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ภำควชิำเทคโนโลยวีสัดุภณัฑ์ 
  
855-151      หลกักำรของเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์        2 ((2)-0-4) 
   Principle of Packaging Technology 
  รายวชิาบงัคบัก่อน  : ไม่มี   
  Prerequisite :  - 
  ความส าคัญ  หลักการ  ประเภทและหน้าท่ีของ   
บรรจุภณัฑ ์ ชนิดและสมบติัของวสัดุ   บรรจุภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ์
สีเขียว  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีการพิมพ์  หลกัการ
พ้ืนฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์   เค ร่ืองจักรบรรจุภัณฑ ์ 
แนวโนม้บรรจุภณัฑแ์ละการตลาด   
  Significance; fundamentals, types and functions of 
packaging; types and properties of packaging materials; green 
packaging; filling technology; printing technology; principles 
of packaging design; packaging machinery; trends of 
packaging and marketing 
 
855-221     วสัดุชีวฐำนพื้นฐำน  2 ((2)-0-4) 
  Principle of Biomaterial 
  รายวชิาบงัคบัก่อน  : ไม่มี   
  Prerequisite :  - 
 ชนิด  โครงสร้าง  สมบัติและปฏิกิริยาเคมี  แหล่ง
และความส าคญัของชีววสัดุ ซ่ึงประกอบดว้ย พอลิแซคคาร์ไรด ์
(สตาร์ช เซลลูโลสและอนุพันธ์ กัม ไคตินและไคโตแซน) 
โปรตีน ไขมัน พอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์ และ พอลิเมอร์
ชีวภาพจากจุลชีพ 
  Type; structure; properties and chemical reactions; 
source and important of biomaterial which comprising of 
polysaccharide (starch, cellulose and derivatives, gum, chitin 
and chitosan), protein, lipid, bio-derived polymer, and 
biopolymer produce from microorganism  
 
855-222  ปฏิบัตกิำรวสัดุชีวฐำนพืน้ฐำน 1 (0-3-0)  
  Principle of Biomaterial Laboratory 
  รายวชิาบงัคบัก่อน  : ไม่มี   
  Prerequisite :  - 

 การเตรียมสารละลายเคมี การใช้เค ร่ืองมือ
วิเคราะห์  การวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิงปริมาณไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์ความช้ืน เถา้ โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย เซลลูโลส 
ลิกนิน อะไมโลส ความหนืดและน ้ าหนกัโมเลกุลของวสัดุ
ชีวฐาน 
 Chemical preparations, using of instruments 
analysis, quantitative analysis; moisture content; ash; 
protein; lipids; fiber; cellulose; lignin; amylose; viscosity 
and molecular weight of biopolymer     
 
855-223     โครงสร้ำงและสมบัตขิอง  2((2)-0-4)  
  พอลเิมอร์ชีวภำพและพอลเิมอร์   
   Structure and Properties of Biopolymer   
  and Polymer 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :  - 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุพอลิเมอร์และ     
พอลิเมอร์ชีวภาพ  การสังเคราะห์ น ้ าหนักโมเลกุลและ
โครงสร้างโมเลกุล ลกัษณะทางเคมี ลักษณะทางฟิสิกส์
และเคมี เชิงฟิ สิกส์  สมบัติ  การทดสอบสมบัติ  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
สมบติัทางเคมีและเคมีกายภาพ สมบติัทางกายภาพ สมบติั
เชิ งกล  สมบั ติท างรีโอโลยี  และสมบั ติท างชีวภาพ           
การเลือกและการใช้งานวสัดุพอลิเมอร์และพอลิเมอร์
ชีวภาพ 
              Fundamental of polymer material and 
biopolymer; synthesis; molecular weight and molecular 
structure; chemical; physical and physicochemical 
characteristics; properties; testing and structure-property 
relationships including chemical and physicochemical, 
physical, mechanical, rheological and biological 
properties; selection and use of biopolymer and polymer 
material 
 
855-231  เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์โลหะ   2 ((2)-0-4) 
  Metal Packaging Technology             
   รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 



 สมบติัพ้ืนฐานของโลหะ ชนิดของบรรจุภณัฑโ์ลหะ 
วตัถุดิบและกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑโ์ลหะ ชนิดและสมบติั
ของสารเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์โลหะ การทดสอบสมบัติทาง
ก ายภ าพ แ ล ะส มบั ติ ท าง เค มี ข อ งบ ร ร จุ ภัณ ฑ์ โลห ะ                   
การประยกุตใ์ชบ้รรจุภณัฑโ์ลหะกบัผลิตภณัฑอ์าหารและไม่ใช่
อาหาร บรรจุภณัฑ์โลหะกบัส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 Principle properties of metal; types of metal 
packaging; raw materials and process of metal packaging; 
coating types and coating properties of metal package; 
physical and chemical property testing of metal packages; 
utilization of metal packaging for food and non-food products; 
metal packaging and environment; visit the factories 
 
