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หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง
- สังคมศาสตร์
- มนุษย์ศาสตร์
- พลศึกษาและนันทนาการ
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
- บูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง 7 หน่วยกิต
1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-110-004
สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
01-110-007
การสื่อสารกับสังคม
3(3-0-6)
Communication and Society
01-110-009
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
01-110-012
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
01-110-017
คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
3(3-0-6)
Quality Life for New Generation
01-110-018
อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
Happiness Trend
01-110-019
คิดเชิงรุกแบบพอเพียง
3(3-0-6)
Proactive Thinking of Sufficiency Economic
01-110-020
หนึ่งเสียง สร้างพลังสังคม
3(3-0-6)
One voice for Social Empowerment
01-110-021
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
01-110-022
มองสังคมอย่างนักวิจัย
3(3-0-6)
Sociological perspective as a researcher
01-110-023
พลเมืองที่ดีตามวิธีประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Good Citizen by Democratic Way
01-110-024
ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Sufficiency Life with Thai Wisdom
1.1.2 รายวิชามนุษย์ศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-210-017
การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Searching and Academic Report Writing
01-210-018 การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval

01-210-019
01-210-020
01-210-021
01-210-022
01-210-023
01-210-024
01-210-025

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทางาน
Applied Psychology to Work
การใช้เหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
วิถีธรรมวิถีไทย
Religions and Thai Culture
มหัศจรรย์แห่งรัก
Miracle of Love
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
Learning Skills to Success
มองชีวิตผ่านฟิล์ม
Life on Films

1.1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-610-014
ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Skill for health
01-610-003
นันทนาการ
Recreation
01-610-015
กิจกรรมทางน้าเพื่อสุขภาพ
Water Activities for Health
01-610-005
การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
Organizing and Managing Camps
01-610-006
การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
01-610-007
ดาน้าตื้นเบื้องต้น
Basic Skin Diving
01-610-008
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dances for Health
01-610-009
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

01-610-010
01-610-011
01-610-012
01-610-013

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
Physical Activities for Wellness
สุขภาพเพื่อการดารงชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่
Health for New Generation Living
การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
Weight and Body Shapes Control for Health

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1.2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-320-001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
1.2.2 รายวิชาภาษาเพิ่มเติมให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-310-001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
01-310-002
วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Literature and Local Literary Works
01-310-006
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
01-310-011
การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม
3(3-0-6)
Communication for Specific Groups
01-310-012
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
Thai for Organization Development
01-310-013
ภาษาไทยเพื่อการพินิจพิจารณ์
3(3-0-6)
Thai for Analyses and Critics
01-310-014
วาทศิลป์เพื่อความสาเร็จ
3(3-0-6)
Art of Speaking for Success
01-310-015
การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Reading and Writing

01-310-016
01-310-017
01-310-018
01-320-003
01-320-005
01-320-006
01-320-007
01-320-010
01-320-012

01-320-013
01-320-014
01-320-015
01-320-016
01-320-017
01-320-018

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองานแบบมืออาชีพ
Thai for Professional Presentation
มองโลกผ่านวรรณกรรม
Life Seen through Literature
สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentation
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
English for Standardized Tests
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการด้าน
เทคนิค
English Listening and Speaking for Technical
Support
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
English for Service Industry
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจออนไลน์
English for Online Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ
English for Academic Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ
English for Academic Writing
การพัฒนาทักษะการเขียน
English Writing Development

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

01-320-019
01-320-020
01-320-021
01-320-022
01-320-023
01-320-024
01-320-025
01-320-026
01-330-001
01-330-002
01-330-006
01-330-007
04-000-201
05-110-201
08-888-210
09-900-001

ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา
English for Edutainment
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก
English Language and Western Culture
การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ
Using Digital Tools for English Learning
การสรรสร้างละครและหนังสั้นภาษาอังกฤษ
Creating English Dramas and Short Films
การเรียงร้อยเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษผ่านภาพ
Telling Stories in English through Pictures
ภาษาอังกฤษสานักงาน
English for Office
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในองค์กร
English for Organizational Communication
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
English Reading for Pleasure
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese Conversation
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Basic Japanese
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese Conversation
ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกรรม
English for Engineering
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
English for Business
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับสะเต็มศึกษา
English for STEM Education

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
1.3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เลือก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
09-000-001
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
09-000-002
การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Program Package for Multimedia
09-000-003
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Information Technology for Decision Making
1.3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และนวัตกรรม ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
09-111-001
การคิดและการให้เหตุผล
3(3-0-6)
Thinking and Reasoning
09-111-002
คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Mathematics for Tourism
09-111-051
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
09-121-001
สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Statistical in Daily Life
09-121-002
สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Basic Statistics for Innovation
09-130-001
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว
3(3-0-6)
Green ICT
09-130-002
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Internet of Things in Everyday Life
09-130-003
ชีวิตดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Life
09-210-001
เคมีในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Chemistry in Digital Life
09-210-002
รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
3(3-0-6)
Toxic Alert and Safety Life
09-210-003
วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3(3-0-6)
Science, Creativity and Innovation

09-210-033

เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
09-311-001
ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร
3(3-0-6)
Modern Life with Food Safety
09-311-051
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
09-410-001
ก้าวทันเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Keep Pace with Technology
09-410-002
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
09-410-003
ต้องรอดกับภัยพิบัติธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster Survival
09-410-004
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technologies for
Sustainability
09-090-011
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักด้าน
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์
Science Communication and Public Awareness
1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 5 หน่วยกิต
1.4.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
00-100-101
อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2(0-4-2)
RMUTT Identity
00-100-201
มหาวิทยาลัยสีเขียว
1(0-2-1)
Green University
00-100-202
การคิดเชิงออกแบบ
1(0-2-1)
Design Thinking
00-100-301
ความเป็นผู้ประกอบการ
1(0-2-1)
Entrepreneurship
และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายวิชาต่อไปนี้
1.4.2 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ
00-100-302
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Innovation for the community

3(1-4-4)

09-090-013

การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
Information Management for Entrepreneur

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากกลุม่ วิชาต่อไปนี้
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
08-214-123
วิทยาศาสตร์สี
2(2-0-4)
Color Science
08-214-124
ปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สี
1(0-2-1)
Practice in Color Science
08-214-201
หมึกและกระดาษ
1(1-0-2)
Ink and Paper
08-214-202
ปฎิบัติการทดสอบหมึกและกระดาษ
2(0-4-2)
Practice in Ink and Paper Testing
08-214-105
วัสดุอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Materials
08-214-106
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Practice in Industrial Materials Testing
08-215-201
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
1(1-0-2)
Health Safety and Environmental Management
08-215-202
ปฎิบัติการด้านความปลอดภัย
2(0-4-2)
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Practice in Health Safety and Environmental Management
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
08-888-001
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Technology
08-214-107
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์
1(1-0-2)
Computer Graphic for Publishing Design
08-214-108
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์ 2(0-4-2)
Practice in Computer Graphic for Publishing Design
08-214-109
การออกแบบสิ่งพิมพ์
1(1-0-2)
Printing Design

08-214-110

ปฏิบัติการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์
Practice in Printing Design
08-215-103
เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
08-215-104
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
Practice in Printing Technology
08-215-205
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
Prepress Technology
08-215-206
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีก่อนพิมพ์
Practice in Prepress Technology
08-215-207
เทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์
Plate Making Technology
08-215-208
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์
Practice in Plate Making Technology
2.2 วิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 37 หน่วยกิต
08-215-209
เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
Offset Printing Technology
08-215-210
ปฏิบัติการด้านการพิมพ์ออฟเซต
Practice in Offset Printing
08-215-211
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
Digital Printing Technology
08-215-212
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
Practice in Digital Printing Technology
08-215-213
เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Packaging Printing Technology
08-215-214
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Practice in Packaging Printing Technology
08-214-303
ระบบการจัดการสี
Color Management System
08-214-304
ปฎิบัติการด้านระบบการจัดการสี
Practice in Color Management System

2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

2(2-0-4)
2(0-6-2)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)

08-215-315

08-215-316

08-215-317
08-215-318
08-215-319
08-215-320
08-216-301
08-216-302

08-216-305
08-216-306
08-216-403
08-216-404
08-216-407
08-216-308

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
2(2-0-4)
งานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Quality Control and Standardization in Printing
and Packaging
ปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและการทามาตรฐาน
1(0-3-1)
งานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Practice in Quality Control and Standardization
in Printing and Packaging
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
1(1-0-2)
Post-press Technology
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหลังพิมพ์
2(0-6-2)
Practice in Post-press Technology
เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ
2(2-0-4)
Material Converting and Packaging Technology
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ
1(0-3-1)
Practice in Material Converting and Packaging Technology
การบริหารธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2(2-0-4)
Printing and Packaging Business Administration
ปฎิบัติการด้านบริหารธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1(0-3-1)
Practice in Printing and Packaging Business
Administration
การจัดการอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Management
ปฏิบัติการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Practice in Industrial Management
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
1(1-0-2)
Human Development and training
ปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 2(0-4-2)
Practice in Human Development and training
สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
3(0-6-3)
Seminar in Digital Printing and Packaging Technology
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
1(1-0-2)
Special Topics in Digital Printing and Packaging

08-216-309

การวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Research in Printing and Packaging Technology

2(1-3-3)

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
08-216-410
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
4(0-8-4)
และบรรจุภัณฑ์
Creativity Innovation in Printing and Packaging Technology
2.3 วิชาชีพเลือก 14 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
08-214-311
การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing Designs
08-214-312
ปฏิบัติการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Practice in Electronic Publishing Designs
08-214-313
สีและการประยุกต์
Color and Application
08-214-314
การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
Structure Designs on Packaging
08-214-315
ปฏิบัติการด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
Practice in Structure Designs on Packaging
08-214-316
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้า
Merchandise Display Printing Design
08-214-317
ปฏิบัติการด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้า
Practice in Merchandise Display Printing Design
08-214-318
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Designs on Packaging
08-214-319
ปฏิบัติการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Practice in Graphic Designs on Packaging
08-214-320
เทคโนโลยีวัสดุการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials Technology
08-214-321
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Practice in Printing and Packaging Materials Testing
08-214-322
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล
Universal design Packaging and Print media

1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(1-4-4)

08-215-321
08-215-322
08-215-323
08-215-324
08-215-325
08-215-326
08-215-327
08-215-328
08-215-329

08-216-311
08-216-312
08-216-313

การจัดการภาพดิจิทัล
1(1-0-2)
Digital Imaging Management
ปฏิบัติการด้านการจัดการภาพดิจิทัล
2(0-4-2)
Practice in Digital Imaging Management
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
2(0-6-2)
Practice in Offset Printing Technology
เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด
1(1-0-2)
Screen and Pad Printing Technology
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด
2(0-6-2)
Practice in Screen and Pad Printing Technology
เทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพรสและเฟล็กโซกราฟี
3(3-0-6)
Letterpress and Flexography Printing Technology
เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์
3(3-0-6)
Gravure Printing Technology
การควบคุมการผลิตและการบริหารงานคุณภาพ
1(1-0-2)
Production Control and Quality Management
ปฎิบัติการด้านการควบคุมการผลิตและ
2(0-4-2)
การบริหารงานคุณภาพ
Practice in Production Control and
Quality Management
การวิจัยทางการตลาดเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-3-5)
Marketing Research for Printing and Packaging
การจัดการผลิตทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-3-5)
Printing and Packaging Production Management
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-3-5)
Database System Management for Printing and Packaging

2.4 วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 9 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จานวน 1 หน่วยกิต
08-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience

และให้เลือกศึกษาจานวน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาแบบสหกิจศึกษา หรือ หากมีความจาเป็นอาจ
เลือกศึกษารายวิชาแบบฝึกงานแทนได้ และให้เลือกรายวิชาในข้อ 2.4.3 ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
2.4.1 รายวิชาแบบสหกิจศึกษา ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
08-000-402 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
08-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
2.4.2 รายวิชาแบบฝึกงาน ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
08-000-304 ฝึกงาน
3(0-20-0)
Apprenticeship
08-000-305 ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-20-0)
International Apprenticeship
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
08-000-307 ทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(0-6-3)
Professional Skills for Mass Communication Technology
08-000-308 ประสบการณ์ต่างประเทศ
3(0-6-3)
International Experience
2.4.3 รายวิชาอื่นๆ ให้เลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายวิชาต่อไปนี้
08-000-109 การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร
2(0-6-3)
Pre-course Experience
08-000-210 ปฏิบัติงานภาคสนาม
2(0-6-3)
Filed work
08-000-311 การติดตามพฤติกรรมการทางาน
2(0-6-3)
Job Shadowing
08-000-312 การฝึกเฉพาะตาแหน่ง
3(0-16-8)
Practicum
08-000-406 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
08-000-413 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสาเร็จการเรียนทฤษฎี
6(0-40-0)
Post-course Internship
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

แผนการศึกษาเสนอแนะ
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-XXX
01-320-001
09-000-XXX
08-214-123
08-214-124
08-214-107
08-214-108
08-215-103
08-215-104

รายวิชาสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สี
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สี
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ
สิ่งพิมพ์
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
งานออกแบบสิ่งพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
รวม

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx
01-320-002
00-100-101
01-610-xxx
08-888-001
08-214-105
08-214-106
08-214-109
08-214-110

รายวิชามนุษย์ศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วัสดุอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
การออกแบบสิ่งพิมพ์
ปฏิบัติการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
1
1

3
2
2
2
0
1

0
2
2
0
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
5
4
1
2

2

0

4

2

1
2
18

1
0
หน่วยกิต

0
4

2
2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
2
1
3
1
2
1
2
18

x
2
0
0
3
1
0
1
0
หน่วยกิต

x
2
4
2
0
0
4
0
4

ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
5
2
1
6
2
2
2
2

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx
09-xxx-xxx
08-214-201
08-214-202
08-215-205
08-215-206
08-215-207
08-215-208
08-215-211
08-215-212

รายวิชาภาษาเพิม่ เติม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
นวัตกรรม
หมึกและกระดาษ
ปฏิบัติการทดสอบหมึกและกระดาษ
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
รวม

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx
00-100-201
00-100-202
08-215-201
08-215-202
08-215-209
08-215-210
08-215-213
08-215-214
08-000-210

รายวิชาภาษาเพิม่ เติม
มหาวิทยาลัยสีเขียว
การคิดเชิงออกแบบ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
ปฏิบัติการด้านการพิมพ์ออฟเซต
เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์
ปฏิบัติงานภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

x
x

x
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
x

1
2
1
2
1
2
1
2
18

1
0
1
0
1
0
1
0
หน่วยกิต

0
4
0
6
0
4
0
6

2
2
2
2
2
2
2
2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
1
1

x
0
0
1

x
2
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
1
1
2

2

0

4

2

2
2
2
1

2
0
2
0

0
6
0
2

4
2
4
1

2
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0
หน่วยกิต

6

3

00-100-301
08-214-303
08-214-304
08-215-317
08-215-318
08-215-319
08-215-320
08-216-305
08-216-306
08-216-308
08-xxx-xxx
08-xxx-xxx

