AIT หมายถึง รายวิชาในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 นพก หรือ PIM หมายถึง รายวิชาในหลักสตูรนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 

ในสาขาวิชานั้นๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลักน าหน้าช่ือวิชา โดยแต่ละหลักมีความหมาย

ดังนี้  

 เลขตัวหน้า หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวกลาง หมายถึง  กลุ่มวิชา 

 เลขตัวท้าย หมายถึง  ล าดบัวิชาในแต่ละกลุ่ม 

โดยความหมายของเลขรหัสกลาง (ทนก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้  

 0, 9 หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

 1, 8 หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดวิจัยและพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 

 2 หมายถึง   หมวดวิชาในหมวดนวัตกรรม 

โดยความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา (นพก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้  

 1 หมายถึง  หมวดวิชาวิทยาการและนวัตกรรมพอลิเมอร์ 

 2  หมายถึง  หมวดวิชาการออกแบบทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 3 หมายถึง   หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4  หมายถึง  หมวดวิชาการคัดเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต 

 5  หมายถึง  หมวดวิชาการตลาดและการวางแผนการผลิต 

 6  หมายถึง  หมวดวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

 ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์

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

ภาษาต่างประเทศในสถานการณต่์างๆ 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 

โดยฝึกปฏบิัติผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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1.2) กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

 เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศ

เพ่ือสขุภาพ 

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ อและการท างานของระบบการไหลเวียน

โลหิต 

มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ  1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

 หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย

การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ 

มศว134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

 เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ

ความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

มศว135 ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

 เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นของการว่ายน 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 กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์

และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสขุภาพ 

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  

 เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยใน

การเล่นเทนนิสเพ่ือสขุภาพ 
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มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU138 Golf  

 ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 

การใช้และเกบ็รักษาอปุกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  

 เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้

น า้หนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 

ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                          3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

 ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสบืค้น 

การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัย

อนัตรายในโลกดิจิทลัและแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการ

ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภค

เทคโนโลยีของสงัคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคม

โลกอนาคต 

มศว242 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

 ศึกษาวิธคีิดและหลักการคณิตศาสตร์กบัความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กบัความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU243 Personal Financial Management  

 ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและ

ประกนั การบริหารหนี้  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

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทนัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

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 

หลักการเลือกซื้ อและการเกบ็รักษาอาหาร 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 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce  

 ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม พ้ืนฐาน

การใช้อินเตอร์เนต็เพ่ือสร้างรายได้ ระบบช าระเงินออนไลน์ การบรรจุภัณฑ ์การขนส่ง

สินค้า การถ่ายภาพสินค้า การสร้างเนื้ อหาเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายการตลาด

ออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ฝึกทกัษะ

การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างแผนและการท าวิจัย การตลาดส าหรับพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์

มศว343 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ 3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce  

 ศึกษาหลักการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยตลอดจนการ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตลาดออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานแพลตฟอร์ม 

เคร่ืองมือนวัตกรรม การบริหารจัดการคลังสนิค้า การเงินและการบัญชี และข้อกฎหมาย

ที่ เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเป็น

ผู้ประกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะดับประเทศ 

มศว344 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce  

 ศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและการใช้

เคร่ืองมือนวัตกรรมในเชิงลึกเพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้า/บริการไป ต่างประเทศ 

รวมทั้ งเสริมสร้างทักษะที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาการพาณิชย์

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  การสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณ 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

 ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสังคม ทั้งสงัคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

แห่งการเรียนรู้ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 25 

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

 ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และ

ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสมัพันธก์บับริบทสงัคม 

วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

มศว253 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

 ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร 

การประยุกต์ใช้สนุทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การ

ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ ง การเรียนรู้ ด้วยใจ

อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบิัติสนุทรียสนทนาในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU255 Constitution For Living  

 ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการ

วิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบิัติ 

มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต  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 และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม

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

ภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจน

ภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

 ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน

ทศัน์เกี่ยวกบัพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึก

สาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล า้ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวใน

ฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือน

สงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ 

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

ด้านโครงสร้างทางสงัคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถชีีวิต

ของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                     3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  

 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพล

ต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤต

เศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนว

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
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มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

 ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้ จากโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                 2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ

สมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืน 

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย       2(1-2-3) 

SWU268 Social Study by Research  

 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ปัจจุบันโดยการเรียนรู้ แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและ

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

เป็นผู้ใฝ่รู้ ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสขุท่ามกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม        3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนา

นวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบิัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

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

การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่

การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                         2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

 ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ

ด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ

การพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 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 และความตระหนักในศักดิ์ศรีของ

ชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                          2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหาร

จัดการกิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้ กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์องค์ความรู้ จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทาง

สร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติร่วมกบัชุมชน 
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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 

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดในเนื้ อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทนก212 ประสบการณก์ารท างาน 1(0-9-0) 

AIT212 Work Experience 

 ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบิัติงานในภาคเอกชนกลุ่มธุรกจิค้าปลีกทั่วไป ที่มีลักษณะ

เป็นนิติบุคคล การน าเสนอองค์ความรู้และแนวปฏบิัติที่ได้จากการท างาน 

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

 ศึกษาการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวางแผนการทดลองแบบตัวแปรเดี่ยว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติ การ

รายงานข้อมูล และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar  

 สมัมนาในประเดน็ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย

และ/หรือนักวิชาการ 

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น 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 ความรู้ พ้ืนฐานในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การสัมภาษณ์

งาน ความรู้ พ้ืนฐานระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การ

น าเสนอ การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2  3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในเนื้ อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

 ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ ฝึกงานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

อตุสาหกรรมเกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกจิชุมชน หรืออุตสาหกรรม  

ทนก419 สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

 ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ ฝึกงานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

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

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

นพก462 โครงงานนวัตกรรมพอลิเมอร์สู่พาณชิย์ 3(0-6-3) 

PIM462 Polymer Innovation Project to Commercial  

 ฝึกปฏบิัติการจัดการเทคโนโลยี สร้างแบบจ าลองทางธุรกจิ ออกแบบการคุ้มครองทรัพย์สนิ

ทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและน าผลิตภัณฑไ์ปสู่เชิงพาณิชย์ ทดสอบการจ าหน่ายในเชิง

พาณชิย ์
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2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร ์

ทนก105 เคมพ้ืีนฐานส 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 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

PIM106 Basic Chemistry Laboratory for Agricultural Product Innovation  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้เคร่ืองแก้ว

อุปกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเคมี การเตรียมสารละลาย การเตรียมสารละลาย

บัฟเฟอร์ และการไทเทรต 

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ 2(2-0-4) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

 ศึกษาเมตริกซ์ การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

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

ของแขง็และการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของสสารเบื้องต้นการประยุกต์ใช้

ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

ทนก191 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT191 Organic Chemistry  

 โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ การเรียกช่ือ 

การเตรียมและปฏิกิริยาที่ส าคัญของสารอินทรีย์และอนุพันธ์ รวมทั้งพอลิเมอร์ ไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 

ทนก192 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

AIT192 Organic Chemistry Laboratory  

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การตกผลึก การแยกสารด้วย

เทคนิคโครมาโตกราฟี การสกัด การกลั่น 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 ปฏกิิริยา

พอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอร์ธรรมชาติและสังเคราะห์ โครงสร้างทางเคมีและสมบัติ

พ้ืนฐานของพอลิเมอร์ ภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ชีวภาพ 

การประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฉลาด 

นพก112 พอลิเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4) 

PIM112 Biopolymer  

 ศึกษาพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติและที่สังเคราะห์ข้ึน การสกัดจากวัสดุฐาน

ชีวภาพและการสังเคราะห์ด้วยจุลชีพ สมบัติเบื้ องต้นทางเคมี กายภาพ และชีวเคมี

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติ การดัดแปรโครงสร้างและสมบัติ การวิเคราะห์

และทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพมาตรฐานพอลิเมอร์ชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ชีวภาพ

ไปประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ เกษตรกรรม อาหาร และยานยนต์ 

นพก113 ปฏบิัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ 1(0-2-1) 

PIM113 Biopolymer Laboratory  

 ฝึกปฏบิัติเกี่ยวกบัการสกดัหรือสงัเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ การเตรียมผลิตภัณฑจ์ากพอ

ลิเมอร์ชีวภาพ และการทดสอบและวิเคราะห์สมบัติเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์

ชีวภาพและผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ชีวภาพ 

นพก211 สารเคมยีางและการออกสตูรยาง 3(3-0-6) 