855-241  กำรใช้คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ 3 ((2)-3-4) 
  บรรจุภณัฑ์ 
 Computer Aided Design in Packaging 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
  Prerequisite :    
  หลักการเขียนแบบและการออกแบบ วิธีการ         
การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกและภาพไอโซเมตริก การเขียน
ภาพตัด การร่างแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบในงานอุตสาหกรรม เกษตร การส ร้างสรรค์           
บรรจุภณัฑใ์นลกัษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ    
 Principles of drawing and design; method of 
orthographic; isometric drawings; cross sectioning drawing; 
drafting; use of computer aided design softwares in agro-
industry; creating packaging in 2 dimension and 3 dimension 
 
855-252    หลกักำรแปรรูปอำหำรและบรรจุภัณฑ์ 2 ((2)-0-4)    
  Principle of Food Processing and Packaging 
  รายวชิาบงัคบัก่อน  : ไม่มี   
  Prerequisite :  - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางดา้นน ้ าในอาหารและผลกระทบ
ต่ออาหารการผลิตอาหาร การเส่ือมเสียอาหาร การถนอมรักษา
อาหาร กระบวนการผลิตอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น การ     
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนและผลกระทบต่ออาหาร การแปร
รูปอาหารโดยการแช่เย็น แช่แข็งท าเย็นและผลกระทบต่อ
อาหาร วสัดุบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงระบบความปลอดภัย
อาหารและการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑอ์าหาร   

 Principle of water and its effects on food and 
food processing, food spoilage, food preservations, food 
processing, thermal food processing and its effect on 
food; chilling and freezing and its effect on food; food 
packaging materials, food safety and its application in 
food packaging industry   
 
855-311  เทคโนโลยเีย่ือและกระดำษ  3 ((2)-3-4) 
  Pulp and Paper Technology                        
  รายวชิาบงัคบัก่อน  : ไม่มี   
  Prerequisite :  - 
  หลกัการและวิธีการจ าแนกประเภทของเยื่อไม ้
ลกัษณะของเยื่อไม ้กระบวนการผลิต เยื่อกระดาษและการ
ฟอกสีเยื่อกระดาษ  การน าเคมีภณัฑจ์ากกระบวนการผลิต
กลบัมาใชป้ระโยชน์ในโรงงาน กระบวนการผลิตกระดาษ
และผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  การทดสอบเยื่อกระดาษและ
ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  Principle and classification of wood pulp; 
characteristics of wood pulp; pulping process and pulp 
bleaching; chemical recovery; process of papermaking 
and paper products; testing of pulp and paper products; 
site visit 
 
855-322     กระบวนกำรแปรรูปพอลเิมอร์  2 ((2)-0-4) 
  ชีวภำพและพอลเิมอร์  
  Biopolymer and Polymer Processing 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :  - 
  ภาพรวมของกระบวนการแป ร รูป         
พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ  สมบัติ เคมี   สมบัติ
กายภาพ และสมบติัการไหลและรีโอโลยขีองพอลิเมอร์กบั
การแปรรูปพอลิเมอร์  การย่อยสลายและสารเติมแต่งใน
พอลิเมอร์  การผสมและการคอมปาวด์พอลิเมอร์  หลกัการ 
ขั้นตอนการผลิต ตัวแปรการผลิตและการควบคุมของ
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ในแต่ละแบบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ก ระบ วน การ เอ็ ก ซ์ ท รูด  กระบ วน การ ฉี ด เข้ า เบ้ า 
กระบวนการอดัเบา้  กระบวนการเป่าข้ึนรูป กระบวนการ
รีดแผ่น การหล่อ การผลิตเส้นใย และกระบวนการข้ึนรูป
ทุติยภูมิ เป็นตน้   เทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์       
เฉพาะอย่าง เช่น การผลิตสารเคลือบและสารยึดเกาะ      
การผลิตโฟมและการน าพอลิเมอร์กลบัมาใชใ้หม่  



  Overview of polymer and biopolymer 
processing; chemical; physical and melt flow properties and 
rheology of polymer related to polymer processing; polymer 
degradation and additives; mixing and compounding of 
polymer; principle; operation; processing parameters and 
control of important polymer processing techniques including 
extrusion; injection molding; compression molding; blow 
molding; calendaring; casting; fiber production and secondary 
processing techniques;  manufacturing technologies for 
specific polymer products such as adhesive and coating; foam 
production and recycling of polymer 
 