08-215-315
08-215-316
08-216-301
08-216-302
08-216-309
08-xxx-xxx
08-xxx-xxx
08-xxx-xxx

xx-xxx-xxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ความเป็นผูป้ ระกอบการ
1
ระบบการจัดการสี
2
ปฏิบัติการด้านระบบการจัดการสี
1
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
1
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหลังพิมพ์
2
เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการ
2
บรรจุ
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเปลีย่ นรูป
1
วัสดุและการบรรจุ
การจัดการอุตสาหกรรม
1
ปฏิบัติการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
2
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
1
และบรรจุภณ
ั ฑ์
วิชาชีพเลือก 1
2
วิชาชีพเลือก 2
3
รวม
19

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงาน
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและ
การทามาตรฐานงานพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
การบริหารธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
การวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
วิชาชีพเลือก 3
วิชาชีพเลือก 4
วิชาชีพเลือก 5
วิชาเลือกเสรี 1

08-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
รวม

ทฤษฎี
0
2
0
1
0
2

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
0
4
3
1
0
2
6
2
0
4

0

3

1

1
0
1

0
4
0

2
2
2

x
x
หน่วยกิต

x
x

x
x

หน่วยกิต
2

ทฤษฎี
2

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
4

1

0

3

1

2
1

2
0

0
3

4
1

2

1

3

3

3
3
3
3

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

1

0

2

1
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หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
08-000-402
08-000-403

สหกิจศึกษา
หรือ
สหกิจศึกษาต่างประเทศ
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
08-216-403
08-216-404
08-216-407
08-216-410

xx-xxx-xxx

พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี
ปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
ดิจิทัลและบรรจุภณ
ั ฑ์
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

6

0

40

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

1

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
2

2

0

4

2

3

0

6

3

4

0

8

4

3

x

x

x

13

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความส าคั ญ ของสั งคมกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เวศวิท ยากั บ การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, natural
resources and environment, environment pollution and control, system
analysis and assessment of impacts on environment for appropriate
environmental management
01-110-007 การสื่อสารกับสังคม
3(3-0-6)
Communication and Society
ความสัมพัน ธ์ระหว่างการสื่ อสารกับสังคม กระบวนการสื่อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อิ ท ธิพ ลของการสื่ อ สารต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ในสั งคม บทบาทของ
สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย การนายุทธวิธีการใช้สื่อประเภทต่างๆ
มาสนับสนุนการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Relations of communication and society, communication processes and
related theories, influences of communication on human behavior
changes in society, roles of mass media influencing on Thai society and
culture, applying strategies of different types of media to promote
political, economic, social and cultural development
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดารงชีวิตของบุคคลการสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง
หลั ก ธรรมในการสร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต บทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คล
หลักการบริหารและการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการ
ครองใจคน หลักการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
Philosophy and Dharma principles in daily life, creating their own ideas
and attitudes, Dharma principles of creating life quality, individuals’ roles
and responsibilities, management principles and self-development,
participation in social activities, techniques of winning the one’ s hearts,
principles for effective job development, ethics and codes of conduct

01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเป็ น มาความส าคั ญ ของปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งกับการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable
development, application of the philosophy in dealing with social and
economic problems in Thailand, case studies on successful sufficiencyeconomy activities in Thailand
01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
3(3-0-6)
Quality Life for New Generation
ความหมายและความสาคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับตัวและเข้าใจวัฒนธรรม
เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นครอบครั ว องค์ ก ร สั ง คมและตระหนั ก ในความส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อม หลักธรรมทางศาสนาสู่การเป็นพลเมืองที่ดี แนวคิดเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสู่การเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเพื่อการสื่อสารในยุคใหม่
Meaning and importance of quality life, adaptation and understanding of
culture as good members in families, organizations, societies, and
realization of the importance of environment, religious principles towards
good citizenship, concepts of motivation for work becoming an effective
leader and communication in the modern age
01-110-018 อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
Happiness Trend
คนไทยในสังคมยุค 4.0 มารยาทสังคมไทยในสังคมโลก สิทธิหน้าที่ของคนไทย ตระหนัก
ในสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม การบริหารจัดการเศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน รู้กฎหมายใน
การทางาน
Thai citizens in Thailand 4.0, Thai etiquette in global society, rights and
duties of Thai citizens, environmental awareness, financial management in
daily life, law in the workplace

01-110-019 คิดเชิงรุกแบบพอเพียง
3(3-0-6)
Proactive Thinking of Sufficiency Economic
หลักการคิดเชิงรุก เข้าใจเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก คิดแบบไทยให้ก้าวหน้า พัฒนา
บนพื้นฐานความพอเพียง สิทธิในทรัพยสินทางปัญญาที่ควรได้รับความคุ้มครอง ตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม การวิจัยเชิงรุกแบบพอเพียง
Proactive thinking, Thai and Global economy, thinking in Thai progressive
way, development on the basis of sufficiency, the rights for intellectual
property that should be protected, environmental awareness for the
common interest, proactive research on the basis of sufficiency economy
01-110-020 หนึ่งเสียง สร้างพลังสังคม
3(3-0-6)
One Voice for Social Empowerment
การเป็ นประชากรที่มีคุณภาพ การสร้างวินัยให้เกิดพลัง การวางแผนเศรษฐกิจให้ชีวิต
มั่นคง เชิดชูพลเมืองตัวอย่าง เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ใช้ชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมสร้างพลังสังคม
Being effective citizens, being powerful by mastering self-discipline,
organizing personal finance for a secure life, exemplified citizens, the
value of Thai culture, how to use media creatively, life style friendly to
the environment, participating to build social power
01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
สั ง คมในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายของกลุ่ ม คน อาทิ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กั บ พหุ
วัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม แนวทางการจัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน และโลก
เพื่อการยอมรับและความเคารพในความแตกต่างระหว่างกัน
Society in globalization, diversity among people e. g. ethnic groups and
multiculturalism, rights and social justice, communication through multicultural dimension, guidelines for managing multiculturalism in Thai, Asian,
and global contexts, related to diversity to construct acceptance and
respect among differences

01-110-022 มองสังคมอย่างนักวิจัย
3(3-0-6)
Socio
Sociological perspective as a researcher
เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ศึกษา ค้นคว้าหาความจริงและปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ในสังคมผ่านกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย
Understand the coexistence in society, study the truths and phenomena
that occur in society through the research methodology
01-110-023 01-110-023 พลเมืองทีด่ ีตามวิธีประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Good Citizen by Democratic Way
ความหมาย บทบาท หน้า ที ่ข องพลเมือ งดี การปฏิบ ัต ิต นเป็น พลเมือ งดีต ามวิธี
ประชาธิป ไตย บนสังคมออนไลน์และสังคมยุคใหม่ แนวปฏิบัติตามกรอบรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการเมืองการปกครอง สิทธิ หน้าที่ของตนเองภายใต้วิถีประชาธิปไตยใน
บริบทสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการความขัดแย้งในสังคมบนความเท่าเทียมนาไปสู่
การสร้างความสงบสุข
Meaning, role, and duty of good citizens, being a good citizen in
accordance with democracy on social media and in the modern society,
implementation of the constitutional framework and process of
government, the role of democracy in the context of Thai and world
society, conflict management in society on equality leading to
peacefulness
01-110-024 01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Sufficiency
Sufficient life with Thai Wisdom
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาชีวิตที่พอเพียง
กรณีตัวอย่างชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย กรณีตัวอย่างการนาภูมิปัญญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตจนประสบความสาเร็จในอาชีพ
Meanings, scopes, importance and development of Thai wisdom, learning
process of Thai and local wisdom, using Thai wisdom for sufficient life
development, case studies about sufficient life of Thai individuals in
society, case studies of applying Thai wisdom to living and career success

01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Searching and Academic Report Writing
วิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเข้าถึงและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอ้างอิง
และบรรณานุกรม
Searching for information, having access to and collecting information
resources, evaluating, analyzing, and synthesizing information, writing
academic reports, references, and bibliographies
01-210-018 การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
เทคนิคและกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
การสืบ ค้น ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ การ
สืบค้นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
Techniques and procedure of information retrieval, online public access
cataloging, database retrieval in scientific, social science and
interdisciplinary fields, and information retrieval on the Internet
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์ แ ละการประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับ ตั ว ในสั งคม
ปัจจุบัน การเสริมสร้างสุขภาพจิต การพัฒนาเจตคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่น การสื่อสาร
และมนุษย์ สัมพัน ธ์ การพัฒ นาบุคลิกภาพทางกาย การแสดงออกอย่างเหมาะสมและ
มารยาทสังคม
Definition and the importance of personality development, individuals’
differences between , analyzing and assessing personality, emotional
intelligence, self-adjustment in present society, mental health
development, developing attitudes towards oneself and others,
transaction and relationship, development of appearance, assertiveness,
social manners

01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Applied Psychology to Work
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาประยุ ก ต์ เพื่ อ การท างาน ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี
ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการท างาน การพั ฒ นาตนเพื่ อ การท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แรงจู งใจในการทางาน การจัดการความเครียดจากการทางาน กลุ่ มและทีมงาน การ
บริหารความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นาสมัยใหม่ องค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ กลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิผลขององค์การ สภาพแวดล้อมและสุขภาพใน
การทางาน
Introduction to applied psychology to work, psychological factors affecting
work behavior, self-development for effective work, work motivation, work
stress management, groups and teamwork, conflict management, modern
leadership style, organization, human resource management in
organization, strategies to enhance organizational effectiveness, work
environment and health
01-210-021 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
สมองกับการคิด การคิดกับการอ้างเหตุผล เหตุผลที่ดีและเหตุผลวิบัติ การใช้ตรรกะใน
ชีวิตประจาวัน ความหมายของจริยธรรม การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม
เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย
และจริยธรรมกับการแก้ปัญหาของชีวิต
Brain and thinking, thinking and reasoning, good reasoning end fallacies
logic in daily life, definition of ethics, learning and developing ethics,
ethical criteria, Thai value and ethics, cotemporary ethical problems,
ethics and solving life problems
01-210-022 วิถีธรรมวิถีไทย
3(3-0-6)
Religions and Thai Culture
ความเป็ น มาและหลั ก ธรรมค าสอนของศาสนาที่ ส าคั ญ ในประเทศไทย การพั ฒ นา
ความคิด ด้านศาสนาของคนไทยในแต่ละสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเชื่ อ
ด้ า นศาสนากั บ วั ฒ นธรรมไทยในด้ านวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ เศรษฐกิ จ การเมื อ งการ
ปกครอง ทัศนศิลป์ พิธีกรรม มารยาทไทย และประเพณีไทย
History and doctrines of important religions in Thailand, religious thought
development of Thai people in different periods, relationship between
religious thoughts or believes and Thai culture in the aspect of way of life,
economy, politics, visual arts, ceremony, Thai manners, and tradition

01-210-023 มหัศจรรย์แห่งรัก
3(3-0-6)
Miracle of Love
นิยามของความรัก ความรักกับความสุข ความรักในวัยเรียนกับความขัดแย้ง ความฉลาดรู้
เรื่ องเพศ การจั ดการชีวิต รัก ให้ ส มดุ ล และมีค วามสุ ข การสร้างความสั มพั น ธ์ที่ ยั่งยื น
พัฒนาการของความรัก ความรักในองค์กรและสถาบัน ความรักโลกและมนุษยชาติ ความ
เมตตากับการสร้างสันติภาพ
Definition of love, love and happiness, conflict of love in university, sexual
literacy, balancing love and happiness for life, building life-long
relationship, development of love, love for the world and human beings,
compassion and peace making
01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
3(3-0-6)
Learning Skills to Success
เคล็ดลับสู่ความสาเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะ
แห่งตนเพื่อความสาเร็จ คุณค่าของการทางาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะสู่ความสาเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ
Key to success, effective thinking and decision making, self-perception
towards self-esteem and self-efficacy for success, value of working, being
aware of modern media’ s tricks, building teamwork effectively and
efficiently, developing skills for success through activities and projects
01-010-025 มองชีวิตผ่านฟิล์ม
3(3-0-6)
Life on Films
การเรียนรู้และเข้าใจชีวิตจากภาพยนตร์ผ่านมุมมองเกี่ยวกับความจริงของชีวิต ความเป็น
มนุษย์ และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เพื่อเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่นอันนาไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข
Learning and understanding lives and realities from movies, being of man,
citizenship, self and other’s understanding of living together in harmony
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นันทนาการ กิ จกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and
selection of appropriate recreational activities

01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Organizing and Managing Camps
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรมกิจกรรมค่ายพักแรม
ผู้นาค่ายพักแรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
Principles of camping arrangement management, types of camping,
camping activities, camp leaders, evaluation of camping
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกด้วยน้าหนัก องค์ประกอบของการมีสุขภาพดี การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานของการฝึกด้วยน้าหนัก การฝึกเพื่อพัฒนา
กลุ่มกล้ามเนื้อ และการเลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of weight training, elements of good health, building
up physical fitness for health, basic skill of weight training and developing
muscles and selecting appropriate weight training programs
01-610-007 ดาน้าตื้นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Skin Diving
ศึกษาความรู้ทั่วไปของการดาน้าตื้นเบื้องต้น หลักการดาน้าตื้นโดยใช้อุปกรณ์การว่ายน้า
ในท่ าต่าง ๆ ทั กษะการช่วยชีวิต สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยมีการศึกษานอก
สถานที่
General knowledge of basic skin diving, principles of skin diving by using
equipment, swimming strokes, lifesaving skills, building, physical fitness,
field trip
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dances for Health
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของสุ ข ภาพ การเสริ ม สร้างสมรรถภาพทางกาย
ประวัติ ความเป็ น มาของลี ล าศทัก ษะพื้ น ฐานของการลี ล าศ การลี ล าศเพื่ อเสริมสร้าง
สุขภาพ
Fundamental knowledge of health , building physical fitness, history of
social dances, basic skills for social dances, social dances for good health

01-610-009 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวของวัยรุ่นกับการพัฒนาบุคลิกภาพ หลัก
โภชนาการเพื่อสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมรรถภาพของการมี
สุขภาพที่ดี
Human development, teenage adjustment and personality development,
nutrition for health, advance of health science, and physical capability of
good health
01-610-010 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life Quality Development
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประเภทของนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของ
ผู้น านั น ทนาการ แนวคิดและทฤฎีที่เกี่ยวข้องกับนั นทนาการของมนุษ ย์ หลั กการจัด
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
Concepts, scope, importance and types of recreation, principles of recreational
management mind, emotion, social and intelligence, feasibility studies of safety
in recreation performance
01-610-011 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
3(2-2-5)
Physical Activities for Wellness
ความหมาย ความส าคัญและขอบข่า ยของกิจกรรมทางกาย ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย ปัจจัยที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางในการสร้าง
เสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทางกายก่อนและ
หลั งการออกก าลั งกาย สมาธิกั บการออกกาลั งกาย ปฏิ บั ติกิ จกรรมทางกายอย่ างน้ อย
3 กิจกรรม โดยคานึงศักยภาพและความสนใจของแต่ละบุคคล และการปลูกฝังเจตคติที่ดี
ต่อการออกกาลังกาย
Meaning, importance and scope of physical activities, knowledge about
health and physical fitness, factors related to health promotion, guidelines
for health and physical fitness, assessment of health and physical fitness
before and after exercise, concentration and exercise, practice of physical
activities for at least two activities, taking into account the potential and
interest of the individual’s instilling of positive attitudes towards exercises

