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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ปรัชญาการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง      

พิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือการพฒันาผูเ้รียนในทุกด้านเพื่อให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุขและปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปโดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของผูเ้รียนผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนและจากแนวคิดท่ีวา่การพฒันาคือ การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยดุอยูเ่พียง
ภายในมหาวิทยาลยัแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวติดว้ย 

การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เป็นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในเน้ือหาขององค์ความรู้ใน
ศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ทั้งดา้นยางและพลาสติก ถือว่าเป็นการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลยัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการท่ีสร้างบณัฑิตให้มีความ
พร้อมในทุกดา้น รวมถึงมีการใช้ลกัษณะการเรียนรู้เชิงกิจกรรมปฏิบติั (Active learning) ท่ีหลากหลาย อนั
ได้แก่ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-
based Learning) รวมถึงงานวิจยัท่ีเป็นการเรียนรู้โดยการใช้ความตอ้งการของสังคมเป็นโจทยว์ิจยัซ่ึงจดัว่า
เป็นการบริการสังคม (Service Learning) ในทางออ้มอีกรูปแบบหน่ึง อนัเป็นการเตรียมบณัฑิตให้พร้อมทุก
ดา้น ทั้งความพร้อมเชิงเน้ือหาดา้นวิชาการเชิงทฤษฎีของวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ทั้งดา้นยางและพลาสติก ดา้น
ทกัษะเชิงการปฏิบติัและเชิงงานวิจยัทั้งในดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือวิเคราะห์
วิจยั สามารถใช้ผลการวิเคราะห์วิจยัเช่ือมโยงเชิงองค์ความรู้และเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือเพื่อการอธิบายหรือ
วิเคราะห์ผลด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ทั้งด้านยางและพลาสติกท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเตรียม
บณัฑิตในด้านจิตอาสาตลอดจนการเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาการซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความเป็นบณัฑิตพึ่งประสงคใ์นระดบัคณะฯ และมหาวทิยาลยั 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
PLO2 เลือกใชเ้คร่ืองมือทางดา้นวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เพื่อการวิเคราะห์/ทดสอบผลิตภณัฑห์รือช้ินงานยาง/    
          พลาสติก 
PLO3 บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กบัศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างงานวจิยัหรือพฒันาผลิตภณัฑย์าง   
           และพลาสติก 
PLO4 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผูน้ าและผูร่้วมงาน และมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
PLO5 สามารถส่ือสารและน าเสนอโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 
PLO6 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการคน้ควา้และแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  125 หน่วยกติ 

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  5 หน่วยกติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
950-102  ชีวติท่ีดี   3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2 หน่วยกติ 
315-201  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
 



 การรู้ดิจิทลั 2 หน่วยกติ 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
 การคิดเชิงระบบ 2 หน่วยกติ 
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกติ 
315-100  ค านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Essential English 
890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Everyday English 
890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวชิาตามกลุ่มคะแนน O-NET ตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง 
เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไป สาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
061-001  ความงามของนาฏศิลปไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
142-135  พบัเพียบเรียบร้อย*  1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
142-136   ป้ันดินให้เป็นดาว*  1((1)-0-2) 
 Sculpture   



142-137   ใคร ๆ ก็วาดได*้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
142-139   ท่องโลกศิลปะ*  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art 
142-234   โลกสวย*  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful 
142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า*  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
472-116   ถกัทอเส้นใยเขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
472-117   สุขภาพดีชีวมีีสุข*  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
*จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
895-020  ขิมไทย   1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
895-022  จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
895-023  กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024  อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 Ukulele 
895-025  ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 Harmonica 
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
895-027  อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 



895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
 Tennis 
895-032  บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
 Basketball 
895-033  กรีฑา   1((1)-0-2) 
 Track and Field 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
895-035  เปตอง   1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 Camping 
895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038  เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
895-039  การออกกาลงักายเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 

 รายวชิาเลือก        6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกเรียน ภาษาและการส่ือสาร อยา่งนอ้ยจ านวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั   2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ   2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 
 



890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง   2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 English Conversation 
890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Learning English through Cultures 
890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ   2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
890-032  ภาษาองักฤษสาหรับนกัท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
890-050  แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
 



890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
 



891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic German 

และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไปมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 0 - 4 หน่วยกิต 
ดงัรายวชิาต่อไปน้ี 
001-101  อาเซียนศึกษา   2((2)-0-4) 
 ASEAN Studies 
001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4)  
 Healthy Body and Mind 
190-404  ธรรมชาติบ าบดั   2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา   2((2)-0-4)  
 Introduction to Intellectual Property  
315-203  กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
 Key to Nature  
336-214  กินดี ชีวติดี   2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215  ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216  ยาและสุขภาพ   2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
340-103  วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4)  
 Applied Science for Life  
340-151  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Science and Technology in Daily Life  
348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4)  
 Applied Nanotechnology 
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 
 



874-194  ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
895-040  จิตวทิยาความรัก   2((2)-0-4)  
 Psychology of Love  
895-041  ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4)  
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  
895-043  การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4)  
 Thai Usage  
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045  ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills  
895-046  ความคิดและการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication  
895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี   2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 
895-049  ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
895-052  การทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
 Creative Tourism 
895-053  การทอ่งเท่ียวเชิงจิตอาสา*    2((2)-0-4) 
 Volunteer tourism 
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั   2((2)-0-4) 



 Learning through Backpacking Trips 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
895-059  ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4) 
 Western Music 
895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื   2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
895-063  อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ   2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
142-111  ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ    2((2)-0-4) 
 English Booster 
142-112  องักฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
 English On Air 
142-115  ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 
142-116  องักฤษจริตจะกา้น   1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
142-211  องักฤษกนัทุกวนั    2((2)-0-4) 
 English Everyday 
 
 



142-212  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล   2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 
142-214  ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง   1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling 
142-224   ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ   1((1)-0-2) 
 (Creative Medias for Academic Presentation) 
142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการ 1((1)-0-2) 
 และการส่ือสาร 
 (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 
142-227  ท าเงินดว้ย   1((1)-0-2) 
 Youtube (Youtube Marketing and Viral Videography)  
142-228  การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์   1((1)-0-2) 
 Basic (Product Design Branding 
142-229  การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management  
142-238  ตะลอนทวัร์   2((2)-0-4) 
 Learn to Roam  
*จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  89 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  15 หน่วยกติ 
322-101  แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
 Calculus I 
324-101  เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry I 
325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
330-101  หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I 
331-101  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
 Fundamental Physics 



333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)  
 Fundamental Physics Laboratory 
 
2) กลุ่มวชิาชีพวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์  74  หน่วยกติ  