855-323   เทคโนโลยยีำง   3 ((2)-3-4) 
   Rubber Technology 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :  - 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัเป็นยาง 
องค์ประกอบและสมบัติของน ้ ายางธรรมชาติ การแปรรูป
ขั้นตน้และการใชง้านยางธรรมชาติ โครงสร้าง สมบติั และการ
ใช้งานยางสั ง เค ราะ ห์ ชนิ ดต่ าง  ๆ  สาร เค มีส าห รับ ยาง 
กระบวนการวลัคาไนเซชนั การออกสูตรยางและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  การทดสอบ การประยุกต์ใช้ยางและ
ผลิตภณัฑย์าง 
 A brief introduction of rubber polymer; 
compositions and properties of natural rubber latex; 
processing and use of natural rubber; structures; properties 
and applications of various synthetic rubbers; chemicals for 
rubber; compounding design; manufacturing of rubber 
products; vulcanization process of rubbers; testing and uses 
rubbers and rubber products 
 
855-324   ปฏิบัตกิำรเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์และ     1 (0-3-0) 
   วสัดุพอลเิมอร์ 
  Packaging and Polymer Technology Laboratory 
  รายวชิาบงัคบัก่อน  :  855-223, 855-322 และ      
855-231 หรือเรียนควบคู่กนั 
  Prerequisite :   855-223 and 855-322 and 855-231  
or concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการแปรรูป คุณสมบัติทาง
กายภาพเชิงกล เคมีและความร้อนของวสัดุบรรจุภัณฑ์ เช่น     
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ชีวภาพ และคอมพอสิต 
 The laboratory focusing on topics in converting 
process; physical, mechanical, chemical and thermal 

properties of packaging material such as polymer, 
biopolymer and composite 
 
855-331  เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์แก้วและ  2 ((2)-0-4)     
                   เซรำมกิส์   
 Glass and ceramic packaging technology 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
 สมบัติ พ้ืนฐานทางอะตอม โม เลกุล  และ
โครงสร้างผลึกของวัสดุประเภทแก้วและเซรามิกส์ ;  
กระบวนการผลิตและข้ึนรูปเป็นบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ขวด ภาชนะ แผ่นและเส้นใย ;  
กระบวนการเคลือบผิวเพื่อความสวยงามและการปกป้อง
พ้ืนผิว ; การทดสอบและตรวจสอบเชิงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์; ปัญหาขอ้บกพร่องทัว่ไปในกระบวนการผลิต
และแนวทางการแกไ้ข       
 Basic properties of atoms, molecules and 
crystal structures of glass and ceramic materials; 
manufacturing and forming processes for different shapes 
and forms such as bottle, container, flat panel and fiber; 
finishing processes such as decorative and protective 
coating; common qualitative tests and characterizations 
of glass and ceramic products; common defects and 
failures in manufacturing processes and remedies 
 
855-341  กำรออกแบบผลติภณัฑ์และ 3 ((2)-3-4)  
 บรรจุภณัฑ์เพ่ือควำมยัง่ยืน    
  Product and Packaging Design for  
 Sustainability 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 855-241 หรือเรียนควบคู่กนั  
  Prerequisite :   855-241 or concurrent 
 ภ าพ รวม ก ารอ อก แบ บ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ล ะ          
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือความยั่งยืน  พัฒนาการการออกแบบ      
บรรจุภัณฑ์ ปัจจัยท่ี มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
แน วคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ื อความยั่ง ยืน             
การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบตราสินค้าและ
ฉลาก กระบวนการออกแบบเพื่อการผลิต  ขอ้ก าหนดการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ กลยทุธ์การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างความ
แขง็แรงของถุง การออกแบบและวเิคราะห์โครงสร้างความ
แขง็แรงของกล่องกระดาษลูกฟกู การออกแบบและจดัเรียง
บรรจุภณัฑล์งในกล่องกระดาษลูกฟูกและแท่นรองสินคา้          
การออกแบบโครงสร้างวสัดุกนักระแทก 



 Perspective of product and packaging design for 
sustainability; revolution of packaging design; factors 
affecting packaging design; sustainable packaging design 
concept; universal design; symbol and label design process for 
production; packaging specification of product and packaging 
design; design packaging strategy; design and strength 
analysis of bag; design and strength analysis of corrugated 
box; design and arrangement of packaging into corrugated 
box and pallet; design of cushioning structure 
 