01-610-012 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิตสาหรับคนรุ่นใหม่
3(2-2-5)
Health for New Generation Living
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ องค์ประกอบของการมีสุขภาพดี การเสริมสร้าง
สุขภาพโดยคานึงถึงหลักการทางพลศึกษา เน้นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการ
กับ สุ ขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ว ยตนเอง การปฐมพยาบาล และการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
Concepts about health, elements of good health, strengthening health by
taking into account principles of physical education, focus on fitness,
nutrition with health, self-test for physical fitness, first aid and prevention
of injury from exercises and sports
01-610-013 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight and Body Shape Control for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่าง ๆ อาหารเพื่อสุขภาพและ
การควบคุมน้าหนัก การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food and
weight control, exercise for health
01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Sports Skill for health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวชนิดกีฬา การพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การ
ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของชนิดกีฬาที่เลือก วิธีการเล่น และกติกาการแข่งขัน
General knowledge about the chosen sport, development of health on
aspects of body, mind, emotion, and social, practice of basic skills of
chosen sports, how to play the sport, sport rules for competition
01-610-015 กิจกรรมทางน้าเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Water Activities for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังการทา
กิจกรรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรรมทางน้า ทักษะพื้นฐานการว่ายน้า การดาน้าโดย
ใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์และการปฏิบัติกิจกรรมทางน้าเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
General knowledge about health, enhancing physical performance before
and after the activity, general knowledge about water activities, basic skills
of swimming, water activities performed to achieve good health

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวั น ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่าน
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่างๆ
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal
information, routines and interests, short conversations in various
situations, writing short statements, listening to and reading short and
simple texts
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คาศัพ ท์ ส านวน ภาษาที่ ใช้ในการเล่ าเรื่อง อธิบ าย และให้ เหตุผ ล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและการ
อ่านเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อ
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling
stories, giving explanations and reasons, exchanging information
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and
reading longer texts
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับ
ใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิ ตประจาวัน และการพูดใน
โอกาสต่างๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, reading
for main ideas and analysis, writing for communication in daily life and
speaking on different occasions
01-310-002 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Literature and Local Literary Works
พื้นฐานวรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่นด้านความหมาย ประวัติ บ่อเกิด คุณค่าทาง
ศิลปะ และคุณค่าด้านอิทธิพลที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีไทย อ่านและประเมินค่า
วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น

Fundamentals of Thai literature and local literary works in terms of
concepts, history and sources, art values and their impacts on Thai
literature and local literary works, critical reading of Thai literature and
local literary works
01-310-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลั กการอ่านเอกสารทางวิช าการ หลั กการเขียนทางวิช าการ การอ่านและเขียนสรุป
สาระสาคัญ การศึกษาค้นคว้า และการนาเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and note taking,
information research and academic presentation
01-310-011 การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม
3(3-0-6)
Communication for Specific Groups
การสื่ อสารด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่มีส ถานะเฉพาะ เช่น กลุ่ มผู้ พิการ
ผู้สูงอายุ เยาวชน อาชีพเฉพาะ
Communication through process suitable for particular groups of people,
such as people with physical disabilities, senior people, youths, and
people with a special career
01-310-012 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
Thai for Organization Development
หลั ก การสื่ อ สารในองค์ กรทั้ งภาครัฐ และเอกชน การประสานงานและการสื่ อ สารใน
องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งโดยการพูดและการเขียน
Principles of organizational communication in both public and private
sections, liaisons, oral and written communication in organization
01-310-013 ภาษาไทยเพื่อการพินิจพิจารณ์
3(3-0-6)
Thai for Analyses and Critics
กระบวนการคิดพินิจและพิจารณ์สารจากการอ่าน การฟัง และการดูสื่อต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณ
Process of analyzing and commenting on messages gained from watching,
reading and listening to different types of media

01-310-014 วาทศิลป์เพื่อความสาเร็จ
3(3-0-6)
Art of Speaking for Success
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพื่อนาเสนองาน การพูด
ในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
Principles and art of speaking, conversation, negotiation, and oral
presentation, public speaking on various occasions
01-310-015 การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Reading and Writing
การส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านและการเขียน การเลือกสรรวรรณกรรม
การเรียบเรียงถ้อยคา การใช้โวหาร การเขียนย่อหน้า กลวิธีการสร้ างสรรค์และนาเสนอ
ผลงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิชาชีพ
Promoting creative thinking from reading and writing, selecting literature,
organizing words and phrases, making eloquence, paragraph writing,
strategies for creation and presentation appropriate for particular
professions
01-310-016 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองานแบบมืออาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Professional Presentation
ลักษณะ ความสาคัญ องค์ประกอบ และรูปแบบของการนาเสนอ การเตรียมความพร้อม
การใช้สื่อ และศิลปะการใช้ภาษาไทยในการนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
Characteristics, importance, elements, and styles of presentation,
preparation and use of media, stylistic use of Thai in oral and written
presentation
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life Seen through Literature
เนื้ อหา รู ป แบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิเคราะห์ โดยอาศัยทฤษฎีท างจิตวิท ยา
หลักปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะท้อน
ของสังคมจากวรรณกรรมไทย
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories
philosophy in literature relationship between literature and society as
reflected in Thai literature

01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
3(3-0-6)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย
Vocabulary, expressions and language patterns from songs, aesthetics in
Thai language and perspective as reflected in Thai song
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language patterns appropriately used in
various situations according to the native speaker’s culture
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การเตรียมตัว
และขั้นตอนในการสมัครงาน การอ่านประกาศสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การกรอก
ใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
Vocabulary, expressions, and language patterns related to job application,
preparations for job application, reading a job advertisement, writing a
resume, filling out an application form, job interview
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คาศัพ ท์ ส านวน และโครงสร้างภาษา การฟั ง พู ด อ่ านและเขียน เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions, language patterns, listening, speaking, reading
and writing for communication based on environment, science and
technology topics
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentation
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาในการนาเสนองานในแต่ ละขั้นตอน การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการนาเสนองาน การนาเสนอเชิงสถิติ การตั้งคาถาม
และการตอบคาถามระหว่างนาเสนองาน

Vocabulary , expressions, and language patterns used at different stages of
presentation, use of verbal and non-verbal languages presentations, use
of visual supports, presentation of facts and figures, asking and answering
questions
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
3(2-2-5)
English for Standardized Tests
ลักษณะของแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมาตรฐานประเภทต่างๆ ความรู้
และทักษะที่จาเป็ นทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ กลวิธีในการทา
แบบทดสอบ
Formats and structures of various standardized tests, linguistic knowledge
and skills needed for taking the tests, strategies dealing with standardized
tests
01-320-012 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการด้านเทคนิค
3(2-2-5)
English Listening and Speaking for Technical Support
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการอธิบายและการสาธิตการใช้งานอุป กรณ์ต่างๆ การให้
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การจัดการข้อร้องเรียน การติดตามความก้าวหน้าของ
งาน การรายงานความเสียหาย
Vocabulary, expressions and language patterns for describing technical
functions, demonstration of equipment use, technical support, handling of
complaints, following up on work progress, reporting damage
01-320-013 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
English for Service Industry
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ การแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและอาหารท้องถิ่น การบอกเส้นทาง การเช็คอิ น การให้ความช่วยเหลือผู้มา
เยือน
Vocabulary, expressions, and language patterns related to service industry,
recommendation for tourist attractions and local food, giving directions,
check-in, offering assistance to visitors
01-320-014 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Communication
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การทักทายและการแนะนาตัว
การนัดหมายลูกค้าทางโทรศัพท์ การขอร้องและการอาสา การแสดงความคิดเห็น การ
บอกทิศทาง การเลี้ยงรับรองลูกค้า

Listening and speaking in situations related to business communication,
greeting and self-introduction, making appointments by phone, requests
and offers, giving opinions, giving directions, entertaining clients
01-320-015 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจออนไลน์
3(2-2-5)
English for Online Business
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการอธิบายสินค้าและโฆษณาสินค้าออนไลน์ การขอข้อมูล
สินค้า การชาระสินค้าออนไลน์ การรับส่งสินค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า
Vocabulary, expressions and language patterns for describing and
advertising products online, asking about products, making online
payment, delivering products, dealing with complaints
01-320-016 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Reading
รูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ คาศัพท์ทางวิชาการ การ
อ่านบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ การสรุปใจความสาคัญจากรายงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการ
Genres and patterns of academic articles in international journals,
academic terms, reading research and academic articles, summarizing main
ideas
01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Writing
ลักษณะของภาษา องค์ประกอบของงานเขียนทางวิช าการ เทคนิคการสืบ ค้น การ
ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่นามาใช้ในการอ้างอิง การสรุปและเปลี่ยนข้อความ
การอ้างอิงทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
Language discourse and components of academic writing, techniques for
searching, evaluation of information and references, referencing, summary
writing and paraphrasing, academic referencing, abstract writing
01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน
3(2-2-5)
English Writing Development
การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การกรอกแบบฟร์อม การเขียนบันทึกส่วนตัว การ
เขียนจดหมายส่วนตัว การจดข้อความโดยย่อจากการอ่านและการฟัง

Sentence writing, paragraph writing, form filling, daily writing, personal
letter writing, note-taking from reading and listening
01-320-019 ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา
3(2-2-5)
English for Edutainment
ศั พ ท์ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาที่ ใช้ ในบริ บ ทของสื่ อ บั น เทิ ง ภาษาอั ง กฤษและ
วัฒนธรรมในการสื่อสารจาก การ์ตูนและภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ ละครเพลง การ
สร้างสื่อบันเทิงตามหัวข้อที่สนใจ
Vocabulary, expressions and language features used in entertainment
contexts, English language and culture for communication from cartoons
and animation, movies, dramas, songs, creation of entertainment media
according to topics of interest
01-320-020 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก
3(2-2-5)
English Language and Western Culture
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความแตกต่างด้าน
วัฒ นธรรม การทักทายและการกล่าวลา ภาษาท่าทางและขนบธรรมเนียม การกล่ าว
ชมเชย การร้ อ งเรี ย น มารยาททั่ ว ไป มารยาทบนโต๊ ะ อาหาร วัฒ นธรรมตะวัน ตกที่
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมการทางาน
Vocabulary, expressions and language patterns used for cross-cultural
communication, and culture shocks, greetings and farewell, gestures,
tradition, compliments, complaints, etiquettes, table manners, western
cultures related to daily life, workplace culture
01-320-021 การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Using Digital Tools for English Learning
ประเภทของสื่อดิจิทัลสาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การฟัง การพูด
และการเขียน การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒ นาทักษะด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการ
เขียนด้วยตนเอง
Types of digital media for English skill development including listening,
reading, speaking and writing, use of digital media for self-directed learning
01-320-022 การสรรสร้างละครและหนังสั้นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Creating English Dramas and Short Films
ศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยค ที่เกี่ยวข้อง การอ่านและการเขียนบทละครหรือบท
ภาพยนตร์สั้นๆ การวิเคราะห์ เนื้อเรื่องตัวละคร การใช้โทนเสียง ทานองเสียง การแก้ไข

ปัญหา การทางานเป็นทีม การแสดงละครสั้นเป็นภาษาอังกฤษ การจัดทาวิดีโอ คลิปสั้นๆ
เป็นภาษาอังกฤษ
Vocabulary, expressions and language patterns related to reading and
writing short plays or short films, analyzing themes and characters, tones
and intonations, problem-solving and team working, performance of plays
in English, making short video clips
01-320-023 การเรียงร้อยเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษผ่านภาพ
3(2-2-5)
Telling Stories in English through Pictures
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่อง ศัพท์สานวน โครงสร้างประโยคที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างของเรื่อง การใช้เสียง สื่อ ความช้า เร็วโทนเสียงและภาษาท่าทางในการพูดเล่า
เรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับคน เพลง รูป ภาพยนตร์ วรรณกรรมและ
วัฒนธรรม และการประเมินผลตนเอง
The importance and purposes of storytelling, narrative structure of
storytelling, use of sound, visuals, paces, tones, intonations, and gestures,
telling stories of people, songs, photos, movies, literature, and cultures,
relevant vocabulary, expressions, language patterns/self-evaluation
01-320-024 ภาษาอังกฤษสานักงาน
3(2-2-5)
English for Office
ภาษาที่ใช้ในการต้อนรับผู้มาเยือน การนาชมสถานที่ การพูดโทรศัพท์ การจดบันทึกการ
ประชุม ประเภทของเอกสารในสานักงานและลักษณะภาษาที่ใช้ การจัดเตรียมเอกสาร
การประชุม การสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร
Language used for welcoming visitors, company tours, telephoning,
minutes of meetings, types of office documents and language use,
document preparations, internal and external communication
01-320-025 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในองค์กร
3(2-2-5)
English for Organizational Communication
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม การแสดง
ความคิดเห็น การนาเสนองานอย่างสั้น การให้ข้อวิจารณ์และกล่าวตอบข้อวิจารณ์ การ
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
Vocabulary, expressions and language patterns for emailing, meeting,
expressing opinions, giving a short presentation, giving and responding to
feedback, performance reviews

01-320-026 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
3(2-2-5)
English Reading for Pleasure
การอ่านการ์ตูน นิทาน เรื่องสั้น โคลงกลอน นวนิยายโดยเน้นการหาประเด็น การหา
ความหมายตรงและความหมายแฝง การฝึกอ่านเพื่อสุนทรียรส
Reading cartoons, tales, short stories, poems, novels focusing on finding
themes, denotation and connotation, reading practice for aesthetic
appreciation
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้ สั ท อั ก ษรโรมั น ก ากั บ เสี ย ง การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น โดยใช้ ม าตรฐานเดี ย วกั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข คาศัพท์และประโยค
ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic
Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing, numbers,
words and sentences frequently used in everyday life
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Chinese Conversation
ทั กษะการฟั งและการพู ด ในหั ว ข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ชีวิต ประจ าวัน เน้ น การออกเสี ย งที่
ถูก ต้อ ง ความสามารถในการถ่ายทอดความต้ องการเป็น ภาษาจีน โดยใช้ส ถานการณ์
จาลองได้
Chinese listening and speaking on everyday life topics focusing on correct
pronunciation and expressions by means of simulation
01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Japanese
อักษรญี่ปุ่นฮิระงะนะและคะตะคะนะ คาศัพท์ในชั้นเรียน คาทักทายในชีวิตประจาวัน
ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน
Japanese alphabets: Hiragana and Katakana, vocabulary, greeting words in
daily life, numbers and constructing basic sentence structures

