คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
053101

การบรรจุเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Packaging)
หนาที่และความสําคัญของภาชนะบรรจุ ความหมายและระบบของการบรรจุ วัสดุและ
การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ การใชงานของการบรรจุในอุตสาหกรรม
Functions and significance of packages. Definition and system of packaging.
Material and package fabrication. Applications of packaging in industry.

053211** วัสดุศาสตรสําหรับการบรรจุ
3(3-0)
(Materials Science for Packaging)
พื้นฐาน : 053221
โครงสรางของวัสดุ อุณหพลศาสตรและความสัมพันธทางเฟสในระบบวัสดุ ปรากฏการณ
ถายโอนในการแปรรูปวัสดุ สมบัติของโลหะ อัลลอยด เซรามิก แกว พอลิเมอร วัสดุประกอบ และ
วัสดุชีวฐาน
Structure of materials. Thermodynamics and phase relations in material systems
Transport phenomena in material processing. Properties of metals, alloys, ceramic,
glasses, polymers, composite materials, and bio-based materials.
053212*

ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตรสาํ หรับการบรรจุ
1(0-3)
(Laboratory in Materials Science for Packaging)
พื้นฐาน : 053211 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับรายวิชา 053211 วัสดุศาสตรสําหรับการบรรจุ
Laboratory for 053211 Materials Science for Packaging.

053221** หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
2(2-0)
(Principles of Packaging Technology and Materials)
วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหนาที่ของการบรรจุ การผลิตและ
สมบัติของวัสดุบรรจุที่ใชในอุตสาหกรรมและวัสดุชีวฐาน การตรวจสอบ การประยุกตและการ
กําจัดวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ
Packaging and packaging material evolution. Role and functions of packaging.
Manufacturing and properties of packaging materials used in industries and bio-based
materials. Testing, application and disposal of packaging materials and packages.
______________
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053301

วัสดุและภาชนะบรรจุ
3(3-0)
(Packaging Materials and Containers)
ชนิดและสมบัติของวัสดุทางการบรรจุ รูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการขนสงและการ
จําหนาย การผลิตและการใชงานของภาชนะบรรจุ
Types and properties of packaging materials. Retail and shipping containers.
Package manufacture and application.

053313*

การแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ
3(3-0)
(Materials Processing for Packaging)
พื้นฐาน : 053212
การแปรรูปวัสดุทางการบรรจุ แกว แผนดีบุก อลูมิเนียม กระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษ
ลูกฟูก พลาสติก ไม เทปและกาว การแปรรูปวัสดุชวี ฐาน สตารช โปรตีน ไคทิน ไคโทซาน
พอลิเอสเตอร ยางและสารสกัดจากพืช การเลือกวัสดุและออกแบบ
Packaging material processing; glass, tinplate, aluminum, paper, paperboard,
corrugated board, plastic, wood, tape and adhesive. Bio-based material processing;
starch, protein, chitin, chitosan, polyesters, rubber, and plant extracts. Material selection
and design.

053314*

ปฏิบัติการทางการแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ
1(0-3)
(Laboratory in Materials Processing for Packaging)
พื้นฐาน : 053313 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับรายวิชา 053313 การแปรรูปวัสดุสาํ หรับการบรรจุ
Laboratory for 053313 Materials Processing for Packaging.

053315*

การวิเคราะหเชิงเคมี-ฟสิกสของวัสดุ
3(2-3)
(Physico-Chemical Analysis of Materials)
พื้นฐาน : 402311 และ 402312
หลักการและวิธีการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและฟสิกสของพอลิเมอรสังเคราะหและ
พอลิเมอรชีวภาพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร การใชอุปกรณในการวิเคราะห การใช
เครื่องโครมาโทกราฟแบบกาซ และเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลว และการวิเคราะห
สมบัติเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร

______________
*รายวิชาเปดใหม
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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Principles and analytical methods of chemical and physical compositions of
synthetic polymers and biopolymers related to agro-industry. Use of analytical
instruments, gas chromatography, and liquid chromatography and analysis of
rheological properties of polymer.
053316*

วิทยาศาสตรพอลิเมอรชีวภาพ
3(3-0)
(Biopolymer Science)
แหลง การสังเคราะหและการผลิตพอลิเมอรชีวภาพ พอลิเปบไทด พอลินิวคลีโอไทด พอ
ลิแซ็กคาไรดและอนุพันธ ยางธรรมชาติ และพอลิเมอรชีวภาพประกอบ การยอยสลายทาง
ชีวภาพของพอลิเมอรชีวภาพ การประยุกตทางอุตสาหกรรมของพอลิเมอรชีวภาพ
Sources, synthesis, and production of biopolymers. Polypeptides, polynucleotides,
polysaccharides and its derivatives, natural rubbers, and biopolymer composites.
Biodegradation of biopolymers. Industrial applications of biopolymers.