855-342  เทคโนโลยกีำรพมิพ์  2 ((2)-0-4) 
   Printing Technology                                    
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
             ทฤษฏีสี สมบติัของแสงและการแยกสี  หมึกพิมพ์
และวสัดุทางการพิมพ ์อาร์ดเวิร์คและการออกแบบ การจดัการ
งานพิมพ์ ระบบการพิมพ์เฟลกโซกราฟี  ระบบการพิมพ์       
กราววัร์  ระบบการซิลคส์กรีน ระบบการพิมพอ์อฟเซต  ระบบ
การพิมพ์ดิจิตลั ระบบการจดัการสี  การเคลือบผิวและการตก
แต่งงานพิมพ์ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ ์
การพิมพส์ามมิติและเทคโนโลยีการพิมพ ์การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี  
 Color theory optical properties and color 
separation; printing inks and printing material; artwork and 
design; printing process management; flexographic printing; 
gravure printing; silkscreen printing; offset printing; digital 
printing; color management system; coating and surface 
decoration; testing and quality control of printing products; 
3D printing and printing technology; field trip 
 
855-343     วศิวกรรมบรรจุภัณฑ์  3 ((2)-3-4)  
   Packaging Engineering 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite :    
  ระบบ พ้ืน ฐ าน เชิ งกลและไฟ ฟ้ า  ระบบ ป้ั ม            
ไฮดรอลิกและนิวเมติก  ระบบเซ็นเซอร์   เคร่ืองบรรจุขวด  
เคร่ืองข้ึนรูปกล่องกระดาษแข็งแบบพบัข้ึนรูป  เคร่ืองบรรจุ
กล่องเพ่ือการขนส่ง  บาร์โค้ดและ RFID  เคร่ืองปิดฉลาก  
เค ร่ืองข้ึน รูปบรรจุและปิดผนึก  เค ร่ืองข้ึนรูปและบรรจุ        
บรรจุภณัฑบ์ลิสเตอร์และสกิน  ระบบการพิมพร์หัส  ระบบการ
ตรวจสอบ   การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในไลน์บรรจุภัณฑ ์ 
เทคโนโลยกีารบริหารจดัการสายการผลิตและบรรจุ 

  Basic mechanical and electrical systems; 
pump; hydraulic and pneumatic systems; sensor systems; 
bottling machines; folding carton forming machines; 
corrugated box forming machines; barcode and RFID; 
labeling machines; form-fill-seal machines; forming and 
filling of blister and skin packaging; coding printing 
system; application of robot in packaging line; production 
and packaging line management technology 
 
855-344  กำรสร้ำงต้นแบบอย่ำงรวดเร็ว 2 ((2)-0-4)  
 ในกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์    Rapid Prototyping in Packaging Design 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 855-342 หรือเรียนควบคู่กนั  
  Prerequisite :    855-342 or concurrent 
 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเฉพาะทาง
ส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเตรียมแบบจ าลอง
โครงสร้างและกราฟิกบรรจุภณัฑ์ สร้างภาพเคล่ือนไหว
โดยใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ การประยุกต์งานต้นแบบ       
บรรจุภณัฑเ์พื่อการน าเสนอและการผลิต สร้างตน้แบบดว้ย
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ 
 Use of advanced design computer softwares 
as specialized computer softwares for packaging design; 
preparation of packaging mockup in structure and 
graphic; animation design by special techniques; 
application of packaging prototype for presentation and 
production; creating prototype with 3D printer  
 
855-391   ฝึกงำนทำงด้ำนเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์0  (0-0-300) 
   และวสัดุ  
  Industrial Practice in Packaging and  
  Materials Technology 
  เง่ือนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 การฝึกงานในโรงงานทางดา้นเทคโนโลยบีรรจุ
ภณัฑแ์ละวสัดุหรือทางดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ระหวา่งปิดภาค
การศึกษาท่ี 2 

  Practices in the factories of packaging and 
material technology or related fields on the summer of the 
second semester  
 
 
 
 



855-392 กำรน ำเสนอผลงำนเชิงวชิำกำร   1 ((1)-0-2)  
 และกำรพูดในทีส่ำธำรณะ Academic presentation and public speaking   
 Academic presentation and public speaking   
 รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
 การเรียนและฝึกฝนพฒันาทกัษะและเทคนิคต่างๆ 
ท่ีจ าเป็นในการน าเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในท่ี
สาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ;  การเตรียมความพร้อมของ  
ผูพู้ด;  การเตรียมส่ือการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
และผูฟั้ง 
 Essential skills and techniques for effective 
academic presentation and public speaking; speaker’s 
preparation; general considerations for preparing presentation 
materials corresponding to various situations and audiences 
 