PIM211 Rubber Additives and Formulation  

 ศึกษายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเบลนด์ ยางคอมพาวนด์ ระบบการวัลคาไนซ์ 

ประเภทของสารวัลคาไนซ์ สารตัวเร่ง สารกระตุ้น สารตัวเติม สารต้านการเสื่อมสภาพ 

สารเติมแต่ง และการเลือกใช้สารเคมียางในการออกสตูรยางให้เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ ์

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 ปฏบิัติการสมบัติของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

PIM213 Polymer Properties Laboratory  

 ฝึกทกัษะปฏบิัติการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน 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

ตัวเร่งปฏกิิริยาพอลิเมอไรเซชัน กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

หาน า้หนักโมเลกุล การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคม ี

นพก216 ปฏบิัติการเคมีพอลิเมอร์และการพิสจูน์คุณลักษณะเฉพาะ 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 ปฏบิัติการแปรรูปวิเคราะห์ และทดสอบยาง 1(0-3-0) 

PIM218 Rubber Process, Characterization and Testing Laboratory  

 ฝึกปฏบิัติการแปรรูปยางด้วยเคร่ืองผสมแบบเปิดและแบบปิด มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหาเวลาการวัลคาไนซ์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 

นพก229 นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 2(2-0-4) 

PIM229 Polymer and Bio-Based Materials Innovation  

 ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์และวัสดุ

ฐานชีวภาพ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการจัดการ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีกับ

นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ การประยุกต์กระบวนการที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบของนวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพกบัธุรกจิ 

การประยุกต์หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจ

นวัตกรรมพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ 
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นพก241 การคัดเลือกวัสดุ  2(2-0-4) 

PIM241 Materials Selection  

 ศึกษาชนิดของวัสดุและหลักการออกแบบ การวิเคราะห์ชนิดของวัสดุและสมบัติ การ

วิเคราะห์แผนภมูิของการคัดเลือกวัสดุ การคัดเลือกวัสดุโดยค านึงและไม่ค านึงถึงรูปร่าง 

การคัดเลือกวัสดุจากหลายเงื่อนไข การคัดเลือกวัสดุเพ่ือสิ่งแวดล้อม การคัดเลือก

กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และคัดเลือกแหล่งข้อมูลทางด้านสมบัติของวัสดุ การ

อภิปรายและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุหลากชนิด การอภิปรายกรณีศึกษาด้านการ

คัดเลือกวัสดุกบันวัตกรรมพอลิเมอร์ 

นพก242 สารเติมแต่งพอลิเมอร์และการคอมพาวนด์ 3(3-0-6) 

PIM242 Polymer Additives and Compounding  

 ศึกษาความส าคัญและวัตถุประสงค์ในการเติมสารเติมแต่งพอลิเมอร์ ประเภทของ

สารเติมแต่ง กลไกสารเติมแต่งต่อสมบัติพอลิเมอร์ สารเติมแต่งช่วยให้นิ่ม สารต้านทาน

ความร้อน สารหล่อลื่น สารให้ส ีสารเพ่ิมเนื้อ สารยับยั้งการเกดิออกซิเดชัน สารยับยั้งการ

เกดิโอโซน สารเติมแต่งที่ได้จากธรรมชาติ การท ามาสเตอร์แบทช์และการคอมพาวนด์ 

นพก321 การออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM321 Polymer Product Design  

 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบและการ

อ่านแบบ สู่ปฏบิัติการออกแบบผลิตภัณฑด้์วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ การออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม การ

ออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน 

นพก322 การออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(3-0-6) 

PIM322 Polymer Production Process Design  

 ศึกษาหลักสมดุลมวลสารและพลังงาน แผนผังกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่าของ

ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ เคร่ืองมือวัดอตุสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานอปุกรณ์และเคร่ืองมือ

ในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ หน่วยปฏบิัติการสงัเคราะห์ และผลิตผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

และการเลือกใช้ กระบวนการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม การออกแบบสตูรการ

ผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ การเลือกกระบวนการผลิต การประยุกต์ ใช้อินเตอร์เนต็

ของสรรพสิ่ง (IOT) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การ

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

PIM341 Polymer Rheology and Processing  

 ศึกษาวิทยากระแสของพอลิเมอร์และกระบวนการขึ้นรูป การเลือกและวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์

ก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้ นรูป ประยุกต์หลักการผสมและการย่อยพอลิเมอร์กับกระบวนการขึ้ นรูป 