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์จาลองจากสถานการณ์จริง
ที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจาวัน โดยฝึ กฝนให้ สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อ
ชานาญขึ้น สามารถนาคาศัพท์ที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ มาประกอบเพื่อขยายขอบเขตของบท
สนทนาให้กว้างต่อไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational
conversation practice with the focus on fluency and relevant vocabulary
use for extension of conversation
04-000-201 ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
English for Engineering
ทั ก ษะฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ศั พ ท์ เทคนิ ค ส านวนภาษาที่ เกี่ ย วกั บ งานด้ า นวิ ศ วกรรม
ข้ อ ก าหนดด้ า นความปลอดภั ย คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านและการใช้ ง าน การอธิ บ าย
กระบวนการทางาน การเขียนรายงานความเสียหายและความก้าวหน้า
Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and language
patterns regarding engineering work, safety regulations, manuals,
explanation, report of damages and progress
05-110-201

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ความหมายของคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทั้ง การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากเอกสารสื่อสารในงานธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง
กราฟ กาหนดการ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ การนาเสนองานทางธุรกิจการ
เขียนโต้ตอบทางธุรกิจและการติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต
Meaning of vocabulary and expressions used for communication business,
business English communication skills: listening, speaking, reading and writing
from business documents, advertisements, announcements, tables, graphs,
schedules; searching business information from various media; business
presentations; business correspondence writing and business communication
through the Internet

08-888-210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
English for Mass Communication
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ศั พ ท์ เทคนิ ค ส านวนภาษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
สื่อสารมวลชน การอ่านและการเขียนคู่มือทางเทคนิค การอธิบายกระบวนการทางาน
การเขียนรายงานข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้านสื่อสารมวลชน
Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and language
patterns regarding mass communication work, reading and writing of
technical manuals, explanation of working process, report writing and
presentation in mass communication
09-900-001 ภาษาอังกฤษสาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
English for STEM Education
คาศัพท์ ศัพท์เทคนิค การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เพื่ อเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพกระบวนการคิดและการ
สื่อสารในการประยุกต์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม
Vocabulary, technical terms, listening, speaking, reading, writing related to
Science, Technology, Engineering, and Mathematics fields for both science
and non-science students to improve critical thinking and communication
performance in applying knowledge and STEM skills
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสานักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผล
คา การใช้โปรแกรมตารางคานวณ การใช้โปรแกรมนาเสนอ การใช้อินเทอร์เน็ตและการ
สื่ อ สารสั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
Computing fundamentals, key applications such as Word Processor
(Microsoft Word), Spreadsheets (Microsoft Excel), Presentation (Microsoft
PowerPoint) , Internet and social networks such as computer network,
communication technology, internal and external e-mail correspondence,
surfing the Internet, and general knowledge about the Internet World

09-000-002 การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Program Package for Multimedia
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว
และวี ดิ โ อ การประยุ ก ต์ ใช้ ง านโปรแกรมจั ด การสื่ อ ประสม เช่ น โปรแกรมจั ด การ
ภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ โปรแกรมสร้าง
ภาพเคลื่ อนไหว 2 มิติ โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิโอ โปรแกรมแปลงไฟล์ ภาพและวีดิโอ
โปรแกรมนาเสนอผลงานสื่อประสม และการเผยแพร่ผลงานสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต
Basic knowledge of multimedia technology including text, image, audio,
animation and video, multimedia applications such as raster graphics
editor, vector graphics editor, 2D animation software, video editing
software, image and video file conversion software, multimedia
presentation software, and multimedia publishing on the internet
09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Information Technology for Decision Making
ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ห รือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เช่น โปรแกรมตารางคานวณขั้นสูง โปรแกรม
ทางสถิติและความน่าจะเป็น ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ โปรแกรมนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟิก รวมถึงเครื่องมืออานวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูล ส่ว นติดต่อกับผู้ ใช้งาน เพื่อนาเสนอข้อมูล ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Basic knowledge and theories of decision-making application of software
or information system for decision-making such as advanced
spreadsheet, probability and statistics, executive information system,
decision support system including data management tools and user
interface for efficient decision marking
09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล
3(3-0-6)
Thinking and Reasoning
การคิดอย่างมีเหตุผล การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ประพจน์ ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์
ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล
Rational thinking, mathematical reasoning, statements, logical connectives,
truth table, tautology, quantifiers, arguments

09-111-002 คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Mathematics for Tourism
การสารวจพื้นที่ท่องเที่ยว การคานวณระยะทาง วิถีที่สั้นที่สุด การจัดการค่าใช้จ่าย การ
ประยุกต์ทฤษฎีกราฟในการท่องเที่ยว
Exploration tourism area, distance calculation, shortest path, expense
management, application of graph theory in tourism
09-111-051 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การคานวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อัตราส่วน ร้อยละ ภาษี ความสาคัญของการ
ออมเงิน เป้าหมายการออม การวางแผนใช้จ่ายและการออมอย่างมีประสิทธิภาพ
Basic mathematical calculations, ratio, percentages, taxes, essential of
saving money, savings goals, effective spending and saving plan
09-121-001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Statistical in Daily Life
ความหมายและบทบาทของสถิ ติ ในชี วิ ต ประจ าวั น สถิ ติ ในสั ง คมมนุ ษ ย์ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การหาตัวแทนข้อมูล การหาตาแหน่งและการ
กระจายของข้อมูล การแปลความหมายและสรุปข้อมูล การนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสม
กับคุณลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
Meaning and the role of statistics in daily life, statistics in human society,
data collection and data validation, information agent, position
measurement and distribution measurement, interpretation and
summary data, data characteristics and means of presentation, use of
statistical software for data analysis
09-121-002 สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Basic Statistics for Innovation
ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒ นานวัตกรรม การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ การพั ฒ นานวัต กรรม เครื่องมื อและการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อเพื่ อหา
ประสิทธิภาพนวัตกรรม การตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม
Meaning and role of statistics in innovation development, study of
relevant information for innovation development, tool and quality
inspection to find innovative performance, innovation performance
monitoring

09-130-001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว
3(3-0-6)
Green ICT
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อม การ
ทางานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดปริม าณก๊าซเรือนกระจก วิธี
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการทางานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
Roles of information and communication technologies and their impact
on the environment, process of information and communication
technology that contributes to greenhouse gas emissions, how to reduce
greenhouse gas emissions by changing the rules and improving the of
information workflow and communication technologies that affect
environment
09-130-002 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Internet of Things in Everyday Life
แนวคิดพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง แนวโน้มและการพัฒ นาของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์สมาร์ตอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจาวัน ความปลอดภัยใน
การใช้งานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
Basic concept of Internet of things (IoT), trend and development of IoT
technology, architecture of smart devices of IoT, application of IoT
technology in daily life, security in applications of IoT
09-130-003 ชีวิตดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Life
เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นในปัจจุบัน วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีผลกระทบกับ ชีวิตประจาวัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับชีวิตประจาวัน
แนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
Introduction to digital technology, evolution of digital technology,
applications and impacts of digital technology in daily life, trends and
development of digital technology in the future

09-210-001 เคมีในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Chemistry in Digital Life
บทบาทของเคมีในวิถีชีวิตสมัยใหม่ แนวคิด การประยุกต์ใช้เคมีและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาวะในการดาเนินชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีความรู้ทัน ต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ ยนแปลงรอบตัว เพื่ อการปรับ ตัว ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
Role of chemistry in modern life style, concept, application of chemistry
and innovation for quality of life, health and environment, updated
knowledge for adjustment in Digital Life
09-210-002 รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
3(3-0-6)
Toxic Alert and Safety Life
สถานการณ์และปัญหาสารพิษภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สารพิษและการ
จัดการกับสารพิษใกล้ตัวในชีวิตประจาวัน มลพิษ การปรับตัวและการป้องกันตนเองเพื่อ
สุขภาวะที่ดีในการดาเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน
Situations and problems of toxic substances under globalization changes,
toxic substances and management of toxic substances in daily life,
pollution, adjustment and prevention for health and way of living in
present life
09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3(3-0-6)
Science, Creativity and Innovation
การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ ว ย
กระบวนการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
เพื่อนาไปสู่การพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม
และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีส มัย ใหม่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น
ด้ า นสุ ข ภาพ อาหาร เกษตรกรรม พลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Scientific thinking, information search, creative thinking through scientific
processes and various instructional media for innovative and technology
development in agriculture, engineering and modern industries, modern
technologies and their application for sustainable development

09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มจากการพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี หลั ก การและ
กระบวนการของเทคโนโลยีสีเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิ จ กรณี ศึ ก ษาการบริห ารจั ด การและการเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
Environmental problems caused by science and technology
development, principle and process of green technology, life cycle
assessment, eco-design, case studies of management and appropriate
use of environmental–friendly technology
09-311-001 ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร
3(3-0-6)
Modern Life with Food Safety
วัฒ นธรรมการบริโภค อาหารส าหรับคนยุคใหม่ อันตรายในอาหาร การเน่าเสี ยของ
อาหาร การยืดอายุของอาหารสมัยใหม่ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร
Eating cultures, food for modern life, food hazards, food spoilage, food
preservation, good manufacturing practice, food safety regulations and
laws
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management
09-410-001 ก้าวทันเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Keep Pace with Technology
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ในชีวิตประจาวัน การบูรณาการเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี
นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ทางสันติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Scientific concepts and their application in everyday life, integration of
technologies related to everyday life, space technology and
telecommunications, nuclear technology and peaceful uses,
nanotechnology, materials technology, technology with life quality
improvement, technology and sustainable development

09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การเชื่อมโยงความคิด
และกระบวนการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน แนวคิดการสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั งคม และอนาคตของมนุ ษ ย์ การเรีย นรู้ต ลอดชี วิต เพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
Scientific approaches and processes, knowledge exploring, associative
thinking and problem solving, current situation and the learning from
sharing, integration of science and technology in everyday life, concept of
innovation and knowledge conformation, effect of scientific and
technological changes on economy, society, environment and the future
of mankind, lifelong learning for better quality of life
09-410-003 ต้องรอดกับภัยพิบัติธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster Survival
ประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรณี ภัยพิบัติทางภูมิอากาศ ธรณีศาสตร์ของ
ภั ย พิ บั ติ ท างธรณี เทคโนโลยี ก ารเตื อ นภั ย และการเฝ้ า ระวั ง ภั ย พิ บั ติ ท างธรณี
อุตุนิยมวิทยาของภัยพิบัติทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศ การปฏิบัติตน
เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การลดความเสี่ ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การจั ดการด้านภัย
พิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
Types of natural disasters, geophysical disasters, meteorological and
climatological disasters, geosciences of geophysical hazards, meteorology
of weather hazards, warning technology and natural hazard monitoring,
natural disaster risk reduction, natural disaster and disaster risk
management

09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technologies for Sustainability
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใกล้ตัว แหล่งที่มาพลังงานทดแทน
สถานการณ์พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงานทดแทน ผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน
การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การปลูกจิตสานึกการใช้พลังงานอย่างฉลาด การ
เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
Fundamentals of renewable energy technologies, renewable energy
sources, renewable energy situation, technology and energy
consumption, impact on the environment, management of waste from
the production of renewable energy, involved conservation of energy,
wisely awareness raising of energy use, preparation for the change in
energy
09-090-011 การสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
Science Communication and Public Awareness

2(1-2-3)

ความรู้เกี่ยวกับ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ความจาเป็นของการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ข องประชาชน
ประวัติความเป็นมาของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ปั ญ หาส าคั ญ ในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ กั บ ผู้ ฟั ง ทั่ ว ไป
ความสาคัญของการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมในการสื่อสาร
วิท ยาศาสตร์ อิ ทธิพ ลของสื่ อ ศูน ย์ เรียนรู้ การเมือ ง ประวัติ ศาสตร์ และค่ านิ ยมทาง
วัฒนธรรมที่มีต่อความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน รูปแบบของการสื่อสารใน
บริบ ทต่าง ๆ การให้ ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณะ ความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
Knowledge of science communication, contemporary science and
technology related to daily life, necessity of communicating science with
the public, media as well as the government, factors affecting public
opinion and attitudes towards science and technology, history and the
development of science communication, philosophy and models of
science communication in different contexts, problems in communicating
science with non-expert audiences, the importance of public awareness of
science and ethical issue in communicating science, the influence of
media, learning centers, politics, history and cultural values on public’ s
interest in science, science communication in different context, publicizing
scientific information, correctness and reliability of scientific information

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2(0-4-2)
RMUTT Identity
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้นทางานที่มีเป้าหมายชัดเจน การลาดับความสาคัญของ
งาน และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานอย่ า งมื อ อาชี พ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การมี จิ ต
สาธารณะ มารยาททางสั งคม การอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ภายใต้ ก ฎระเบี ย บและหลั ก การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
University pride, keeping up with technology and social changes, having
initiative and being proactive, beginning with clear goals, prioritizingthings,
and being professional, personality development, public consciousness,
social manners, living democracy, principles of living based on the
philosophy of Sufficiency Economy
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว
1(0-2-1)
Green University
วิธีป ฏิบั ติตนเพื่ อเป็ น มิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลั งงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การปลูกฝังจิตสานึกรับผิดชอบ
การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources,
being responsible for the environment in the university, instilling and
contributing to the sustainable and socially responsible university,
awareness of and vision for social and environmental sustainability
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
1(0-2-1)
Design Thinking
กระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบที่ มุ่ งเน้ น การเข้ าใจผู้ ใช้ การสร้างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
นวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ สร้างไอเดี ย ที่ ห ลากหลาย สร้างตั ว ต้ น แบบเพื่ อ ทดลองและ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
Human-centric approach to gain deep understanding of users, design
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes, and
test the innovative solutions

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ
1(0-2-1)
Entrepreneurship
แนวโน้ ม และแนวคิ ด ในการท าธุ ร กิ จ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การจั ด การองค์ ก าร
การตลาด การจั ดการด้านการเงิน การเป็ นผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การ
จัดทาแบบจาลองธุรกิจ
Business trends and concept, development of entrepreneur
characteristics, organization management, marketing, financial
management, successful entrepreneurs, business model canvas
00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3(1-4-4)
Innovation for the Community
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา ฝึกทักษะการบริหารโครงการ
และการตั ด สิ น ใจในบริบ ทของเศรษฐกิ จและสั งคม การปฏิ บั ติงานการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชุมชน ฝึ กกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมเพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Definitions, principles, concepts, significance, and application of sufficiency
economy philosophy, the Royal Initiated Developmental Principals of His
Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a project
management skill and decision making in the context of economic and
social, work performance, use information technology for communities,
practice innovative thinking processes, innovation creation for a better
quality of life in the community by the process of participation for
sustainable development
09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Information Management for Entrepreneur
ความหมายและบทบาทของการจัดการข้อมูลหรับการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิ จ ปั จ จุ บั น โดยการสร้างและใช้ น วัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยี ดิจิทั ล สมัยใหม่เพื่ อการแก้ปัญ หาและการปรับ ปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล
Meaning and role of information management for entrepreneurship,
planning and decision making base on information, business
transformation by creating and using novel digital technologies, utilization
of new digital technologies to improve business operations, business
intelligence, and managing digital assets

08-214-123 วิทยาศาสตร์สี
2(2-0-4)
Color Science
ความรู้พื้นฐานด้านแสงและแหล่งกาเนิดแสง ความสว่างและความส่องสว่าง อุณหภูมิ
แสงเทีย บเคียงสี ดัชนี แปรเปลี่ยนสี การมองเห็ นและการรับรู้สี แบบจาลองสี ระบบ
กาหนดสี การวัดแสงและสี ความแตกต่างสีและการเทียบสี การแก้ไขความบกพร่องสี
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแสงและสีในงานสื่อสารมวลชน
Fundamentals of light and light sources, illuminance and luminance,
correlated color temperature ( CCT) , color rendering index ( CRI) , color
vision and color perception, color models and color systems, colorimetry
and photometry, color difference and color matching, color correction,
light and color applications in the field of mass communication
08-214-124

ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สี
1(0-2-1)
Practice in Color Science
การผสมแสงและสี การใช้อุปกรณ์วัดแสงและสี การวัดความสว่างและความส่องสว่าง
การวัดระดับการมองเห็น การทดสอบความสามารถในการแยกแยะสี การคานวณค่าสี
และแสง การวัดปรับเทียบสี
Light and color mixing, light and color instruments usage, illuminance and
luminance measurement, visual acuity measurement, color discrimination
test, color and light calculation, color calibration

08-214-201

หมึกและกระดาษ
1(1-0-2)
Ink and Paper
วิ วั ฒ นาการของหมึ ก พิ ม พ์ ประเภทและลั ก ษณะของหมึ ก พิ ม พ์ องค์ ป ระกอบหลั ก
กระบวนการผลิต การทดสอบและควบคุมคุณภาพหมึกพิมพ์ วิวัฒ นาการของกระดาษ
ประเภทและลักษณะของเยื่อและกระดาษ องค์ประกอบหลักของกระดาษ กระบวนการ
ผลิต การทดสอบ และควบคุณคุณภาพเยื่อและกระดาษ
Printing ink evolution. Type and characteristic of inks. Main components
and manufacture of inks. Testing and quality control of ink. Paper
evolution. Type and characteristic of pulp and paper. Main components of
paper. Pulp and paper processing as well as testing and quality control.