855-412   เทคโนโลยวีนผลติภัณฑ์    2 ((2)-0-4) 
  Forest Product Technology                        
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
 การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของไม ้
คุณลกัษณะของไม ้กระบวนการแปรรูปไม้  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
กระบวนการแปรรูปไม้  ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้แปรรูป 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และวัสดุทดแทนไม ้ 
อุปกรณ์และเคร่ืองจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ การใช้
ประโยชน์จากไมใ้นดา้นต่างๆ ตลอดจนการศึกษาเทคโนโลยี
สมยัใหม่เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตไมแ้ละวสัดุทดแทน
ไม ้ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  Study the chemical and physical properties of 
wood; characteristics of wood; wood processing; factors 
effected to the wood processing; products of wood and 
lumber; process to produce the forest products and wood 
material substitute; tools and machines for woodworking; 
utilization of woods including the new technology in the 
wood industry and wood material substitute; visit the factories 
related to the forest products 
 
855-422 วสัดุพอลเิมอร์คอมพอสิตใน 3 ((3)-0-6) 
  อุตสำหกรรมเกษตร     
  Polymer Composite Material in Agro-Industry 
  รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
  Prerequisite :   - 

 บทบ าทและความส าคัญ ของพอ ลิ เมอ ร์         
คอมพอสิตในอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทและการใชง้าน
ของวสัดุคอมพอสิต สมบัติและหน้าท่ีของเมทริกซ์และ
วสัดุเสริมแรง ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัของ    พอลิเมอร์คอม
พอสิต กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์คอมพอสิต  กลไก
การเสริมแรงในวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิต  การวิเคราะห์
สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิต  นาโนคอมพอสิต
และคอมพอสิตชีวภาพ 
        Role and importance of polymer composite 
material in Agro-Industry;  classes and applications of 
polymer composites;  properties and functions of polymer 
matrix and reinforcing fillers;  the important factors 
controlled the properties of polymer composites;  
processing of polymer composites; reinforcing 
mechanisms in polymer composites; mechanical analysis 
of polymer composites; nanocomposites and 
biocomposites 
 
855-424     เทคโนโลยนีำโนส ำหรับบรรจุภณัฑ์ 3 ((3)-0-6)  
  และวสัดุ          
   Nanotechnology for Packaging and Material  
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
  หลกัการและความส าคญัของเทคโนโลยีนาโน  
การวเิคราะห์โครงสร้างและสมบติัของวสัดุในระดบันาโน  
การใช้ เทคโนโลยีน าโนในกระบวนการผลิตวัส ดุ           
การปรับปรุงสมบัติของวสัดุด้วยอนุภาคและเส้นใยใน
ระดบันาโน การปรับปรุงพ้ืนผิวของวสัดุ เช่น การเคลือบ
ผิวดว้ยพลาสมาในระดบันาโน   การประยกุตใ์ชว้สัดุนาโน
ส าหรับงานดา้นบรรจุภณัฑ ์  
                 The principles and importance of 
nanotechnology; structural characterization and 
properties of material at the nanoscale; nanotechnology in 
material manufacturing process; material property 
improvement by nano-particle, nano-fiber; surface 
modification by nano-coating plasma; nano-material in 
packaging application 
 
855-441    พลศำสตร์ของบรรจุภัณฑ์เพ่ือ 2 ((2)-0-4)         
   กำรขนส่ง                   
     Packaging Dynamics for Transportation 
    รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 



  Prerequisite :   - 
 ทฤษฎีการตกกระแทกแบบอิสระ  การกระแทกและ
การสั่นสะเทือน  ประเภทและชนิดของวัสดุกันกระแทก       
การออกแบบและเลือกใช้วสัดุกันกระแทก  การวดัและการ
ทดสอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์เพ่ือการ
ขนส่ง การทดสอบสมรรถนะการป้องกนัการกระแทกของวสัดุ
กนักระแทก 

  Theory of free fall drop; shock and vibration;  
categories and types of cushioning material; design and 
selection of cushioning material; relating measuring and 
testing of packaging dynamics for transportation; performance 
testing of shock protection of cushioning material  
 