053321** ระบบเทคโนโลยีการบรรจุ
3(2-3)
(Packaging Technology System)
พื้นฐาน : 053211
การผลิต ชนิดและรูปแบบของภาชนะบรรจุ การทดสอบภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ
ในอุตสาหกรรม
Manufacturing, types and forms of packages. Package testing. Package
utilization in industries.
053331** พลศาสตรการบรรจุ
3(2-3)
(Packaging Dynamics)
พื้นฐาน : 053211
พฤติกรรมทางพลศาสตรของผลิตภัณฑและภาชนะบรรจุระหวางการขนสง ทฤษฎีและ
การทดสอบการตกอยางอิสระ การกระแทกและการสัน่ สะเทือนของระบบภาชนะบรรจุพรอม
ผลิตภัณฑ การออกแบบและพัฒนาวัสดุกันกระแทก การทดสอบสมรรถนะของภาชนะบรรจุ
ระหวางการใชงาน มีการศึกษานอกสถานที่
Dynamic behavior of products and packages during transportation. Theory and
testing of free fall drop, shock and vibration of product-package system. Design and
development of cushioning materials. Performance testing of packages during
application. Field trip required.
______________
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053332*

การออกแบบและควบคุมกระบวนการการบรรจุ
2(2-0)
(Packaging Process Design and Control)
สวนประกอบของกระบวนการผลิตและการออกแบบสําหรับอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ เทคนิคการประเมิน อุปกรณและเทคนิคในการควบคุมสายการบรรจุ การ
ควบคุมคุณภาพ
Component of production processes and design in the packaging and materials
industry. Evaluation techniques, instruments and techniques in packaging line control.
Quality control.

053341

มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ
2(2-0)
(Packaging Standards and Regulations)
พื้นฐาน : 053211
มาตรฐานและกฎหมายของการบรรจุ ซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑและความ
ปลอดภัยในการบริโภค กฎระเบียบของการบรรจุเพื่อการขนสงทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ กฎหมายการกําจัดเศษภาชนะบรรจุเหลือใช
Standards and laws in packaging relating to quality of products and safety in
consumption. Packaging rules for inland and international transportation. Law of
packaging waste disposal.

053351** หลักการออกแบบทางการบรรจุ
3(2-3)
(Principle of Packaging Design)
ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบ การจัดองคประกอบศิลป การใชรูปทรงเรขาคณิต สี และ
ตัวอักษรในการออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ การออกแบบสามมิติ
ความสัมพันธของผลิตภัณฑกับการออกแบบภาชนะบรรจุ
Theory and concept in design. Art composition arrangement. Application of
geometric forms, colors, and letters in design. Mark and emblem design. Three
dimension design. Relationships of product and packaging design.

______________
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053355** การออกแบบกราฟกสําหรับภาชนะบรรจุ
3(2-3)
(Graphic Design for Packages)
พื้นฐาน : 053351
แนวคิดในการจัดภาพประกอบ การออกแบบสัญลักษณเครื่องหมายการคาและตัวอักษร
สําหรับฉลาก จิตวิทยาการใชสี การออกแบบกราฟกใชคอมพิวเตอรชวย มีการศึกษานอก
สถานที่
Concept of illustration arrangement. Design of symbol trademark and letters for
labels. Psychology of using colors. Computer aided graphics design. Field trip required.
053411

วัสดุออนตัวสําหรับการบรรจุ
3(3-0)
(Flexible Packaging Materials)
พื้นฐาน : 053211
ชนิด สมบัติทางเคมี และกายภาพของวัสดุออนตัว การผลิตและการแปรรูปของวัสดุเพื่อ
การใชงานทางเทคโนโลยีการบรรจุ
Types, chemical and physical properties of flexible materials. Production and
processing of materials for packaging technology application.

053412

สารยึดติดแนนในการบรรจุ
3(3-0)
(Adhesives in Packaging)
พื้นฐาน : 053211
ชนิด สมบัติและวิธีทดลองของสารยึดติดแนน การสรางสูตรการผลิต และการนําไปใชใน
อุตสาหกรรมการบรรจุหีบหอ
Adhesive types, properties and testing methods. Formation for production and
application in packaging industry.