08-214-202 ปฏิบัติการทดสอบหมึกและกระดาษ
2(0-4-2)
Practice in Ink and Paper Testing
ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบสมบั ติ ที่ ส าคั ญ ของหมึ ก การเที ย บสี แ ละการตรวจสอบค่ าสี การ
ตรวจสอบค่าความหนืด การแห้งตัว ขนาดอนุภาคหมึกพิมพ์ และความหนาชั้นฟิล์มหมึก
พิมพ์ การตรวจสอบสมบัติที่สาคัญของกระดาษ น้าหนักมาตรฐาน ความหนา ทิศทางการ
จัดเรียงเส้นใยกระดาษ และความทนทานต่อความชื้น
Practice in property measurement for ink. Color measurement and color
matching. Ink viscosity. Drying time. Particle size. Ink film thickness.
Practice in property measurement for paper. Basis weight. Thickness. Paper
grain. Water resistance.
08-214-105 วัสดุอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Materials
พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและ
ประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้
งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Basic in industrial materials, Types and properties of materials,
Composition and benefits of different materials, Fabrication of industrial
materials, New materials in industrial, Material and its effects to
environment.
08-214-106 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Practice in Industrial Materials Testing
ปฏิบัติการทดสอบทางวัสดุพื้นฐาน การทดสอบของเหลวและความเป็นกรด-ด่าง การ
ทดสอบการนาไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ สี แสง รังสี และการสร้างสภาวะควบคุม
ในห้องปฏิบัติการ การชั่ง การตวง และการวัดทางวัสดุ การกระทุ้งกระดาษ การพับ การ
นั บ และการตัด กระดาษ ตลอดจนการฝึ กปฏิ บั ติใช้เครื่องมื อทดสอบสมบั ติข องวัส ดุ
ทางการพิมพ์เบื้องต้น
Practise in basic materials testing. Fluid and pH testing. Testing in
electricity, temperature, relative humidity, color, light and radiant energy,
as well as control condition in laboratory. Practise in weight, volumetric
and mesurement in materials. Practise in jog, fold, count and cut for
paper.

08-215-201 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
1(1-0-2)
Health Safety and Environmental Management
หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
Standards and preventing methods for health, accidents and environment
issues inside the printing house or factory served for staff and public,
safety and prevention managements, public relations, preventive signs
and tools, awareness of the damages caused from careless management
in health and safety, practice in health, safety and risk managements in
printing industries
08-215-202 ปฎิบัติการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
2(0-4-2)
Practrice in Health and Safety and Environmental Management
ฝึกปฎิบัติทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีว อนามัยในสถาน
ประกอบการ
Practrice in Standards and preventing methods for health, accidents and
environment issues inside the printing house or factory served for staff
and public, safety and prevention managements, public relations,
preventive signs and tools, awareness of the damages caused from
careless management in health and safety, practice in health, safety and
risk managements in printing industries
08-888-001

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Technology
หลักทฤษฎีสื่อสารมวลชน กฎหมายและจริยธรรมด้านสื่อสารมวลชน การส่งสาร การรับ
สาร เทคโนโลยีด้ านการถ่ า ยภาพ ภาพยนตร์ วิท ยุ โทรทั ศ น์ สิ่ง พิ ม พ์ สื่ อ โฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล และสื่อใหม่
Mass communication theories, laws and ethics of mass communication,
sending and receiving information, technologies in the fields of
photography, cinematography, radio, television, publishing, advertising and
public relations, multimedia, interactive media, digital media and new media

08-214-107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์
1(1-0-2)
Computer Graphic for Publishing Design
องค์ประกอบในการสร้างงานกราฟิก หลักการออกแบบกราฟิก การจัดองค์ประกอบใน
การออกแบบกราฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ รูปแบบไฟล์ที่ใช้
ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ขนาดมาตรฐานในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ประเภทของ
ไฟล์กราฟิกแบบราสเตอร์และเวคเตอร์ ลิขสิทธิ์ในการใช้งานองค์ประกอบกราฟิกในงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ์ การวางแผนงาน
Component of graphic design, Principle of Graphic, Composition of graphic
Design, Computer software for Publishing Design, File format, Standard size
in Publishing Design,vector based,Raster based, Copyright in using of
component of graphic design, Planing.
08-214-108 ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์
2(0-4-2)
Practice in Computer Graphic for Publishing Design
การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การใช้
เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานถึงขั้นประยุกต์
การจัดเตรียมไฟล์และ
ข้อมูล การตัดแต่งภาพดิจิทัล การจัดทาไฟล์ต้นฉบับการทาปรูฟดิจิทัลและนาเสนอ
ต้นแบบผลงานออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์
Using of computer software for packaging and publishing for design. Using
basic tool; applied tool, Preparation; resource; digital proof. Retouching
digital image, presentation publishing design prototype.
08-214-109 การออกแบบสิ่งพิมพ์
1(1-0-2)
Printing Design
วิชาบังคับก่อน : 08-214-107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์
Pre-requisite: 08-214-107 Computer Graphic for Publishing Design
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการออกแบบสิ่ งพิ ม พ์ รู ป แบบ แนวคิ ด และประเภทงานสิ่ งพิ ม พ์
หลั ก การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ ระบบกริ ด รูป แบบตั ว อั ก ษรช่ อ งไฟและขนาด
ขัน้ ตอนและการวางแผนการออกแบบงานสิ่งพิมพ์
Study of printing design element, type, concept, principle of art
composition, Grid system, typography; kerning; size. Process and planning
of printing design.

08-214-110 ปฏิบัติการด้านออกแบบสิ่งพิมพ์
2(0-4-2)
Practice in Printing Design
วิชาบังคับก่อน : 08-214-107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสิ่งพิมพ์
Pre-requisite: 08-214-107 Computer Graphic for Publishing Design
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการออกแบบสิ่ งพิ ม พ์ รู ป แบบ แนวคิ ด และประเภทงานสิ่ งพิ ม พ์
หลั ก การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ ระบบกริ ด รูป แบบตั ว อั ก ษรช่ อ งไฟและขนาด
ขั้นตอนและการวางแผนการออกแบบงานสิ่งพิมพ์
Study of printing design element, type, concept, principle of art
composition, Grid system, typography; kerning; size. Process and planning
of printing design.
08-215-103 เทคโนโลยีการพิมพ์
1(1-0-2)
Printing Technology
วิวัฒ นาการของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใช้แรงกด และไร้แรงกด หลักการเกิดภาพใน
เทคโนโลยีการพิมพ์ประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ก่อนพิมพ์ พิมพ์ และ
หลังพิมพ์ รวมถึงอุตสาหกรรมการพิมพ์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ในอนาคต
Evolution of conventional and non-impact printing, principles of imaging in
printing technologies, printing production; pre-press, press and post-press,
printing industries and trends of printing technologies in the future
08-215-104 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
2(0-4-2)
Practice in Printing Technology
ฝึกปฏิบัติการจาลองการเกิดภาพของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใช้แรงกด และไร้แรงกด
ศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ต่างๆ การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ใน
อนาคตจากบทควาทางวิชาการ เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและสัมมนาทางพิมพ์
Practice on a demonstration of imaging in conventional and non-impact
printing technology, visiting printing industries, studying on trends of
printing technologies in the future by reading papers, attending the printing
exhibition and seminar on printing technology

08-215-205 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
1(1-0-2)
Prepress Technology
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ทั้งระบบอะนาล็อกและระบบดิจิทัล ตัวพิมพ์
การจัดการข้อความ ต้นฉบับภาพ การจัดการภาพ การสร้างภาพ การตกแต่งภาพในงาน
ก่อนพิมพ์ การผลิตน้าหนักสีและการผลิตภาพพิมพ์สีภาพลายเส้นและภาพฮาล์ฟโทน
การจัดประกอบหน้า การวางหน้า การจัดการไฟล์เพื่องานพิมพ์ผลออก การตรวจสอบ
ไฟล์ การทามาตรฐานและการควบคุณคุณภาพงานก่อนพิมพ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์
ในงานก่อนพิมพ์
Principle of pre-press technology in analoge and digital platform, Tone
reproduction, Line art and Haft tone image, Imposition and lay out, output
files, quality control in pre-press technology and standardization, Chemical
and equipment in pre-press technology
08-215-206 ปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีก่อนพิมพ์
2(0-6-2)
Practice in Prepress Technology
ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ทั้งระบบอะนาล็อกและระบบดิจิทัล ตัวพิมพ์
การจัดการข้อความ ต้นฉบับภาพ การจัดการภาพ การสร้างภาพ การตกแต่งภาพในงาน
ก่อนพิมพ์ การผลิตน้าหนักสีและการผลิตภาพพิมพ์สีภาพลายเส้นและภาพฮาล์ฟโทน
การจัดประกอบหน้า การวางหน้า การจัดการไฟล์เพื่องานพิมพ์ผลออก การตรวจสอบ
ไฟล์ การทามาตรฐานและการควบคุณคุณภาพงานก่อนพิมพ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์
ในงานก่อนพิมพ์
Practice in pre-press technology in analoge and digital platform, Tone
reproduction, Line art and Haft tone image, Imposition and lay out, output
files, quality control in pre-press technology and standardization,
Chemical and equipment in pre-press technology
08-215-207 เทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์
1(1-0-2)
Plate Making Technology
ประเภทและโครงสร้ างของแม่ พิ ม พ์ ระบบต่ า งๆ การท าแม่ พิ ม พ์ ร ะบบต่ างๆ แบบ
ธรรมดาและแบบคอมพิ ว เตอร์ ทู แ ม่ พิ ม พ์ ร ะบบต่ า งๆ การจั ด การไฟล์ ใ นระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ทู แ ม่ พิ ม พ์ ร ะบบต่ า งๆ ข้ อ จ ากั ด ข้ อ ก าหนด ของการท าแม่ พิ ม พ์
กระบวนการทาแม่พิมพ์แบบธรรมดาและแบบคอมพิวเตอร์ทูแม่พิมพ์ระบบต่างๆ การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทาแม่พิมพ์ การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหา
ในการทาแม่พิมพ์ระบบต่างๆ
Types and structures of printing plates, principles of plate making, plate
making processes, plate making technology, profing and quality control in
plate making, problem analysis and troubleshooting in plate making,
practics in different kinds of plate making

08-215-208 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์
2(0-4-2)
Practice in Plate Making Technology
ฝึกปฏิบัติการทาแม่พิมพ์ระบบต่างๆ แบบธรรมดาและแบบคอมพิวเตอร์ทูแม่พิมพ์ระบบ
ต่างๆ การจัดการไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ทูแม่พิมพ์ระบบต่างๆ ข้อจากัด ข้อกาหนด
ของการทาแม่พิมพ์ กระบวนการทาแม่พิมพ์แบบธรรมดาและแบบคอมพิวเตอร์ทู
แม่พิมพ์ระบบต่างๆ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทาแม่พิมพ์ การวิเคราะห์
สาเหตุ และการแก้ไขปั ญ หาในการท าแม่พิ ม พ์ ระบบต่างๆ การบ ารุงรักษาและความ
ปลอดภัยในการทางาน
Practice in types and structures of printing plates, principles of plate
making, plate making processes, plate making technology, profing and
quality control in plate making, problem analysis and troubleshooting in
plate making, practics in different kinds of plate making
08-215-209 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
2(2-0-4)
Offset Printing Technology
หลักการพิมพ์ออฟเซต กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต ประเภท
ของเครื่องพิมพ์ออฟเซต โครงสร้างของเครื่องพิมพ์ออฟเซต การปรับตั้งเครื่องพิมพ์
ออฟเซต เช่น แรงกดพิมพ์ ระบบทาความชื้น ระบบจ่ายหมึกพิมพ์ การรองหนุนโม
แม่พิมพ์และโมผ้ายาง การบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ แนวโน้มและการพัฒนาของเครื่องพิมพ์
ออฟเซต
Basic principle in offset printing, offset printing process, Offset printing
machines, Construction feature of offset printing press, Setting of offset
printing press; pressure, dampening system, Inking system, Maintainance of
printing press, Trend and development of offset printing press
08-215-210 ปฏิบัติการด้านการพิมพ์ออฟเซต
2(0-6-2)
Practice in Offset Printing
การฝึกปฏิบัติพิมพ์งานออฟเซตหลายสีในรูปแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์
ทั่วไปและบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง การฝึกผสมสีพิเศษ การใช้เครื่องมือวัดในการปรับตั้ง
เครื่องพิมพ์ออฟเซต
Practice in offset operating, One color printing for packaging printing, Color
mixing, Measurement instrument for offset operating