855-442  กำรน ำเข้ำ กำรส่งออกและกำรขนส่ง  2 ((2)-0-4) 
  Import-Export and Transportation   
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
 การช าระเงินเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ เอกสาร
การส่งออก เช่น เอกสารการเงิน     ใบก ากบัสินคา้ เอกสารการ
ขนส่ง การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การยืนยนัการช าระเงิน 
ระเบียบและพิธีการศุลกากร การค านวณค่าภาษี การโอนเครดิต 
ขั้นตอนพิธีการน าเขา้และส่งออก การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มาช่วยในการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายศุลกากร การค านวณการจดัเรียง
สินคา้บนแท่นรองรับสินคา้และการจดัสินคา้เขา้ตูเ้ก็บสินคา้
เพ่ือการขนส่ง การศึกษา     ดูงานนอกสถานท่ีหรือเชิญวทิยากร
มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ใหก้บันกัศึกษา 
  Currency payment of international business; 
documents of export such as bill of exchange; invoice, bill of 
lading; letter of credit; payment of credit; custom regulation 
and ceremony; calculation of tax; credit transference; import 
and export procedure; new technology; especially e-export; 
general custom law; calculate the alignment of goods on the 
pallet and container for transportation; visit the customhouse 
or invite the veteran to exchange the experience 
 
855 - 443  นวตักรรมกำรออกแบบ 2 ((2)-0-4) 
 บรรจุภณัฑ์เพ่ือผู้บริโภค      
 Packaging Design Innovation for consumer 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
 การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบบรรจุภณัฑ์
เพื่ อ เข้าถึงผู ้บ ริโภค แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ ์        

บรรจุภัณฑ์กับนวตักรรม พฤติกรรมผูบ้ริโภคกับความ
ต้องการของผู ้บ ริโภค ความก้าวหน้าระบบดิจิทัลต่อ     
บรรจุภณัฑ์ นวตักรรมบรรจุภณัฑ์กบัแบรนด์ บรรจุภณัฑ์
กบัการก าหนดตลาดใหม่ การออกแบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือยืด
อายกุารเก็บ การออกแบบเพ่ือความโดดเด่นบนชั้นวางและ
เสริมสร้างแบรนด ์ 
 Universal design; packaging design for 
accessibility; packaging design trend; innovative 
packaging; consumer behavior and consumer 
requirement; digital development with packaging; 
packaging innovation and branding; packaging and new 
market emerging; packaging design for shelf life; design 
for shelf attracting and brand positioning 
      
855-451   บรรจุภณัฑ์อำหำร  3 ((2)-3-4)    
  Food Packaging 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite :   - 

 หลักการและความส าคัญบรรจุภัณฑ์อาหาร  
ไมเกรชัน  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารของ
ประเทศไทย ยุโรป สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ เลขสารระบบและ   รหสัผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยี
การบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตภณัฑ ์
การประเมินอายุการ   เก็บรักษาอาหารด้วยวิธีการต่างๆ 
ไดแ้ก่ การประเมินอายกุารเก็บรักษาอาหารสภาวะเร่ง การ
ใช ้Q10 และ การการประเมินอายกุารเก็บรักษาอาหารท่ีมี
ปัจจัยด้านความช้ืน การรีไซเคิลและการน าบรรจุภัณฑ์
อาหารมาใชใ้หม่ หลกัการและการใช้เคร่ืองมือขั้นสูงใน
การทดสอบคุณภาพอาหารและบรรจุภณัฑ ์

 Concept and food packaging functions, 
migration, food packaging safety of Thailand, EU, USA 
and Japan. food packaging legislation, food labelling and 
nutritional labelling, system number and product code, 
food Packaging Technology, food Packaging and 
Products, shelf life prediction: accelerated shelf life 
testing; Q10; moisture sorption isotherm, food packaging 
recycle and reusable, principle and advance instrument 
for food and packaging analysis 



855-452  เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ 3 ((3)-0-6) 
    Packaging Technology 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
            หลกัการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  การแบ่ง
ชนิดของบรรจุภณัฑ์ หน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์   หลกัการพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีพอลิเมอร์  การน าพอลิเมอร์มาใช้ในบรรจุภัณฑ ์   
การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภณัฑ์พอลิเมอร์  หลักการ
พ้ืนฐานเทคโนโลยเียือ่และกระดาษ  การน าเยื่อและกระดาษมา
ใช้ในบรรจุภัณฑ์  การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์
กระดาษ  หลกัการพ้ืนฐานเทคโนโลยีแก้วและโลหะ  การน า
แกว้และโลหะมาใชใ้นบรรจุภณัฑ ์ การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของ
บรรจุภณัฑแ์กว้และโลหะ   หลกัการพ้ืนฐานของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์  การหาผลท่ีเหมาะสมของการใช้วสัดุในการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์  การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง
ของบรรจุภณัฑแ์บบต่างๆ 
 Fundamentals of packaging technology; 
classifications of packaging; functions of packaging; 
fundamentals of polymer technology; application of polymer 
in packaging; basic test methods for polymer packaging ; 
fundamentals of pulp and paper technology; application of 
pulp and paper in packaging; basic test methods for paper 
packaging; fundamentals of glass and metal; application of 
glass and metal in packaging; basic test methods for glass and 
metal packaging; fundamentals of packaging design; 
optimization design of packaging material usage; design and 
analysis of packaging structures 
 