- บังคับ (ทุกแผนการศึกษา)           54    หน่วยกติ  
342-101  เคมีกบัความปลอดภยัและการจดัการ   2((2)-0-4) 
 Chemical Safety and Management 
342-102  เคมีส าหรับวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์   3((3)-0-6) 
 Chemistry for Polymer Science 
342-103  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
 Introduction to Polymer Science 
342-211  พอลิเมอร์ส าหรับเศรษฐกิจชีวภาพและพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
 Polymer for Bio Economy and Green Polymer 
342-212  การจดัการของเสียพอลิเมอร์   3((3)-0-6) 
 Polymer Waste Management 
342-213  พื้นฐานสู่การสร้างนวตักรรมพอลิเมอร์   3((3)-0-6) 
 Introduction for Polymer Innovation 
342-311  การเตรียมความพร้อมส าหรับวจิยัและสหกิจศึกษา   2((2)-0-4) 
 Preparation for Research and Cooperative Education 
342-321  นวตักรรมและการประยกุตใ์ชด้า้นยางและพลาสติก  3((3)-0-6) 
 Innovation and Application for Rubber and Plastic 
342-331  การประยกุตใ์ชพ้อลิเมอร์ส าหรับอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 Polymer Applications for Industries 
343-211  ชุดวชิาการสังเคราะห์และการดดัแปรพอลิเมอร์   5((4)-3-8) 
 Module: Polymer Synthesis and Modification 
343-212  ชุดวชิาสมบติัและการวเิคราะห์พอลิเมอร์   6((5)-3-10) 
 Module: Polymer Properties and Characterization 
343-221  ชุดวชิาเทคโนโลยลีาเทก็ซและการทดสอบ   5((4)-3-8) 
 Module: Latex Technology and Testing 
343-321  ชุดวชิาการคอมพาวนด์และแปรรูปส าหรับยางและพลาสติก  6((5)-3-10) 
 Module: Compounding and Processing for Rubbers and Plastics 
343-371  การฝึกงานทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์   1(0-3-0) 
 Job Training in Polymer Science 



343-381  สัมมนาทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์   1(0-2-1) 
 Seminar in Polymer Science 
343-391  โครงงานทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์   2(0-6-0) 
 Project in Polymer Science 
347-201  สถิติพื้นฐาน   3((2)-2-5) 
 Basic Statistics 

- บังคับ (แยกตามแผนการศึกษา)      12 หน่วยกติ 
เลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึงตามแผนการศึกษาที่ก าหนดซ่ึงแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้ 
แผน 1 สหกจิศึกษา 
แบบสหกิจศึกษา 1 ปี 
343-471  สหกิจศึกษา 1   6(0-40-0) 
 Cooperative Education I 
343-472  สหกิจศึกษา 2   6(0-40-0) 
 Cooperative Education II 
แบบสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
343-471  สหกิจศึกษา 1   6(0-40-0) 
 Cooperative Education I 
343-491  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1   6(0-18-0) 
 Research in Polymer Science I 
แผน 2 วจัิย 
343-491  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1   6(0-18-0) 
 Research in Polymer Science I 
343-492  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2   6(0-18-0) 
 Research in Polymer Science II 
- เลือก           8 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจากรายวิชาขา้งตน้หรือรายวิชาเลือกอ่ืน ต่อไปน้ี ซ่ึงเปิดสอน
โดยสาขาวชิาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หรือภาควิชาอ่ืน หรือคณะอ่ืนจ านวน 8 หน่วยกิต โดยจะตอ้งเลือกเรียน
รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-322  การประยกุตใ์ชพ้อลิเมอร์ชีวภาพในบรรจุภณัฑ์   2((2)-0-4) 
 Application of Biodegradable Polymers in Packaging 
342-323  ยางสังเคราะห์และการดดัแปร   2((2)-0-4) 
 Synthetic Rubber and Modification 



342-324  การยดึติดและกาว   2((2)-0-4) 
 Adhesion and Adhesives 
342-325  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์กบัโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  2((2)-0-4) 
 Polymer Science in Business and Investment Opportunities 
342-326  พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ   2((2)-0-4) 
 Polymer Blends and Polymer Composite 
342-327  คอนกรีตสีเขียว   2((2)-0-4) 
 Geo-polymer Concrete 
342-328  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 1   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Polymer Technology I 
342-332  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในวงการพอลิเมอร์   2((2)-0-4) 
 English for Communication in Polymer Society 
342-333  การจดัการการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์   2((2)-0-4 
 Production Management in Polymer Manufacturing 
342-334  เทคโนโลยส่ิีงทอ   2((2)-0-4) 
 Fiber and Textile Technology 
342-335  สีและสารเคลือบผวิ   2((2)-0-4) 
 Paint and Coating Materials 
342-336  การใชง้านและการวเิคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง   2((2)-0-4) 
 Advanced Polymer Utilization and Characterization 
342-337  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 2   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Polymer Technology II 

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรวชิาวสัดุศาสตร์ 
316-404  วสัดุอุตสาหกรรม   2((2)-0-4) 
 Industrial Materials 

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรวชิาเคมี 
324-472  เคมีส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 Environmental Chemistry 

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
225-347  การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน   3((3)-0-6) 
 Production and Operations Management 
 



225-465  จิตวทิยาอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 Industrial Psychology 
225-321  วศิวกรรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 Safety and Environmental Engineering 

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
874-392  กฎหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรม   2((2)-0-4) 
 Industrial Law 

เพื่อให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
คณะฯ  อาจก าหนดรายวิชาท่ี เปิดสอนหรือรายวิชาท่ี เปิดใหม่  หรือวิชาอ่ืน ท่ี เปิดสอนเพิ่ ม เติมใน 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่เป็น 
ประโยชน์ต่อสาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ใหเ้ป็นวชิาเลือกในกลุ่มเฉพาะดา้นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีเปิดสอนโดยความเห็นชอบ

ของกรรมการบริหารหลกัสูตร



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                      จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
330-101 หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)  3((x)-y-z) 
 รวม  18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                          จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
342-101 เคมีกบัความปลอดภยัและการจดัการ  2((2)-0-4) 
342-102 เคมีส าหรับวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
342-103 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
347-201 สถิติพื้นฐาน  3((2)-2-5) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)  3((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  1((x)-y-z) 
 รวม  17((x)-y-z) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
342-211 พอลิเมอร์ส าหรับเศรษฐกิจชีวภาพและพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตร 3((3)-0-6) 
 กบัส่ิงแวดลอ้ม 
343-211 ชุดวชิาการสังเคราะห์และการดดัแปรพอลิเมอร์  5((4)-3-8) 
343-212 ชุดวชิาสมบติัและการวเิคราะห์พอลิเมอร์  6((5)-3-10) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)  2((x)-y-z) 
Xxx-xxx รายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((x)-y-z)  
 รวม  18((x))-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
342-212 การจดัการของเสียพอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
342-213 พื้นฐานสู่การสร้างนวตักรรมพอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
343-221 ชุดวชิาเทคโนโลยลีาเทก็ซ์และการทดสอบ  5((4)-3-8) 
xxx-xxx รายวชิาวชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)  6((x)-y-z)  