053413*

คอลลอยดสําหรับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชวี ฐาน
3(2-3)
(Colloids for Packaging Technology and Bio-based Materials)
พื้นฐาน: 403111 และ420119
ระบบของคอลลอยด ชนิดและสมบัติของสารลดแรงตึงผิว สมบัตขิ องคอลลอยด การ
ประยุกตคอลลอยดในอุตสาหกรรมการบรรจุและวัสดุ
Systems of colloids. Types and properties of surfactants. Properties of colloids.
Applications of colloids in packaging and material industries.

_________
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053414*

เทคโนโลยีพอลิเมอร
3(3-0)
(Polymer Technology)
การสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางจุลภาค การเปลี่ยนสภาพเปนผลึก การหลอมเหลว
และการเปลี่ยนไปสูสภาพแกวของพอลิเมอร อุณหพลศาสตรของสารละลายพอลิเมอรและ
พอลิเมอรผสม วิทยากระแสและการแปรรูปของพอลิเมอร
Polymer synthesis. Microstructure, crystallization, melting, and glass transition of
polymers. Thermodynamics of polymer solutions and blends. Rheology and processing
of polymers.

053421

การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3)
(Packaging in Food Industry)
ความสัมพันธระหวางอาหาร ภาชนะบรรจุและสภาพแวดลอม ภาชนะบรรจุที่ใชเก็บ
รักษาอาหาร ชนิดและการใชงานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษานอก
สถานที่
Relationship of foods, packages and environment. Packages for food storage.
Types and application of packaging in food industry. Field trip required.

053423

การใชภาชนะบรรจุเพื่อการขนสง
3(3-0)
(Packaging Handling and Transportation)
ระบบการขนสง ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุที่ใชในการขนสง การทดสอบความ
คงทนของภาชนะบรรจุเพื่อการขนยายและขนสง ผลกระทบที่มตี อคุณภาพของผลิตภัณฑ
เนื่องจากขนสง
Transportation system. Appropriation of packages for transporting. Testing of
package durability for physical distribution. Effects of transportation on product quality.

053424

หลักการเทคโนโลยีของแอโรโซล
3(3-0)
(Principles of Aerosol Technology)
หลักการทางเทคโนโลยีแอโรโซล ลักษณะ ระบบและสมบัติของวัตถุดิบและแกส ภาชนะ
บรรจุและวิธีการบรรจุ อันตรายและวิธีปอ งกัน
Principles of aerosol. Characteristics, systems, and properties of raw materials
and gas. Package and packaging methods. Hazards and protection.

______________
*รายวิชาเปดใหม
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053425*

การบรรจุและกระจายผลิตผลเกษตร
3(3-0)
Packaging and Distribution of Agricultural Produces
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร ระบบกระจายและการขนสง ภาชนะบรรจุ
และเทคโนโลยีการบรรจุ การทดสอบและการจําลองสภาวะการขนสง
Postharvest practices of agricultural produces. Distribution systems and
transportation. Packages and packaging technology in distribution systems. Testing
and simulation.

053432

เครื่องจักรทางการบรรจุ
2(2-0)
(Packaging Machinery)
พื้นฐาน : 053331
ชนิดของเครื่องจักรและกลไกที่ใชในการบรรจุ สวนประกอบการทํางาน การออกแบบและ
เลือกเครื่องจักรทั้งระบบอัตโนมัติและกึง่ อัตโนมัติเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
Types, components, and mechanisms of packaging machines. Working
components. Design and selection of automatic and semiautomatic machine for
industrial work.

053433*

อุปกรณและการวัดทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
2(2-0)
(Instrument and Measurements in Packaging Technology and Materials)
หลักของอุปกรณและการวัด อุณหภูมิ ความดัน การไหล และระดับ การเทียบมาตรฐาน
ของอุปกรณทางการวัด
Principles of instrument and measurement. Temperature, pressure, flow, and
level. Calibration of measuring instruments.

