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ชื่อ สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หมวดที่ 1 ข้อ มูล ทั่วไป

1. รหัส และชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
:
Master of Science Program in Printing and Packaging Technology
2. ชื่อ ปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
(ภาษาอังกฤษ)
:
Master of Science (Printing and Packaging Technology)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
(ภาษาอังกฤษ)
:
M.Sc. (Printing and Packaging Technology)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เ อกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยและอังกฤษ
5.4 ความร่วมมือ กับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อ มในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุ ฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ง ชาติ ในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพ ที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) บุคลากรในสายการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมผู้ใช้สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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(2) นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(3) นักเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(4) นักบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(5) ผู้แทนฝ่ายขาย วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(6) นักออกแบบกราฟิก หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์
(7) อาชีพอื่นที่เ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
9. ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ -สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีที่ส าเร็จการศึกษา)
ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
Ph.D. (Packaging)
Michigan State University (2548)
ผศ.ดร.จันทิรา โกมาสถิตย์
Ph.D. (Material Engineering)
Gifu University (2548)
ดร.พิชิต ขจรเดชะ
D.Eng. (System Engineering)
Nippon Institute of Technology (2552)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยตรง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการใช้ อัตราการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมนี้เ ป็นตัวบ่งชี้ภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันความต้ องการใช้ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สร้างจุดขายของสินค้ามีมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีความต้องการในการลดต้นทุนการผลิตลง ทาให้ ภ าครั ฐ และเอกชนของไทยมี ความจ าเป็ น ต้ อง
เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญในด้านนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขั น ของอุ ตสาหกรรมต่ างๆ และรองรั บความต้ องการของ
อุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมีการพิจารณาความคุ้มค่ าของสิ น ค้ าและความเหมาะสมกั บ
ลักษณะการใช้ชีวิต สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ คือสิ่ งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการผลิ ตจ านวนมากมา
เป็นการผลิตจานวนน้อยลง แต่ใช้เ ทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความสวยงามและทาหน้าที่ได้ ดี เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง มีการพัฒนาวัสดุให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทาให้ มี ความต้ องการบุ คลากร
ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีความเข้าใจในด้านกระบวนการออกแบบ การผลิต และผลกระทบของสิ่งพิมพ์และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อพั ฒ นาสิ่ ง พิ ม พ์
และบรรจุภัณฑ์ที่เ หมาะสมต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อ งกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาให้เ กิดความต้องการหลักสูตรที่จะรองรับการพั ฒ นาบุ คลากรให้ แ ก่ อุตสาหกรรมการพิ ม พ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
อุตสาหกรรมผู้ใช้สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ โดยบุคลากรจะต้องมีความรู้ขั้นสูงทั้งด้านการพิ มพ์และบรรจุภัณฑ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านการพิ ม พ์
หรือบรรจุภัณฑ์ ทาให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อเพิ่ ม มู ล ค่ าของสิ่ ง พิ ม พ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ เพิ่มโอกาสในทางการส่งออก และความสามารถในการแข่งขันกั บนานาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้อ งกับพันธกิจของสถาบัน
การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพด้านวิชาการและมีจริยธรรมทางวิชาชีพ และมุ่ ง ให้ นั กศึ กษาทาการวิ จั ย และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้อุตสาหกรรมการ
พิมพ์บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่ใช้สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และปรับตัวกั บเทคโนโลยี ใ หม่ ไ ด้
ดี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีวินัย และความรับผิดชอบ สามารถประเมิ นผลกระทบจากสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อชีวิตและสังคมได้
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพือ่ ให้บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือ
ต้อ งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาเสริมพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (LNG 550 และ LNG 600)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้อ งมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการภาควิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ประสานงานกับคณะศิ ลปศาสตร์ และส านั กบั ณ ฑิ ตศึ กษา
และกิจการนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดตารางเรียนและสอบ ของวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 2 ข้อ มูล เฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ และมี ความรู้ และความเชี่ ย วชาญ
ในศาสตร์ของการพิมพ์ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีความสามารถในการทาวิจัย การคิดวิเ คราะห์และสั ง เคราะห์ และบู รณา
การความรู้ทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ และพั ฒ นาวงการอุ ตสาหกรรม
การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เ กี่ยวข้อง
1.2 ความส าคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้เ จริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุ น การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างจริงจัง อีกทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์ ก็มีแนวโน้มในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการ
พิมพ์มากขึ้น ทาให้เ กิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทั้งสองเป็นอย่างดี มี ความสามารถในการพั ฒ นาและใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยทั้งในด้านเครื่องจักร วัสดุ เครื่องมือตรวจวิเ คราะห์ รวมถึงระบบการบริ ห ารจั ดการและควบคุ ม คุ ณ ภาพ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ อี กทั้ ง
อุตสาหกรรมยังต้องการบุคลากรที่สามารถวิเ คราะห์ แก้ไขปัญหา หรือมีทักษะในทาการวิจัยและพัฒนาให้เ กิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากลและตอบสนองความต้ องการของอุ ตสาหกรรมได้ ตลอดจนการบริ ห าร
จัดการให้บรรลุผลสาเร็จสูงสุด
ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีความจาเป็นต้องเร่งรัดการผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัตดิ ังกล่าวในระดับปริญ ญาโท เพื่ อตอบสนองความต้ องการ
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมชื่ อ “หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการพิมพ์” เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” เพื่ อผลิ ตบุ คลากรตามความต้ องการ
ของอุตสาหกรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถขั้นสูงทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐใน
ประเทศไทย
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยการทางานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องแก่สังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ตร วิ ท ย า ศ า ส ต ร - ประเมินความพึงพอใจและความต้องการ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การ บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานตาม พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดและสอดคล้ องกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนเพื่ อ - สนับสนุนการอบรมและสั ม มนาด้ านการสอน - จานวนการเข้าร่วมสัมมนาและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
และด้านวิชาการ
ฝึกอบรมของอาจารย์ผู้สอน
- สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการทั้ง ในการ - จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ประชุมวิชาการนานาชาติ และการตีพิมพ์ เ ผยแพร่ รูปแบบต่างๆ
ในวารสารวิชาการ
- สนับสนุนการร่ วมมื อกั บ หน่ วยงานต่ างๆ ทั้ ง - จานวนงานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการทาวิจัย
อื่น
- สนับสนุนการเขี ย นหรื อจั ดทาหนั ง สื อ ตารา - จานวนหนังสือ ตารา เอกสารหรือ
เอกสารหรือสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อ น
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาการพิมพ์
สาขาบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เ กี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา(สกอ.)หรื อเทียบเท่าที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตร
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเ กณฑ์คุณสมบัติเ พิ่มเติม
(1) มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์การทางานด้านการพิ ม พ์ แ ละ/หรื อ บรรจุ
ภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี
(2) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นสมควร
 มีเ กณฑ์คุณสมบัติเ ฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
(ระบุ)........................................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์มา อาจมีพื้นฐานการ
เรียนไม่เ พียงพอ ทาให้มีปัญหาในการเรียน
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(2) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่ได้เ รียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีปัญหาในการทาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจัย ที่เ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางด้านการพิมพ์
หรือบรรจุภัณฑ์
(3) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ที่เ ป็นผู้ประกอบการ หรือทาธุรกิจส่วนตัว มักจะไม่มีเ วลาเพียงพอ ต่อการทาวิทยานิพนธ์ /
โครงงานวิจัย
(4) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ที่มีพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย จะได้ผลการสอบ Placement Test ของมหาวิทยาลัย
ฯ ต่ากว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อ จากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) หากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ไม่เ พียงพอ นักศึกษาจะต้องเรี ย นวิ ชาเสริ ม พื้ น ฐานด้ านการพิ ม พ์
(PPT 511 เทคโนโลยีการพิมพ์ 2 หน่วยกิต) และ /หรือ วิชาเสริมพื้นฐานด้านบรรจุภัณฑ์ (PPT 531 เทคโนโลยี บรรจุ ภั ณ ฑ์ 2 หน่ วย
กิต) ให้ได้ผลผ่าน (S) จึงจะสามารถจบหลักสูตร
(2) นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ หรือวิทยาศาสตร์ ไม่เ พีย งพอต่ อการทาวิ ทยานิ พ นธ์ สามารถเลื อกแผนการ
ศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) แต่ต้องมีประสบการณ์ทางการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี
(3) นักศึกษาที่เ ป็นผู้ประกอบการหรือธุรกิจ ที่ไม่มีเ วลาในการทาวิทยานิพนธ์ แต่มีประสบการณ์ทางการพิมพ์หรือบรรจุ ภั ณ ฑ์ อย่ างน้ อย
5 ปี สามารถเลือกแผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
(4) นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา LNG 550 (2 หน่วยกิต) หากนักศึกษาสอบ Placement Test ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ต่ากว่า 60% และ/ หรือ
LNG 600 (3 หน่วยกิต) ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาสอบ Placement Test ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ต่ากว่า 80% ซึ่ง
ผลการศึกษาของวิชาภาษาอังกฤษจะตัดสินแบบ S/U โดยที่ผลการศึกษา S จะผ่านที่เ กรด C
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ล ะปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
รวม 2554-2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
100
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
80
รวม
20
40
40
40
40
180
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20
20
80
2.6 งบประมาณตามแผน
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน (1,500 บาท/หน่วยกิต)
15,000 บาท
30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
120,000 บาท/คน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
ค่าบารุงการศึกษา
300,000
900,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
ค่าลงทะเบียน
300,000
900,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
รวมรายรับ
600,000
1,800,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
450,000
900,000
900,000
900,000
900,000
2. ทุนการศึกษา
60,000
120,000
120,000
120,000
120,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
300,000
900,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
รวม
810,000
1,920,000
2,220,000
2,220,000
2,220,000
รวม
810,000
1,920,000
2,220,000
2,220,000
2,220,000
จานวนนักศึกษา*
20
40
40
40
40
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
40,500
48,000
55,500
55,500
55,500
* หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายต่อ หัวนักศึกษา 51,000 บาทต่อ ปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ล ะปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เ ป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเ ล็กทรอนิกส์เ ป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เ น็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
19
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิส ระ 6 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
19
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิส ระ 3 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
19
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัส วิชา
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รหัสวิชาประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข 3 หลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
LNG
หมายถึง
วิชาภาษาอังกฤษ
PPT
หมายถึง
วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุ
เลข 9 หมายถึง
วิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย และการศึกษาวิชาการอิสระ
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
19 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
PPT 601
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Research Methodology)
PPT 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
PPT 611
เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Printing Technology)
PPT 621
การบริหารจัดการการผลิ ตสาหรั บการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-9)
(Production Management for Printing and Packaging)
PPT 622
การจัดทาระบบมาตรฐานทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Standardization in Printing and Packaging)
PPT 631
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Packaging Technology)
PPT 641
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Printing and Packaging Material)
หมวดวิชาเลือ ก
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรีจากวิชาต่อไปนี้ และวิชาอื่นที่เ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ทั้ ง นี้ ต้องได้ รับความเห็ น ชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/โครงงานวิจัย/วิ ทยานิพนธ์ และอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
- กลุ่มวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
PPT 612
เทคโนโลยีทางภาพ
3 (3-0-9)
(Imaging Technology)
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PPT 613