รวม            20((x)-y-z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
342-331 การประยกุตใ์ชพ้อลิเมอร์ส าหรับอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
343-321 ชุดวชิาการคอมพาวนด์ และแปรรูปส าหรับยางและพลาสติก   6((5)-3-10) 
343-381 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์      1(0-2-1) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี         3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกวชิาชีพวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์      2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)       4((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก)       2((x)-y-z) 

รวม           21((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
342-311 การเตรียมความพร้อมส าหรับวิจยัและสหกิจศึกษา     2((2)-0-4) 
342-321 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชด้า้นยางและพลาสติก    3((3)-0-6) 
343-371 การฝึกงานทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์      1(0-3-0) 
343-391 โครงงานทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์      2(0-6-0) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกวชิาชีพวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์      6((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก)       4((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา      1((x)-y-z) 

รวม           19((x)-y-z) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ปีที ่4 
แผน 1  สหกจิศึกษา - แบบสหกจิศึกษา 1 ปี 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
343-471 สหกิจศึกษา 1    6(0-40-0)            
              รวม                                                                                                                        6(0-40-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
343-472 สหกิจศึกษา 2    6(0-40-0)            
              รวม                                                                                                                        6(0-40-0) 

แผน 1 สหกจิศึกษา - แบบสหกจิศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
343-471 สหกิจศึกษา 1       6(0-40-0) 
หรือ 343-491 การวิจยัทางวทิยาศาตร์พอลิเมอร์ 1    6(0-18-0) 
              รวม                                                                                                      6(x-y-z) 

ภาคการศึกษาที ่2 
     จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

343-491 การวจิยัทางวทิยาศาตร์พอลิเมอร์ 1    6(0-18-0) 
หรือ 343-471 สหกิจศึกษา 1      6(0-40-0)               
             รวม                                                                                                6(x-y-z) 

แผน 2--- วจัิย 
ภาคการศึกษาที ่1 

   จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
343-491 การวจิยัทางวทิยาศาตร์พอลิเมอร์ 1     6(0-18-0) 
             รวม                                                                                                6(0-18-0)  

ภาคการศึกษาที ่2 
   จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

343-492 การวจิยัทางวทิยาศาตร์พอลิเมอร์ 2     6(0-18-0) 
              รวม                                                                                               6(0-18-0)  



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล    

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการมีความซ่ือสัตยแ์ละความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

1. ผูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
2. กิจกรรมกลุ่ม
3. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนเ์พ่ือชุมชน
4. ฝึ ก ง าน ห รื อ ส ห กิ จ จ าก ส ถ าน
ประกอบการ
5. เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น Active
Learning
6. เนน้การเขา้เรียนตรงต่อเวลาและการ
แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลยั
และสถานประกอบการ

1. สังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการ
เขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
3. ประเมินจากผลประเมินจากสถาน
ประกอบการ(ฝึกงาน สหกิจศึกษา)
4. ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล ง าน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (ไม่มีการลอกผลงานของ
ผูอ่ื้น)

5. ประเมินจากการปฏิบติังาน (ฝึกงาน
สหกิจศึกษา)

PLO2 เลื อ ก ใช้ เค ร่ื อ ง มื อ ท างด้ าน
วิ ท ย าศ าส ต ร์ พ อ ลิ เม อ ร์ เพ่ื อ ก าร
วิ เคราะห์ /ทดสอบผลิตภัณฑ์ห รือ
ช้ินงานยาง/พลาสติก 

1. การ เรียน การสอน ท่ี เป็ น  Active
Learning (Project based learning แ ล ะ
Problem based
learning)
2. เน้น กิจกรรมในชั้ น เรียนและฝึก
ป ฏิ บั ติ ก าร ก าร ใช้ เค ร่ื อ ง มื อ ท า ง
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
3. มีการเรียนการสอนรูปแบบ WIL เขา้
ไปสัมผสักบัประสบการณ์การอาชีพ/
เน้นการเรียนเพ่ือแก้ไขโจทย์จริงของ
สถานประกอบการ
4. เยียมชมศูนย์เคร่ืองมือทดสอบและ
วิ เค ร าะ ห์ ส มบั ติ ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
พอลิเมอร์

1. ป ร ะ เมิ น จ าก กิ จ ก ร รม  Active
learning
2. การสอบกลางภาค
3. การสอบปลายภาค
4. ประเมินจากรายงาน ช้ินงาน
5. การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน

6. ประเมินทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ

PLO3 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กับศาสตร์อ่ืน
เพ่ือสร้างงานวิจยัหรือพฒันาผลิตภณัฑ์
ยางและพลาสติก 

1. เน้น เรี ยนการสอน ท่ี เป็ น  Active
Learning (Project based learningแ ล ะ
Problem based learning)
2. จัดการเรียนการสอนแบบ  STEM
education

1. ป ร ะ เมิ น จ าก กิ จ ก ร รม  Active
learning
2. การสอบกลางภาค
3. การสอบปลายภาค
4. ประเมินจากรายงาน ช้ินงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

3. จัด กิ จ ก ร รม เข้ า เยี่ ย ม ช มส ถ าน
ประกอบการ 
4. มีการเรียนการสอนรูปแบบ WIL เขา้
ไปสัมผสักบัประสบการณ์การอาชีพ/
เน้นการเรียนเพ่ือแก้ไขโจทย์จริงของ
สถานประกอบการ 
5. มี ก า ร เรี ย น  ก าร วิ เค ร าะ ห์ จ า ก
สถานการณ์สมมติ 
6. เนน้ฝึกการท าโครงงานและวิจยั 
7. จัดบรรยายพิเศษ /อบรมปฏิบัติการ
โดยวิทยากรภายนอกเพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจและแนวทางการสร้างช้ินงาน
หรืองานวิจยั 

5. การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
6. ประเมินจากโครงงาน 
7. ประเมินจากทักษะการปฏิบติังาน/
กิจกรรมการประเมิน ร่วมกับของ
หลักสูตรและสถานประกอบการใน
การไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 
8. ประเมินจากแผนด าเนินงานและ
กระบวนการสร้างช้ินงานหรืองานวิจยั 

PLO4 สามารถท างานเป็นทีมทั้ งใน
ฐานะผูน้ าและผูร่้วมงาน และมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. เน้นการเรียนและปฏิบัติการการใช้
เคร่ืองมือ 
2. เน้น เรี ยนการสอน ท่ี เป็ น  Active 
Learning (Project based learning แ ล ะ 
Problem based learning) 

3. จัดการเรียนการสอนแบบ  STEM 
education 
4. ฝึ ก ง าน ห รื อ ส ห กิ จ จ าก ส ถ าน
ประกอบการ 
5. มีการเรียนการสอนรูปแบบ WIL เขา้
ไปสัมผสักบัประสบการณ์การอาชีพ/
เน้นการเรียนเพ่ือแก้ไขโจทย์จริงของ
สถานประกอบการ 

1. สังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
2. ป ร ะ เมิ น จ าก กิ จ ก ร รม  Active 
leaning 
3. ประเมินจากการวางแผนด าเนินงาน 