855-453   เทคโนโลยกีำรยดึตดิและตวัประสำน 2 ((2)-0-4) 
                  Adhesion and Adhesives Technology      
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
  ทฤษฎีการยึดติด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดประสาน 
ประเภทของสารยึดติด องค์ประกอบท่ีส าคญัของสารยึดติด 
สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารยึดติด อนัตร
กิริยาระหวา่งสารยดึติดต่อวสัดุประเภทต่างๆ การผลิตและการ
ทดสอบสมบัติของกาว การประยุกต์ใช้กาวในอุตสาหกรรม
ต่างๆ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีหรือเชิญวิทยากรมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู้ใหก้บันกัศึกษา  

 Adhesion theory; factors of adhesion; types of 
adhesives; principle composition of adhesives; physical 
and chemical properties of adhesives; chemical reaction 
between adhesives and materials; producing and testing 
of adhesives; utilization of adhesives for industries; field 
trip or invite the veteran to exchange the experience 
 
855-454  กำรถ่ำยภำพอำหำรและบรรจุภณัฑ์  2 ((2)-0-4) 
 Food and Packaging Photography  
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี  
  Prerequisite :   - 
 หลักการทั่วไปของการถ่ายภาพอาหารและ
บรรจุภณัฑ์; การเลือกใช้กลอ้ง, เลนส์และทางยาวโฟกสั; 
การจัดวางองค์ประกอบภาพ ; การจัดการแสงและเงา;     
การใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพหลงัการถ่ายส าหรับ
การปรับแต่งสี ความชัดเจน และคุณภาพของไฟล์ภาพ; 
การจดัท าภาพของอาหารและผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของส่ือ
ดิจิทลัและส่ิงพิมพ ์
 Basic principles of food and packaging 
photography; selection of cameras, lens and focal length; 
image composition; light and shadow setup; image post-
processing for high quality image with good color 
accuracy and clarity; presentation of food and packaging 
photos in print and digital media formats   
 
855-455   ไมเกรชันส ำหรับวสัดุสัมผสัอำหำร 2 ((2)-0-4)  
 Migration for Food Contact Materials 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
 กรณีศึกษาของการเกิดไมเกรชันของวัสดุ
สมัผสัอาหารในปัจจุบนั ปรากฏการณ์ไมเกรชนัและโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อไมเกรชนั การทดสอบไม
เกรชัน และการก ากับดูแลวสัดุสัมผสัอาหารในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  

 Current case studies on migration of food 
contact materials; migration phenomena and 
mathematical models; factors affecting migration; 
migration testing; national/international regulations of 
food contact materials  



 
855-456  กำรเรียนรู้อย่ำงมสีตจิำกส่ือออนไลน์ 3 ((3)-0-6)    
 ในด้ำนอำหำรและบรรจุภณัฑ์ 
 Consciousness based learning from online  
 media in food and packaging 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี  
  Prerequisite :   - 
 การสืบค้นข้อ มูลอย่างมีวิจารณญาณ   การใช้
ความคิดเชิงวพิากษแ์ละเชิงตรรกะและเหตุผล  การประเมินส่ือ
สารสนเทศ  การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี   การ
ประยุกต์ความรู้ทางความปลอดภยัอาหารและบรรจุภณัฑ์ใน
ชีวติประจ าวนั การน าเสนองาน   
 Critical information retrieval skills, critical and 
logical thinking; evaluation of information from media; media 
and technology literacy; applying knowledge of food safety 
and packaging in life; presentation  
 
855-491    หัวข้อเฉพำะทำงเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ 2 ((2)-0-6) 
   และวสัดุ 
  Selected Topics in Packaging and Materials  
  Technology 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite :   - 
  การน าบทความหรือหัวข้อเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีทางวสัดุและบรรจุภณัฑม์าอภิปรายในชั้นเรียนโดย
ท าการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อหาเหตุผลมาอธิบายลกัษณะการทดลอง 
กลไกของปฏิกิริยา ปรากฎการณ์ต่างๆ รวมถึงลักษณะการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งน าเสนอรายงานหนา้ชั้น  
             Discussion of the recent or advance topics in 
packaging and material technology in the class room and find 
out the rationale to explain the experiment; kinetic; 
phenomenon; including the changed characteristics and 
presentation  
 