เทคโนโลยีการจัดพิมพ์ระบบอิเ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Publishing Technology)
PPT 614
ระบบการจัดการสี
(Color Management System )
PPT 615
การพิมพ์ระบบดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital Printing)
PPT 616
เทคโนโลยีการแสดงผล
(Display Technology)
PPT 617
เทคโนโลยีพรีมีเ ดียและกระบวนการเผยแพร่
(Pre-Media Technology and Publishing Workflow)
PPT 618
หัวข้อพิเ ศษ 1
(Special Topic I)
- กลุ่มวิชาเลือกทางด้านการบริหารจัดการอุ ตสาหกรรมการพิมพ์
PPT 623
การจัดการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Training Management in Printing Industry)
PPT 624
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Quality Assurance in Printing Industry)
PPT 625
เศรษฐศาสตร์สาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Economic for Printing Industry)
PPT 626
การบริหารจัดการธุรกิจทางการพิมพ์และสานักพิมพ์
(Business Management in Printing and Publisher)
PPT 627
การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Environmental Management for Printing Industry)
- กลุ่มวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
PPT 632
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
(Advanced Packaging Design)
PPT 633
การจัดการบรรจุภัณฑ์
(Packaging Management)
PPT 634
บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน
(Sustainable Packaging)
PPT 635
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(Product-Package Interaction)
PPT 636
บรรจุภัณฑ์เ พื่อโลจิสติกส์
(Logistics Packaging)
PPT 637
หัวข้อพิเ ศษ 2
(Special Topic II)
- กลุ่มวิชาเลือกทางด้านวัสดุ
PPT 642
วัสดุการพิมพ์ขั้นสูง
(Advanced Printing Material)
PPT 643
เทคโนโลยีขั้นสูงทางหมึกพิมพ์
(Advanced Technology in Printing Inks)

3 (2-2-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (2-2-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)

3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
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PPT 644

วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Packaging Material)
วิทยานิพ นธ์/ การค้นคว้าอิสระ
PPT 691
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
PPT 692
โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Project)
PPT 693
การศึกษาวิชาการอิ สระ
3 หน่วยกิต
(Independent Study)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับนักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์หรือภาษาอังกฤษไม่เ พียงพอ)
PPT 511
เทคโนโลยีการพิมพ์
2 (2-0-6)
(Printing Technology)
PPT 531
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
2 (2-0-6)
(Packaging Technology)
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3 (2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และหรือ LNG 600 และ/หรือ ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและ
เงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
2.นักศึกษาต้องเรียนวิชา PPT 511 และหรือ PPT 531 และ/หรือ ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและ
เงื่อนไขตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 611
เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Printing Technology)
PPT 631
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Packaging Technology)
PPT 641
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Printing and Packaging Material)
รวม
9 (8-2-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 37
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 601
ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Research Methodology)
PPT 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
PPT 621
การบริหารจัดการการผลิ ตสาหรั บการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-9)
(Production Management for Printing and Packaging)
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PPT 691
PPT xxx

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิชาเลือก
รวม

1 (0-2-4)

3 (x-x-x)
11 (6+x-5+x-25+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 622
การจัดทาระบบมาตรฐานทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Standardization in Printing and Packaging)
PPT 691
วิทยานิพนธ์
4 (0-8-16)
(Thesis)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
10 (2+x – 10+x –25+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 37+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 691
วิทยานิพนธ์
7 (0-14-28)
(Thesis)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
10 (x-14+x-28+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42+x
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิส ระ 6 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 611
เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Printing Technology)
PPT 631
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Packaging Technology)
PPT 641
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Printing and Packaging Material)
รวม
9 (8-2-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 37
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 601
ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Research Methodology)
PPT 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
PPT 621
การบริหารจัดการการผลิ ตสาหรั บการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-9)
(Production Management for Printing and Packaging)
PPT 692
โครงงานวิจัย
1 (0-2-4)
(Research Project)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
11 (6+x-5+x-25+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36+x
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 622
การจัดทาระบบมาตรฐานทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Standardization in Printing and Packaging)
PPT 692
โครงงานวิจัย
1 (0-2-4)
(Research Project)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
10 (2+x–4+x-13+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 19+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 692
โครงงานวิจัย
4 (0-8-16)
(Research Project)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
10 (x-8+x-16+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 24+x
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิส ระ 3 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 611
เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Printing Technology)
PPT 631
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Packaging Technology)
PPT 641
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Printing and Packaging Material)
รวม
9 (8-2-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 37
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 601
ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Research Methodology)
PPT 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
PPT 621
การบริหารจัดการการผลิ ตสาหรั บการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-9)
(Production Management for Printing and Packaging)
PPT 693
การศึกษาวิชาการอิ สระ
1 (0-2-4)
(Independent Study)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
11 (6+x-5+x-25+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36+x
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 622
การจัดทาระบบมาตรฐานทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Standardization in Printing and Packaging)
PPT 693
การศึกษาวิชาการอิ สระ
1 (0-2-4)
(Independent Study)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
10 (2+x- 4+x-13+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 19+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
PPT 693
การศึกษาวิชาการอิ สระ
1 (0-2-4)
(Independent Study)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
PPT xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
รวม
10 (x-2+x-4+x)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 6+x
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูในภาคผนวก ก.
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ -สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
Ph.D. (Packaging)
6
6
6
6
6
Michigan State University
2 ผศ.ดร.จันทิรา โกมาสถิตย์
Ph.D. (Material Engineering)
6
6
6
6
6
Gifu University
3 ดร.พิชิต ขจรเดชะ
D.Eng (System Engineer) Nippon
6
6
6
6
6
Institute of Technology
4 ผศ.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
6
6
6
6
6
สารสนเทศ),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
5 อ. เอกพล พลมาตย์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
6
6
6
6
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ -สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1

รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
6
6
6
6
6

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
2 ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด D.Sc. (Pulp and Paper
6
6
6
6
6
Technology)Asian Institute of
Technology
3 ผศ.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
6
6
6
6
6
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
4 อ.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา
วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
6
6
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
5 อ.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
6
6
6
6
6
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
* นายนิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา ลาศึกษาต่อจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2555
3.2.3 อาจารย์พ ิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อ กาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
เป็นหัวข้อที่เ กี่ยวข้องกับการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษาสนใจ และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เ กี่ยวข้อง โดยต้องมีการอ้างอิงถึงการ
ประยุกต์ใช้หากโครงการสาเร็จ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถนาทฤษฎีมาสนับสนุนและอธิบายปรากฏการณ์ง านวิจัย และมีขอบเขตงานที่ชัดเจน สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจปัญหาของงานวิจัยอย่างถ่องแท้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เ ครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และสามารถวิเ คราะห์ผล และนา
ทฤษฎีที่เ กี่ยวข้องมาอธิบายผลได้
5.3 ช่วงเวลา
เริ่มเสนอหัวข้อ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และดาเนินการต่อเนื่อง จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 โดยลงทะเบียน
ตามแผนการศึกษาให้ครบตามหน่วยกิตที่กาหนด รวมระยะเวลาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
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โครงงานวิจัย
6
หน่วยกิต
การศึกษาวิชาการอิ สระ 3
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนักศึกษาผ่านการเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ /โครงงานวิจัย /การศึ กษาวิชาการอิส ระ มีการ
กาหนดช่วงเวลาการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้าและให้คาปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย /การศึกษาวิชาการอิส ระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ จัดทา
ขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (สาหรับภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนในรายวิชา PPT 691, PPT 692 หรือ PPT 693) โดยคณะกรรมการสอบ
ความก้าวหน้าประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชาฯ อย่างน้อย 1 คน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย/การศึกษาวิชาการอิสระ จะทาขึ้นเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาและอาจารย์ ที่ปรึ กษา
ร่วม(ถ้ามี) โดยกรรมการสอบประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบ, อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ ที่ปรึ กษาร่ วม(ถ้ ามี ) , กรรมการสอบ อย่ าง
น้อย 1 คน โดยในคณะกรรมการจะต้องมีจากภายนอกมหาวิทยาลัย (สาหรับการสอบป้องกันวิทยานิ พ นธ์ ) และนอกภาควิ ชาฯ (ส าหรั บการสอบ
โครงงานวิจัยและวิชาการอิสระ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือ กิจกรรมของนักศึกษา
มีบุคลิกภาพดี
- มีการสอดแทรกเรื่อง การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เ กี่ยวข้อง และมีกิจกรรมปฐมนิเ ทศและ
ปัจฉิมนิเ ทศ
มีความเป็นผู้นา และมีความรับผิดชอบ - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่มและมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการ
ต่อตนเองและสังคม
ทารายงานและกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น การส่งงานให้ตรงเวลา
- มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการให้ความรู้และกระตุ้นให้คิดถึงผลกระทบต่อสัง คม และข้อกฎหมายที่เ กี่ ยวข้องกับ
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มีความคิดสร้างสรรค์
มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ และมีการมอบหมายงานที่เ ปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ล ะด้าน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. สามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้ อนในเชิงวิชาการหรือ วิชาชีพได้อย่างยุติธรรมและมี
หลักฐาน
2. สามารถริเ ริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เ พื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ในการวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขึ้น
4. สามารถส่งเสริมความมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะ และสังคมได้ทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ
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5. สามารถวินิจฉัยและส่งเสริมให้มีจิตสานึกในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม และกาหนดแนวทางสาหรับการ
กาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย ธรรม
เสริมสร้างระเบียบวินัยในชั้นเรียน ได้แก่ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายทั้ ง ส่ วนรวมและส่ วนตั ว ความ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ทาและการสอบ รวมทั้งให้นักศึกษาตระหนักถึงกฎระเบียบขององค์กรและสั ง คม สอดแทรกความส าคั ญ ของจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพในรายวิชาที่เ หมาะสม และเชื่อมโยงให้เ ห็นผลกระทบต่ อ บุ คคล องค์ กร และสั ง คม มี การทากรณี ศึกษาเกี่ ย วกั บปั ญ หาทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยการบรรยายและการให้ทากิจกรรมในห้องเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่ น การยกย่ องนั กศึ กษาที่ มี ความ
ประพฤติดี ช่วยเหลือสังคม และมีการให้นักศึกษาทางานเป็นทีม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินผลจากผลการสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และความประพฤติของนักศึกษา โดยวินิจฉัยจากการตรงต่ อเวลาในการเข้ า
เรียนและส่งงาน ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการทางานร่ วมกั บผู้ อื่น ความซื่ อสั ตย์ ใ นงานที่ ทาและในข้ อสอบ
ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิ ชาการและวิชาชีพ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในสาระหลักของเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
และนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิ ชาการหรื อการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในวิชาหรื อกลุ่มวิ ชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ การประยุกต์และบูรณาการ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี ผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การสอนเพื่อพัฒนาด้านความรู้ของนักศึกษาประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนโดยเน้นให้เ ข้าใจแก่น ทฤษฎี และหลั กการ
ของแต่ละรายวิชา ภาพรวมของรายวิชา รวมทั้งตัวอย่างการนาไปประยุกต์ใช้ มีการบรรยายเสริมจากคณาจารย์ พิ เ ศษหรื อผู้ เ ชี่ ย วชาญ และการให้
นักศึกษาไปดูงานที่เ กี่ยวข้องเพื่อให้เ ห็นตัวอย่างการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ส่งเสริมการพัฒนาการเรี ย นรู้ ด้วยตนเองโดยให้ นั กศึ กษาไ ด้ สื บค้ น
ข้อมูลและหาความรู้ด้วยตนเองภายใต้การแนะนาของอาจารย์ประจารายวิชา มีการให้นักศึกษาทาวิจัย (วิทยานิ พ นธ์ โครงงานวิ จั ย หรื อการศึ กษา
วิชาอิสระ) เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่เ รียนมาในการอธิบายหรือพัฒนาความรู้ใหม่ขึ้น รวมถึงให้มีการคิดในเชิง ระบบเพื่ อวิ เ คราะห์ ผลขอ งงานวิ จั ย
และกฎหมายต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
การประเมินผลการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี ผลการเรียนรู้ในห้ องเรี ย น ห้ องปฏิ บัติการ และการทั ศนศึ กษา การเลื อกและการ
วิเ คราะห์กรณีศึกษา และความก้าวหน้าของการทาวิจัย (วิทยานิพนธ์โครงงานวิจัย และการศึกษาวิชาอิสระ)
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ ในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิ ชาชีพ ด้านเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาแนวความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา โดยใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เ พียงพอ
2. สามารถสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ
โดยบูรณาการให้เ ข้ากับองค์ความรู้เ ดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ ท้าทาย
3. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติในการวิเ คราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้ อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เ กี่ยวข้องในสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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4. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิ ชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึง การใช้เ ทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวการปฏิบัติใน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
การระดมความคิด การใช้แนวความรู้ที่ได้เ รียนมา และการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาจากโจทย์ ที่ไ ด้ ม า
จากอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดให้มีการทาวิจัย (วิทยานิพนธ์ โครงงานวิ จั ย และก ารศึ กษา
วิชาอิสระ) และการมอบหมายให้ทางานในวิชาเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ในหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
การประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูล การวิเ คราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขของนักศึกษา การอภิ ปรายในชั้ น เรี ย น และใน
ห้องสอบ และความก้าวหน้าของงานวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหา หรือสถานการณ์ทางวิชาชีพที่ซั บซ้อน เมื่ออยู่ในบทบาทต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง
2. สามารถวางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน และปรังปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
3. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่น ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นาอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานกลุ่มร่วมกัน หรือทางานที่ต้องประสานงานร่ วมกั บผู้ อื่น เพื่ อฝึ กให้ นั กศึ กษามี ความเป็ น ผู้ น า และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การทางานวิจัย และการทางานที่ ไ ด้ รับมอบหมายต่ าง ๆ และส่ ง เสริ ม ให้ มี
การวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลงานตามแผนที่วางไว้
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
การประเมินจากความสามารถในการวางแผน และการปฏิบัติตามแผน การแก้ ไ ขเมื่ อไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ปฏิ บัติ การประเมิ น
พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกั บผู้อื่น และการประเมินจากผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิ ติเ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุ คคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
3. สามารถนาเสนอความคิด และข้อมูลที่ผ่านการวิเ คราะห์ ทั้งในรูปแบบที่เ ป็นทางการและไม่เ ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
4. สามารถเลือกใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ต่อการเก็บรวบรวมค้นคว้าข้อมูล และการประมวลผล รวมถึงการ
นาเสนอผลงานในด้านต่างๆ ทั้งรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ และมัลติมีเ ดี ย
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
การบรรยายและกิจกรรม ที่เ กี่ยวข้องกับการเลือกใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เ หมาะสมในการแก้ ปัญ หา ทั กษะทางการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เ กี่ยวข้องกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีการให้สืบค้นข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลจากการสอบประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินความถู กต้ องของง านที่ นั กศึ กษาได้ รับมอบหมายโดย
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ควบคุมงานวิจัย ประเมินทักษะการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (CurriculumMapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ รู่ ายวิชา (CurriculumMapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course For Post Graduate Students
2 (1-2-3)














LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate
Students 3 (2-2-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเ คราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เ กี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเ คราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เ ครื่องมือที่เ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเ คราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเ คราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เ กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เ พิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่ อสารต่อสัง คมได้ใน
ประเด็นที่เ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เ ป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเ คราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิ ติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เ กี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เ ครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เ พื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ รู่ ายวิชา (CurriculumMapping) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
PPT 601 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
PPT 602 สัมมนา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์
PPT 611 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
PPT 621 การบริหารจัดการการผลิ ต
สาหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
PPT 622 การจัดทาระบบมาตรฐานทางการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์
PPT 631 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
PPT 641 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อ สาร และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
1 2
3 4

1

2
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
กลุ่มวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
PPT 612 เทคโนโลยีทางภาพ
PPT 613 เทคโนโลยีการจัดพิมพ์ระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส์
PPT 614 ระบบการจัดการสี
PPT 615 การพิมพ์ระบบดิจิทัลขั้นสูง
PPT 616 เทคโนโลยีการแสดงผล
PPT 617 เทคโนโลยีพรีมีเ ดียและกระบวน
การเผยแพร่
PPT 618 หัวข้อพิเ ศษ 1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

          

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อ สาร และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
1 2
3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
กลุ่มวิชาเลือกทางด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
PPT 623 การจัดการฝึกอบรมใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์
PPT 624 การประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรม การพิมพ์
PPT 625 เศรษฐศาสตร์สาหรับ
อุตสาหกรรม การพิมพ์
PPT 626 การบริหารจัดการธุรกิจทางการ
พิมพ์และสานักพิมพ์
PPT 627 การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
กลุ่มวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์
PPT 632 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
PPT 633 การจัดการบรรจุภัณฑ์
PPT 634 บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อ สาร และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
1 2
3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
PPT 635 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
PPT 636 บรรจุภัณฑ์เ พื่อโลจิสติกส์
PPT 637 หัวข้อพิเ ศษ 2
กลุ่มวิชาเลือกทางด้านวัสดุ
PPT 642 วัสดุการพิมพ์ขั้นสูง
PPT 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางหมึกพิมพ์
PPT 644 วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
หมวด วิทยานิพ นธ์
PPT 691 วิทยานิพนธ์
PPT 692 โครงงานวิจัย
PPT 693 การศึกษาวิชาการอิส ระ
วิชาเสริมพื้นฐาน
PPT 511 เทคโนโลยีการพิมพ์
PPT 531 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อ สาร และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
1 2
3 4
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างยุติธรรมและมีหลักฐาน
2. สามารถริเ ริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เ พื่อการ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ในการวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและ
ในชุมชนที่กว้างขึ้น
4. สามารถส่งเสริมความมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง หมู่คณะ และสังคม ได้ทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ
5. สามารถวินิจฉัยและส่งเสริมให้มีจิตสานึกในด้านการเคารพ
สิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม และกาหนดแนวทางสาหรับ
การกาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม

2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในสาระหลักของ
1. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ ในการ
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน หลักการและ
จัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิ ชาการและวิชาชีพ ด้าน
ทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และพัฒนา
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิ ชาชีพ
แนวความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
2.มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่าง
ปัญหา โดยใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
ข้อมูลไม่เ พียงพอ
3.มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ การประยุกต์และ
2. สามารถสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้จากผลงานวิจัย สิ่ง
บูรณาการ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
องค์ความรู้ในสาขาวิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และต่อการ
ความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เ ข้ากับองค์ความรู้เ ดิม หรือ
ปฏิบัติในวิชาชีพ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
4.ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ 3. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติในการ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาเทคโนโลยี วิเ คราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เ กี่ยวข้องในสาขา
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เ ทคนิค
การวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือ
แนวการปฏิบัติในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช้
1.สามารถแก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหา หรือ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สถานการณ์ทางวิชาชีพที่ซับซ้ อน เมื่ออยู่ในบทบาทต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิ ติเ พื่อ
2.สามารถวางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน และปรังปรุงตนเองให้มี นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะ
ประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขปัญหาในด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
3.มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่น
2. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมี
เพื่อแสดงจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
4.สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นาอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
ประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
3. สามารถนาเสนอความคิด และข้อมูลที่ผ่านการวิเ คราะห์ ทั้ง
ในรูปแบบที่เ ป็นทางการและไม่เ ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า
ที่สาคัญ
4. สามารถเลือกใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ต่อการเก็บรวบรวมค้นคว้ าข้อมูล และการประมวลผล รวมถึง
การนาเสนอผลงานในด้านต่างๆ ทั้งรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ และ
มัลติมีเ ดีย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึ กษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสู ตร เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบ และการประเมินผลการสอบโดยกรรมการประจาหลักสู ตร
(3) มีการสัมภาษณ์ และสอบถามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากสถานประกอบการที่ นั กศึ กษาทางาน หรื อจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
หลักสูตร
(4) มีการตรวจสอบความสามารถในการบูรณาการความรู้ในหลายด้าน และการคิดวิเ คราะห์ และความก้าวหน้าของงานวิ จั ย โดยอาจารย์ ที่
ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือการศึกษาวิชาอิส ระ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
(1) มีการสารวจสภาวะการได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) มีการสารวจความคิดเห็น และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยเฉพาะด้านการคิ ดวิเ คราะห์ และความสามารถ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ของบัณฑิตที่เ ข้าทางานใหม่ หรือทางานอยู่แล้วในสถานประกอบการ
(3) มีการสารวจความคิดเห็น และสัมภาษณ์บัณฑิตในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับความรู้ และความพร้อมที่ได้จากสาขาวิ ชาที่ เ รี ย น รวมทั้ ง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่นักศึกษาได้เ รียนรู้ เพื่อการนามาปรับปรุงต่อไป
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเ ทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เ พื่อส่งเสริมการสอนและการวิ จั ย อย่ างต่ อเนื่ องโดยการสนั บสนุ น ด้ าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรื อการลาเพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และการพิจารณาทุนวิจัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เ พื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิ ชาการแก่ ชุมชนที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
2. มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรง หนังสือหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เ ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
4. จัดให้อาจารย์เ ข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของภาควิ ชา ฯ คณะและมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิ ชา และอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ทั้งจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต เพื่ อ ปรั บปรุ ง และพั ฒ นา
หลักสูตรโดยดาเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. ประเมินความสัมฤทธิ์ผลของ 1. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจา 1. ปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องในการ
หลักสูตร
หลักสูตร และอาจารย์ประจา
บริหารหลักสูตร
2. ตรวจสอบและปรับปรุงให้
2. มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 2. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาค
หลักสูตรมีคุณภาพ ทันสมัย
3. รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ การศึกษา
ตอบสนองต่อความต้องการของ ในการสาเร็จการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์ 3. การประเมินระยะเวลาในการสาเร็จ
ผู้ใช้บัณฑิต
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อ
การศึกษาและจานวนผลงานวิจัยที่เ ผยแพร่
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาโดยรวม
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จ
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
การศึกษาทุกปี
5. มีการประเมินความพึงพอใจและความ
5. การประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทุก 4 ปี
6. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
6. การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ภายในทุกปี
7. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
7.การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี
ภายนอกทุก 4ปี
2. การบริหารทรัพ ยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทั ศนู ปกรณ์ วั ส ดุ
และครุภัณฑ์ที่เ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้ อม
ให้เ หมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพ ยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
อุปกรณ์การสอน
ล าดับที่
ชื่อ อุปกรณ์
จานวน
1) เครื่องพิมพ์เ ลเซอร์ 1200 dpi
1 เครื่อง
2) โต๊ะเขียนแบบ
15 ตัว
3) เครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 ชุด
4) เครื่องวัดความดาแบบสะท้อนแสง
1 เครื่อง
5) เครื่องล้างฟิล์มแผ่นอัตโนมัติ
1 เครื่อง
6) กล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์
1 เครื่อง
7) เครื่องตัดกระดาษด้านเดียวขนาด 28”
1 เครื่อง
8) เครื่องพิมพ์ออฟเซต ชนิดสีเ ดียว
1 เครื่อง
9) เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
1 เครื่อง
10) เครื่องอัดเพลทระบบแสง UV
1 เครื่อง
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11) เครื่องกราดแยกสี
1 เครื่อง
12) เครื่องวัดความดาแบบแสงส่องผ่าน
1 เครื่อง
13) ชุดปฏิบัติการสิ่งรองพิมพ์
1 ชุด
14) ชุดปฏิบัติการหมึกพิมพ์
1 ชุด
15) เครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์
4 เครื่อง
16) เครื่องถ่ายฟิล์ม
1 ชุด
17) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพทางการพิมพ์
2 เครื่อง
18) เครื่องวัดความเข้มของแสง
1 ชุด
19) เครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง
20) อุปกรณ์เ ชื่อมต่อระบบเครือข่าย
1 เครื่อง
21) เครื่องวัดสีสเปคโตโฟโตมิเ ตอร์
1 เครื่อง
22) เครื่องทดสอบความต้านแรงขัดถู
1 เครื่อง
23) เครื่องทดสอบสภาพพิมพ์ได้ของหมึกพิมพ์ข้น
1 เครื่อง
24) ชุดปฏิบัติการและเครื่องมือตรวจสอบส าหรับการพิมพ์ออฟเซต
1 ชุด
25) ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ซิลค์สกรีน
1 ชุด
26) ชุดโปรแกรมในการสร้างระบบจัดการสีเ พื่อการผลิ ตภาพสี
1 ชุด
27) เครื่องพิมพ์สีระบบดิจิทัลสาหรับปฏิบัติการพิมพ์อิเ ล็กทรอนิกส์
1 เครื่อง
28) ชุดปฏิบัติการผลิตกระดาษและผสมหมึกพิมพ์
1 ชุด
29) ชุดสื่อและโสตที่ใช้ในการเรียนการสอน
1 ชุด
ห้อ งสมุด
ใช้สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม ากกว่ า 124,404 รายการ
และมีวารสารวิชาการต่ างๆ กว่า 2,500 รายการ
2.3 การจัดหาทรัพ ยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ติดต่อกับสานักพิมพ์ในการจัดซื้ อหนั ง สื อที่ เ ป็ น ตาราและวารสาร รวมทั้ ง เป็ น สมาชิ กวารสารวิ ชาชี พ ต่ างๆ และ ประสานงานกั บ
สานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เ กี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรี ย นการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น นอกจากนี้
อาจารย์พิเ ศษที่เ ชิญมาสอนซึ่งมาจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ยังมอบสื่อการสอน ทั้งหนังสือ หรือไฟล์อิเ ล็กทรอนิ กส์ โปรแกรมสาธิ ตต่ างๆ และ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่เ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ภาควิชาฯ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อจัดการเรียนการสอนในแต่ 1. จัดให้มีห้องเรียน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
1. ทาแบบสอบถามนักศึกษาเพื่อประเมินความเพียงพอและ
ละวิชาให้ตรงกับความต้องการ
คอมพิวเตอร์ให้เ พียงพอ
ปัญหาเกี่ยวกับห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
และความจาเป็นของผู้เ รียน
2. รวบรวมสถิติข้อมูล จานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์
และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เ รียนคิด
2. จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา
และประเมินจากแบบสอบถามนักศึกษาถึงความพอเพียง
อย่างมีระบบและส่งเสริมให้
ได้ใช้ประกอบการเรียนและการสืบค้นข้อมูล
ของสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านี้
ผู้เ รียนได้พัฒนาศักยภาพใน
เพื่อการวิจัย
3. ทาแบบสอบถามนักศึกษาเพื่อประเมินความเพียงพอของ
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้สิ่งที่ 3. จัดห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ใช้
เครื่องมือและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการและ
ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีใน
ประกอบการเรียนภาค
เครื่องมือต่างๆ
ภาคปฏิบัติของแต่ละรายวิชา
บรรยายและทาวิทยานิพนธ์
4. รวบรวมสถิติข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ใช้ บริการห้องสมุ ด
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
4. จัดให้มีหนังสือ และเอกสาร สาหรับการ
ภาควิชาฯ และประเมินความพอเพียงจากแบบสอบถาม
ค้นคว้า เพิ่มเติมในห้องสมุดของภาควิชาฯ
นักศึกษา
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้น ไป ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษาระดั บปริ ญ ญาโท และมี ประสบการณ์
ทางานอย่างน้อย 5 ปี
3.2 การมีส ่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมิ น ผลและให้ ความเห็ น ชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่ จ ะทาให้ บรรลุ เ ป้ าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเ ศษ จะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติง านในสถานประกอบการ องค์ กร หรื อภาคอุ ตสาหกรรม
ให้กับนักศึกษา ดังนั้น ภาควิชาฯ มีนโยบายให้มีการเชิญอาจารย์พิเ ศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิ ชาละ 3 ชั่ วโมง และอาจารย์ พิ เ ศษนั้ น
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่าในระดับปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิปริญญาตรีที่เ กี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านสาขาวิ ชาเทคโนโลยี การ
พิมพ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และต้องสามารถช่วยอาจารย์ในด้านการเตรียมสื่ อการสอน การโหลดไฟล์ ง าน
สอนขึ้นเว็บไซต์หรือระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)1 หรือจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติ เ พื่ อให้ การเรี ย นการ
สอนเป็นไปได้อย่างสะดวก
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ที่ปรึ กษาโครงงานวิ จั ย และการศึ กษาวิ ชาอิ ส ระ
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ ทุกคน และอาจารย์ ผู้ส อน
ทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ เลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา สามารถให้ คาปรึ กษา
แนะนาในการลงทะเบียน และการทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ผลในรายวิชาใด ก็สามารถยื่นคาร้องขอดูคะแนนและวิธีการประเมิ น ของอาจารย์ ใ น
แต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้อ งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
จากการสอบถามผู้ประกอบการทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ถึงความต้องการของบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์
นั้น พบว่าผู้ประกอบการส่วนมากต้องการบัณฑิตที่มีความรู้เ กี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ และมี ความรู้ การป ระเมิ น
ราคาสิ่งพิมพ์ ด้านวัสดุ และการออกแบบ และจากการระดมสมองของผู้ประกอบการและนักวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่ าการออกแบบด้ านทั้ ง ด้ าน
กราฟิก และโครงสร้างเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ยังต้องการอยู่มาก โดยการออกแบบโครงสร้ างนั้ น รวมตั้ ง แต่ การออกแบบ
รูปร่างลักษณะ และการเลือกใช้วัสดุที่เ หมาะสม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิ ชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เ ปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ7.
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กศึ กษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)อย่ างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เ ทศหรื อ แนะน าด้ าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุ น การเรี ย นการสอน(ถ้ ามี ) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ .
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เ พื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้ กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิ ผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรือ อาจารย์พี่เ ลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(3) ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7. ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่ างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเ คราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิ ชา ไม่ไ ด้ กาหนดเนื้ อหาที่ แ น่ น อน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ ก ษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครู ผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
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LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อ น : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เ น้นหนักที่เ นื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดย เฉพาะด้ าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้ ง แต่ การหาข้ อมู ลอ้ างอิ ง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เ รียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อน าไ ปใช้ ใ นการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรีย นต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmers in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on
the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is proje ct-focussed and
simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, real communication not
classroom practice.
PPT 601
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Research Methodology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการวิจัย ที่เ น้นเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงการหาปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้ อง การเขี ย นเค้ า
โครงงานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์เ พื่อวิเ คราะห์ผลทางสถิ ติแ ละการแปรผลทางสถิ ติ
ต่างๆ คือ สถิติพรรณนา สหพันธ์อย่างง่ายแบบต่าง ๆ การวิเ คราะห์ความถดถอย การทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ (z-test, t-test, 2-test, F-test, and
ANOVA) และการเปรียบเทียบพหูคุณ
Advanced knowledge about conducting technology-oriented research including formulating research problem, writing
literature reviews, proposal development, design of experiment, data collection, and writing the report. The use of software for statistical
analysis. Interpretation of statistical result including descriptive statistics, simple correlations, regression, hypothesis testing (z-test, t-test, 2test, F-test, and ANOVA) and multiple comparison test.
PPT 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อ น: ไม่มี
หลักการค้นคว้า การนาเสนอ และการจัดสัมมนา การนาเสนอสัมมนา โดยการพูดและการเขียนรายงานในหั วข้ อทางด้ านการ
พิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและทันสมัย การจัดสัมมนาวิชาการให้สาธารณชนโดยเฉพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาแต่ละคนทาการค้นคว้าและศึกษาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์หรือบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ น่ าสนใจและทั น
เหตุการณ์ นาเสนอในรูปแบบของสัมมนา และทารายงาน รวมทั้งจัดสัมมนาจริง โดยทางานเป็นกลุ่มใหญ่
Principles of literature search, presentation and seminar organization. Seminar presentation (oral and written) on an
interesting and current topic related to printing and packaging. Organization of public seminar particularly for personnel in printing, packaging
and related industry.
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PPT 611

เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Printing Technology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ทางการค้า เช่น การพิมพ์ออฟเซต การพิ ม พ์ เ ฟลกโซกราฟี
การพิมพ์กราวัวร์ การพิมพ์สกรีน และการพิมพ์ระบบดิจิทัล ลักษณะของเครื่องพิมพ์สมัยใหม่ห รื อที่ ทัน สมั ย อุ ปกรณ์ พิ เ ศษ กระบวนการและ
เทคนิคต่างๆ ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์เ พื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลา แต่ เ พิ่ ม คุ ณ ภาพ
และผลิตภาพ
Development of advanced printing technology for the commercial printing such as offset, flexography, gravure, screen, and
digital printing. Description of modern printing machines, optional devices, processes and techniques, automatic system, and computer control
system. The development trend of printing technology to reduce the cost and time while increasing the qualities and productivity.
PPT 612
เทคโนโลยีทางภาพ
3 (3-0-9)
(Imaging Technology)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 611 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
กลไกการเกิดภาพบนวัสดุทางการถ่ายภาพ วัสดุพิเ ศษที่ใช้ในการพิมพ์ระบบดิจิทัลหรื อระบบไร้ แ รงกด และบนจอมอนิ เ ตอร์
แหล่งกาเนิดแสงในการสร้างภาพ คุณสมบัติเ ฉพาะต่าง ๆ ของวัสดุไวแสงหรือเคมีหรือกายภาพในการทาให้เ กิ ดภาพ รวมทั้ ง สารให้ สี ที่ทาให้ เ กิ ด
ภาพ เช่น สารสีย้อมและผงสี การนาอุปกรณ์ที่เ กี่ยวข้องกับการสร้างภาพมาใช้งาน การสอบทวนและการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของอุ ปกรณ์ เ หล่ านั้ น การ
พัฒนาคุณภาพของภาพ และค่ามาตรฐานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีทางภาพ
Mechanism of imaging on photographic materials, special substrates for digital or non-impact printing and monitor display.
Light source for imaging, properties of photo/chemical/physical sensitive materials in imaging; the colorants in imaging such as dyes and
pigments. Applications of imaging devices and its calibration and setting, image quality improvement, and standard values for imaging
technology.
PPT 613
เทคโนโลยีการจัดพิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-9)
(Electronic Publishing Technology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมพิมพ์ จนถึงขั้นตอนทาสาเร็จเป็นสื่ อสิ่งพิมพ์ เรียนรู้การน าเข้ า
และจัดการข้อมูลดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การจัดการข้อมูลสีและสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจั ดวางหน้ า
การจัดเก็บการบีบอัดข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูล การส่งข้อมูลด้วยระบบเครือข่าย และการนาข้อมูลออกด้วยอุปกรณ์และเครื่องพิ ม พ์ ประเภทต่ างๆ
รวมถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสายการผลิ ตสิ่งพิมพ์
Electronic publishing system from the pre-press step to the finishing step of print media production including. Input and
processing of digital data, Image quality enhancement, Color management, and Profile making for electronic devices. Application of imposition
software, data storage, data compression, data download, data transfer by network and output by digital devices or printers including computer
control system for digital workflow.
PPT 614
ระบบการจัดการสี
3 (2-2-9)
(Color Management System)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ทฤษฎีสี การวัดสี การเทียบสีของระบบการพิมพ์ต่างๆด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การประเมินสี การปรับมาตรฐานของสี และสร้ าง
คุณลักษณะเฉพาะ (โพรไฟล์) ด้วยอุปกรณ์นาเข้าคอมพิวเตอร์ หน้าจอ และอุปกรณ์นาผลออก เพื่อให้การผลิตภาพจากอุปกรณ์ต่างๆมี สี ใ กล้ เ คี ย งกั น
หรือเพื่อการตรวจปรู๊ฟสีระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Color theory, color measurement, and color matching for various printing systems using computer system; color evaluation.
Color calibration, and profile making by input devices, monitor display and output devices to achieve the nearest color reproduction among
devices or to achieve the effective digital color proof.
PPT 615
การพิมพ์ระบบดิจิทัล ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Digital Printing)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การพิมพ์งานโดยการควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบต่างๆที่ต่อพ่วงหรือรับข้ อมู ลจากระบบคอมพิ วเตอร์
โดยตรง สายการทางานระบบดิจิทัลทั้งหมด การส่งไฟล์ข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ซึ่งมีกลไกอัตโนมัติ โดยการควบคุ ม ของอุ ปกรณ์ ประมวล การส่ ง
ข้อมูลแบบออนไลน์ ส่งทางอินเตอร์เ น็ต หรือการพิมพ์ระบบเครือข่ายทางไกล การพิมพ์ตามสั่ง และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทูเ พรสที่ทันสมัย
The digital and electronical controlled printing system for outputting data by various kinds of printer or printing press, which
is connected to a computer system. Digital workflow. Automatic transferring of data file to the printer or press via a raster image processor
(RIP). Data transfer by on-line, internet, or remote control. On-demand printing and modern computer-to-press technology.
PPT 616
เทคโนโลยีการแสดงผล
3 (3-0-9)
(Display Technology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีของการแสดงผล รวมไปถึงวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ฮ าร์ ดแวร์ และซอฟต์ แ วร์ การออกแบบและ
การจาลอง หลักการมองเห็นของมนุษย์ การแสดงผลสองมิติ สามมิติ การแสดงผลในหนังสืออิเ ล็กทรอนิ กส์ การประเมินคุณ ภาพ การแสดงผลและ
การนาไปใช้งาน
Theory principles and display technologies including chemical substances, hardware, software, and its design and simulation.
Principles of human visual systems, 2D, 3D, and electronic books display. Evaluation of display quality and display technology application.
PPT 617
เทคโนโลยีพรีมีเดียและกระบวนการเผยแพร่
3 (2-2-9)
(Pre-Media Technology and Publishing Workflow)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นที่เ กี่ยวข้อง การออกแบบกราฟิ ก เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ พื้ น ฐาน รู ปแบบตั วอั กษรและ ชนิ ด
ฟอนต์ ทฤษฎีสี และเทคโนโลยีทางภาพ การนาเข้าข้อมูล ภาพ เสียง ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการบันทึกไฟล์ ม าตรฐานและการแก้ ไ ข
รูปแบบไฟล์มัลติมีเ ดีย เว็บไซต์ หนังสืออิเ ล็กทรอนิกส์ การส่งต่อข้อมูลและนาเข้าข้อมูลออก การตรวจสอบคุณภาพของสื่อที่ได้ และการเผยแพร่
Print media and related media technologies. Graphic design. Fundamental computer technology. Font stay and type color
theory and image technology, input of image, text, sound and animation, standard file format and conversion, multimedia file format, website,
electronic books publication, and file transfer and input, media inspection and publishing.
PPT 618
หัวข้อ พิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การศึกษาดูงาน บรรยาย หรือ อภิปรายในหัวข้อที่กาลังเป็นที่สนใจในด้าน เทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่งไม่ ไ ด้ อยู่ ใ นรายวิ ชาอื่ น ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Field trip, lecture, or discussions on selected topics of current interest in printing technology which has not been covered in
other courses in the Master of Science Program in Printing and Packaging Technology.
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PPT 621