4. ประเมินจากรายงาน 
5. ประเมินจากทักษะการปฏิบติังาน/
กิจกรรมการประเมิน ร่วมกับของ
หลักสูตรและสถานประกอบการใน
การไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

PLO5 สามารถส่ือสารและน าเสนอโดย
ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน 

1. เน้น เรี ยนการสอน ท่ี เป็ น  Active 
Learning 
2. จัด บ รร ย าย พิ เศ ษ โด ยวิ ท ย าก ร
ภายนอกท่ี มีความ เช่ี ยวชาญหรือ มี
ประสบการณ์ ตรงเก่ี ยวกับการใช้
ภาษาองักฤษและทกัษะทางสงัคม 
3. ฝึ ก ง าน ห รื อ ส ห กิ จ จ าก ส ถ าน
ประกอบการ 
4. เน้นการสอนในรูปแบบการท างาน
เป็นกลุ่ม/การน าเสนอผลงาน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
2. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม /การ
น าเสนอ 
3. ประเมินจากผลประเมินจากสถาน
ประกอบการ (ฝึกงาน สหกิจ) 
4. ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล ง าน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
5. ประเมินจากการปฏิบติังาน (ฝึกงาน 
สหกิจ) 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

6. ประเมินจากทกัษะพูดน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

PLO6 สามารถใช้เทคโนโลยสี  ารสน
เทศเพอ่ื การคน้ควา้และแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 

1. เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2. เน้นการสอนในรูปแบบการท างาน
เป็นกลุ่มสอนการใช้ส่ือสารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูล 

1. ป ร ะ เมิ น จ าก กิ จ ก ร รม  Active 
leaning 
2. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม 
3. ป ระ เมิ น จากทั กษ ะก าร ใช้ ส่ื อ
สารสนเทศในการคน้ควา้และน าเสนอ
ผลงาน 

4. การท ารายงาน 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์พอลเิมอร์ 

342-101  เคมีกบัควำมปลอดภัยและกำรจัดกำร 2((2)-0-4) 
Chemical Safety and Management 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
สารเคมีท่ีเป็นอนัตราย สารไวไฟ วตัถุระเบิด สารกมัมนัตรังสีและสารกดักร่อน วธีิท่ีถูกตอ้งในการ 

เคล่ือนยา้ย การเก็บ การใช้และการท าลายสารเคมี วิธีป้องกนัอุบติัภยัจากสารอนัตรายและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ ความเจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากการรับหรือสัมผสัสารอนัตราย  ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ การ
บริหารจดัการห้องปฏิบติัการ คุณสมบติัของบุคลากรในห้องปฏิบติัการ การออกแบบห้องปฏิบติัการ การ
จดัการของเสียจากหอ้งปฏิบติัการ และอนัตรายท่ีอาจเผชิญในหอ้งปฏิบติัการ 

Hazardous chemicals, flammable substances, explosive, radioactive and corrosive substances; 
proper methods of transportation, storage, handling and disposal; instructions for accident prevention and 
first aid from hazardous chemicals; injuries of exposure to hazardous substances; laboratory safety; 
laboratory management; personnel qualification; laboratory design; the management of laboratory waste 
and possible harm in laboratory 

342-102 เคมีส ำหรับวทิยำศำสตร์พอลเิมอร์ 3((3)-0-6) 
Chemistry for Polymer Science 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 324-101 
Prerequisite: 324-101 
การจ าแนกและการเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์  หมู่ฟังก์ชันและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของ

สารประกอบอินทรีย์ สารไฮโดรคาร์บอน  ความเขม้ข้นและความสามารถในการละลายของสารละลาย 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลกรด-เบสในน ้าและการไตรเตรชนั ไอโซเมอริซึม 

Classification and nomenclature of organic compounds; functional groups and basic reaction of 
organic compounds; hydrocarbons; concentration and solubility of solutions; chemical kinetics: aqueous 
acid-base equilibria and titration; isomerism 

342-103 วทิยำศำสตร์พอลเิมอร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
Introduction to Polymer Science 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 324-101 
Prerequisite: 324-101 



ความรู้เบ้ืองตน้ของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน สมบัติทางความร้อนและลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพอลิเมอร์พื้นฐาน สารเติมแต่งส าหรับ
พอลิเมอร์และการแปรรูปเบ้ืองตน้ 

Fundamentals of polymer; polymerization; thermal properties and morphology of polymer; 
mechanical properties of polymer; basic testing of polymers; additives for polymer and basic polymer 
processing 

342-201 วสัดุพอลเิมอร์          3((3)-0-6) 
Polymeric Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา 
Prerequisite: Consent of the program 
หลกัการเบ้ืองตน้ของวสัดุพอลิเมอร์ประเภทของวสัดุพอลิเมอร์: พลาสติกและยางปฏิกิริยาและการ

สังเคราะห์พอลิเมอร์สภาวะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์โครงสร้างของพอลิเมอร์สมบติัทางกายภาพสมบติั
ทางความร้อนและสมบติัทางกลของพอลิเมอร์การทดสอบพื้นฐานของวสัดุพอลิเมอร์พอลิเมอร์ทางการคา้
และการน าไปใช ้

Introduction to polymeric materials; classification of polymeric materials: plastics and rubber; 
reaction and polymerization; polymerization condition; structure of polymers; physical, thermal, and 
mechanical properties of polymers; basic testing of polymeric materials; commercial polymers and 
applications 

342-202 พอลเิมอร์ในชีวติประจ ำวนั        2((2)-0-4) 
Polymer in Daily life 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์ ประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท การผลิต ความสัมพนัธ์

ของโครงสร้างต่อสมบติั การประยุกตใ์ช้งานในชีวิตประจ าวนั ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จ ากดัของวสัดุพอลิเมอร์ 
ปัญหาขยะพลาสติก การน าพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ และพอลิเมอร์กบัความเป็นพิษ 

Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structureproperties 
relationship; application in daily life; advantage, disadvantage and limitation of polymeric material; plastic 
waste problem; plastic recycle; polymer and its toxicity 

342-203 พอลเิมอร์และสมบัติพอลเิมอร์พืน้ฐำน       3((3)-0-6) 
Basic Polymers and Polymer Properties 
รายวชิาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา 
Prerequisite: Consent of the program 



ความรู้เบ้ืองต้นทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและโคพอลิเมอร์ไรเซชัน 
สภาวะพอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอร์สภาวะของแข็ง สมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์ และการทดสอบ
พื้นฐาน สารเติมแต่งส าหรับพอลิเมอร์และการแปรรูปเบ้ืองตน้ 

Introduction to polymer science; polymerization and copolymerization; polymerization condition; 
solid state of polymers; thermal properties and basic testing of polymers; additives for polymer and basic 
polymer processing 

342-204 เทคโนโลยยีำงพืน้ฐำน         3((3)-0-6) 
Fundamentals of Rubber Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวติัความเป็นมาของยางธรรมชาติ ส่วนประกอบของน ้ ายาง การผลิตน ้ ายางขน้ ยางดิบเกรด 

