รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

สภา มก. อนุมัติในการประชุมครัง้ ที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาสําหรับนิสิตนอกหลักสูตร
01053302 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
1(1-0-2)
ความสําคัญของการบรรจุสําหรับอุตสาหกรรมาอาหาร วัสดุบรรจุ ผลของภาวะการแปรรูป
และการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี และกายภาพของวัสดุบรรจุ วัสดุบรรจุชนิด
ใหมสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Importance of packaging for food industry. Packaging materials. Effects of
processing and storage condition on chemical and physical property change of
packaging materials. Novel packaging materials for food industry.
รายวิชาสําหรับนิสิตในหลักสูตร
01053211** วัสดุศาสตรสําหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
(Materials Science for Packaging)
พื้นฐาน : 01053221
โครงสรางของวัสดุ อุณหพลศาสตรและความสัมพันธทางเฟสในระบบวัสดุ ปรากฏการณ
ถายโอนในการแปรรูปวัสดุ สมบัติของโลหะ อัลลอยด เซรามิก แกว
พอลิเมอร และวัสดุชีวฐาน
Structure of materials. Thermodynamics and phase relations in material
systems. Transport phenomena in material processing. Properties of metals, alloys,
ceramic, glasses, polymers, and bio-based materials.
2(2-0-4)
01053221 หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
(Principles of Packaging Technology and Materials)
วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหนาที่ของการบรรจุ การ ผลิตและ
สมบัติของวัสดุบรรจุที่ใชในอุตสาหกรรมและวัสดุชีวฐาน การตรวจสอบ การ ประยุกตและการ
กําจัดวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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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.
01053311

วัสดุออนตัวสําหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
(Flexible Packaging Materials)
พื้นฐาน : 01053211
ชนิด สมบัติทางเคมี และกายภาพของวัสดุออนตัว การผลิตและการแปรรูปของ วัสดุเพื่อ
การใชงานทางเทคโนโลยีการบรรจุ
Types, chemical and physical properties of flexible materials. Production
and processing of materials for packaging technology application.

01053313**

การแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
(Materials Processing for Packaging)
พื้นฐาน : 01053211
การแปรรูปวัสดุทางการบรรจุ แกว แผนเหล็กเคลือบดีบุก อลูมิเนียม กระดาษ กระดาษ
แข็ง กระดาษลูกฟูก พลาสติก ไม เทปและกาว การแปรรูปวัสดุชีวฐาน สตารช โปรตีน ไคทิน ไคโท
ซาน 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.
ปฏิบัติการทางการแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ
1(0-3-2)
(Laboratory in Materials Processing for Packaging)
พื้นฐาน : 01053313 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับรายวิชา 01053313 การแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ
Laboratory for 01053313 Materials Processing for Packaging.

01053314

**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01053315** การวิเคราะหเชิงเคมี-ฟสิกสของวัสดุ
3(2-3-6)
(Physico-Chemical Analysis of Materials)
พื้นฐาน : 01402311 หรือเรียนพรอมกัน
หลักการและวิธีการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและฟสิกสของพอลิเมอร สังเคราะห
และพอลิเมอรชีวภาพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร การใชอุปกรณใน การวิเคราะห การใช
เครื่องโครมาโทกราฟแบบกาซ และเครื่องโครมาโทกราฟแบบ ของเหลว และการวิเคราะหสมบัติเชิง
วิทยากระแสของพอลิเมอร
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.
01053316 วิทยาศาสตรพอลิเมอรชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biopolymer Science)
แหลงการสังเคราะหและการผลิตพอลิเมอรชีวภาพ พอลิเปบไทด พอลินิวคลีโอ ไทด พอลิ
แซ็กคาไรดและอนุพันธ ยางธรรมชาติ และพอลิเมอรชีวภาพประกอบการยอยสลายทางชีวภาพของ
พอลิเมอรชีวภาพ 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.
01053321 ระบบเทคโนโลยีการบรรจุ
3(2-3-6)
(Packaging Technology System)
พื้นฐาน : 01053211
การผลิต ชนิดและรูปแบบของภาชนะบรรจุ การทดสอบภาชนะบรรจุ การใช ภาชนะ
บรรจุในอุตสาหกรรม
Manufacturing, types and forms of packages. Package testing. Package
utilization in industries.
01053331 พลศาสตรการบรรจุ
3(2-3-6)
(Packaging Dynamics)
พื้นฐาน : 01053211
พฤติกรรมทางพลศาสตรของผลิตภัณฑและภาชนะบรรจุระหวางการขนสง ทฤษฎีและ
การทดสอบการตกอยางอิสระ การกระแทกและการสั่นสะเทือนของระบบ ภาชนะบรรจุพรอม
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01053332

