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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรเทคโนโลยผีลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

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 ์

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 

97218 การจดัการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Operation Managements and Entrepreneurships 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการด าเนนิงาน และการบรหิารการด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาธรุกจิ การวางแผนธุรกจิ การสรา้งแผนธุรกจิ 

และการหาแหลง่ทนุ 
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 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 

97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Product and Process Design in Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการน าคอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดกลุม่  

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของเครือ่งจักรกลควบคมุเชงิตัวเลข 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนต ์(Robot) ในอตุสาหกรรมการผลติ 

 6. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการขนถา่ยวสัดแุละชิน้สว่นอยา่งอตัโนมัต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีในการออกแบบผลติภัณฑ์และกระบวนการผลติ และเทคโนโลยีอัตโนมัตใินการผลิต 

เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม  

และคอมพวิเตอร์ชว่ยในการวางแผนกระบวนการผลติ และเทคโนโลยอีัตโนมัตใินการผลติ ไดแ้ก่ เครื่องจักรกล

ควบคมุเชงิตวัเลข หุน่ยนต ์และเทคโนโลยขีนถา่ยวสัดอุตัโนมัต ิ
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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 

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 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถดุบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้

การขนถ่ายสนิคา้ อุปกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนสง่ แนวคดิการจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบ

เครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทาน

ของวัตถุดบิและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน 

การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

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 บรรจุ ภัณฑ์แกว้ 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์การทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจุภัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ 
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