กระบวนการขึ้นรูปฐานอัดรีด อดัเบ้า อดัส่ง อดัสญุญากาศ การหล่อฟิล์ม การรีดด้วยลูกกลิ้ ง การเป่า

ชิ้ นงานกลวงและชิ้ นงานหลายชั้น การขึ้นรูปแบบหมุน การสร้างชิ้ นงานต้นแบบและการพิมพ์ 3 มิติ 

การขึ้นรูปเทอร์โมเซต็ การขึ้นรูปโฟม การผลิตแบบเพ่ิมเนื้ อ การเคลือบผิวด้วยพอลิเมอร์ การพิมพ์

บนเนื้ อพอลิเมอร์ กระบวนการฉีดแบบปกติและฉีดแบบผนังบาง การขึ้ นรูปด้วยการดึงฟิล์มแบบ

ทิศทางเดียว สองทิศทางและหลายทิศทาง กระบวนการรีไซเคิล การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการ

แก้ไขข้อบกพร่องของช้ินงาน 

นพก342 ปฏบิัติการวิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

PIM342 Polymer Rheology and Processing Laboratory  

 ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 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 ปฏบิัติการทดสอบสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ 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 พอลิเมอร์เชิงประกอบขั้นสงู พอลิเมอร์เชิงประกอบ

ระดับนาโน การดัดแปรสมบัติ และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิง

ประกอบ 
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2.1.3) กลุ่มวิชานวตักรรมและการจัดการ 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation  

 ศึกษาความส าคัญและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม ฝึกการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ

ความคิดเชิงออกแบบต่อการสร้างนวัตกรรม และน าเสนอความคิดที่สอดคล้องกับ

สถานการณ ์

ทนก127 การพัฒนาผลติภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Prototype and Validation  

 ศึกษาการบูรณาการความคิดสู่การออกแบบไปสู่การสร้างผลิตภัณฑต้์นแบบ การทวนสอบ

กับผู้บริโภคเป้าหมาย การปรับปรุง และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 

นพก131 การสื่อสารทางการตลาดส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM131 Marketing Communication for Polymer Innovation Business  

 ศึกษาหลักการตลาดการสร้างแบรนด์ การประยุกต์ใช้การสื่ อสารส าหรับองค์กร  

การสื่อสารภายนอก ฝึกประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือการผลิตสื่อ อนิโฟกราฟิก แอนิ

เมช่ัน การพัฒนาสื่อเพ่ือการออกแบบสนิค้าและบริการส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 

นพก214 ความคิดเชิงวพิากษ์และการสงัเคราะห์นวัตกรรม 2(0-4-2) 

PIM214 Critical Thinking and Innovation Synthesis  

 ศึกษาทฤษฎีความรู้  การใช้เหตุผลและอารมณ์ความรู้สกึ ฝึกประยุกต์หลักเชิงตรรกศาสตร์

สู่ความคิดเชิงวิพากษ์ การเขียนเชิงวิพากษ์ การโต้แย้งอุปนัยและนิรนัยสู่การวิเคราะห์

ปัญหา การสังเคราะห์นวัตกรรมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจารณ์และ

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์

นพก221 ทรัพยส์นิทางปัญญาและการจดสทิธบิัตร 2(0-4-2) 

PIM221 Intellectual Property and Patent Strategy  

 ศึกษาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจดสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า การยื่นจดขอ

ความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา ประยุกต์ใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และการ

ถ่ายโอนนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาทางกฎหมาย

ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 38 

นพก251 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกจินวัตกรรมพอลิเมอร์ 2(0-4-2) 

PIM251 Economics and Finance for Polymer Innovation Business  

Investment 

 

 ศึกษาองค์กรธุรกิจ การประเมินอุปสงค์และอุปทานส าหรับสินค้าและบริการใน

อุตสาหกรรมนวัตกรรมพอลิเมอร์ ฝึกประยุกต์ใช้ทฤษฎีความยืดหยุ่น การหาและประเมิน

ค่าความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การแทรกแซงของรัฐ ตราสารทุน ตราสารหนี้  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

กระบวนการตัดสินใจซื้ อของผู้บริโภค รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้ อ มูลเหตุจูงใจ

การซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม อทิธพิลของสงัคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการซื้อ 

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 ณภ าพ 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 ปฏบิัติการประกนัคุณภาพผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 1(0-1-2) 