การบริหารจัดการการผลิตส าหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-9)
(Production Management for Printing and Packaging)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ความหมาย หลักการของการบริหารการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การพยากรณ์การผลิต การวางแผน
การผลิตและการบริหารวัสดุคงคลัง การจัดลาดับงานและตารางการผลิต กลยุทธ์ในการบริหารการผลิต การบริหารการจัดการพลังงานในการผลิต
การใช้เ ทคโนโลยีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กับการจัดการการผลิตและแนวคิดการบริหารการผลิตยุคใหม่
Definitions and principles of production management for printing and packaging industries. Production forecasting and
planning. Inventory management. Work scheduling and production cycle. Production management strategy. Management of energy used in
production. The use of printing and packaging technology in production management and modern production management concept.
PPT 622
การจัดทาระบบมาตรฐานทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Standardization in Printing and Packaging)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 611 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง, PPT 631เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
การทามาตรฐานในกระบวนการเตรียมต้นฉบับ กระบวนการแยกสี กระบวนการทาฟิล์ม และแม่ พิ ม พ์ กระบวนการพิ ม พ์ และ
กระบวนการหลังพิมพ์ มาตรฐานของหมึกพิมพ์ กระดาษและวัสดุรองรับการพิมพ์ ปั จ จั ย ต่ างๆที่ มี ผลต่ อคุ ณ ภาพของสิ่ ง พิ ม พ์ แบบทดสอบเพื่ อ
ประเมินคุณภาพการพิมพ์ การวัดและตรวจสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อเปรีย บเทียบกับค่ามาตรฐาน และการสร้างระบบมาตรฐานของโรงพิ ม พ์
เมื่อใช้เ ครื่อง อุปกรณ์ และวัสดุทางการพิมพ์ชนิดต่างๆ
Standardization in the processes of original preparation, color separation, film and plate making, printing process and after
press process. Standards of printing ink, paper and substrates. Factors affecting print qualities. Test form for printing quality control.
Measurement and analysis with standard instruments to compare with standard values. Setting up standard system for printing factory of
different presses, equipments, and printing materials.
PPT 623
การจัดการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3 (3-0-9)
(Training Management in Printing Industry)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การคัดเลือก ฝึกหัดอบรม และการจัดบุคลากรให้เ หมาะสมกับตาแหน่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบบฟอร์ ม และวิ ธี ที่ปฏิ บัติใ น
โรงพิมพ์ เทคนิคเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในโรงพิมพ์ขนาดต่างๆ รวมถึงการวิเ คราะห์และประเมินผลในการฝึกอบรม
Selection, training, and management of personnel according to their position in printing industry; official form and practice in
printing plant; technique of organization management for various sizes of printing plant including training result analysis and evaluation.
PPT 624
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3 (3-0-9)
(Quality Assurance in Printing Industry)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
หลักการประกันและการควบคุมคุณภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ การใช้สถิติและความน่าจะเป็ น มาแก้ ปัญ หาด้ าน
คุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพด้วยแผนภูมิต่างๆ การวิเ คราะห์เ หตุและผลเพื่อนาไปสู่การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ใ ช้ วิเ คราะ ห์
คุณภาพ ทฤษฎีและวิธีการปรับปรุงคุณภาพ การหาประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิ ตสิ่งพิมพ์หรือวัส ดุทางการพิมพ์
Principle of quality assurance and control in the production processes of printing industry. Application of statistic and
probability for solving quality problems. Quality improvement using control charts. Analysis of cause and effect to increase efficiency.
Apparatus and equipment for quality analysis. Theory and method for quality improvement. Determination of efficiency in quality control for
the production of print products and printing materials.
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PPT 625

เศรษฐศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
3 (3-0-9)
(Economics for Printing Industry)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ทฤษฎี หลักการ ปัญหาและผลกระทบจากกลไกทางการตลาดต่ อ อุ ตสาหกรรมการพิ ม พ์ การใช้ น โยบายจั ดการการเงิ น เพื่ อ
แก้ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การวิเ คราะห์และเปรียบเทียบระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน การวิเ คราะห์ทางบั ญ ชี ต้น ทุ น การ
พยากรณ์การขาย และต้นทุนในการผลิต ส่วนประกอบของต้นทุน และการนาหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารอุ ตสาหกรรมการพิมพ์
Theories, principles, problems and impacts of marketing mechanism on the printing industry. The use of financial
management policy to solve the economic instability. Analysis and comparison between the capital income and expense cost. Accounting
analysis. Forecasting of sale and production cost. Components of cost. Application of economics principles for management in printing
industry.
PPT 626
การบริหารจัดการธุรกิจทางการพิมพ์และส านักพิมพ์
3 (3-0-9)
(Business Management in Printing and Publisher)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การบริหารจัดการธุรกิจของโรงพิมพ์และสานักพิมพ์ ระบบและกลยุทธ์ในการผลิตทางการพิมพ์ การวิเ คราะห์ จุ ดคุ้ ม ทุ น และจุ ด
เปลี่ยนแปลง ลักษณะทางการเงินในการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางผังโรงพิมพ์และการปฏิ บัติง านที่ เ หมาะสม การบริ ห ารระบบ
การผลิต วัสดุคงคลังที่เ หมาะสม กลยุทธ์ในการจัดซื้อวัสดุ การวางแผนการผลิต การวิเ คราะห์ต้นทุน หลักการตลาดและการจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
Business management for printer and publisher. Systems and strategies in printing production. Break-even point and
changeover point analysis. Financial aspects of equipment and machine investment. Printing plant layout and work optimization. Production
system administration. Inventory optimization and purchasing strategy. Production planning. Cost analysis. Marketing and print distribution
for print product.
PPT 627
การจัดการสิ่งแวดล้อ มส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
3 (3-0-9)
(Environmental Management for Printing Industry)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ศึกษาการป้องกันมลพิษ และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในโรงพิมพ์ หรืออุตสาหกรรมการพิมพ์อื่นๆ การใช้ ส ารเคมี
และสารอันตรายในโรงพิมพ์ แหล่งกาเนิดและแนวทางป้องกันมลภาวะทางอากาศหรือกลิ่น น้าเสีย ขยะ ฝุ่นละออง และเสี ย ง ผลกระทบของ
มลพิษต่อสุขภาพ การกาจัดของเสียประเภทสารเคมีและสารอันตราย การลดปริมาณของเสี ย และการน ากลั บมาใช้ ใ หม่ การควบคุ ม การปล่ อย
สารอินทรีย์ระเหย และการบาบัดน้าเสีย กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดระบบด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์
Study of pollution prevention and health risk reduction for employees in printing industry. Handle of chemical and hazardous
materials in printing plants. Sources and prevention of air or odor, wastewater, solid waste, particles and noise pollution. Impact of pollutants to
health. Disposal of chemical and hazardous wastes. Waste minimization and recycling. VOCs emission control and wastewater treatment.
Environmental laws and regulations and management system for printing industry.
PPT 631
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Packaging Technology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีปฏิกริยาในตัวและบรรจุภัณฑ์ฉลาด
และนวัตกรรมด้านวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์
Packaging trends. Advanced technology for production and printing of packages. Active and intelligent packaging.
Innovation in packaging material and packaging system.
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PPT 632