ต่าง ๆ วิธีการทดสอบความเสถียรของน ้ ายาง วิธีการทดสอบตามมาตรฐานของยางดิบ วิธีการเตรียมสารเคมี
ส าหรับน ้ ายางกระบวนการผลิตถุงยางอนามยั ถุงมือยาง และยางฟองน ้ า และวิธีการทดสอบผลิตภณัฑ์ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

History of natural rubber; natural rubber latex compositions; concentration natural rubber latex; 
types of raw natural rubber; stability of latex testing; standard testing of raw natural rubbers; preparation of 
chemicals for natural rubber latex; process of condoms, gloves, and natural rubber latex foams production 
and natural rubber products testing according to standard 
342-211 พอลเิมอร์ส ำหรับเศรษฐกจิชีวภำพและพอลเิมอร์ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม   3((3)-0-6) 

Polymer for Bio Economy and Green Polymer 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 342-101 
Prerequisite: - 342-101 
เศรษฐกิจชีวภาพเบ้ืองตน้ พอลิเมอร์กบัแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม จากเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวสู่พลาสติกท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวโนม้และ
การประยกุตใ์ชง้าน 

Introduction to bio economy; polymers and bio economy model; synthesis of green polymers; 
from bio and green economy to green bioplastics; trends and applications 

342-212 กำรจัดกำรของเสียพอลเิมอร์        3((3)-0-6) 
Polymer Waste Management 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 342-101 
Prerequisite: 342-101 
ค าจ ากัดความของ BCGการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์การเส่ือมสภาพ  การ

จดัการขยะพอลิเมอร์ สารปนเป้ือนของขยะพอลิเมอร์ การจดัการของขยะพอลิเมอร์ใหเ้ป็นศูนย ์



Definition of BCG model; polymer degradation, techniques for determination of polymer 
degradation; polymer recycling; contamination in polymer wastes; zero waste management 

342-213 พืน้ฐำนสู่กำรสร้ำงนวตักรรมพอลเิมอร์      3((3)-0-6) 
Introduction for Polymer Innovation 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 342-101 
Prerequisite: 342-101 
พื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชพ้อลิเมอร์และทรัพยสิ์นทางปัญญา การออกแบบแนวคิด การ

ออกแบบและจ าลองผลิตภณัฑ์ กระบวนการคิดส่ิงประดิษฐ์อยา่งเป็นระบบส าหรับนวตักรรมพอลิเมอร์ การ
หาคุณค่าใหม่ของพอลิเมอร์โดยใช้เคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์ การวางแผนธุรกิจและการจดัการนวตักรรม
พื้นฐานโดยใชเ้คร่ืองมือช่วยวางแผน และเทคนิคการน าเสนอส าหรับนกัลงทุน 

Introduction to polymer applications and intellectual properties (IP) , Design thinking, Product 
design and simulation, Systematic Inventive Thinking for Polymer Innovation, Seeking a new value of 
polymer using tools, basic business plan and innovation management using tools and pitching techniques 

342-311 กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับวจัิยและสหกจิศึกษำ     2((2)-0-4) 
Preparation for Research and Cooperative Education 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การเขียนรายงาน การสร้างรูปภาพ การสร้างตาราง การเตรียมงานน าเสนอปากเปล่า การน าเสนอ

ปากเปล่า การคน้หาบทความทางวิชาการ การเรียบเรียงความคิดและสรุปใจความส าคญัของบทความทาง
วชิาการเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

Writing report; preparation of graphics and tables; preparation for oral presentation; oral 
presentation; searching, emphasing and summarizing research articles in polymer science 
342-321 นวตักรรมและกำรประยุกต์ใช้ด้ำนยำงและพลำสติก     3((3)-0-6) 

Innovation and Application for Rubber and Plastic 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 342-213 
Prerequisite: 342-213 
ความรู้ทางวิศวกรรมเบ้ืองหลงัของผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก กรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์ยางและ

พลาสติก แนวคิดและการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากยางและพลาสติก การสร้างนวตักรรมยางและพลาสติก การ 
เขา้ถึงคุณค่าใหม่ของยางและพอลิเมอร์ผ่านขอ้จ ากดัของโครงสร้างเดิม ได้แก่ แนวทางการออกสูตรเพื่อ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การเสริมสร้างสมรรถนะพอลิเมอร์ขั้นสูง การแปรรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ให้
เหมาะสม และการออกแบบกรอบความคิด (แนวคิดส่ิงประดิษฐ์อย่างมีระบบ) ส าหรับนวตักรรมยางและ
พลาสติก 
 



Rubber and plastic products and its engineering behind; rubber and plastic fabrications; creating 
and designing of plastic and rubber products; innovative rubber and plastic creating, new value of rubber 
and plastic approach over its structure including rubber formulations for advanced polymer performance; 
polymer manufacturing design for polymer products and design thinking (i.e. systematic inventive 
thinking) for rubber innovation 

342-322 กำรประยุกต์ใช้พอลเิมอร์ชีวภำพในบรรจุภัณฑ์      2((2)-0-4) 
Application of Biodegradable Polymers in Packaging 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
พอลิเมอร์ย่อยสลายไดท้างชีวภาพและการน าไปใช้ประโยชน์ดา้นบรรจุภณัฑ์ ชนิดและสมบติัของ

บรรจุภณัฑ์ การยืดอายุการเก็บรักษา การผลิต และการตรวจสอบสมบติับรรจุภณัฑ์จากพอลิเมอร์ยอ่ยสลาย
ไดท้างชีวภาพ 

Biodegradable polymers and their potential as a packaging material; types and properties of 
packaging material; shelf life extension; manufacturing and testing of packaging from biodegradable 
polymers 

342-323 ยำงสังเครำะห์และกำรดัดแปร        2((2)-0-4) 
Synthetic Rubber and Modification 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
กระบวนการสังเคราะห์ โครงสร้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกบัสมบติัทางฟิสิกส์

ของยางสังเคราะห์ท่ีใช้งานทั่วไป ยางสังเคราะห์กลุ่มสมรรถนะสูง การออกสูตรยางให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ ์และแนวทางการดดัแปรโมเลกุลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการใชง้าน 

Synthesis process; structure; relationship between chemical structure and physical properties of 
common synthetic rubber, high performance synthetic rubber, rubber formulations for each rubber 
products; rubber modification for better performance 

342-324 กำรยดึติดและกำว         2((2)-0-4) 
Adhesion and Adhesives 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
สมบัติ เชิงพื้ นผิว  ทฤษฎีการติด  สารท่ีใช้ในการท ากาว  ประเภทของกาวและการทดสอบ 

ประสิทธิภาพของกาว กาวจากยางธรรมชาติ กาวจากพอลิเมอร์อ่ืน ๆ เช่น กาวติดเหล็ก กาวพอลิยูลิเทน  
เป็นตน้ 



 
Surface properties; adhesion theory; agents for adhesive products, adhesive types and testing, 

adhesive based on natural rubber; othersadhesives including rubber to metal adhesive, polyurethane 
adhesive, etc. 

