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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

(วชิาเอกเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ)์ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ 

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อนัเป็น ผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Computer 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการท างานเบือ้งตน้ของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องระบบคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ และสามารถน าคอมพวิเตอร์ไปช่วย 

ปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร ์คณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีคอมพวิเตอร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ เลขฐานและรหัสแทนขอ้มูล องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร์

และขัน้ตอนการท างานของคอมพวิเตอร ์ลกัษณะของขอ้มลูและแฟ้มขอ้มูล ซอฟตแ์วรร์ะบบและซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์

หลักการและขัน้ตอนการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีคอมพวิเตอร ์

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจตอ่   

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนีไ้ปใชท้ าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  

ความน่าจะเป็น ความรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร์  

องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสัมพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย 

และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 General Studies in Printing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ป้ระวตัคิวามเป็นมาของการพมิพแ์ละวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ์ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของระบบการพมิพท์ีใ่ชก้นัอยูโ่ดยทั่วไป 

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเทคนคิการเลอืกใชร้ะบบการพมิพส์ ิง่พมิพต์า่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 4. เพือ่ใหรู้จั้กและเขา้ใจธรรมชาตแิละคณุสมบตัขิองวัสดทุีใ่ชใ้นการพมิพ ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพมิพ ์ธรุกจิการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมการพมิพท์ัว่ไป 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพมิพแ์ละววิัฒนาการของการพมิพ ์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน วัสดใุชพ้มิพ ์หมกึพมิพ ์ความรูเ้กีย่วกับ

กระบวนการผลติสิง่พมิพ ์ตัง้แตง่านกอ่นกระบวนการพมิพแ์ละงานในกระบวนการพมิพ ์ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ์ 

งานพมิพ์ดว้ยการพมิพ์ระบบต่างๆ ในดา้นหลักการพมิพ์ วธิกีารพมิพ์ แม่พมิพ์ เครื่องพมิพ์ และสิง่พมิพ์ทีผ่ลติได ้

งานหลังพมิพ์ เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการพมิพ์ ธุรกจิการจัดพมิพ์และธุรกจิการพมิพ์ การจัดการ

ทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

97103 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 General Studies in Packaging   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการบรรจภุัณฑ ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเภทของบรรจภุัณฑ ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังคบัตา่งๆ เกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์ตามชนิดของวัสดุ ไดแ้ก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์

พลาสตกิ บรรจุภัณฑโ์ลหะ บรรจุภัณฑแ์กว้ ลักษณะโครงสรา้งของบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ กระบวนการผลติ บรรจภุัณฑ ์

ตัง้แต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้ง การออกแบบกราฟิก การพมิพ์ การขึน้รูป การ

บรรจุของเหลว ของแหง้ การปิดผนกึ และหน่วยขนสง่ในการกระจายสนิคา้ ผลของบรรจุภัณฑต์อ่สิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบับรรจภุัณฑ ์
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97214 วสัดทุางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing and Packaging Materials  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวสัดปุระเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเลอืกใชป้ระเภทของวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑใ์หเ้หมาะสมกับ

การน าไปใชง้าน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมบตัขิองวัสดเุพือ่ใชใ้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อันเนื่องมาจากวัสดุ  

ทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ สมบัตขิองวัสดุทางการพิมพ์และ 

บรรจุภัณฑป์ระเภทต่างๆ ไดแ้ก่ แม่พมิพ์ วัสดุใชพ้มิพ์ หมกึพมิพ์ วัสดุส าหรับงานหลังพมิพ์ และวัสดุอืน่ทีใ่ชใ้น  

การพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์การรูจั้กเลอืกใชป้ระเภทของวัสดทุางการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการน าไปใช ้

งาน การวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิในทางการพิมพ์และการใชง้านบรรจุภัณฑอ์ันเนื่องมาจากวัสดุทางการพิมพ์และ 

บรรจภุัณฑ ์และวธิกีารแกไ้ข 

97215 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หน่วยกติ)

 Science and Technology in Printing and Packaging   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกับการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์  

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถในการน าความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิด

ประโยชนใ์นดา้นการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ความรูท้างเคม ี

โฟโตเคมี แสง กลศาสตร์ อเิล็กทรอนิกส ์และชวีวทิยา เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

วทิยาศาสตรท์างภาพและการประยุกตใ์ชใ้นทางการพมิพ ์ตลอดจนปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การพมิพแ์ละ บรรจุภัณฑ ์

และผลกระทบจากอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑท์ีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้กระบวนการบ าบดัมลภาวะ 