855-492 ศึกษำดูงำนในด้ำนบรรจุภณัฑ์และวสัดุ  0 (0-0-20) 
   Study trip in packaging and material   
 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ณ สถานประกอบการ 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย ์    การน าเสนอผลการดูงาน
ในแต่ละคร้ังหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ งจัดท าเป็นรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 
 Site visit at the industry under supervision of 
advisor;  class presentation and report submission 

 
855-493 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ          1 ((0)-3-0) 
   Preparedness Cooperative Education 
  เง่ือนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา การคน้หาปัญหาเพื่อการวจิยัดา้นวสัดุ ผลิตภณัฑจ์าก
บรรจุภณัฑ์และวสัดุ การสืบคน้ รวบรวม และเรียบเรียง
ขอ้มูลเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง        การพฒันาโครงร่างการ
วจิยัส าหรับสหกิจศึกษา การจดัการ วเิคราะห์ และประมวล
ผลการวจิยั การเขียนและน าเสนอรายงานผลการวจิยั 
  Preparation for cooperative education;  
searching for problem occurred in material; products 
packaging and material; searching for reviewing and 
writing for related  documentations; developing the 
research protocol for cooperative education; management 
analysis and  evaluation  of  relevant data; report  writing 
and presentation 
 
855-494 สหกจิศึกษำ                                  8 ((0)-24-0) 
   Cooperative Education 
  เง่ือนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 ก าร ศึ ก ษ าค้น ค ว้า ปั ญ ห าท างด้ าน วัส ดุ 
ผลิตภณัฑ์จากบรรจุภณัฑ์และวสัดุ ท่ีตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรม  การปฏิบติังาน/ศึกษา/ทดลอง/
แกไ้ข/ปรับปรุงปัญหา  ณ สถานประกอบการ ภายใตก้าร
ดูแลและแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และ      
ท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ
ผลส าเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนการออกปฏิบติัสหกิจศึกษาเป็นเวลา 30 ชัว่โมง 
  Research study on the topic of material, 
products packages and material related to industrial 
needs; practicing in study/experiment/correct/improve at 
the industry under supervision of a cooperative advisory 
and advisors from a company; report and presentation of 
succeed of cooperative project; preparation before 
cooperative education for 30 hours 
 
855-495  สัมมนำ  1 ((1)-0-2)  
 Seminar  
 เง่ือนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 Prerequisite : equivalent to fourth year student  



 ศึกษาและค้นควา้เอกสารเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ
ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวสัดุหรือทางด้านอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง แล้วน ามาน าเสนอหน้าชั้นพร้อมทั้ งเรียบเรียงเป็น
รายงานฉบบัสมบูรณ์  
 Discussion on interesting topics in packaging and 
material technology or related areas; with in-class 
presentation and writing reports  
 
855-496  โครงงำนนักศึกษำ 1  1 ((0)-3-0)  
 Senior Project I  
 เง่ือนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 Prerequisite : equivalent to fourth year student  
 การเตรียมความพร้อมในการท างานวิจัยเพื่อตอบ
โจทยห์รือปัญหาเฉพาะทางในสาขาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละ
วสัดุภายใตก้ารดูแลแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา การวิเคราะห์
ปัญหา ตั้ งประเด็นค าถามหรือสมมติฐานและวตัถุประสงค์     
การสืบคน้ รวบรวม และเรียบเรียง ขอ้มูลเชิงวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวางแผนการทดลอง การเขียนและน าเสนอขอ้เสนอหรือ
โครงร่างงาน ตลอดจนการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์เพื่อด าเนินการ
ทดลองในขั้นตน้  
 Preparation of research for study on special 
problems in packaging and material technology or related 
areas under the supervision and mentoring of an advisor; 
problem analysis, hypothesis and objectives setting, literature 
review, experiment design, proposal development and 
presentation, material and equipment preparation and 
preliminary study 
 
855-497  โครงงำนนักศึกษำ 2  3((0)-9-0)  
 Senior Project II  
 เง่ือนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 Prerequisite : equivalent to fourth year student  
 ศึกษาและคน้ควา้หัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหรือการ
แกปั้ญหาทางดา้นเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุหรือดา้นอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องโดยการทดลองในห้องปฏิบั ติการห รือสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งและน าเสนอพร้อมทั้ งเรียบเรียงเป็น
รายงานฉบบัสมบูรณ์  
 Experimental study and research to develop or solve 
the problems in the topics of packaging and material 

technology or related areas in the laboratory or 
cooperated business; with in-class presentation and 
writing reports.  
 