342-325 วทิยำศำสตร์พอลเิมอร์กบัโอกำสทำงธุรกจิและกำรลงทุน     2((2)-0-4) 
Polymer Science in Business and Investment Opportunities 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทน าจากวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม ค านิยามของธุรกิจและการลงทุน 

ประเภทของการลงทุน  พลังผลักดัน  5 ประการ เมกะเทรนด์และโอกาสการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ เช่น การคา้ขายออนไลน์ สังคมสูงวยั การเช่ือมต่อและแบ่งปันขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 
ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในงานด้านอ่ืน  ๆ เช่น ชีวการแพทย์ เวชภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง ระบบน าส่งยา และบรรจุภณัฑอ์จัฉริยะ เป็นตน้ 

Introduction from polymer science to business and industry; definition of business and 
investment; types of investment; Five forces model; Mega trends and business investment opportunities in 
polymer science i.e., e-commerce, social aging, internet of things (IoT) artificial intelligent; applications in 
polymer science i.e., biomedical, cosmetic, drug delivery system, and smart packaging, etc. 

342-326 พอลเิมอร์ผสมและพอลเิมอร์เชิงประกอบ 2((2)-0-4) 
Polymer Blends and Polymer Composite 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ผสม พลาสติกผสม ยางผสม พลาสติกผสมยาง วิธีการผสม 

การวิเคราะห์คุณลกัษณะ การเตรียมพอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมพอสิต เส้นใยเสริมแรง นาโนเซลลูโลส 
การปรับปรุงความเขา้กนัได ้วสัดุคอมพอสิตฐานชีวภาพ วสัดุคอมพอสิตกบัส่ิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ช ้

Thermodynamics theory of polymer blends; plastic blends; rubber blends; blending method; 
characterization; preparation of polymer blends; polymer composite; reinforcing fiber; nanocellulose; 
compatibility improvement; biocomposite; composites and environment; and applications 

342-327 คอนกรีตสีเขียว          2((2)-0-4) 
Geo-polymer Concrete 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 



ความหมายของคอนกรีตสีเขียว สมบติัของคอนกรีตสีเขียว การออกแบบสูตร เทคนิคการข้ึนรูป  
การผลิตคอนกรีตสีเขียวชนิดใหม่ การทดสอบน าไปใชง้านจริงในชุมชน 

Geopolymer concrete: definition, properties, formulation, fabrication; production of novel 
geopolymer concrete; utilization and testing of geopolymer concrete in communities 

342-328 หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 1 2((2)-0-4) 
Special Topics in Polymer Technology I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
เง่ือนไขบงัคบัก่อนเรียน: นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 หรือ โดยความ

เห็นชอบของสาขาวชิาหวัขอ้พิเศษทางดา้นเทคโนโลยพีลาสติกหรือยาง 
Special current topics on plastics and rubbertechnology 

342-331 กำรประยุกต์ใช้พอลเิมอร์ส ำหรับอุตสำหกรรม      3((3)-0-6) 
Polymer Applications for Industries 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การข้ึนรูปพอลิเมอร์เพื่อผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์ ทัศนคติในการผลิตและการจดัการ การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์การจดัการตน้ทุนการผลิต ระเบียบและมาตรฐานการผลิตและผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
กบัเมกะเทรนด ์การประยกุตใ์ชพ้อลิเมอร์กบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

Polymer fabrication for polymer products; perspective of manufacturing and management; 
products design; manufacturing cost management; regulations and standards of polymer products; polymer 
industry and megatrends; polymer applications for automotive 
342-332 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในวงกำรพอลเิมอร์      2((2)-0-4) 

English for Communication in Polymer Society 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค าศพัท์ภาษาองักฤษระดบัพื้นฐานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การอ่านบทความทางวิชาการ

ภาษาองักฤษทางด้านพอลิเมอร์ การเรียบเรียงความคิด และการสรุปใจความ การฟังบรรยาย การน าเสนอ
ผลงานปากเปล่าทางดา้นพอลิเมอร์โดยใชภ้าษาองักฤษ 

Basic English vocabularies in polymer science; reading scientific articles regardingpolymer 
science: emphasizing and summarizing; listening to polymer lectures; oralpresentation in English 
about polymer research 
 
 



342-333 กำรจัดกำรกำรผลติในอุตสำหกรรมพอลเิมอร์      2((2)-0-4) 
Production Management in Polymer Manufacturing 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลกัการของการจดัการการผลิต การวางผงัโรงงานและคลงัสินคา้  การ

วางแผนกลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน พฤติกรรมของพอลิเมอร์ระหวา่งกระบวนการผลิต การจดัการ
และควบคุมคุณภาพการผลิต หลกัการความปลอดภยัและการจดัการความปลอดภยัในการท างาน  การจดั
การพลงังาน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมและจดัการมลพิษ 

Polymer manufacturing; principle of operation management; facility layout and inventory 
management; operation strategy and management; behavior of polymer during processing; quality 
management and quality control; principles of safety and safety management in workplace; energy 
management; environmental management industrial pollution control and management 

342-334 เทคโนโลยส่ิีงทอ         2((2)-0-4) 
Fiber and Textile Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและสมบติัของเส้นใย เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ เทคโนโลยกีารผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 

การป่ันเส้นดา้ยและเชือก การยอ้มเส้นใยและเส้นดา้ย การผลิตผลิตภณัฑ์จากเส้นใย และเส้นดา้ย การตกแต่ง
ส่ิงทอและการตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงทอเพื่อความย ัง่ยนื นวตักรรมส่ิงทอ 

Fiber types and properties; natural and synthetic fiber; synthetic fiber production technology; yarn 
and rope production; fiber and yarn dyeing; fiber and yarn product processing; textile finishing and 
quantity control; sustainable textiles; textile innovation 

342-335 สีและสำรเคลือบผวิ         2((2)-0-4) 
Paint and Coating Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจ าแนกวสัดุเคลือบผวิ ชนิดของเรซิน ผงสี ตวัท าละลายและสารตวัเติมท่ีใชใ้นการผลิตสีและสาร 

เคลือบผวิ การผสมสูตรสีและสารเคลือบผวิ การใชง้านและการทดสอบคุณภาพ วสัดุเคลือบผวิท่ีเป็นมิตรกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม 

Classification of coating materials; types of resins; pigments; solvents and additives for paint and 
coating productions; paint and coating materials composition; applications and quality testing; 
environmentally friendly coating materials 

 



342-336 กำรใช้งำนและกำรวเิครำะห์พอลเิมอร์ข้ันสูง      2((2)-0-4) 
Advanced Polymer Utilization and Characterization 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การพฒันาเทคโนโลยขีองพลาสติกและการดดัแปรพลาสติกเพื่อการใชง้านเฉพาะดา้น พอลิเมอร์น า 