97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing Process Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีระบวนการพมิพร์ะบบตา่งๆ  

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพร์ะบบตา่งๆ รวมทัง้แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับหลักการพมิพ ์เทคนคิการพมิพ ์เทคโนโลยกีระบวนการพมิพต์า่งๆ กระบวนการพมิพพ์ืน้นูน 

ไดแ้ก่ การพมิพ์เลตเตอร์เพรสสแ์ละเฟล็กโซกราฟี กระบวนการพมิพ์พื้นราบ ไดแ้ก่ การพมิพ์ออฟเซตลโิทกราฟี 

กระบวนการพมิพ์พื้นลกึ ไดแ้ก่ การพมิพ์อนิทาลโย การพมิพ์กราวัวร์ และการพมิพ์แพด กระบวนการพมิพ์พื้นฉลุ 

ไดแ้ก ่การพมิพป์รุไขและการพมิพส์กรนี กระบวนการพมิพไ์รแ้รงกด ไดแ้ก ่การพมิพพ์่นหมกึ การพมิพอ์เิล็กโทรโฟ

โตกราฟี และการพมิพ์ดว้ยความรอ้น รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยเีครื่องพมิพ ์การใชเ้ครือ่งพมิพร์ะบบต่างๆ 

ตลอดจนปัญหาทีเ่กดิในกระบวนการพมิพด์งักลา่วพรอ้มวธิกีารแกไ้ข รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97218 การจดัการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Operation Managements and Entrepreneurships 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการด าเนนิงาน และการบรหิารการด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาธรุกจิ การวางแผนธุรกจิ การสรา้งแผนธุรกจิ 

และการหาแหลง่ทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะองคก์รในอุตสาหกรรม การวเิคราะหค์วามตอ้งการและการพัฒนาผลติภัณฑ ์การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

และการวางผังสถานประกอบการ การวางแผนก าลังผลติ การจัดการการผลติ การบรหิารทรัพยากรบคุคล การจัด

จ าหน่ายและการตลาด การบรหิารสนิคา้คงคลัง การบรหิารตน้ทนุการผลติ การก าหนดราคา และการจัดการรายได ้

การมองหาและพัฒนาโอกาสทางธรุกจิ การพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด การสรา้งแผนธุรกจิและการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดท้างธรุกจิ กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์การโฆษณาประชาสมัพันธ ์การหาแหลง่ทนุ และการบรหิารเงนิทนุ   

97219 วสัดอุุตสาหกรรมและกรรมวธิกีารผลติ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Materials and Manufacturing Process  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจชนดิและลกัษณะสมบตั ิและการใชง้านวสัดทุีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกรรมวธิกีารแปรรูปวสัดใุนลกัษณะตา่ง ๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารเขยีนแบบและอา่นแบบทางวศิวกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะสมบัตแิละการใชง้านของวัสดุส าคัญทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม การเลอืกใชว้ัสดใุหเ้หมาะสมกับงาน 

รวมทัง้การวเิคราะหปั์ญหาของวัสด ุกรรมวธิกีารผลติชนดิตา่งๆ การหลอมขึน้รูป การขึน้รูปวัสดกุอ้น การขึน้รูปวัสดุ

แผน่ การตดัเฉอืนวสัด ุการเชือ่มประกอบ การเพิม่เนือ้วสัด ุการเพิม่สมบตัดิว้ยกรรมวธิทีางความรอ้น การขดัการลา้ง 

การเคลอืบ และการท าส ีการเลอืกใชก้รรมวธิกีารผลติทีเ่หมาะสม หลักการเขยีนและอา่นภาพฉาย มาตรฐานการ

เขยีนแบบของไทยและสากล การอา่นแบบภาพประกอบและภาพแยกชิน้ การใหข้อ้มูลทางดา้นขนาด และขอ้มูล

ทางการผลติในแบบงาน พกิดัความคลาดเคลือ่นในการประกอบชิน้งาน 
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97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Production Planning and Control in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุน่ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตดัสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าเทคโนโลยอีัตโนมัตทิางการผลติมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคุมการผลติอันประกอบดว้ย

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ 

นอกจากนียั้งศกึษาถงึปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

97315 เครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลการผลติ (6 หนว่ยกติ) 

 Tools and Machines for Manufacturing Process 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งมอืในอตุสาหกรรมการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งจักรในอตุสาหกรรมการผลติ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัละเอยีดในอตุสาหกรรมการผลติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารท าแมพ่มิพ์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกับเครือ่งมอืกลตัดโลหะตา่งๆ และระบบจับยดึชิน้งาน ทฤษฎเีกีย่วกับการตัดเฉือนโลหะ 