01053341

01053351

01053355

ผลิตภัณฑ การออกแบบและพัฒนาวัสดุกันกระแทก การทดสอบ
สมรรถนะของภาชนะบรรจุ
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.
การออกแบบและควบคุมกระบวนการการบรรจุ
2(2-0-4)
(Packaging Process Design and Control)
สวนประกอบของกระบวนการผลิตและการออกแบบสําหรับอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ เทคนิคการประเมิน อุปกรณและเทคนิคในการควบคุม
สายการบรรจุ 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.
มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ
2(2-0-4)
(Packaging Standards and Regulations)
พื้นฐาน : 01053211
มาตรฐานและกฎหมายของการบรรจุ ซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑ และความ
ปลอดภัยในการบริโภค กฎระเบียบของการบรรจุเพื่อการขนสงทั้งในประเทศ และระหวาง
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.
หลักการออกแบบทางการบรรจุ
3(2-3-6)
(Principle of Packaging Design)
ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบ การจัดองคประกอบศิลป การใชรูปทรง เรขาคณิต สี และ
ตัวอักษรในการออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ การออกแบบสามมิติ ความสัมพันธ
ของผลิตภัณฑกับการออกแบบภาชนะบรรจุ
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.
การออกแบบกราฟกสําหรับภาชนะบรรจุ
3(2-3-6)
(Graphic Design for Packages)

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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พื้นฐาน : 01053351
แนวคิดในการจัดภาพประกอบ การออกแบบสัญลักษณเครื่องหมายการคาและ ตัวอักษร
สําหรับฉลาก จิตวิทยาการใชสี การออกแบบกราฟกใชคอมพิวเตอรชวย มี การศึกษานอก
สถานที่
Concept of illustration arrangement. Design of symbol trademark and
letters for labels. Psychology of using colors. Computer aided graphics design.
Field trip required.
01053412 สารยึดติดแนนในการบรรจุ
3(3-0-6)
(Adhesives in Packaging)
พื้นฐาน : 01053211
ชนิด สมบัติและวิธีทดลองของสารยึดติดแนน การสรางสูตรการผลิต และการ นําไปใชใน
อุตสาหกรรมการบรรจุหีบหอ
Adhesive types, properties and testing methods. Formation for
production and application in packaging industry.
01053413** คอลลอยดสําหรับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชีวฐาน
3(3-0-6)
(Colloids for Packaging Technology and Bio-based Materials)
พื้นฐาน: 01403111
ระบบคอลลอยดและสมบัติของระบบคอลลอยด ชนิดและสมบัติของสารลดแรงตึงผิวและ
แอมฟไฟล สมบัติเชิงวิทยากระแสของไฮโดรคอลลอยด การประยุกตของคอลลอยดในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการบรรจุและวัสดุ
Colloidal systems and their properties. Types and properties of surfactants
and amphiphiles. Rheological properties of hydrocolloids. Applications of colloids in
packaging- and material-related industries.
01053414 เทคโนโลยีพอลิเมอร
3(3-0-6)
(Polymer Technology)
การสังเคราะหพอลิเมอร โครงสรางจุลภาค การเปลี่ยนสภาพเปนผลึก การ หลอมเหลว
และการเปลี่ยนไปสูสภาพแกวของพอลิเมอร อุณหพลศาสตรของ
สารละลายพอลิเมอรและ
พอลิเมอรผสม วิทยากระแสและการแปรรูปของพอลิเมอร
Polymer synthesis. Microstructure, crystallization, melting, and glass
transition of polymers. Thermodynamics of polymer solutions and blends.
Rheology and processing of polymers
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01053421** การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
(Packaging in Food Industry)
กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพของอาหาร การประเมินอายุการเก็บของอาหาร ความ
ปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร ความสัมพันธระหวางกระบวน การบรรจุกับ คุณภาพอาหาร
ชนิดและการใชงานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร
Food deterioration mechanism. Assessment of shelf life of food. Safety of
food contact materials. Relationship between packaging process and food quality.
Types and application of packaging in food industry.
01053423 การใชภาชนะบรรจุเพื่อการขนสง
3(3-0-6)
(Packaging Handling and Transportation)
ระบบการขนสง ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุทใ่ี ชในการขนสง การทดสอบ ความคงทน
ของภาชนะบรรจุเพื่อการขนยายและขนสง ผลกระทบที่มีตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเนื่องจาก
ขนสง
Transportation system. Appropriation of packages for transporting. Testing of
package durability for physical distribution. Effects of transportation
on
product quality.
01053425 การบรรจุและกระจายผลิตผลเกษตร
3(3-0-6)
(Packaging and Distribution of Agricultural Produces)
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร ระบบกระจายและการขนสง
ภาชนะ
บรรจุและเทคโนโลยีการบรรจุ การทดสอบและการจําลองสภาวะการขนสง
Postharvest practices of agricultural produces. Distribution systems and
transportation. Packages and packaging technology in distribution systems. Testing
and simulation.
01053432** เครือ่ งจักรสําหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
(Packaging Machinery)
ชนิดของสวนประกอบเครื่องจักร หนาที่และกลไกการทํางานในเครื่องจักรทางการบรรจุ
การออกแบบและเลือกเครื่องจักรทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม ระบบ
การควบคุมและการบํารุงรักษาเครื่องจักรทางการบรรจุ
Types of machine components. Functions and working mechanisms of
packaging machines. Design and selection of automatic and semi-automatic
machines for industrial applications. Control systems and maintenance of packaging
machines.
**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01053433

อุปกรณและการวัดทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
2(2-0-4)
(Instrument and Measurements in Packaging Technology and Materials)
หลักของอุปกรณและการวัด อุณหภูมิ ความดัน การไหล และระดับ การเทียบ มาตรฐาน
ของอุปกรณทางการวัด
Principles of instrument and measurement. Temperature, pressure, flow,
and level. Calibration of measuring instruments.

01053434**

เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุชีวฐาน
3(3-0-6)
(Converting Technology for Bio-based Materials)
พื้นฐาน : 01053313
การแปรรูปวัสดุชีวฐานธรรมชาติและวัสดุชีวฐานสังเคระหดวยกระบวนการทางเคมี
กระบวนการทางกายภาพ สมบัติและการใชงานวัสดุชีวฐานดัดแปร การขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุชีวฐาน
Processing of natural and synthetic bio-based materials by chemical and
physical processes. Properties and applications of modified bio-based materials.
Fabrication of bio-based materials product.
การวิเคราะหกระบวนการบรรจุ
3(2-3-6)
(Packaging Process Analysis)
พื้นฐาน : 01053321
ขั้นตอนของกระบวนการบรรจุ การวิเคราะหขั้นตอนในการบรรจุ การพัฒนากระบวนการบรรจุ
หลักการทํางานและการควบคุมกระบวนการบรรจุ
Packaging process steps. Analysis of packaging process. The development of
packaging process. Operating principles and control of packaging process.
การออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ
3(2-3-6)
(Package Design and Development)
พื้นฐาน : 01053351
หลักการออกแบบโครงสรางและกราฟก การเลือกวัสดุทางการบรรจุ หลักการออกแบบ
และพัฒนาภาชนะบรรจุ การออกแบบเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ 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.

01053441**

01053452

**รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

15

01053453

01053454

01053456

01053457

การสรางตนแบบภาชนะบรรจุ
1(0-3-2)
(Package Prototype Construction)
การสรางภาชนะบรรจุตนแบบจากวัสดุทางการบรรจุในลักษณะสามมิติ
การทดสอบ
ผูบริโภคตอภาชนะบรรจุตนแบบ มีการศึกษานอกสถานที่
Package prototype construction form packaging materials in three
dimensions. Consumer test on package prototype. Field trip required.
การเขียนแบบทางการบรรจุ
3(1-6-5)
(Packaging Drawing)
การใชอุปกรณสําหรับการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนแบบสําหรับภาชนะบรรจุ การเขียน
ภาพแผนคลี่ การกําหนดขนาด การเขียนภาพสามมิติ การเขียนแบบทางการบรรจุใชคอมพิวเตอร
ชวย
Use of drawing instruments. Packaging drawing techniques. Pattern
drawing. Dimensioning. Three dimension drawing. Computer-aided drawing in
packaging.
วิวัฒนาการการออกแบบภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
(Evolution of Package Design)
ประวัติและวิวัฒนาการดานการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ
วิวัฒนาการดานการ
ออกแบบภาชนะบรรจุไทย แนวคิดในการออกแบบภาชนะบรรจุ การประยุกตเอกลักษณไทยในการ
ออกแบบระดับสากล
History and evolution of package design and development. Evolution of
Thai package design. Concept for package design. Application of Thai identity to
international design.
การออกแบบเซรามิกสําหรับการบรรจุ
3(1-6-5)
(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.

