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100-101  หลกัเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
 (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)  
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรท่ี มีอยู่อย่างจ ากัด  เพื่ อให้ เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบดว้ยดา้นมหภาควา่ดว้ยรายไดป้ระชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของ
การบริโภค การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงินการ
ธนาคาร และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และดา้นจุลภาควา่ดว้ยพฤติกรรมของผูด้  าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทฤษฎีการเลือกของผูบ้ริโภค ทฤษฎีตน้ทุนและโครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
ด้วยการด าเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตวัทั้งในระดับุคคล ระดบัธุรกิจและ
ระดบัประเทศ เพื่อป้องกนัภาวะหลอมละลายทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและ
พฒันาการอยา่งย ัง่ยนื 
General economic principles deal with the allocation of scarce resources for highest utility, 
consisting of macro economics which explains the theory of national income, consumption 
behavior, savings and investment, price theory, income, government budget, money and banking 
and global economics. Micro economics deals with the behavior of the individuals, demand of 
consumers, the cost theory and market structures, the self sufficiency philosophy stipulates a 
middle way and no excess in spending and investment, from the household level, corporate and 
institutional level and the national level, in order to avoid an economic meltdown and to achieve 
sustainable economic growth and development 

 
100-102 ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ       3(3-0-6) 

 (Philosophy, Religions and Life Style)  
หลกัปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆ และความส าคญัของศาสนากบัการด าเนินชีวิต ความหมาย
และคุณค่าของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคญัของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพฒันาตนและการแกปั้ญหาชีวิตโดยใชห้ลกัค าสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการประยุกตใ์ชเ้พื่อ
สร้างความส าเร็จในการท างานและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ 
Principles of philosophy, religious teachings and their impact on living, meanings and values of 
life in religious view, dharma for living, significances of precept, concentration, and wisdom, self 
improvement and solution of life problems through religious teachings being applied to 
achievements at work and peaceful living with others 
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100-103 หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ   3(2-2-5) 

 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning) 
หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทกัษะการคิดชนิดต่างๆ ในการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกนั เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทศัน์ 
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแกปั้ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคตและการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมถึงทกัษะการเขา้ถึงแหล่งความรู้เพื่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
Principles of logics, basic concepts of thinking processes, inductive and deductive thinking, the 
adoption of various thinking skills to solve different problems including analytical thinking, 
comparative thinking, synthesis thinking, critical thinking, considerate thinking, applied thinking, 
conceptual thinking, strategic thinking,  problem-solving thinking, integrative thinking, creative 
thinking, future thinking, and self-study learning as well as a skill for accessibility of knowledge 
in order to improve oneself continuously 

 
100-104 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development)  
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่มต่างๆใน
สังคม การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพของบุคลล เพื่อการ
ปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า และการฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 
Meanings, background, and uses of human relation, interpersonal relationship and groups in 

society, appropriate adjustment to situations in society, theories of personality, and personality 
development for social adjustment, personal differences, leadership, and practice appropriate 
behaviors and social manners 
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100-105 จิตวทิยาในชีวิตประจ าวนั       3(3-0-6) 
  (Psychology in Daily Life)   

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั การพฒันาทกัษะทางจิตและสังคม 
ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่ง
พฤติกรรม และการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการกบัความเครียดและความขดัแยง้ทางจิต สุขภาพจิตและการ
ปรับตวั 
Explore theories and concepts of psychology for applying in daily life, development of 
psychosocial skills, understanding of oneself and others, transactional analysis, perception, 
attribution of behavioral causality and motivation, personality and individual differences, E.Q. 
improvement, management of stress and psychological conflicts, mental health and adjustments 

 
100-106  อาเซียนในโลกยคุใหม่        3(3-0-6) 
  (ASEAN in the Modern World) 

การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั การจดัระเบียบใหม่ ความส าคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ต่อโลกปัจจุบัน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยท่ีมีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัยทาง
ประวติัศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนใน
ปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและประชาคมโลก 
บทบาทของชาติมหาอ านาจต่ออาเซียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัอาเซียน 
Changing in the modern world, the new world order, the importance of south-east asia to the 
world, background of ASEAN, factors influencing ASEAN such as history, politics, economy, 
social issues and culture, situations and problems of ASEAN in the present time, relationship 
within ASEAN countries, roles of ASEAN in Thailand and the world community, roles of power 
nations for ASEAN, and relationship between Thailand and ASEAN 
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100-107  อารยธรรมศึกษา        3(3-0-6) 
   (Civilization Studies) 

อารยธรรมและวิวฒันาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย ปัจจยัท่ีก าหนดลกัษณะสังคมและ
วฒันธรรมไทย ความรู้เร่ืองธรรมชาติและประยกุต์วทิยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิ ธีกรรม การละเล่นพื้ นบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์                    
ดุริยางคศิลป์ ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโนม้ของสังคมและวฒันธรรม 
Civilizations and the evolution of the world civilization, Thai civilization, factors affecting 
aspects of Thai society and culture, nature and applied science in Thailand, society, economy, 
government, religion, ritual, folk play, architecture, sculpture, painting, Thai dance, music, 
education, values, as well as trends of society and culture 

 
113-108  การใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร         3(2-2-5)                        

(Thai Usage for Communication)   
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และการส่ือสาร ความแตกต่างระหวา่งภาษาเขียน
และภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ ส านวนโวหาร ค าราชาศพัท ์หลกัการอา้งอิง การ
ส่ือสารทางโทรศพัท ์หลกัการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมคัรงาน การเขียนประวติัตนเอง 
การบนัทึกและการสรุปความ การเขียนโตต้อบหนงัสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ การฝึกทกัษะ
การใชภ้าษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
The structure of speaking, writing and communication, the differences between writing and 
speaking, formal and informal language, orations, royal words, principles of references, telephone 
communications, principles of writing in various forms such as application letter, curriculum 
vitae, note taking and summarizing, interactive business writing and essay, practice Thai usage 
skills including listening, speaking, reading, and writing 
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113-109  การใชภ้าษาเพื่อการน าเสนอ       3(2-2-5) 

 (Thai Usage for Presentation)  
หลกัการพูด ศิลปะการเลือกใช้ค  า ประโยค ค าเช่ือม ส านวนโวหาร การออกเสียงค าท่ีถูกตอ้ง และ
การพูดในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอเชิงวิชาการ 
การน าเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือก
ช่องทางการส่ือสารและการอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ 
The principles of speaking including the correct ways to use words, sentences, conjunctions, 
orations, pronunciation, and speaking in various situations such as comments and presentations,  
academic presentation, business presentation and job interview along with project writing, 
communication channel selection, and statistical data reading 
 

114-101 ภาษาองักฤษ 1                               2(1-2-3) 
(English 1)    
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   ฝึกการฟังในระดบัประโยค ขอ้ความสั้น ๆ 
การพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การเช้ือเชิญ การแนะน า การแสดงความ
ยนิดีหรือเสียใจ และอ่ืนๆ เนน้การออกเสียงให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษา ฝึกทกัษะการอ่านขอ้ความใน
ระดบัประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ  
ศึกษาการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ฝึกเขียนตอบค าถามโดยใช้ประโยคท่ีถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 
Basic english skills including listening, speaking, reading and writing, practice listening  
sentences and communicative skills for everyday conversations such as greetings, invitations, 
introduction, as well as responding to the common situations, the correctness of pronunciation as 
well as the accuracy of grammar, practice reading sentences and paragraphs by applying 
knowledge of grammar and sentence structures, learn how to use english dictionary and answer 
questions with grammatically correct response 
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114-102 ภาษาองักฤษ 2                               2(1-2-3) 

(English 2)     
วชิาบงัคบัก่อน: 114-101 ภาษาองักฤษ 1 
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม ศึกษาวฒันธรรม  วิธีการแสดงออกของ
เจา้ของภาษา ปัญหา และความแตกต่างของการใชภ้าษาองักฤษ เพื่อน าไปสู่ทกัษะการพูดโดย การ
ใช้วจันภาษาและอวจันภาษาท่ีดี  ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น  ประกอบด้วยการจับใจความและ
รายละเอียดต่างๆ ปัญหาความสัมพนัธ์ของประโยคหลกั และประโยคขยายใจความหลกั ฝึกและ
พฒันาการอ่านในระดบัเร่ือง รวมทั้งการฝึกเขียนตอบค าถาม โดยใชป้ระโยค ศพัท ์และส านวนอ่ืนๆ 
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
Additional english skills including listening, speaking, reading and writing, explore native 
speakers culture and expressions as well as problems and differences of english application 
influencing speaking skill by using both verbal and non-verbal languages, practice basic readings 
consisting of reading for details and comprehension, study relationship between main and 
supporting sentences, practice reading passages and answering questions with grammatically 
correct sentences, words, and expressions 