ไฟฟ้าเพื่อการผลิตพลงังาน วสัดุเยื่อบางพอลิเมอร์เพื่อการแยกก๊าซ การแลกเปล่ียนประจุ การผลิตพลงังาน
สะอาดหลกัการและเคร่ืองมือวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีท่ีพื้นผิว สัณฐาน
วทิยา การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยรังสีเอกซ์ 

Plastic development and modification for specific utility; conducting polymers for energy 
production; polymeric membrane for gas separation, ion exchange, clean energy production; Principles of 
advanced characterization techniques for polymer composition at interface, polymer morphology, polymer 
structure using X-ray beam 

342-337 หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 2       2((2)-0-4) 
Special Topics in Polymer Technology II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
เง่ือนไขบงัคบัก่อนเรียน: นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 หรือ โดยความ

เห็นชอบของสาขาวชิาหวัขอ้พิเศษทางดา้นเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 
Special current topics on polymertechnology 

343-211 ชุดวชิำกำรสังเครำะห์และกำรดัดแปรพอลเิมอร์      5((4)-3-8) 
Module: Polymer Synthesis and Modification 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การสังเคราะห์พอลิเมอร์เบ้ืองตน้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบโซ่และการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ

ขั้นจลนศาสตร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบเอกพันธ์และแบบร่วม การดัดแปรทางเคมีของพอลิเมอร์ 
ปฏิบติัการสังเคราะห์พอลิเมอร์เบ้ืองตน้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบเอกพนัธ์และแบบร่วม การศึกษา
จลนศาสตร์ของการสังเคราะห์พอลิเมอร์การวิเคราะห์ทางเคมีปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงสร้าง  การ
ตรวจสอบน ้าหนกัโมเลกุล 

Basic polymerization: chain-growth and step-growth polymerization; kinetics of 
homopolymerization and co-polymerization; chemical modification of polymer; laboratory of basic 
polymerization techniques; polymerization of homo-polymer and co-polymer; kinetics study of 
polymerization; chemical characterization; laboratory of structural characterization; molecular weight 
determination 



343-212 ชุดวชิำสมบัติและกำรวเิครำะห์พอลเิมอร์       6((5)-3-10) 
Module: Polymer Properties and Characterization 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและการจดัเรียงตวัของพอลิเมอร์ สมบติัทางความร้อนและสมบติัเชิงกล  วิทยากระแส 

ความยืดหยุน่ สารละลายพอลิเมอร์ หลกัการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์พอลิเมอร์ การวิเคราะห์สมบติัเชิง
ฟิสิกส์และเชิงกล การเตรียมตวัอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้มูล ปฏิบติัการการวิเคราะห์สมบติัเชิงความร้อน 
การวเิคราะห์สมบติัเชิงฟิสิกส์ การวเิคราะห์สมบติัเชิงกล 

Polymer structure; molecular orientation; thermal and mechanical properties; polymer rheology; 
elasticity; polymer solutions; principles of instruments for polymer characterization; physical and 
mechanical characterization; sample preparation; data analysis; Laboratory of thermal analysis; 
physicalanalysis; mechanical characterization 

343-221 ชุดวชิำเทคโนโลยลีำเทก็ซ์และกำรทดสอบ       5((4)-3-8) 
Module: Latex Technology and Testing 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ประกอบของน ้ ายางสด สารรักษาสภาพและสารรักษาความเสถียรของน ้ ายาง กลไกการเสีย

สภาพของน ้ ายาง กระบวนการผลิตน ้ ายางขน้และปฏิบติัการทดสอบคุณสมบติัพื้นฐานของน ้ ายางขน้ สมบติั
ของน ้ ายางขน้วิธีการเตรียมน ้ ายางโปรตีนต ่า สารเคมีส าหรับน ้ ายาง การคอมพาวนด์น ้ ายาง การบ่มน ้ ายาง 
ทกัษะการข้ึนรูปการผลิตผลิตภณัฑ์จากน ้ ายางโดยกระบวนการจุ่ม การหล่อแบบ การท าโฟมยาง และการ
ทดสอบ ทกัษะการสร้างช้ินงานจากน ้ ายาง การออกแบบผลิตภณัฑ์จากน ้ ายางและการทดสอบสมบติัของ
ผลิตภณัฑจ์ากน ้ายาง 

Fresh latex rubber compositions; preservatives and stabilizing additives for natural rubber latex; 
the mechanism of the coagulation of latex; concentrated latex production and testing; deproteinzed latex 
production; additives for latex rubber; latex compounding; latex maturation; producing latex products: 
dipping process, casting process, latex foam process, and testing methods, other producing latex products; 
production skill of latex products; latex products design and testing properties of latex products 

343-321 ชุดวชิำกำรคอมพำวนด์และแปรรูปส ำหรับยำงและพลำสติก    6((5)-3-10) 
Module: Compounding and Processing for Rubbers and Plastics 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
กระบวนการผลิตยางธรรมชาติชนิดต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปชนิดต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใช้

แปรรูปพลาสติกและยาง เช่น การข้ึนรูปแบบฉีด การอดัรีด การอดัรีดร่วม การข้ึนรูปแบบเป่า การหล่อ การ



ข้ึนรูปดว้ยความร้อน เทคนิคการวลัคาไนซ์ยางแบบอ่ืน ๆ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบแบบพิมพ์
และเคร่ืองจกัรการใช้เคร่ืองมือบดผสมและการคอมพาวนด์ยางและพลาสติก  การวดัสมบติัการวลัคาไนซ์
ของยาง การข้ึนรูปและการแปรรูปยางและพลาสติก เคร่ืองมือข้ึนรูป เช่น เคร่ืองข้ึนรูปแบบฉีด เคร่ืองอดัรีด 
เคร่ืองข้ึนรูปแบบเป่า การข้ึนรูปดว้ยความร้อน ฯลฯ 

Natural rubber production process; Polymer processing and processing equipment for plastics and 
rubbers such as injection molding, extrusion, co-extrusion, blow molding, casting, thermoforming, other 
vulcanization techniques etc.; factors affecting polymer processing; mold and machine design; Rubber and 
plastic production; Equipment and techniques for mixing and compounding; polymer additives and 
formulation design; mixing efficiency and compatibility analysis between polymer and additive; method 
for testing of mixing compatibility Mixing and compounding for rubbers and plastics by using equipment; 
vulcanization characterization of rubber; rubber and plastic compounding processed by injection molding, 
extrusion, blow molding, thermoforming machines and etc.. 