053434 * การแปรรูปทางวัสดุชีวฐาน
3(2-3)
(Bio-based Materials Processing)
พื้นฐาน : 051231
การแปรรูปของน้ํามันพืชและน้ํามันหอมระเหย การสกัดและการดัดแปรสตารช การสกัด
และการทําใหบริสุทธิข์ องโปรตีนจากพืช การแปรรูปยาง ไคทิน ไคโทซาน พอลิแลคไทดและ
เซลลูโลส
Processing of vegetable oils and essential oils. Starch extraction and
modification. Extraction and purification of protein from plants. Processing of chitin,
chitosan, polylactide, and cellulose.
______________
*รายวิชาเปดใหม
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053441

การวิเคราะหกรรมวิธีการบรรจุ
3(2-3)
(Packaging Process Analysis)
พื้นฐาน : 053321 และ 053331
สวนประกอบของขั้นตอนทางเทคโนโลยีการบรรจุ การวิเคราะหขั้นตอนในการผลิต
ภาชนะบรรรจุ หลักการทํางานและการควบคุมกระบวนการบรรจุ มีการศึกษานอกสถานที่
Components of packaging steps. Analysis of steps in package production.
Principles and control of packaging process. Field trip required.

053442*

เทคนิคการวิเคราะหสําหรับวัสดุบรรจุ
3(3-0)
(Analytical Technique for Packaging Materials)
หลักและวิธวี ิเคราะหวัสดุบรรจุ สเปกโทรโฟโตเมตรี สเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ
สเปกโทรเมตรี การวัดปริมาณความรอน กราวิเมทรีและ ไมโครสโกป
Principles and analytical methods for packaging material; spectrophotometry,
spectroscopy, chromatography, spectrometry, calorimetry, gravimetry, and microscopy.

053452** การออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ
3(2-3)
(Package Design and Development)
พื้นฐาน : 053351
หลักการออกแบบโครงสรางและกราฟก การเลือกวัสดุทางการบรรจุ หลักการออกแบบ
และพัฒนาภาชนะบรรจุ การออกแบบเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบภาชนะ
บรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุเพื่อการสงออก
Principle of structural and graphic design. Material selection in packaging.
Principle of package design and development. Design for value added. Factors
affecting package design. Packaging design for exported products.
053453

การสรางตนแบบภาชนะบรรจุ
1(0-3)
(Package Prototype Construction)
การสรางภาชนะบรรจุตนแบบจากวัสดุทางการบรรจุในลักษณะสามมิติ การทดสอบ
ผูบริโภคตอภาชนะบรรจุตน แบบ มีการศึกษานอกสถานที่
Package prototype construction form packaging materials in three dimensions.
Consumer test on package prototype. Field trip required.

______________
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053454** การเขียนแบบทางการบรรจุ
3(1-6)
(Packaging Drawing)
การใชอุปกรณสําหรับการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนแบบสําหรับภาชนะบรรจุ การ
เขียนภาพแผนคลี่ การกําหนดขนาด การเขียนภาพสามมิติ การเขียนแบบทางการบรรจุใช
คอมพิวเตอรชวย
Use of drawing instruments. Packaging drawing techniques. Pattern drawing.
Dimensioning. Three dimension drawing. Computer-aided drawing in packaging.
053456*

วิวัฒนาการการออกแบบภาชนะบรรจุ
3(3-0)
(Evolution of Package Design)
ประวัติและวิวฒ
ั นาการดานการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ วิวฒ
ั นาการดานการ
ออกแบบภาชนะบรรจุไทย แนวคิดในการออกแบบภาชนะบรรจุ การประยุกตเอกลักษณไทยใน
การออกแบบระดับสากล
History and evolution of package design and development. Evolution of Thai
package design. Concept for package design. Application of Thai identity to
international design.

053457*

การออกแบบเซรามิกสสําหรับการบรรจุ
3(1-6)
(Ceramic Design for Packaging)
ประวัติการออกแบบเซรามิกส หลักการออกแบบภาชนะบรรจุจากเซรามิกส การเตรียม
วัตถุดิบ เนื้อดินปน น้ําเคลือบ กระบวนการการผลิต การขึ้นรูป การเผา การเคลือบ มีการศึกษา
นอกสถานที่
History of ceramic design. Principle of package design from ceramic. Preparation
of raw materials, clay body, glaze. Manufacturing, forming, glazing, firing and glazing
process. Field trip required.

053458*

การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภาชนะบรรจุ
3(2-2)
(Computer Software Application in Package Design)
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบโครงสรางและกราฟกภาชนะบรรจุ การ
สรางตนแบบภาชนะบรรจุดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Use of software applications for the structural and graphic package design.
Prototyping the package by using software applications.