 
114-201 ภาษาองักฤษ 3                2(1-2-3) 

(English 3)    
วชิาบงัคบัก่อน: 114-102 ภาษาองักฤษ 2 
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ียากข้ึน ฝึกการฟัง  และสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีมีระดับความยากมากข้ึน เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การ
สัมภาษณ์ การเล่าเร่ือง และอ่ืนๆ ฝึกการอ่านในระดบัเร่ืองท่ีมีความยาวเพิ่มข้ึน ศึกษาการเขียนอนุ
เฉทและขอ้ความต่างๆ โดยเนน้ความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
More complicated english for listening, speaking, reading and writing skills such as talking on the 
phone, interviews, telling stories and so on, practice reading longer passages, study writing 
paragraphs by focusing on the correctness of grammar, introduce other contents related to the 
standard english test 
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114-202 ภาษาองักฤษ 4                                2(1-2-3) 

(English 4)     
วชิาบงัคบัก่อน:  114-201 ภาษาองักฤษ 3  
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ในระดบัท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารไดดี้  ฝึกทกัษะการ
เขียนยอ่ความ การจดบนัทึก การจบัใจความจากขอ้ความหรือบทความท่ีอ่านหรือฟังจากผูส้อน หรือ
เทปบนัทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาองักฤษในหวัเร่ืองท่ีก าหนด หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้
ส านวนท่ีถูกตอ้งตามความนิยมและหลกัไวยากรณ์ 
All communicative skills including listening, speaking, reading and writing, practice writing the 
summary of a passage, taking notes, reading and listening for comprehension, and discussing 
topics of interested using common expressions with correct grammar, develop skills needed for  
the standard english test 

 
114-301 ภาษาองักฤษ 5          2(1-2-3) 

(English 5)       
วชิาบงัคบัก่อน: 114-202 ภาษาองักฤษ 4 
ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทกัษะทั้งส่ีทกัษะ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั 
Review the essential skills, listening, speaking, reading and writing in relation to the university 
standard english test 

 
114-302 ภาษาองักฤษ 6                                                       2(1-2-3) 

(English 6) 
            วชิาบงัคบัก่อน: 114-301 ภาษาองักฤษ 5 

ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทกัษะทั้งส่ีทกัษะ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั 
Study, practice, and review the essential skills, listening, speaking, reading and writing in relation 
to the university standard english test 
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114-303 การใชภ้าษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ       2(1-2-3) 
 (English Usage for Profession) 

โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการส่ือสาร ความ
แตกต่างระหวา่งภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ หลกัการพื้นฐานในการ
แปลอยา่งเป็นระบบ ศพัทเ์ทคนิคและศพัท์เฉพาะสาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาองักฤษเป็นไทย และ
ไทยเป็นองักฤษ 
Grammatical structures for both spoken and written languages, communicative structures, 
differences between spoken and written languages, formal and informal language, basic 
translation principles, technical terms and jargons in each specific area both from English to Thai 
and from Thai to English 

 
114-304 เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการน าเสนอทางวิชาชีพ    2(1-2-3) 

(English Presentation Techniques for Profession) 
หลกัการพูด ศิลปะ การเลือกใชค้  า ประโยค ค าเช่ือม โวหาร การออกสียงค าท่ีถูกตอ้งและการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอเชิงวชิาการ การ
น าเสนอเชิงธุรกิจและการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดง้าน 
Principles of speaking, techniques to select words, sentences, conjunctions and expressions, 
speaking in various situations, discussions and presentations including academic and business 
ones, and job interview as well 
 

121-101 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      3(2-2-5) 
 (Information and Technology Communication) 

แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ท่ีการท างานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยกุตใ์ชง้าน ตลอดจนการฝึกปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลค า และการสร้างเวบ็เพจเบ้ืองตน้ 
The concept of computer technology, components of computer system, the functions of hardware 
and software, data communication and computer networking, multimedia technology, internet and 
its application, practice data retrieving, using electronic mail, word processing, and developing 
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basic webpage 
 