การเคลือ่นทีต่ดัเฉอืนและการใชง้าน แรงทีใ่ชใ้นการตดัเฉอืน อณุหภมูขิองเศษโลหะและมดี ลกัษณะของเศษโลหะ 

การสกึหรอ การสกึกร่อนของมดี ความละเอยีดของผวิงาน และการวัดละเอยีด ความผดิพลาดในการวัดและการลด

ความผดิพลาดในระบบการวัด การหล่อลื่นและการหล่อเย็นเครื่องมือกล การวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบชิน้ส่วน

เครือ่งมอื เครือ่งจักรแบบต่างๆ ตามหนา้ทีท่ีก่ าหนด ทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกับความแข็งแรงของวัสด ุและคณุสมบัติ

เชงิกลของวัสดทุางวศิวกรรม การก าหนดวัสดตุลอดจนการก าหนดคณุภาพผวิงาน และพกิัดความเผือ่ เทคโนโลยี

การท าแม่พมิพ์ ชนิดของแม่พมิพ์วัสดุแม่พิมพ์ วธิใีนการขึน้รูปแม่พมิพ์ การหล่อการชบุดว้ยไฟฟ้าการตัดผวิดว้ย

เครือ่งมอืกล การปาดผวิ การพ่นเคลอืบ การกัดโลหะ การปรับปรุงสมบัตขิองวัสดทุ าแม่พมิพด์ว้ยความรอ้น การขัด

ผวิแมพ่มิพ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Product and Process Design in Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการน าคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่  

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot) ในอตุสาหกรรมการผลติ 

 6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการขนถา่ยวสัดแุละชิน้สว่นอยา่งอตัโนมัต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในการออกแบบผลติภัณฑ์และกระบวนการผลติ และเทคโนโลยีอัตโนมัตใินการผลิต 

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม  

และคอมพวิเตอร์ชว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ ไดแ้ก่ เครื่องจักรกล

ควบคมุเชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถา่ยวสัดอุตัโนมัต ิ

97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing and Packaging Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการออกแบบ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสิง่พมิพแ์ละบรรจภุัณฑป์ระเภทตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพมิพ์ทีส่ัมพันธก์ับระบบการพมิพ ์การออกแบบตัวอักษร กราฟิก ส ี

การออกแบบสิง่พมิพ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ ์การออกแบบโครงสรา้งบรรจุภัณฑ ์กระบวนการพัฒนาและออกแบบ

ทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตน้แบบ

บรรจุภัณฑ ์การออกแบบบรรจุภัณฑป์ระเภทต่างๆ ประกอบดว้ยการออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด 

ฝา ถาด บรรจุภัณฑก์าร์ด และฉลากสนิคา้ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑส์นิคา้อุปโภค     

บรรจุภัณฑย์าและเครือ่งส าอาง การออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ทีเ่กีย่วกับ

บรรจภุัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Pre-Press Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบังานกอ่นพมิพ ์ตัง้แตข่ัน้เตรยีมตน้ฉบบัจนถงึขัน้ท าแมพ่มิพ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิและวธิกีารตา่ง ๆ ในการด าเนนิงานกอ่นพมิพ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาจากการด าเนนิงานกอ่นพมิพพ์รอ้มทัง้การแกไ้ข 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดจิทิัล การออกแบบสิง่พมิพ์ ตัวพมิพ์ การจัดการขอ้ความ  

การจับภาพ การสรา้งภาพ การตกแต่งภาพ การผลติน ้าหนักส ีการผลติภาพพมิพ์ส ีการจัดประกอบหนา้ การวาง

หนา้ การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดจิทิัล การพิมพ์ผลออก การท าปรู๊ฟ การท าแม่พิมพ์พื้นนูน พื้นราบ พื้นลกึ  

พืน้ฉลลุายผา้ การควบคมุคณุภาพงานกอ่นพมิพด์ว้ยมาตรฐานการผลติ และการควบคมุคณุภาพงานกอ่นพมิพด์ว้ย

ระบบการจัดการส ีรวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

97407 การจดัการทางการผลติและการควบคมุคุณภาพทางการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing Production Management and Quality Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติและการวางแผนการผลติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานพมิพ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัการจัดองคก์รทางการผลติ ความรูท้างดา้นเครือ่งจักรและอปุกรณ์การพมิพ ์รวมทัง้ความรู ้

ในการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการท างาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลติ การจัดตารางการผลติ 

การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพ และก าหนดมาตรฐานของงาน 

97410 การจดัการธุรกจิการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing Business Management 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการดา้นต่างๆ ในการด าเนนิธุรกจิ รวมทัง้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาใชจั้ดการธรุกจิการพมิพ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดการธุรกจิการพมิพ ์การท าแผนธุรกจิ การจัดองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

การจัดการการตลาด การจัดการการบัญชี การจัดการการเงิน การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  

การจัดการพัสดุ การจัดการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย และพลังงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตน้ทุน

ทางการพิมพ์และการประเมินราคา กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ การวิจัยและพัฒนา รวมทั ้งการพาณิชย์

อเิล็กทรอนกิส ์การจัดการโลจสิตกิส ์และการจัดการโซอ่ปุทาน 

97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Safety, Occupational Health and Environment in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ

สิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากอุบัตเิหตุ 

และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 3. เพื่อใหส้ามารถจัดการสารเคมอีันตรายและวัตถุอันตราย การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผน 

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัยได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวธิีการป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน

อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ีผลต่อความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน สาเหตขุองการเกดิอบุัตเิหต ุความสญูเสยีจาก

อบุตัเิหตแุละการควบคมุอบุตัเิหต ุ การจัดการสารเคมอีนัตรายและวตัถุอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัย ชนดิและแหลง่ก าเนดิมลพษิอตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 
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97419 การจดัการคณุภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Quality Management and Industrial Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมไปใช ้

ในการผลติ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและแผนภูมคิวบคุม ระบบการจัดการคุณภาพยุคใหม่  

ซึง่ครอบคลุมเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานการจัดการระบบการผลติและการบริการ มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละสมรรถภาพ 

กระบวนการ มาตรฐานระบบสอบเทียบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานบูรณาการทาง

อตุสาหกรรม 

97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทานส าหรบัอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Logistics and Supply Chain Management for Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโซอ่ปุทาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถดุบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้

การขนถ่ายสนิคา้ อุปกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนสง่ แนวคดิการจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบ

เครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทาน

ของวัตถุดบิและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน 

การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

97423 การวางผงัโรงงานและการศกึษาการท างานในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Plant Layout and Work Study in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการวางผังโรงงานและการเคลื่อนยา้ยวัสดุในโรงงาน และ

สามารถวางผังโรงงานได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาการท างาน และสามารถจัดท ามาตรฐานการท างาน  

  และเวลามาตรฐานในการท างานได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อปุกรณ์ในการล าเลยีงวัสดภุายในโรงงาน การจัดระบบตา่งๆ ของโรงงาน ไดแ้ก ่แสง ส ีเสยีง การจัด

วางอปุกรณ์และเครือ่งมอือย่างประหยัดและมปีระสทิธภิาพ ศกึษาเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยวัสดใุนโรงงาน การวางผัง

โรงงานรูปแบบตา่งๆ วธิกีารท างานและเวลาการท างานของคนงาน การสรา้งแผนภูมกิารท างาน การสรา้งแผนภูมิ

การผลติ หลักการเคลือ่นไหวอย่างประหยัด ลดความเมือ่ยลา้ การพักผ่อนในขณะปฏบิัตงิานและวธิกีารท างานให ้

งา่ยขึน้ วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกาย ทฤษฎแีละการปฏบิตัเิกีย่วกับการศกึษาการท างานเพือ่จัดท ามาตรฐานงาน 

และเวลามาตรฐานในการท างาน 

97424 กลยทุธก์ารจดัการระบบปฏบิตักิารในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management of Operational Systems in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลยุทธก์ารวางแผนการผลติในกระบวนการผลติแบบตา่ง ๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ในการวางแผนการผลติ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุพัสดคุงคลงัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ลยทุธใ์นการวางแผนและควบคมุการท างานในระบบปฏบิัตกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากลยุทธ์การจัดการระบบปฏบิัตกิารในกระบวนการผลติอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การผลติ

แบบต่อเนื่องและการผลติแบบไม่ต่อเนื่อง โดยการใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ การวางแผนและ

ควบคมุพัสดคุงคลัง การวางแผนเพือ่ท าการผลติ การวางแผนการท างานในระบบปฏบิัตกิารใหม้ีประสทิธภิาพ และ

การควบคมุการท างานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Packaging Converting Technology   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและเครือ่งจักรในการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑต์ามวัสดุบรรจุภัณฑ ์เครื่องจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์กระบวนการ 

แปรรูปบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แกว้ 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์การทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจุภัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ 
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97432 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Printing and Packaging Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์และเพิม่ทกัษะในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชพีทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งอุตสาหกรรมการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์วชิาชพีในอุตสาหกรรมการพมิพ์และ

บรรจภุัณฑท์ีค่รอบคลมุถงึการผลติ การจ าหน่าย การวจัิยและพัฒนา กรณีศกึษาในการประกอบอาชพีทางการพมิพ์

และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาตนเองและการพัฒนากจิการที่เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ความสามารถใน 

การจัดการ ภาวะเป็นผูน้ าที่มีประสทิธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณในวชิาชพีเทคโนโลยีการพิมพ์และ 

บรรจภุัณฑ ์และกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

97433 การศกึษาความเป็นไปไดท้างอุตสาหกรรมและการจดัการโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Feasibility Study and Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในกระบวนการศกึษาความเป็นไปไดข้องการจัดท าโครงการอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนาและการสรา้งขดีความสามารถ 

การแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการและวธิกีารวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทัง้หลักการและ

วธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคโนโลยกีารผลติ แรงงาน เศรษฐศาสตร์ 

การเงนิ และกฎหมาย ตลอดจนการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติอุตสาหกรรมทีม่ีผลมา

จากการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยขีองประเทศตา่งๆ แหลง่ทีต่ัง้อตุสาหกรรม การพัฒนา

และการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม การจัดการโครงการตามหลกัการเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 

97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Post-Press Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยขีองงานหลงัพมิพ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการควบคมุคณุภาพและการแกปั้ญหางานหลงัพมิพ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีารหบีหอ่และขนสง่สิง่พมิพ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับงานหลังพมิพ ์การน าสิง่พมิพไ์ปท าส าเร็จหรอืแปรรูปหลังการพมิพต์ามวัตถุประสงคก์าร

ใชง้าน ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลังพิมพ์กับงานก่อนพิมพ์และงานพมิพ์ เทคโนโลยีหลังพมิพ์ต่างๆ เชน่ การ

เคลอืบ การลามเินต การเดนิรอยรอ้น การปั้มนูน ป๊ัมจม การตัด การพับ การปรุ การอัดตัดตามแม่แบบ การท าเล่ม

หนังสอืปกออ่น การท าเลม่หนังสอืปกแข็ง และเทคโนโลยหีลงัพมิพอ์ืน่ๆ ส าหรับสิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ การควบคมุ

คณุภาพและการแกปั้ญหางานหลังพมิพ ์เทคโนโลยกีารหบีห่อสิง่พมิพ ์การควบคมุสิง่พมิพค์งคลัง และการขนสง่ 

รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย (6 หนว่ยกติ) 

 Web and Mobile Interaction Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชใ้นหลากหลายรูปแบบ

ทัง้บนเว็บและโมบาย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชสู้ก่ารปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลัก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบเชงิโตต้อบบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่ทีเ่ป็นไปตามหลักการของการปฏสิัมพันธร์ะหว่าง

มนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์และรูปแบบเชงิทฤษฎเีกีย่วกับการเคลือ่นทีแ่ละการรับรู ้ศกึษาเกีย่วกับการออกแบบทีเ่นน้

ผูใ้ชแ้ละค านงึถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคัญ การสรา้งเนื้อหาบนอปุกรณ์ การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก การตดิต่อกับผูใ้ชโ้ดยใชส้ือ่แบบโตต้อบ และการโตต้อบกับขอ้มูลในระบบ การส่งเนื้อหาแบบหลาย

ชอ่งทางและการสง่เนือ้หาโดยใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งสมาชกิในกลุม่สงัคมออนไลน ์

99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (6 หนว่ยกติ) 

 Multimedia Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยทีีส่นับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณุภาพทางกายภาพของมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นระบบ

สารสนเทศและสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยกุตใ์ชม้ัลตมิเีดยีบนเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยใีนดา้นระบบปฏบิัตกิาร โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมอืส าหรับการพัฒนาโปรแกรมที่

สนับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสงัเคราะห ์การสรา้ง และการน า

มัลตมิเีดยีทีเ่ก็บไวม้าเล่นซ ้า มาตรฐานและวธิบีบีอัดทีส่ าคัญ เทคนิคการก าหนดเวลาท างานและการสือ่สารแบบ

เรยีลไทมส์ าหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลูมัลตมิเีดยี และฐานขอ้มลูมัลตมิเีดยี  
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