343-371 กำรฝึกงำนทำงวทิยำศำสตร์พอลเิมอร์       1(0-3-0) 
Job Training in Polymer Science 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : เง่ือนไขบงัคบัก่อน: นกัศึกษาวชิาเอกวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 

ผูซ่ึ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 
Prerequisite condition: Polymer Science program junior students who have permission from their 

parents 
การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัพอลิเมอร์เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4-5 

สัปดาห์ การประเมินผลพิจารณาจากผลการประเมินจากหน่วยงานท่ีรับนกัศึกษาฝึกงาน รายงานการฝึกงาน 
และการน าเสนอปากเปล่า 

Training in manufacturing or in any companies relating to polymer field for at least 4 – 5 weeks; 
the evaluation of trainees by supervisor from company; submit report and give oral presentation 

343-381 สัมมนำทำงวทิยำศำสตร์พอลเิมอร์       1(0-2-1) 
Seminar in Polymer Science 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน : นกัศึกษาวชิาเอกวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 4 
Prerequisite: - 
ศึกษารายงานการวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์เพื่อสัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
Study of current interests in polymer science and presentation 

 

 



343-391 โครงงำนทำงวทิยำศำสตร์พอลเิมอร์       2(0-6-0) 
Project in Polymer Science 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน: นกัศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 หรือโดยความเห็นชอบ

ของหลกัสูตร 
Prerequisite condition: Polymer Science program junior students or Consent of the program 
ท าโครงงานทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Research studies of polymer science under supervision of academic advisor 

343-471 สหกจิศึกษำ 1         6(0-40-0) 
Cooperative Education I 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน: นกัศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ชั้นปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 

และผา่นรายวชิา 343-391 และอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
Prerequisite conditions: Polymer Science program senior students who have permission from their 

parents’ andalreadypassed 342 - 391 and attended the preparation course for Cooperative Education at 
least 30 hours 

ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฒันาทกัษะดา้น 
อาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาและสถาน
ประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Actual practice in industrial organization; studying the real working system relative to Polymer 
Science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working experience; 
work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation; report of the work 
outcome 

343-472 สหกจิศึกษำ 2          6(0-40-0) 
Cooperative Education II 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน: นกัศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ชั้นปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 

และผา่นรายวชิา 343-471 
Prerequisite conditions: Polymer Science program senior students who have permission from their 

parents’ andalreadypassed 343-471 
ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฒันาทกัษะดา้น 

อาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาและสถาน
ประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Actual practice in industrial organization; studying the real working system relative to Polymer 
Science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working experience; 



work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation; report of the work 
outcome 

343-491 กำรวจัิยทำงวทิยำศำตร์พอลเิมอร์ 1       6(0-18-0) 
Research in Polymer Science I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 343-391 
Prerequisite: 343-391 
การพฒันาโครงร่างวิจยั วางแผนวิจยั ท าการวิจยัทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ภายใต้การดูแลและ

แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนอรายงานโครงงานหน้าชั้น อภิปรายและให้ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ  
ฝึกทกัษะการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ฝึกปฏิบติัการ
ท างานวจิยั ฝึกทกัษะการเขียนรายงานผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 

Development of research proposal; experimental design; conducting research in polymer science 
under supervision of research advisor; oral presentation; discussion and giving scientific suggestions; 
improve researcher skills; systematic thinking and problem solving, literature review for scientific articles 
in polymer science, conducting research, writing report 

343-492 กำรวจัิยทำงวทิยำศำตร์พอลเิมอร์ 2       6(0-18-0) 
Research in Polymer Science II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน (Prerequisite): 343-491 
Prerequisite: 343-491 
การพฒันาโครงร่างวิจยั วางแผนวิจยั ท าการวิจยัทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ภายใต้การดูแลและ

แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนอรายงานโครงงานหน้าชั้น อภิปรายและให้ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ 
 ฝึกทกัษะการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัทางวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ฝึกปฏิบติัการ
ท างานวจิยั ฝึกทกัษะการเขียนรายงานผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 

Development of research proposal; experimental design; conducting research in polymer science 
under supervision of research advisor; oral presentation; discussion and giving scientific suggestions; 
improve researcher skills; systematic thinking and problem solving, literature review for scientific articles 
in polymer science, conducting research, writing report 

342-204 เทคโนโลยยีำงพืน้ฐำน         3((3)-0-6) 
Fundamentals of Rubber Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติัความเป็นมาของยางธรรมชาติ ส่วนประกอบของน ้ ายาง การผลิตน ้ ายางขน้ ยางดิบเกรด 

ต่าง ๆ วิธีการทดสอบความเสถียรของน ้ ายาง วิธีการทดสอบตามมาตรฐานของยางดิบ วิธีการเตรียมสารเคมี



ส าหรับน ้ ายาง กระบวนการผลิตถุงยางอนามยั ถุงมือยาง และยางฟองน ้ า และวิธีการทดสอบผลิตภณัฑ์ตาม
มาตรฐานท่ีกาหนด 

History of natural rubber; natural rubber latex compositions; concentration natural rubber latex; 
types of raw natural rubber; stability of latex testing; standard testing of raw natural rubbers; preparation of 
chemicals for natural rubber latex; process of condoms, gloves, and natural rubber latex foams production 
and natural rubber products testing according to standard 

342-334 เทคโนโลยส่ิีงทอ         2((2)-0-4) 
Fiber and Textile Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ชนิดและสมบัติของเส้นใย  เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์  เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย 

ประดิษฐ์ การป่ันเส้นดา้ยและเชือก การยอ้มเส้นใยและเส้นดา้ย การผลิตผลิตภณัฑ์จากเส้นใย และเส้นดา้ย 
การตกแต่งส่ิงทอและการตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงทอเพื่อความย ัง่ยนื นวตักรรมส่ิงทอ 

Fiber types and properties; natural and synthetic fiber; synthetic fiber production technology; yarn 
and rope production; fiber and yarn dyeing; fiber and yarn product processing; textile finishing and 
quantity control; sustainable textiles; textile innovation 

342-335 สีและสำรเคลือบผวิ         2((2)-0-4) 
Paint and Coating Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การจ าแนกวสัดุเคลือบผวิ ชนิดของเรซิน ผงสี ตวัท าละลายและสารตวัเติมท่ีใชใ้นการผลิตสี 

และสารเคลือบผวิ การผสมสูตรสีและสารเคลือบผวิ การใชง้านและการทดสอบคุณภาพ วสัดุเคลือบผวิท่ี 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Classification of coating materials; types of resins; pigments; solvents and additives for paint and 
coating productions; paint and coating materials composition; applications and quality testing; 
environmentally friendly coating materials 

342-336 กำรใช้งำนและกำรวิเครำะห์พอลเิมอร์ข้ันสูง      2((2)-0-4) 
Advanced Polymer Utilization and Characterization 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การพฒันาเทคโนโลยีของพลาสติกและการดดัแปรพลาสติกเพื่อการใชง้านเฉพาะดา้นพอลิเมอร์น า

ไฟฟ้าเพื่อการผลิตพลงังาน วสัดุเยื่อบางพอลิเมอร์เพื่อการแยกก๊าซ การแลกเปล่ียนประจุ การผลิตพลงังาน



สะอาด หลกัการและเคร่ืองมือวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีท่ีพื้นผิว สัณฐาน
วทิยา การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยรังสีเอกซ์ 

Plastic development and modification for specific utility; conducting polymers for energy 
production; polymeric membrane for gas separation, ion exchange, clean energy production; Principles of 
advanced characterization techniques for polymer composition at interface, polymer morphology, polymer 
structure using X-ray beam 
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