 
121-102 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน     3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works) 

การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มขอ้มูลและสารสนเทศ อลักอริทึมและการแก้
โจทยปั์ญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ จริยธรรม และความปลอดภยั
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบตัรดา้นคอมพิวเตอร์ และแนวโนม้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการใชง้านโปรแกรมตารางท างานและโปรแกรมน าเสนองาน 
The principles of data and information management, types of data files, algorithm and problem 
solving; e-business, computer laws, ethics and computer security, computer careers and 
certification, and trends of information technology, practice using spreadsheet and presentation 
software 

 
121-103 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม         3(3-0-6) 

( Life and Environment) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกับส่ิงแวดล้อมโดยช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
พลงังาน การเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ ใน
เร่ืองมลภาวะของส่ิงแวดลอ้ม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การ
ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ และพลงังานทดแทน กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการด าเนินชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Relationship between human and environment emphasizing the significance of natural resources, 
energy, global climate change as well as awareness of environmental problems and impacts from 
pollutions, loss of biodiversity, environment conservation, the use of biotechnology and 
alternative energy, environment regulations and laws as well as lifestyle according to philosophy 
of sufficiency economy 
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121-104 อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี        3(3-0-6) 

(Food for Good Health) 
ความส าคญัและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปล่ียนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต 
ขอ้เท็จจริงและความเช่ือเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อาหารกบัโรคและ
แนวโภชนาการเพื่อการบ าบดั ฉลากโภชนาการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพทาง
โภชนาการของอาหาร 
Significance and role of food for health, nutrient loss during processing; facts and myths 
regarding food for health and supplementary foods, food and diseases, nutritional therapy 
concept, nutritional label and food laws that govern the nutritional quality of foods 

 
121-105 เคมีในชีวติประจ าวนั        3(3-0-6) 

(Chemistry in Daily Life) 
ความส าคญัของสารเคมี สสารและการจ าแนกสสารโลหะและสารประกอบทางเคมีท่ีส าคญัใน
ชีวิตประจ าวนั อาทิ แกว้ กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและ
สารเสพติด ดีเทอเจนต์และเคร่ืองส าอาง สารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั การป้องกนัและแกพ้ิษจากสารเคมี 
The essence of chemistry, matter and their classifications, chemical compounds in daily life such 
as metals, glass, papers, polymers, plastics, natural and synthetic colors, drugs, addictive drugs, 
detergents, cosmetics, carcinogenic compounds, toxic compounds used in daily life as well as 
prevention and alleviation 

 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life) 
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์ 
คณิตศาสตร์กบัเทคโนโลยี คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตดัสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหาตัวแบบ การ
ประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
The importance and theoretical development of mathematics, relationships between mathematics, 
numbers, and symbols, mathematics and technology, mathematics and problem solving and 
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decision making, logic and reasoning, basic graph theories application, model design and 
solutions, and implementation of mathematics in daily life 
 

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
(Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ไดแ้ก่ ความหมาย ขอบเขต ลกัษณะของขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจง
แบบปัวซอง การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอย
เชิงเส้นอยา่งง่าย การวเิคราะห์ความแปรปรวนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
Study basic statistics including data collection, descriptive statistics, basic probability theory, 
random variables, binomial distribution, poisson distribution, normal distribution, hypothesis 
testing, analysis of variance, correlation and simple linear regression by utilizing statistical 
programming package 

 
129-101 พลศึกษาและนนัทนาการ       1(1-2-3) 
 (Phisical Education and Recreation)  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลศึกษา นนัทนาการท่ีมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมปัจจุบนั รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนนัทนาการ ความตอ้งการนนัทนาการในวยั
ต่างๆ การจดัการและการบริหารนนัทนาการและให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎกติกา
มารยาทและทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทกัษะการออกก าลงักาย เพื่อสุขภาพตลอดจนการเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกายท่ีถูกตอ้ง 
Basic knowledge of physical education, essential recreations for the improvement of life quality 
in the modern society, types of sports and recreations, need for recreation in each age range, 
management and administration of recreation, select one kind of sports to learn about its rules, 
regulations, manners, and basic skills, practice physical exercise and body strengthening process 
in the appropriate way for good health 
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129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม        2(1-2-3) 
 (Art and Music Appreciation)       