PIM347 Polymer Products Quality Assurance Laboratory 

 ฝึกการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑพ์อลิ

เมอร์ 

นพก361 การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ 2(0-4-2) 

PIM361 Innovation Development and Management  

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม องค์ประกอบ วงจร และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

นวัตกรรมเชิงคุณค่า และกลยุทธ์ทะเลสีคราม ฝึกประยุกต์การเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี การสร้างรูปแผนธุรกจิตามความต้องการของผู้บริโภค การกระจายและการ

จดัการนวัตกรรม 
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2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ จากรายวิชา

ต่อไปนี้  

2.2.1) กลุ่มวิชาการจดัการและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมพอลิเมอร ์

นพก421 การออกแบบและวางผงัโรงงาน 3(3-0-6) 

PIM421 Plant Design and Planning  

 ศึกษาหลักการออกแบบและวางผังโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การเลือกสถานที่

และการประเมินพ้ืนที่โรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบวางแผนผัง

โรงงาน เคร่ืองจักรอปุกรณ์ การไหลของวัสดุและการขนถ่าย ปัญหาในการวางผงัโรงงาน 

ความสมัพันธข์องผังโรงงานและผลิตภัณฑช์นิดของผังโรงงานและส่วนประกอบที่ส าคัญ

การบริหารโครงการวางผังโรงงาน ปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวก ความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การสร้างแบบจ าลองโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นพก431 การตลาดดิจิทลั 3(2-2-5) 

PIM431 Digital Marketing  

 ศึกษาแนวคิด การวางแผน และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั กลยุทธท์างการตลาดและ

การสร้างตราสินค้าโดยใช้สื่อออนไลน์ การประยุกต์หลักการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและฝึก

ปฏบิัติการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทลั 

นพก432 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละกจิการดิจิทลั 3(2-2-5) 

PIM432 E-Commerce and Digital Business  

 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปล่ียนแปลงองค์กร ตลาด อตุสาหกรรม

และเศรษฐกจิโลก ฝึกทกัษะการใช้พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสก์บัการด าเนินธุรกจิ เศรษฐกจิ

ดิจิทลั การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้  การจัดการกิจการดิจิทลั การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เวบ็เบราส์เซอร์ เคร่ืองมือค้นหาพอร์ทัลและผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต เอชทีเอ็มแอลและเคร่ืองมือพัฒนาเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ หลักการ

ออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ ไฮเปอร์มาร์เกต็ การประมูล เอเยนต์

อัจฉริยะ ความเช่ือถือ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยรวมถึงผลกระทบที่มีต่อ

สงัคมและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

นพก451 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอตุสาหกรรมพอลิเมอร์ 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 การประเมินต้นทุนทางอุตสาหกรรมวัสดุและจุดคุ้ มทุน การผลิตแบบ

ดิจิทลั 
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นพก452 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการธุรกจินวัตกรรม 3(2-2-5) 

PIM452 Project Administration for Innovation Business Management  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ ฝึกการประเมินวงจรโครงการ 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการ

บริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการบริหารโครงการ 

โปรแกรมช่วยในการบริหารโครงการ การประเมินโครงการภาครัฐและภาคอตุสาหกรรม 

นพก463 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกจิการใหม่  3(2-3-4) 

PIM463 Entrepreneurship and New Business Creation  

 ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการพอลิเมอร์ ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ 

ประเภทของธุรกิจ การพัฒนาและประเมินโอกาสของการประกอบการ บทบาทและ

ความรับผิดชอบของผู้ ร่วมลงทุนในการสร้างธุรกจิใหม่ 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 การสร้างผงัองค์กร 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 าหรับผลิตภณัฑส์ขุภาพและเคร่ืองส าอาง 3(2-2-5) 

PIM411 Polymer for Health Care Products and Cosmetics  

 ศึกษาชนิด สมบัติและหน้าที่ของวัสดุพอลิเมอร์ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ส่วนตัวและ

เคร่ืองส าอาง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ระบบ

น าส่งสารส าคัญ ฝึกปฏบิัติการทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ 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 วิศวกรรมเนื้ อเย่ือ เทคโนโลยีนาโน การ

น าส่งยาและสารส าคัญ ตัวรับรู้  กระบวนการผลิตและขึ้นรูปวัสดุ การทดสอบสมบัติทาง

เคมีและกายภาพ การวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานทาง

การแพทย์ แนวโน้มและทศิทางของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ มาตรฐานการควบคุม