08-215-211 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
1(1-0-2)
Digital Printing Technology
หลั ก การ กระบวนการพิ ม พ์ และเทคโนโลยี น วั ต กรรมของเครื่อ งพิ ม พ์ ระบบดิ จิ ทั ล
ประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมริปขั้นสูง การจัดการไฟล์ในระบบดิจิทัลการวางแผนผลิต
งานพิมพ์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
ดิจิทัล ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบารุงรักษาและความปลอดภัยในการทางานฝึก
ปฏิบัติการพิมพ์ดิจิทัล
Principles of digital printing on various substrates, create variable data files
such as variable data printing in labels, equipment calibration, advanced
control in RIP and equipments, quality control, maintenance, the
application of digital technology in pre-press press and post-press,
practices in digital printing
08-215-212 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
2(0-6-2)
Practice in Digital Printing Technology
ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ดิจิทัล การควบคุมคุณภาพ การควบคุมริปขั้นสู ง การจัดการไฟล์ใน
ระบบดิจิทัลการวางแผนผลิตงานพิมพ์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบารุงรักษาและ
ความปลอดภัยในการทางาน
Practice in digital printing on various substrates, create variable data files
such as variable data printing in labels, equipment calibration, advanced
control in RIP and equipments, quality control, maintenance, the
application of digital technology in pre-press press and post-press,
practices in digital printing
08-215-213 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2(2-0-4)
Packaging Printing Technology
เทคโนโลยีทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก เครื่องพิมพ์แบบผสม เทคนิคการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ การพิมพ์สีพิเศษ การเพิ่มมูลค่าทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงในงานบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีทางเครื่องจักรสาหรับการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Packaging and label printing technology, Combination printing press,
Different techniques in packaging printing, Value Added in Packaging
Printing , Security printing methods in packaging printing, Technology in
printing press for packaging printing, Trend in packaging printing

08-215-214 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
1(0-2-1)
Practice in Packaging Printing Technology
ฝึกปฏิบัติทางด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของ
เครื่ อ งพิ ม พ์ แบบผสม วิธี ก ารพิ ม พ์ สี พิ เศษ เทคนิ ค การพิ ม พ์ เพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กั บ สิ่ งพิ ม พ์
บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์กันการปลอมแปลง การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพในงาน
บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ศึกษาดูงาน
แนวโน้มเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Practice in packaging and label printing, Operating of combination printing
press, Pantone printing, Value added printing techniques, Security printing,
Quality control in packaging printing, Analysis in different packaging printing
techniques, Excursion in packaging printing shop.
08-214-303 ระบบการจัดการสี
2(2-0-4)
Color Management System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงและสี หลักการแยกสีทางการพิมพ์ การวัดสี การแปลงค่าสี
การเที ย บสี ข องอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การสี หลั ก การจั ด การสี ด้ ว ย
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี การปรับแก้สี กระบวนการ
จั ด การสี การสร้างคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ป กรณ์ น าเข้าและอุ ป กรณ์ แ สดงผล การ
ตรวจเช็คหน้ าจอ และอุป กรณ์ ต่างๆ ให้ เทียบเคียงกัน โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในการ
จัดการสี ฝึกปฏิบัติการจัดการสี
Fundamentals of light and color, Principles of color separation, color
measurement, color transformation, color matching among different
devices, concept of CMS, CMS with quality control device, color
correcting, CMS Process, color characteristic profiling of input and output
devices, monitor and other device calibrations, CMS soffware, practise in
color managment

08-214-304

ปฏิบัติการด้านระบบการจัดการสี
1(0-3-1)
Practice in Color Management System
ฝึกปฏิบั ติการวัดสี การแปลงค่าสี การเทียบสีของอุปกรณ์ ต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการสี หลักการจัดการสีด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี
การปรับแก้สี กระบวนการจัดการสี การสร้างคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ นาเข้าและ
อุปกรณ์แสดงผล การตรวจเช็คหน้าจอ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เทียบเคียงกัน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดการสี ฝึกปฏิบัติการจัดการสี
Practice in color measurement, color transformation, color matching
among different devices, concept of CMS, CMS with quality control device,
color correcting, CMS Process, color characteristic profiling of input and
output devices, monitor and other device calibrations, CMS soffware,
practise in color management

08-215-315 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2(2-0-4)
Quality Control and Standardization in Prinitng and Packaging
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ เครื่องมือวัด แถบควบคุมคุณภาพทางการ
พิมพ์ การผลิตสีภาพพิมพ์ ค่าความดา ค่าเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์
มาตรฐานทางการพิมพ์สาหรับการพิมพ์ระบบต่างๆ
Quality control in printing and packaging, measurement instruments, Color
control strip, Tone reproduction, Density, Dot gain, Trapping,
Standardization in printing process
08-215-316 ปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและ
1(0-3-1)
การทามาตรฐานงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Practice in Quality Control and Standardization in Prinitng
and Packaging
ฝึกการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การใช้เครื่องมือวัด แถบควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์ การตรวจสอบค่าความดา ค่าเม็ดสกรีนบวม ค่าการทับซ้อนกั นของหมึก
พิมพ์ การทามาตรฐานทางการพิมพ์สาหรับการพิมพ์ระบบต่างๆ
Practice in quality control in printing and packaging, measurement
instruments, Measurement of density, Dot gain, Trapping, Standardization
in printing process

08-215-317 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
1(1-0-2)
Post-press Technology
กระบวนการผลิตงานหลังพิมพ์ของสิ่งพิมพ์ทั่วไป ประเภทการตกแต่งผิวหน้าสิ่งพิมพ์
ได้แก่ เคลือบผิวหน้า เดินรอยร้อน ดุดนูน โฮโลแกรม และประเภทการแปรรูปสิ่งพิมพ์
ได้แก่ พับ ปรุ เจาะ ตัดเจียน เข้าเล่ม หุ้มปกแข็ง ตลอดจนวัสดุ-อุปกรณ์ การวางแผนการ
ผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์
Post-press production for general printed; surface decoration such as
coating, hot stamping, embossing, hologram and converting such as
folding, perforation, punching, cutting, binding, book covered including
material and instrument, production planning, inspection and quality
control for post-press process
08-215-318 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหลังพิมพ์
2 (0-6-2)
Practice in Post-press Technology
ฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตงานหลังพิมพ์ของสิ่งพิมพ์ทั่วไป ประเภทการตกแต่งผิวหน้า
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ เคลือบผิวหน้า เดินรอยร้อน ดุดนูน โฮโลแกรม และประเภทการแปรรูป
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ พับ ปรุ เจาะตัดเจียน เข้าเล่ม หุ้ มปกแข็ง การตรวจสอบและควบคุม
คุณ ภาพงานหลั งพิ มพ์ ฝึ กวิเคราะห์ ปั ญ หาและหาแนวทางการแก้ไขในงานหลั งพิม พ์
ประเภทต่างๆ
Practice on post-press production of general printed; surface decoration
such as coating, hot stamping, embossing, hologram and converting such
as folding, perforation, punching, cutting, binding, book covered including
materials and instruments, production planning, inspection and quality
control for post-press process, problem analyze and finding out a solution
to solve the problem
08-215-319

เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ
2(2-0-4)
Material Converting and Packaging Technology
หน้าที่และประเภทของบรรจุภัณฑ์ แนวคิดการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการรักษา การยืด
อายุ และการปกป้องผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุประเภทต่างๆ
การบรรจุผลิตภัณฑ์และการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ มาตรฐานคุณภาพทางการ
บรรจุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบรรจุในปัจจุบันและอนาคต
Functions and types of packages. Using concept of packages for maintain,
prolong the shelf-life, and protect the product. Materials converting
technology. Products filling and packages sealing technology. Quality
standard of packaging. Current and future technology as well as
Innovation of packaging.

08-215-320

ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ
1(0-3-1)
Practice in Material Converting and Packaging Technology
ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการปิดผนึก การทดสอบสมบัติ
เชิงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งาน ความทนทานต่อการพับขาด การทดสอบความ
ทนทานต่อแรงกด ความต้านทานแรงกด ความต้านแรงกดวงแหวน ความต้านการตก
กระแทก ความสมบูรณ์ของรอยปิดผนึก ตลอดจนศึกษาปัญหาของบรรจุภัณฑ์จาก
ตัวอย่างบนสื่อสารสนเทศและงานวิจัย วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ
Practicing in packaging forming, products filling and sealing. Functional
property testing of package and applications. Folding endurance.
Compression strength. Ring crush resistance. Bursting strength. Drop
resistance. Seal strength. Study and practice in packaging problems from
information media and research article. Practice in problem analysis and
solving for Material Converting and Packaging Technology.

08-216-301 การบริหารธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2(2-0-4)
Printing and Packaging Business Administration
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการผลิต
ในธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดทามาตรฐานการผลิต กระบวนการวางแผนการ
ผลิต การบริหารต้นทุนการผลิต การจัดการกระบวนการผลิตในโรงพิมพ์ การประเมิน
ราคาในการผลิตสิ่งพิมพ์ การคานวณและวิเคราะห์ต้นทุนทางการผลิต กรณีศึกษาการ
จัดการโรงพิมพ์และการเพิ่มผลผลิตงานพิมพ์
Concept and objective of production management, Factors that affected
to production management in printing and packaging business
administration, Standardization in production process , Production
planning process, Cost estimation and management, Calculation of cost in
printing production, Case study in management for printing shop

08-216-302 ปฏิบัติด้านการบริหารธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1(0-3-1)
Practice in Printing and Packaging Business Administration
ฝึกปฏิบั ติการจั ดทามาตรฐานการผลิต การบริห ารต้นทุนการผลิ ต การประเมินราคา
สิ่งพิมพ์ การคานวณและวิเคราะห์ต้นทุนทางการผลิต การเลือกขนาดกระดาษใช้พิมพ์กับ
เครื่ อ งพิ ม พ์ ให้ เหมาะสม ความหมายและหลั กการของต้น ทุ น และการประเมิน ราคา
สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ การค านวณต้ น ทุ น งานพิ ม พ์ การค านวณค่ า เสื่ อ มราคา
เครื่องจักร
Practice in standardization in production, Cost management, Cost
estimation in Printing production process, Selection of materials for
printing machines, Principle of cost estimation in printing and packaging
08-216-305 การจัดการอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Management
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้าง
องค์กรและการกาหนดนโยบาย การวางแผน ควบคุม และประเมินผลในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์
การควบคุมงบประมาณและการเงิน
Basic principles in industrial management, Theory in industrial
management, Organization structure and policies, Planning controlling and
evauation in printing industry, Logistic management
08-216-306 ปฏิบัติการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Practice in Industrial Management
ฝึกปฏิบัติด้านการวางแผน ควบคุม และประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ
คุณภาพ การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ การควบคุมงบประมาณ
และการเงิน
Practice in Planning controlling and evauation in printing industry, Logistic
management, Investment planning

08-216-403 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
1(1-0-2)
Human Development and training
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตาม
สายอาชีพ การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการอบรม
การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อ
การฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม
Human development in organization, Planning and management in training
program, Career development, Organize of training program, Management
in training program, Presentation techniques, Media in training program,
Evaluation in training, Documents in training
08-216-404 ปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
2(0-4-2)
Practice in Human Development and training
ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสารวจ
ความจาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการอบรม การจัดทาแผนการ
ฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัด
ประเมินผล การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม
Practice in Planning and management in training
program, Career
development, Organize of training program, Management in training
program, Presentation techniques, Media in training program, Evaluation in
training, Documents in training
08-216-407 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
3(0-6-3)
Seminar in Digital Printing and Packaging Technology
หลั กการจัดสัมมนา นิ ยาม และความหมายของการสัมมนา หลั กการระดมสมองเพื่อ
แก้ปั ญหา การทางานเป็นทีม การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ ม องค์ประกอบของการ
สัมมนา หน้ าที่ และบทบาทบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสัม มนา การจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา การดาเนินการจัดสัมมนา การประเมินผล การเขียนรายงาน
การจัดสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
Principles, definition, and meaning of seminar, principles of brain storming
for solving the problems, teamwork and group discussion, seminar
components, personal role and responsibility in seminar arrangement,
documentation, seminar process, evaluation and report writing for
developing printing and packaging industries

08-216-308 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
1 (1-0-2)
Special Topics in Digital Printing and Packaging
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทาง การกาหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาและ
ค้น คว้าหั ว ข้อ ปั ญ หาเฉพาะทาง การคิ ด หั วข้ อเชิงสร้างสรรค์ การพั ฒ นาต่อ ยอดทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีการ
น าเสนอหั วข้ อและรายละเอียดที่ เกี่ย วข้อง และได้ รับ การอนุ มั ติจากอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรให้ดาเนินการ
Basic principle in special study, Objective of the special study, Creative
thinking, Development in innovation and technology for printing and
packaging technology, The proposal of special topics are required to
present and approve from course committees
08-216-309 การวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2 (1-3-3)
Research in Printing and Packaging Technology
การสืบค้นและการรวบรวมข้อมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบกระบวนการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การเขียนโครงร่าง
ข้อเสนอและการประเมินงานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเพื่อ
การวิจัย การวางแผนกระบวนการวิจัย การนาเสนอโครงงานวิจัยต่ออาจารย์ป ระจา
หลั ก สู ต ร เพื่ อ การต่ อ ยอดสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ แ ละ
บรรจุภัณฑ์ต่อไป
Individual study and/or work on special project, principles, format,
requirements, statistics, related research and literature review or theory
for writing proposal, proposal and/or special project presentations
08-216-410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4(0-8-4)
Creativity Innovation in Printing and Packaging Technology
ปฏิบัติงานวิจัยตามโครงงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติบนพื้นฐานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีการนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และนาเสนอปริญญา
นิพนธ์ที่สาเร็จแล้วในรูปแบบปากเปล่าและรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่เรียบเรียงตามรูปแบบ
ปริญญานิพนธ์ที่กาหนดต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
Requiring the student proceed on the proposal that is approved, academic
writing of the project or thesis in the required format, and presenting or
defending the complete studying or the result of practicing on special
project work in appropriate style

08-214-311

การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
1(1-0-2)
Electronic Publishing Designs
ประเภท หลั ก การและแนวคิ ด ในการออกแบบ องค์ ป ระก อบ การเตรี ย มข้ อ มู ล
กระบวนการขั้นตอนและการวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ใน
งานสื่ อ ประเภทต่ า งๆ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละข้ อ ก าหนดการเผยแพร่ สื่ อ
เทคโนโลยีในการผลิต และแนวโน้มของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Type, Principle and conceptual , Component , Pre data ,Manufacturing
process and planning of Eletronic Publishing Design, Apply for another
media, link data, license, Laws of distribute media, Technology and trend
of Eletronic book and Publishing Design.

08-214-312

ปฏิบัติการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
2(0-4-2)
Practice in Electronic Publishing Designs
ปฏิบั ติการวางแผนการผลิต กาหนดแนวคิด เตรียมข้อมูล ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
การใช้เครื่องมือพื้นฐานและประยุกต์ของโปรแกรมสาเร็จรูป การนาเข้ าและส่งออกสื่อ
สิ่งพิ มพ์ ดิจิทั ล นามสกุล ไฟล์ ต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูล เผยแพร่ผ ลงาน และนาเสนอ
ผลงานส่วนบุคคล
Practice on planning, define concept, pre data for eletronic publishing
design, using software and basic to advance tool, export and import
format file, link data and distribute media , individual project of Eletronic
book and publishing design.