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01053458

01053459

01053461

01053462

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภาชนะบรรจุ
3(2-2-5)
(Computer Software Application in Package Design)
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบโครงสรางและกราฟกภาชนะบรรจุ
สรางตนแบบภาชนะบรรจุดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Use of software applications for the structural and graphic package
design. Prototyping the package by using software applications.

การ

พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับการพัฒนาภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
(Consumers Behavior for Package Development)
จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค พฤติกรรม
การซื้อและการแบงกลุมตลาด กลยุทธเชิงการตลาดตอการพัฒนาภาชนะบรรจุ การวิจัยตลาดและ
การวิเคราะห
Consumer psychology and behaviour. Concepts and consumer decisionmaking process. Buying behaviour and market segmentation. Marketing strategies on
package development. Market research and analysis.
การพิมพภาชนะบรรจุ
3(2-3-6)
(Package Printing)
พื้นฐาน : 01053211
วิธีและระบบการพิมพวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ ชนิดและการเลือกหมึกที่ใชใน
การพิมพ มีการศึกษานอกสถานที่
Methods and systems of packaging material and package printing. Type
and selection of ink for printing. Field trip required.
การพิมพออฟเซตและการพิมพเฟลกโซกราฟบนภาชนะบรรจุ
3(3-0-6)
(Offset Lithography and Flexography on Packages)
หลักการของการพิมพออฟเซตและการพิมพเฟล็กโซกราฟบนภาชนะบรรจุ การ เตรียมพิมพ
การพิมพพิสูจนและการทําแมพิมพ งานหลังพิมพ เครื่องพิมพปอนมวนและเครื่องพิมพปอ นแผน
การพิมพบนโลหะ กระดาษและพลาสติก การควบคุมคุณภาพในกระบวนการพิมพ มีการศึกษานอก
สถานที่
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
printingprocess. Field trip required.

**รายวิชาปรับปรุง
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01053471** เศรษฐศาสตรประยุกตทางการบรรจุ
3(3-0-6)
(Applied Economics in Packaging)
การวิเคราะหตนทุนทางการบรรจุ การลดตนทุนภาชนะบรรจุ การเตรียมขอกําหนด
ลักษณะเฉพาะทางการบรรจุ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางอุตสาหกรรมการบรรจุ
Cost analysis of packaging. Cost reduction of packages. Preparation of
packaging specification. Feasibility study of packaging industry project.
01053481 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
3(2-3-6)
(Rubber Science and Technology)
การผสมในการแปรรูปยาง วัลคาไนซเซชันและการเสริมแรงยาง ยางผสมและสารยืดหยุน
การดัดแปรทางเคมีของยาง การวิเคราะหโครงสรางของสารยืดหยุน
Mixing in rubber processing. Vulcanization and reinforcement of rubber.
Rubber blends and elastomers. Chemical modification of rubber. Structure analysis
of elastomers.
01053483 เทคโนโลยีสตารช
3(2-3-6)
(Starch Technology)
แหลงและการสังเคราะห การสกัดสตารช องคประกอบและสมบัติของสตารช การ
วิเคราะหองคประกอบและสมบัติของสตารช การวิเคราะหองคประกอบและสมบัติเชิงหนาที่ของ
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.
01053484* สารเติมแตงสําหรับการผลิตพลาสติก
3(3-0-6)
(Additives for Plastic Manufacturing)
พื้นฐาน : 01053211
หนาที่และความสําคัญของสารเติมแตง
กลุมและผลของสารเติมแตงตอสมบัติของวัสดุ
บรรจุพลาสติก การประยุกตในอุตสาหกรรมการบรรจุและวัสดุ
Functions and significance of additives. Classification and effect of additives
on properties of plastic packaging materials. Applications in packaging and material
industries.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01053490*

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentation.

01053491

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการบรรจุ
3(1-6-5)
(Basic Research Methods in Packaging Technology)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง แบบสอบถามการวิเคราะห
และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
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.

01053492*

ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการบรรจุ
1(0-3-2)
(Professisonal Experiences in Packaging Technology)
การนําเสนอและอภิปรายประสบการณการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปริญญา
ตรี การถายทอดประสบการการทํางานทางเทคโนโลยีการบรรจุ การเยี่ยมชมโรงงาน
Presentation and discussion on industry training experience at bacherlor’s
degree level. Transfer of working experience in packaging technology. Plant visit.

01053496

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

*รายวิชาเปดใหม
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01053497

01053498

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion in current interesting topics in packaging and
materials technology at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีการบรรจุระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน เปน
รายงาน
Study and research in packaging technology at the bachelor’s degree level
and complied into a written report.
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