ความปลอดภัยของอุปกรณท์างการแพทย์และการประเมินประสทิธภิาพทางคลินิก 

นพก419 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอ 3(2-3-4) 

PIM419 Textile Technology and Innovation  

 ศึกษาผลิตภัณฑส์ิ่งทอ ความส าคัญและมูลค่าทางเศรษฐกจิ ชนิด สมบัติ เทคโนโลยีการ

ผลิตและการแปรรูปสิ่งทอ เส้นใย เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าไม่ทอ กระบวนการทางเคมี

สิ่งทอและสารช่วยในกระบวนการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงวิศวกรรม การ

ประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ และฝึก

ทกัษะปฏบิัติการ 

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 สารเคลือบผวิและกาว 3(2-2-5) 

PIM442 Surface Coatings and Adhesives  

 ศึกษาความหมาย หน้าที่ ประเภท สมบัติและองค์ประกอบของสารเคลือบผิวและกาว 

แรงและพลังงานระหว่างพื้นผิวและสารเคลือบผิวหรือกาว สมบัติเชิงเคมี/กายภาพของ

กาวและการยึดเกาะ การเตรียมพ้ืนผวิและการทดสอบสมบัติการยึดเกาะ นวัตกรรมสาร

เคลือบผวิและกาว ฝึกปฏบิัติการประยุกต์ใช้งาน  

นพก443 เทคโนโลยีสแีละการสื่อสาร 3(2-2-5) 

PIM443 Color Technology and Communication  

 ศึกษาวิทยาศาสตร์สีและการมองเห็น การวัดสี และการสื่อสารระบบสีสากล CIE 

tristimulus value, CIELAB, Munsell, Pantone, และ CMYK เค ร่ืองวัดสีและการ

ประยุกต์วิทยาศาสตร์สีเพ่ือการควบคุมคุณภาพ และการท านายสูตรสีในอุตสาหกรรม

สิ่งทอ พลาสติก สทีาบ้าน สารเคลือบผวิ อาหาร เคร่ืองส าอาง ฝึกปฏบิัติใช้เคร่ืองวัดส ี

 

2.2.3) กลุ่มวิชาสิง่แวดลอ้ม 

นพก413 ทรัพยากรทางจุลชีววิทยาและการใช้ประโยชน์ 3(3-0-6) 

PIM413 Microbiological Resources and Applications  

 ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากเช้ือจุลินทรีย์ที่พบในแหล่งทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศ การประยุกต์ใช้หลักการทางจุลชีววิทยาเพ่ือการเลี้ ยงและการเกบ็

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

ประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีกบัโอลิโอเคมีคัล ปฏกิริิยาดีพอลิเมอไรเซชัน 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 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

PIM425 Sustainable Production and Consumption  

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศโลก การวิเคราะห์ความชอบและทศันคติของ

ผู้บริโภค การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การลงทุนและการบริโภคอย่างมีจริยธรรม การ

วิเคราะห์สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการผลิตสะอาด นิเวศวิทยา

อุตสาหกรรมการจัดการและการประเมินความยั่งยืนของวัฏจักรชีวิตวอเตอร์ฟุตพร้ินท์

และคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภัณฑ ์การออกแบบ การด าเนินชีวิตและการวางนโยบาย

เพ่ือความยั่งยืน การผลิตผลิตภัณฑแ์ละการบริการอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การไหลของ

มวลสารเชิงนิเวศ ดัชนีวัดความยั่งยืน 

 

2.2.4) กลุ่มวิชาเสริมสรา้งทกัษะวิชาชีพ 

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Independent Study  

 ศึกษาประเดน็ในขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ และเพ่ิมพูนประสบการณ์

จากการเรียนรู้ ภาษาในต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สรุปและ

น าเสนอผลการเรียนรู้ เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน หรือการ

น าเสนอปากเปล่า ทั้งนี้ ประเด็นที่ศึกษาข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่รับผดิชอบรายวิชา 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 44 

ทนก481 ประสบการณน์วัตกรรม 2(0-2-4) 

AIT481 Innovation Experience  

 กิจกรรมที่เสริมทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม การเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการ

เรียนรู้  ทั้งนี้ กจิกรรมได้รับความเหน็ชอบของสาขาวิชา ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษา

ของอาจารย์ที่รับผดิชอบรายวิชา 

 