08-214-313 สีและการประยุกต์
3(2-2-5)
Color and Application
การรั บ รู้ สี ข องมนุ ษ ย์ ความสั ม พั น ธ์ระหว่างประสาทสั ม ผั ส ทางการรับ รู้แ ละปฎิ กิริย า
ตอบสนอง ความบกพร่องทางการมองเห็นสี การปรับสภาพการมองเห็นภายใต้ความสว่าง
และความมื ด ปรากฎการณ์ เมแทเมอริ ซึ ม และการเห็ น สี ค งที่ ปริ ภู มิ สี ฟั งก์ ชั่ น การ
ปรับเทียบสี การประยุกต์ใช้หลักการทางสีในงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบสีเพื่อมวลชน
Human color perception, relationship between color sensation and
perception and human responses, light and dark adaptation, metamerism
and color constancy, color space, color matching function, applying color
principle to printing and packaging industries, color universal design

08-214-314 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1(1-0-2)
Structure Designs on Packaging
เทคโนโลยี เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
การทดสอบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ความส าคัญ และการน าไปใช้งาน ปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ งกับ การ
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณ ฑ์ เช่น ระบบการพิมพ์ การบรรจุ การจาหน่ายและการ
ขนส่ง เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐานในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ทั้งด้านทัศนศาสตร์ เคมี และกายภาพ
Technologies tools and softwares in packaging structure designs, packaging
tests, importance and application of packaging design, relative factors on
packaging design for instance printing system, packing, distribution,
transportation, and so on, practices in tool usage, methodologies and
standard in packaging testing includings optical, chemical, and physical
testing
08-214-315 ปฏิบัติการด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
2(0-4-2)
Practice in Structure Designs on Packaging
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของบรรจุ
ภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ ความสาคัญ และการนาไปใช้งาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณ ฑ์ เช่นระบบการพิ มพ์ การบรรจุ การจาหน่ายและการ
ขนส่ง เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐานในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ทั้งด้านทัศนศาสตร์ เคมี และกายภาพ
Practice in tools and softwares in packaging structure designs, packaging
tests, importance and application of packaging design, relative factors on
packaging design for instance printing system, packing, distribution,
transportation, and so on, practices in tool usage, methodologies and
standard in packaging testing includings optical, chemical, and physical
testing
08-214-316 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้า
1(1-0-2)
Merchandise Display Printing Design
ศึกษาหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้าประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบในการ
ออกแบบ การสารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า การกาหนดแนวคิด
ในการแสดงสินค้า เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต การเลือกใช้วัสดุในงานพิมพ์และ
ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม
Study Principle of Merchandise Display Printing Design, Component for
Design, survey, analyze need of consumer ,Concept design ,technology of
design and production ,Choosing of printing material and appropriate
printing system.

08-214-317 ปฏิบัติการด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้า
2(0-4-2)
Practice in Merchandise Display Printing Design
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้า การเขียน
แบบเพื่อการผลิต การสร้างภาพจาลองแบบสามมิติ การจัดทาไฟล์ต้นฉบับเพื่อเตรียมเข้า
สู่กระบวนการผลิตและติดตั้ง การจัดทาต้นแบบ และการนาเสนอผลงานต้นแบบงานสื่อ
สิ่งพิมพ์ในงานแสดงสินค้า
Using software on Merchandise Display Printing Design, Drawing for
manufacturing process, Mock up 3 dimension ,Final file for manufacturing
process, prototype, presentation of Merchandise Display Printing Design.
08-214-318

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
1(1-0-2)
Graphic Designs on Packaging
หลักการ รูปแบบ และความสาคัญเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอน
การวางแผนงาน การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการผู้ บ ริโภค เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการ
ออกแบบกราฟิกฉลากและบรรจุภัณฑ์บนวัสดุใช้พิมพ์ หลักการจัดองค์ประกอบด้านสี
ภาพประกอบ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละตั ว อั ก ษรบนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ อ ก าหนดกฎหมายในงาน
ออกแบบฉลาก การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ การเลือกระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม แนวโน้ม
การออกแบบกราฟิกในอนาคต
Principles, formats, and components, importance of graphic designs on
packaging, Process, Planning and Analyzing of consumer needs,
Technology of Design, Martial, Principle of art composition; Color, Image,
Symbol, Font. Packaging Labeling Law. Symbol, Printing technology , Trend
of Graphic for future.

08-214-319

ปฏิบัติการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2(0-4-2)
Practice in Graphic Designs on Packaging
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารกาหนดรูป แบบ แนวคิ ด การร่างภาพ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล รวบรวมและ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็จ รู ป การสร้า ง
ภาพประกอบและจ าลองต้ น แบบบรรจุภั ณ ฑ์ แบบสามมิ ติ การท าไฟล์ ต้ น ฉบั บ การ
เลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต การทาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และนาเสนอผลงาน
Practice on Define Concept Design, Sketching, Searching and Selective
Analyze Data for Graphic on Packaging Design, Use of computer software
for Graphic Design on Packaging, Making; Illustration, Prototype by Three
dimension software, Final file for Proofing and Printing, Presentation.

08-214-320

เทคโนโลยีวัสดุการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2(2-0-4)
Printing and Packaging Materials Technology
ประเภทของวัสดุ องค์ประกอบ หลักและกระบวนการผลิต และคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก พลาสติก แก้ว
และโลหะ เทคโนโลยีการปรับสภาพผิวของวัสดุเพื่อการพิมพ์และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางวัสดุบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากวัสดุบรรจุภัณฑ์
Types, components and processing as well as specific property of printing
and packaging materials. Paper paperboard and corrugated board. Plastic.
Glass and metal. Surface treatment technology of packaging materials for
printing and applications. Packaging materials technology and
development. Problem analysis and solving for packaging materials.

08-214-321

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1(0-3-1)
Practice in Printing and Packaging Materials Testing
ฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งสมบัติ
เชิงกล สมบัติทางเคมี และทางกายภาพ และของวัสดุบรรจุภัณฑ์กลุ่มหลัก กระดาษ
กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก พลาสติก แก้ว และโลหะ การปรับสภาพผิวและทดสอบ
สภาพผิวของวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการพิมพ์และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ปัญหา และ
การแก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากวัสดุบรรจุภัณฑ์
Practice in materials characterization and analysis. Mechanical chemical
and physical properties of the main packaging materials. Paper
paperboard and corrugated board. Plastic. Glass and metal. Surface
treatment and testing of packaging materials for printing and applications.
Practice in problem analysis and solving for packaging materials.

08-214-322 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล
3(1-4-4)
Universal design Packaging and Print media
ความหมาย แนวคิด การออกแบบเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์แบบฉลาด แอคทีฟ สมาร์ท เทคโนโลยีที่นามาใช้ร่วม
Meaning concept, Design for Eco friendly Packaging and Print media,
Intelligent, Active, Smart and Technology in Packaging and Print media

08-215-321 การจัดการภาพดิจิทัล
1(1-0-2)
Digital Imaging Management
เทคโนโลยีของกระบวนการจับภาพดิจิทัล องค์ประกอบของกระบวนการเกิดภาพดิจิทัล
การเตรียมต้นฉบับ การจัดองค์ประกอบภาพและการสื่อสารด้วยภาพ หลักการสร้างภาพ
ดิจิทัลและองค์ประกอบของอุปกรณ์นาเข้าภาพชนิดต่างๆ การประมวลผลภาพในระบบ
ดิจิทัล การคานวณการเกิดภาพและการคานวณการแปลงค่าสีภาพดิจิทัล ความละเอียดสี
บนภาพดิจิทัลชนิดต่างๆ อุปกรณ์ส่งออกภาพชนิดต่างๆ ขนาดไฟล์ข้อมูล ข้อมูลสี ชนิด
ของสกุลไฟล์ภาพดิจิทัล ช่องทางเก็บข้อมูลสีของไฟล์ภาพดิจิทัล
Computer components for digital color reproduction, artwork preparation,
principles of digital images of input and output devices, digital images
processing, calculation of image processing and color transformation for
digital color image, resolution of various digital color images, file sizes, and
color profiles, file formats of digital color image, practice in digital imaging
management
08-215-322 ปฏิบัติการด้านการจัดการภาพดิจิทัล
2(0-4-2)
Practice in Digital Imaging Management
ฝึก ปฏิบัติเทคโนโลยีของกระบวนการจับภาพดิ จิทัล องค์ ประกอบของกระบวนการเกิ ด
ภาพดิ จิ ทั ล การเตรี ย มต้ น ฉบั บ การจั ด องค์ ป ระกอบภาพและการสื่ อ สารด้ ว ยภาพ
หลั ก การสร้ า งภาพ ดิ จิ ทั ล และองค์ ป ระกอบของอุ ป กรณ์ น าเข้ า ภาพชนิ ด ต่ า งๆ การ
ประมวลผลภาพในระบบดิจิทัล การคานวณการเกิดภาพและการคานวณการแปลงค่าสี
ภาพดิจิทัล ความละเอียดสี บนภาพดิจิทัลชนิดต่างๆอุปกรณ์ ส่งออกภาพชนิดต่างๆ ขนาด
ไฟล์ข้อมูล ข้อมูลสี ชนิดของสกุลไฟล์ภาพดิจิทัล ช่องทางเก็บข้อมูลสีของไฟล์ภาพดิจิทัล
Practice in digital color reproduction, artwork preparation, principles of
digital images of input and output devices, digital images processing,
calculation of image processing and color transformation for digital color
image, resolution of various digital color images, file sizes, and color
profiles, file formats of digital color image, practice in digital imaging
management

08-215-323 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
2(0-6-2)
Practice in Offset Printing Technology
การฝึกปฏิบัติพิมพ์แบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี ฝึกพิมพ์งานสีพิเศษ การควบคุม
ค่าความดา ค่าสี ในการพิมพ์งาน ฝึกการพิมพ์งานมากกว่า 4 สี ฝึกการพิมพ์งานบนวัสดุ
ต่างๆ
Practice in 4 color test form printing, spot color printing, Quality control in
offset printing, Controlling of density and color, Practice in 5 or 6 color
printing, Printing on different substrates
08-215-324 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด
1(1-0-2)
Screen and Pad Printing Technology
หลักการของระบบการพิมพ์สกรีนและแพด วัสดุ อุปกรณ์ องค์ประกอบในการพิมพ์สกรีน
และแพดกระบวนการทาแม่พิมพ์สกรีนและแพดกระบวนการพิมพ์สกรีนและแพด
สาหรับงานพิมพ์ลายเส้นฮาล์ฟโทน ทั้งสีเดียวและหลายสีลงบนวัสดุต่างๆ การเลือกใช้
งานให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุใช้พิมพ์ตลอดจนการบารุงรักษา
Principles of screen and pad printings, materials, elements in screen and
pad printing, screen and pad printing processes for line art in mono-color
and multi-color on various substrates, selecting print process to suitable
for substrates, basic maintenance and safety in screen and pad printing
production, skills practice in screen and pad printing production
08-215-325 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนและแพด
2(0-6-2)
Practice in Screen and Pad Printing Technology
ฝึกปฏิบัติการทาแม่พิมพ์สกรีนและแพดกระบวนการพิมพ์สกรีนและแพด สาหรับงาน
พิ ม พ์ ล ายเส้ น ฮาล์ ฟ โทน ทั้ ง สี เดี ย วและหลายสี ล งบนวั ส ดุ ต่ างๆ การเลื อ กใช้ งานให้
เหมาะสมกับชนิดของวัสดุใช้พิมพ์ตลอดจนการบารุงรักษา ความปลอดภัยในการทางาน
Practice in principles of screen and pad printings, materials, elements in
screen and pad printing, screen and pad printing processes for line art in
mono-color and multi-color on various substrates, selecting print process
to suitable for substrates, basic maintenance and safety in screen and pad
printing production, skills practice in screen and pad printing production

08-215-326 เทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และเฟล็กโซกราฟี่
3(3-0-6)
Letterpress and Flexography Printing Technology
พั ฒ นาการของระบบการพิ ม พ์ เลตเตอร์ เพลสส์ และระบบการพิ ม พ์ เฟล็ ก โซกราฟี่
ลักษณะทั่วไปของการพิมพ์ เทคโนโลยีการทาแม่พิม์และการติดตั้งแม่พิมพ์ ประเภท
เครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ ได้แก่ ส่วนป้อน ส่วนพิม พ์ ส่วนทาแห้ง ระบบ
การจ่ ายหมึกพิมพ์ การเตรียมงานพิมพ์ หมึกพิมพ์ วัส ดุที่ใช้พิมพ์ การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ มาตรฐานการพิมพ์ เทคนิคงานพิมพ์ การวิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหางานพิมพ์
Evolution of letterpress and flexographic printing, General characteristics of
printing, Plate making technology and installation plate making, Printing
type, Components of letterpress and flexographic printing include the
feeder section, the drying section, and the ink supply system. Preparation
of printing supplies Inspection and quality control, Print standard, Print
Techniques, Problem Analysis and Trouble shooting
08-215-327 เทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์
3(3-0-6)
Gravure Printing Technology
วิวัฒ นาการระบบการพิมพ์กราวัวร์ เทคโนโลยีการทาแม่พิมพ์กราวัวร์ หลั กการพิมพ์
การวัวร์ การถ่ายโอนหมึกพิมพ์ ใบมีดปาดหมึก โมกดพิมพ์ หมึกและตัวทาละลาย การ
จัดทาอาร์ตเวิร์กงานพิมพ์กราวัวร์ การวางเลย์เอ้างานพิมพ์กราวัวร์ การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานระบบการพิมพ์กราวัวร์ การเคลือบและการลามิเนต การตลาดและแนวโน้ม
การพิมพ์กราวัวร์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
Evolutionary gravure printing, Gravure plate making technology, Principle
gravure printing, Ink transfer, Doctor blade, Impression roller, Ink and
solvent gravure printing, Artwork and lay out Gravure printing, Quality
control, Standard gravure printing, Coating and laminating, Marketing and
printing Trends, Problems and trouble shooting

08-215-328 การควบคุมการผลิตและการบริหารงานคุณภาพ
1(1-0-2)
Production Control and Quality Management
แนวคิดและทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เช่น เครื่องมือ 7 ชนิด
เพื่อการควบคุมคุณภาพ การวางแผนควบคุมคุณภาพกระบวนการพิมพ์ (ก่อนพิมพ์ พิมพ์
และหลังพิมพ์) วิธีการและอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การประกันคุณภาพ
การควบคุมคุณ ภาพเบ็ดเสร็จ และการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ กระบวนการทามาตรฐานในโรงพิมพ์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ฝึก
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและการทามาตรฐานงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Concept and theory of quality control, quality tools -7 tools for quality
control-, quality control planning for printing process (pre-press, press, and
post-press processes), methodology and equipments for printing quality
control, quality assurance, total quality control, productivity in printing and
packaging industries, process of standardization for printing house, factors
affecting the print quality, practices in quality control and standardization
for printing and packaging
08-215-329 ปฏิบัติการด้านการควบคุมการผลิตและการบริหารงานคุณภาพ
2(0-4-2)
Practice in Production Control and Quality Management
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เช่น เครื่องมือ 7 ชนิดเพื่อการควบคุมคุณภาพ
การวางแผนควบคุมคุณภาพกระบวนการพิมพ์ (ก่อนพิมพ์ พิมพ์ และหลังพิมพ์) วิ ธีการ
และอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ และการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กระบวนการทา
มาตรฐานในโรงพิมพ์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
และการทามาตรฐานงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Practice in applying quality tools -7 tools for quality control-, quality
control planning for printing process (pre-press, press, and post-press
processes), methodology and equipments for printing quality control,
quality assurance, total quality control, productivity in printing and
packaging industries, process of standardization for printing house, factors
affecting the print quality, practices in quality control and standardization
for printing and packaging

08-216-311 การวิจัยทางการตลาดเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-3-5)
Marketing Research for Printing and Packaging
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทานใน
ธุรกิจการพิมพ์ของงานพิมพ์ในแต่ละประเภท การคิดอย่างเป็นระบบ การตั้งสมมติฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบงานวิ จัย การเก็บข้อมูล กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัยและรายงานวิจัย การนาเสนอผลงาน
Printing business environment and current printing technologies, supply
chain in the printing business in each category, systematic thinking,
hypothesis analysis, research methodology, research design, data
collecting, population and sampling, analysis, proposal and report writing,
research presentation
08-216-312

การจัดการผลิตทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-3-5)
Printing and Packaging Production Management
กระบวนการผลิตและการประกอบการในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ เวลาที่ใช้ในการ
ผลิต การคิดค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การ
ประเมิน ราคาในการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ การจัด การด้านคุ ณ ภาพและมาตรฐานให้
สัมพันธ์กับเครื่องจักร เครื่องมือ และมาตรฐานระดับสากล
Production processes and activities of packaging industries, production
time, execution estimation, material and machine depreciation, cost
estimation, quality and standard management in according with machines,
equipments and international standards

08-216-313 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-3-5)
Database System Management for Printing and packaging
ความหมาย โครงสร้าง และระบบฐานข้อมูลในการผลิตสิ่งพิมพ์ แบบจาลองการไหลของ
กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลกระบวนการผลิต การตรวจสอบและ
การสร้างฐานข้อมูล และกระบวนการผลิตฐานข้อมูล อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล การ
ควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ระบบและการ
ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์สาหรับการตรวจสอบ ติดตาม
และบริหารฐานข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับงานการพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล
ทางการพิมพ์
Meaning concept, strutures, and database system for printing processes,
work flow of printing process models, database management system for
production, database examination and construction, database processing,
data entry equipments, system and security controls, system analysis and
effective design, computer system for database examination, follow up
and administration in printinr process, practice in printing database
management

08-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความสาคัญ
ของการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ หลั กการเขี ยนจดหมายสมั ค รงาน การเลื อ กสถาน
ประกอบการ หลั กการสั มภาษณ์ งานอาชีพ วัฒ นธรรมองค์กร การพัฒ นาบุคลิกภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส
ระบบมาตรฐานการประกันคุ ณภาพและความปลอดภั ย ในการท างาน ความรู้เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน
การนาเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Basic knowledge of forms and process of professional experience,
importance of professional experience, application letters preparation,
workplace selections, job interview, organizational culture, personality
development, professional morality, virtue ethics, labor laws, social
security, 5S’s Keys, systems of quality assurance and safety standards at
work, English communication in the workplace, report writing,
presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem solving
skills, decision making, basic concepts of information technology, IT laws,
and information retrieval
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-402 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 08-000-301 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 08-000-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานเสมื อ นเป็ น พนั ก งานชั่ ว คราวเต็ ม เวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจา
หรื อ โครงงาน เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตลอดระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทาหน้าที่ให้ คาปรึกษาระหว่าง
ปฏิ บั ติ งาน มี ก ารติ ด ตามและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ น ระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการทางาน และสามารถทางานได้ทันทีหลังสาเร็จ
การศึกษา
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or
both, for 16-week minimum of placement in compliance with the
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow-up
process throughout the course by both a certified cooperative education
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace, an
opportunity to enhance a student’s in-school learning while developing
greater awareness and understanding of the real world of work to
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive
and satisfied member in a work environment immediately after graduation
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6 (0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 08-000-301 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 08-000-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจา
หรือโครงงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศไม่น้ อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริห ารงานบุคคลของ
สถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษา
ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทาหน้าที่ให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทาให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมใน
การทางาน และสามารถทางานได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or
both, for 16-week minimum of placement, with at least 12-week
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’s
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace,
supervision and evaluation under a systematic follow-up process
throughout the course by both a certified cooperative education teacher
and a cooperative education coordinator from the workplace, an
opportunity to enhance a student’s in-school learning while developing
greater awareness and understanding of the real world of work to
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive
and satisfied member in a work environment immediately after graduation
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-304 ฝึกงาน
3 (0-20-0)
Apprenticeship
วิชาบังคับก่อน : 08-000-301 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 08-000-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8
สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานตลอด
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน นั กศึ กษาต้ องรับผิ ดชอบงานที่ ได้ รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพสาหรับการทางาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or
both, for 8-week minimum of placement in compliance with the
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow-up
process throughout the course by both a certified cooperative education
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace,
preparation for a student to develop skills, knowledge, and attitudes
needed to become a productive and satisfied member in a work
environment
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-305 ฝึกงานต่างประเทศ
3 (0-20-0)
International Apprenticeship
วิชาบังคับก่อน : 08-000-301 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 08-000-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ในตาแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ปฏิบัติตน
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ
มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทาหน้าที่ให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและ
การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิ บั ติงาน เพื่ อเป็น การ
เตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสาหรับการทางาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or
both, for 8-week minimum of placement, with at least 6-week placement
in a foreign country, in compliance with the workplace’s mandatory terms,
conditions, and obligations, responsibility and commitment fulfillment for
a particular role assigned by the workplace, supervision and evaluation
under a systematic follow-up process throughout the course by both a
certified cooperative education teacher and a cooperative education
coordinator from the workplace, preparation for a student to develop
skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive and
satisfied member in a work environment
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-307

ทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(0-6-3)
Professional Skills for Mass Communication Technology
วิชาบังคับก่อน : 08-000-304 ฝึกงาน หรือ 08-000-305 ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : 08-000-304 Apprenticeship or
08-000-305 International Apprenticeship
ฝึกปฏิบั ติด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในห้ องปฏิบัติการ หรือการศึกษานอกสถานที่
ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Mass communication technology practical training in laboratories or field
trips under the supervision of supervisors in following the student’s
progress and report writing
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-308

ประสบการณ์ต่างประเทศ
3(0-6-3)
International Experience
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ การทาวิจัยหรือช่วย
วิจัย การประกวด การแข่งขัน การแสดงผลงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การ
ประชุมนานาชาติ การเข้าค่ายนานาชาติ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ
หรือจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลักในการดาเนินกิจกรรม ตัวอย่างของกิจกรรมได้ แก่ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ การ
ปฎิบัติงาน การเตรียมด้านภาษาอังกฤษ การอบรมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ทัศน
ศึกษา กิจกรรมด้านวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน และการนาเสนอหลังกลับ
จากต่างประเทศ
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S- พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Participate in activities to enhance international experiences e.g. research
and research assistance, contest, competition, international workshop,
international conference and symposium, and international camp
organized by international universities/organizations or co-organized with
RMUTT, English is used as an official language in conducing the activities,
examples of activities are featured lectures given by experts, practice,
English preparation, pre-departure briefing, field trips, cultural activities
both inside and outside classroom, as well as post-departure presentation
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-109

การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร
2 (0-6-3)
Pre-course Experience
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษาในหลักสูตร
มีการกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล
เช่น สภาพแวดล้อมในการทางาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ มีการนาประเด็นที่ได้
จากการสังเกต มาทาการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาด้วยกันเองและกับ
อาจารย์ นั กศึกษาต้องสรุป ข้อค้ นพบ เช่น กรอบความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ วิช าชี พ
บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ โดยมีการนาเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน
และรูปแบบรายงาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Placement preparation for a student by engaging him or her in a
professional environment at the beginning of the curriculum,
management of relevant professional agendas for critical observation and
data collection, such as a workplace environment assessment and
professional roles of individuals, reflection of issues observed during a
placement involvement, exchanges among peers and between a student
and an assigned teacher on a professional conceptual framework and a
professional role in a working setting, presentation skills in form of both a
research project presentation and a academic paper
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-210

ปฏิบัติงานภาคสนาม
2 (0-6-3)
Field Work
การให้นั กศึกษา เข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการทางานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา มีการกาหนดเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอคคล้อง
กับสาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับความรู้ภาคทฤษีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี ทั้งนี้ต้อง
มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อหรือ
ข้อพึ งระวัง ก่อ นปฏิ บั ติ งานภาคสนาม เปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึก ษาได้ ป ระยุก ต์ใช้ ความรู้
ภาคทฤษฎีจากชั้น เรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้ส ภาพแวดล้อมจริง โดยอาจการนา
วิธีการเรียนรู้ในลักษณะของ การเรียนโดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนจากสภาพสังคม การ
เรีย นด้วยการให้ บ ริการชุมชน หรือรูปแบบอื่น มีการประเมินผลผู้ เรียนเป็นระยะทั้ ง
ระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม มีการนาเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้า
ชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Observation of and short-term participation in a working setting
throughout a certain semester, appropriate content for fieldwork
operation in line with professional studies and a student’s academic
knowledge level, preparation for a student of safety assurance, workplace
health control, and placement precautions all in a workplace before
doing fieldwork, exposure of applications of theories and principles
learned in the classroom to work in a field setting, knowledge and new
skills while performing a task in a community workplace via work-base
learning, community learning, service learning, or other frameworks,
evaluation of a student during and at the end of a fieldwork term through
a research project presentation and academic paper
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-311

การติดตามพฤติกรรมการทางาน
2 (0-6-3)
Job Shadowing
การกาหนดให้นักศึกษาเพื่อเข้าไปสังเกตุพฤติกรรมของการทางานของบุคคล โดยมีการ
ก าหนดผู้ ที่ เข้ า ไปสั งเกตพฤติ พ กรรมการท างาน และต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
นักศึกษา ก่อนการติดตามพฤติกรรมการทางาน เช่น แผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้อง
ติดตาม เป็นต้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการทางานของผู้ที่เข้าไป
สังเกตพฤติพกรรมการทางาน ได้โดยการสังเกต การพูดคุย และการทางานร่วมกับผู้ที่
เข้ า ไปสั ง เกตพฤติ พ กรรมการท างาน ประเมิ น ผลด้ ว ยการสะท้ อ นความคิ ด ทั้ ง ตั ว
นักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเองและกับอาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย โดย
อาจเชิ ญ ผู้ ที่ เข้ า ไปสั ง เกตพฤติ พ กรรมร่ ว มการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ โดยมีการนาเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Observation of people in a working community for day-to-day activities as
they perform their regular job duties, preparation for cooperative
education strategies before a shadowing process, such as of a follow-up
of professional plans and agendas, insight into a particular career for
career awareness and exploration through workplace observation, talks,
cooperation involvements, assessment of thought reflection of a student,
among peers, and with a cooperative education teacher in the course
through focus group discussions, invitation for observers to join the
discussions for exchanges of workplace experience, evaluation on both a
research project presentation and academic paper
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-312

การฝึกเฉพาะตาแหน่ง
3 (0-16-8)
Practicum
วิชาบังคับก่อน : 08-000-301 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 08-000-301 Preparation for Professional Experience
การฝึ กตรงตามสาขาวิช าชีพ ของนัก ศึกษา ในสถานที่ ป ฏิบั ติงานเป็ นระยะเวลานาน
เพี ย งพอ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรีย นควบคู่ กั บ การท างาน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะและ
สมรรถนะตามวิชาชีพ การฝึกเฉพาะตาแหน่งต้องเหมาะสมกับความรู้ทางทฤษฎีตามชั้น
ปีของนักศึกษา และสามารถดาเนินการควบคู่กับการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน มีผู้นิเทศงาน ผู้สอน
หรื อครู ฝึ ก ให้ คาปรึ กษาและติ ด ตามความก้ าวหน้ าของนั กศึ ก ษา มี การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ระหว่างการฝึก ทั้งกับนักศึกษาด้วยกันเองและกับผู้นิเทศงาน ผู้สอน หรือ
ครูฝึก มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก มีการ
นาเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Exposure of a student to his or her professional role by completing
sufficient hours in the field of his or her academic curriculum and by
applying and sharing the knowledge that he or she has gained from his
or her academic studies, an appropriate placement or practicum for a
student’s academic knowledge level, course completion possible during
his or her progress to a higher year in his or her university study, basic
preparation for a student of necessary working skills under supervision
and follow-up of a cooperative education coordinator form a workplace,
exchanges of workplace setting experience during a placement or
practicum among peers and between a supervisor and a student,
evaluation of a student both during and after a placement or practicum
through a research project presentation and academic paper
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

08-000-406 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3 (0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : วิชาในกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ออกฝึกประสบการณ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย
การนาโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล หรือ
ชุ ม ชน ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ อ อกท าการฝึ ก ประสบการณ์ ทั้ ง ในรู ป แบบของการฝึ ก งาน
ปฏิบัติงานภาคสนาม หรืออื่นๆ เพื่อนามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพ
ของนั ก ศึ ก ษา มาท าการประยุ ก ต์ ห าวิ ธี การแก้ ปั ญ หา การพั ฒ นาวิ ธี ก าร หรื อ
กระบวนการ โดยจัดทาตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือ
ชุมชนนั้น
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Analysis of problems a student gains during his or her
apprenticeship, amid fieldwork, or in other activities while
undertaking a job training course in a private sector, a state
enterprise, a government agency, or a community placement, use
of a student’s in-school learning and transitions to professional
applications of resolution skills and method and process
development skills through a research project under supervision of
an academic expert in the field in cooperation with a cooperative
education coordinator from the workplace

08-000-413

การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสาเร็จการเรียนทฤษฎี
6 (0-40-0)
Post-course Internship
วิชาบังคับก่อน : 08-000-301 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 08-000-301 Preparation for Professional Experience
การฝึกปฏิบั ติห ลั งจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลั กสูตรแล้ วหรือเกือบครบตาม
หลั กสู ต ร ในสถานที่ป ฏิบั ติงาน มี การเตรียมความพร้อมนัก ศึกษาทั้งทักษะทางด้าน
วิชาการและทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน ทั้งนี้อาจเป็นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียน
ในสถานศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติงานประจาหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกกับผู้เรียนด้วยกัน
เองและกับผู้สอน ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกทั้งการส่งรายงานและการนาเสนอผลงาน
มีการนาเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน
หมายเหตุ
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Practice in a workplace after or almost after completion of theoretical
studies of a curriculum, preparation for necessary academic and
professional skills to practical working situations, probably during the
university studies, focus on a full-time placement or a relevant
professional project, exchanges of professional reflection during and at the
end of an internship among peers and with a cooperative education
teacher, evaluation of a student at the end of an internship through a
research project presentation and academic paper
Note
Student evaluation is graded as
S – Satisfactory
U – Unsatisfactory