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Packaging Design)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 631 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
งานวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักการและเทคนิคขั้นสูงในการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ชนิ ดต่ างๆ โดย
คานึงถึงทั้งความสวยงามและการใช้งาน กลยุทธการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น การออกแบบเพื่อมวลชน และการออกแ บบเพื่ อสิ่ ง แวดล้ อม การทา
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และการวิเ คราะห์การใช้งานของบรรจุภัณฑ์
Research to collect information needed for packaging design; principles. Avanced technique for package design that
considered both appearance and functionality. Packaging design strategies such as universal design packaging, eco-friendly packaging. Making
package prototype. Analysis of packaging’s usability.
PPT 633
การจัดการบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Packaging Management)
วิชาบังคับก่อ น: PPT 631 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง, PPT 641 วัส ดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บทบาทของหน่วยงาน และองค์กรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (การวางแผน การทาวิจัย และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์) รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ การวางแผนความต้องการบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการใช้บรรจุภัณฑ์เ พื่อเป็ นเครื่องมือทาง
การตลาด
Roles of organization and department related to packaging. Packaging development steps (planning, researching and
execution). Packaging specification, package and packaging material resource planning. The use of packaging as a marketing tool.
PPT 634
บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน
3 (3-0-9)
(Sustainable Packaging)
วิชาบังคับก่อ น: PPT 631 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง, PPT 641 วัส ดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
แนวคิดในเรื่องความยั่งยืน ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของวัสดุบรรจุภัณฑ์ การวิเ คราะห์ วงจรชี วิตบรรจุ ภั ณ ฑ์ การจั ดการขยะ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลัก “แครเดิลทูแครเดิล” และการนาความคิดในเรื่องความยั่งยืนมาใช้กับบรรจุภัณฑ์
Concept of sustainability. Environmental information on packaging material. Packaging life cycle analysis. Solid waste
management. Cradle-to-cradle packaging design. Incorporating sustainable concept in packaging.
PPT 635
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Product-Package Interaction)
วิชาบังคับก่อ น: PPT 631 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง, PPT 641 วัส ดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การถ่ายเทมวลสารที่เ กิดขึ้นในระบบบรรจุภัณฑ์ เช่น การดูดซับ การเคลื่อนย้ายมวลสารออก และการซึม ผ่ าน ของสารต่ างๆ ทั้ ง
ที่อยู่ในบรรยากาศ ในอาหาร และในตัวบรรจุภัณฑ์ เช่นมอโนเมอร์ สารเติมแต่ง และหมึกพิมพ์ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกับการถ่ายเทมวลสาร กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เ กี่ยวข้อง และผลของการถ่ายเทมวลสารที่มีต่อคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ และสินค้าในด้านความปลอดภัย คุ ณ ภาพ แล ะอายุ
การเก็บ
Mass transfer mechanisms in packaging system including sorption, migration, and permeability of matters in surrounding air,
in products, and in packaging such as monomers, additives, and printing ink. Factors affecting mass transfer rate. Law and regulation related to
mass transfer. Effect of mass transfer on packaging material properties and product safety, quality, and shelf life.
PPT 636
บรรจุภัณฑ์เพื่อ โลจิส ติกส์
3 (2-2-9)
(Logistics Packaging)
วิชาบังคับก่อ น: PPT 631 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง, PPT 641 วัส ดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์กับกระบวนการโลจิสติกส์ ในห่วงโซ่อุปทาน อันตรายที่เ กิดขึ้นระหว่ างห่ วงโซ่ อุปทาน การ
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ และวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่เ กี่ย วข้ องกั บโลจิ ส ติ กส์
ที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์ย้อนกลับ
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Interaction between packaging and logistic activities in a supply chain. Hazards occurred during the supply chain. Structural
design. Selection of packaging material and cushion material to prevent those hazards. Packaging related to green logistics and reverse
logistics.
PPT 637
หัวข้อ พิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การศึกษาดูงาน บรรยาย หรือ อภิปรายในหัวข้อที่กาลังเป็นที่สนใจในด้าน เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ อยู่ ใ นรายวิ ชาอื่ น ๆ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Field study, lecture, or discussions on selected topics of current interest in packaging technology which has not been covere d
in other courses in the Master of Science Program in Printing and Packaging Technology.
PPT 641
วัส ดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-9)
(Printing and Packaging Material)
วิชาบังคับก่อ น: ไม่มี
การวิเ คราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การหาความสัมพันธ์ระหว่ างโครงสร้ าง
ทางเคมีของวัสดุที่ใช้ในทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบทางเคมีต่อคุณสมบัติของวัสดุเ หล่านั้น แนวทางในการพิ จ ารณาการเลื อกใช้
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพของวัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การปฏิบัติการด้านการทดสอบวัสดุ ทางการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ
ภัณฑ์รวมถึงการทัศนศึกษาโรงพิมพ์หรือโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Analysis of physical and chemical properties of printing and packaging materials; determination of relationship between
chemical structure and chemical component and the properties of printing and packaging materials; selection and application of printing and
packaging materials; evaluation of printing and packaging material properties; laboratory sections on printing and packaging material and field
trips to printing, packaging, or related factories.
PPT 642
วัส ดุการพิมพ์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Printing Materials)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
วิเ คราะห์แนวทางการพัฒนาวัสดุการพิมพ์ องค์ประกอบ คุณสมบั ติทางเคมี แ ละทางกายภาพของวั ส ดุ แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตงานพิมพ์ เช่น ฟิล์ม แม่พิมพ์ ผ้ายาง กระดาษหรือวัสดุรองรับการพิมพ์ต่างๆ หมึกพิมพ์ น้ายาฟาวน์เ ทน ตัวทาละลาย น้ ายาสร้ าง
ภาพบนฟิล์มและแม่พิมพ์ ตลอดจนสารหรือน้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาดเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงปฏิบัติการด้านทดสอบวัส ดุการพิมพ์
Analysis of printing material development trend. Components and chemical and physical properties of materials and
chemicals for printing process, such as film, plate, blanket, paper or printing substrates, printing ink, fountain solution, solvents, developers for
film or plate processing, and cleaning solution or wash-out chemical for press and printing equipments. Material testing.
PPT 643
เทคโนโลยีขั้นสูงทางหมึกพิมพ์
3 (3-0-9)
(Advanced Technology in Printing Inks)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 612 เทคโนโลยีทางภาพ
เทคโนโลยีขั้นสูงทางหมึกพิมพ์สาหรับการพิมพ์ระบบต่างๆ รวมทั้งหมึกพิมพ์ที่มีลักษณะพิเ ศษ เช่นหมึกพิมพ์ที่แห้งตั วด้ วยรั ง สี
หมึกพิมพ์สาหรับการพิมพ์ระบบไร้สัมผัส เป็นต้น โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมี ส่วนประกอบของหมึกพิมพ์ การทดสอบสมบั ติข อง
หมึกพิมพ์ และปัญหาทางการพิมพ์ที่เ กิดจากหมึกพิมพ์ แนวทางการนาไปใช้งานและหัวข้องานวิจัยที่เ กี่ยวข้องสาหรับหมึกพิมพ์ประเภทต่างๆ
Advanced technology of inks in printing industry including some special printing inks such as irradiation curing printing
inks and printing inks for non-impact printing system. Physical and chemical characteristics of the printing inks, ink compositions, ink testing
and some problems in the ink application. Applications of ink in printing technology and some printing ink research.
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PPT 644

วัส ดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Packaging Materials)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
การวิเ คราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ข องวั ส ดุ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่างๆ โดยจะเน้ น ที่ กระดาษและพลาสติ ก และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมี และองค์ประกอบทางเคมีต่อคุณสมบัติของวัส ดุเ หล่านั้น การประเมินคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์
Analysis of physical and chemical properties of packaging materials with the emphasis on paper and plastic . Determination
of relationship between chemical structure and chemical component and the properties of material. Evaluation of packaging material properties.
PPT 691
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 601, PPT 602, PPT 611 หรือ PPT 631
โครงงานวิจัยเชิงวิชาการทางด้านการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
The printing or packaging research based on student’s knowledge and interest under the supervision of an advisor.
PPT 692
โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Project)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 601, PPT 602, PPT 611 หรือ PPT 631
โครงงานวิจัยขนาดเล็กทางด้านการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
The small printing or packaging research project based on a student’s knowledge and interest under the supervision of an
advisor.
PPT 693
การศึกษาวิชาการอิส ระ
3 หน่วยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อ น : PPT 601, PPT 602, PPT 611 หรือ PPT 631
การศึกษาเชิงวิชาการอิสระที่เ กี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ตามความรู้และความสนใจของนั กศึ กษา ภายใต้ การ
ควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
The printing or packaging study based on a student’s knowledge and interest under the supervision of an advisor.
PPT 511
เทคโนโลยีการพิมพ์
2 (2-0-6)
(Printing Technology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
ศึกษาการพิมพ์ระบบต่างๆ และกระบวนการต่างๆในการผลิตสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนพิมพ์ ขั้นตอนพิ ม พ์ และขั้ น ตอนหลั ง
พิมพ์ วัสดุทางการพิมพ์ หมึก กระดาษหรือวัสดุรองรับการพิมพ์ การวางผังโรงงาน การจัดองค์กรในโรงพิมพ์ การประเมินราคา การบริ ห ารการผ ลิ ต
และการจัดการโรงพิมพ์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
Study of various printing systems and processes in printing production including pre-press, press, and post-press. Printing
materials including ink, paper, or substrates. Printing plant layout. Printer organization. Estimation. Printing production. Printer management.
Printing quality control.
PPT 531
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
2 (2-0-6)
(Packaging Technology)
วิชาบังคับก่อ น : ไม่มี
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างและวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบการพิ ม พ์ ต่ างๆบนบรรจุ ภั ณ ฑ์ และกระบวนการผลิ ตบรรจุ ภั ณ ฑ์
รวมถึงชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เ หมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้อกาหนดต่างๆด้านบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบสมบัติของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
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Packaging form, structure and materials. Printing systems for packaging. Processes of packaging production. Suitable types
of packaging for products. Regulation of packaging. Package testing