______________
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053459*

พฤติกรรมผูบ ริโภคสําหรับการพัฒนาภาชนะบรรจุ
3(3-0)
(Consumers Behavior for Package Development)
จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบ ริโภค แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
พฤติกรรมการซื้อและการแบงกลุมตลาด กลยุทธเชิงการตลาดตอการพัฒนาภาชนะบรรจุ การ
วิจัยตลาดและการวิเคราะห
Consumer psychology and behaviour. Concepts and consumer decision-making
process. Buying behaviour and market segmentation. Marketing strategies on package
development. Market research and analysis.

053461

การพิมพภาชนะบรรจุ
3(2-3)
(Package Printing)
พื้นฐาน : 053211
วิธีและระบบการพิมพวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ ชนิดและการเลือกหมึกที่ใชในการพิมพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Methods and systems of packaging material and package printing. Type and
selection of ink for printing. Field trip required.

053462

การพิมพออฟเซตและการพิมพเฟลกโซกราฟบนภาชนะบรรจุ
3(3-0)
(Offset Lithography and Flexography on Packages)
หลักการของการพิมพออฟเซตและการพิมพเฟล็กโซกราฟบนภาชนะบรรจุ การเตรียม
พิมพ การพิมพพิสูจนและการทําแมพิมพ งานหลังพิมพ เครื่องพิมพปอนมวนและเครื่องพิมพ
ปอนแผน การพิมพบนโลหะ กระดาษและพลาสติก การควบคุมคุณภาพในกระบวนการพิมพ มี
การศึกษานอกสถานที่
Principles of offset lithography and flexography on package. Prepress, proofing
and plate making, afterpress. Web fed printing machine and sheet fed printing machine.
Printing on metal, paper and plastics. Quality control in printing process. Field trip
required.

053471

เศรษฐศาสตรประยุกตทางการบรรจุ
3(3-0)
(Applied Economics in Packaging)
พื้นฐาน : 053321
การวิเคราะหตนทุนทางการบรรจุ การลดตนทุนภาชนะบรรจุ การเตรียมขอกําหนด
ลักษณะเฉพาะทางการบรรจุ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางอุตสาหกรรมการบรรจุ

______________
*รายวิชาเปดใหม
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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Cost analysis of packaging. Cost reduction of packages. Preparation of
packaging specification. Feasibility study of packaging industry project.
053481*

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
3(2-3)
(Rubber Science and Technology)
การผสมในการแปรรูปยาง วัลคาไนซเซชันและการเสริมแรงยาง ยางผสมและสาร
ยืดหยุน การดัดแปรทางเคมีของยาง การวิเคราะหโครงสรางของสารยืดหยุน
Mixing in rubber processing. Vulcanization and reinforcement of rubber. Rubber
blends and elastomers. Chemical modification of rubber. Structure analysis of
elastomers.

053482*

เทคโนโลยีไคทินและไคโทซาน
3(3-0)
(Chitin and Chitosan Technology)
โครงสรางและสมบัติพื้นฐานของไคทินและไคโทซาน แหลง การเตรียมและการดัดแปร
ไคทินและไคโทซานโดยวิธที างกายภาพและทางเคมี การวิเคราะหไคทินและไคโทซานและ
อนุพันธ การใชประโยชนในอุตสาหกรรม
Structures and basic properties of chitin and chitosan. Sources, preparation and
modification of chitin and chitosan by physical and chemical methods. Analysis of
chitin and chitosan and its derivatives. Applications in industry.

053483*

เทคโนโลยีสตารช
3(2-3)
(Starch Technology)
แหลงและการสังเคราะห การสกัดสตารช องคประกอบและสมบัติของสตารช การ
วิเคราะหองคประกอบและสมบัติของสตารช การวิเคราะหองคประกอบและสมบัตเิ ชิงหนาที่ของ
สตารช การดัดแปรสตารช การใชประโยชนจากสตารชในอุตสาหกรรม
Sources and synthesis. Starch extraction. Compositions and properties of
starches. Analytical methods of compositions and functional properties of starches.
Starch modification. Utilization of starch in industry.

______________
*รายวิชาเปดใหม
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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053491

ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางเทคโนโลยีการบรรจุ
3(1-6)
(Basic Research Methods in Packaging Technology)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะห
และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Priciples and methods in packaging technology research, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.

053496

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุ
1-3
(Selected Topics in Packaging Technology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุ ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลีย่ นไปแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in packaging technology at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.

053497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการบรรจุ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in packaging technology
at the bachelor’s degree level.

053498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีการบรรจุระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in packaging technology at the bachelor’s degree level and
complied into a written report.

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
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