ความหมายและพฒันาการของศิลปะและดนตรี หลกัการสุนทรียศาสตร์และลกัษณะส าคญัของ
ศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเขา้ใจ การเห็นคุณค่าและความช่ืนชมในศิลปะและดนตรี 
ศึกษาผลงานศิลปะช้ินส าคญัในดา้นต่างๆ ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั แรงบนัดาลใจของศิลปิน
เบ้ืองหลังการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเห็นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะเป็น
เคร่ืองมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย ์
Meanings and the evolution of art and music, principles of aesthetics, and major aspects of art and 
music, cultivate understanding, recognition, and appreciation of art and music, explore 
masterworks in various fields of art from the ancient to present age and artists inspiration behind 
creating those works, emphasize values of art and music as tools for uplifting human mind 

 

123-101 เคมีทัว่ไป         3(3-0-6) 
 (General Chemistry) 

ปริมาณสัมพันธ์และพื้นฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออน จลศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า 
พนัธะเคมี คุณสมบติัตามตารางธาตุ ธาตุตวัแทนอโลหะและโลหะตวัน า สารประกอบและพอลิ
เมอร์ 
Stoichiometry and basic atoms theory, properties of gas, liquid, solid and solution, chemical 
equilibrium, Ion-equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry model, properties of periodic 
table, metals and non-metals, compound and polymer 

  
123-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป         1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory) 

วชิาบงัคบัก่อน: เรียนพร้อมกบั 123-101 เคมีทัว่ไป 
 ท าการทดลองตามเน้ือหาวชิาในรายวชิา 123-101 เคมีทัว่ไป 

Study and experiment with 123-101 general chemistry coursework 
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124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1                                      3(3-0-6) 

  (General Physics 1) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี  
กลศาสตร์ของอนุภาคและวสัดุคงรูป คุณสมบติัของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน 
โมเมนตมัเชิงมุม การแกวง่ การสั่นสะเทือนและคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, rotation, 
angular momentum, oscillation, vibration and wave and electromagnetic field 

 
124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2                                      3(3-0-6) 

 (General Physics 2) 
วชิาบงัคบัก่อน: 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทศันศาสตร์  สวนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์
ควอนตมั โครงสร้างอะตอม ฟิสิกส์สถานะของแขง็ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
Alternating current circuit, basic electronic, optical physics, acoustic, modern physics, Quantum 
mechanics, atom model, solid-state physics, nuclear physics 

 
124-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                        1(0-3-1) 

  (General Physics Laboratory 1) 
วชิาบงัคบัก่อน: เรียนพร้อมกบั 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
ท าการทดลองตามเน้ือหาในรายวชิา 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
Study and experimental with 124-101 general physics 1 coursework 

 
124-104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2                       1(0-3-1) 

  (General Physics Laboratory 2) 
วชิาบงัคบัก่อน: เรียนพร้อมกบั 124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
ท าการทดลองตามเน้ือหาในรายวชิา 124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
Study and experimental with 124-102 general physics 2 coursework 
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125-201 คณิตศาสตร์ 1                                                     3(3-0-6)  

 (Mathematics 1) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และอินทริเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทริเกรต การอินทริเกรต
ไม่ตรงแบบ รูปแบบยงัไม่ไดก้  าหนด การอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 
3 มิติ เวกเตอร์ ฟังก์ชนัค่าตวัแปรจริงและการประยุกตใ์ชง้าน เส้นระนาบและพื้นผิวในระบบ 3 มิติ 
จ านวนเชิงซอ้นและรูปแบบโพล่าร์   
Limit and continuity, differential and integrating factor, integrating technique, method of  
integrating factor, the method of proof by mathematical induction, matrix, algebra vector in three 
dimensional, vector, real variable function and applying, line plan and 3D plan, complex number 
and polar form 

 
125-202 คณิตศาสตร์ 2                                                     3(3-0-6) 

(Mathematics 2) 
วชิาบงัคบัก่อน: 125-201 คณิตศาสตร์ 1 
แคลคูลสัของฟังก์ชนัค่าจริงท่ีมีสองตวัแปรและหลายตวัแปร การประยกุตใ์ชง้านแคลคูลสัท่ีมี 2 ตวั
แปรและหลายตวัแปร การอินทริเกรตตามเส้น การประยุกตใ์ช้งานและการอินทริเกรต ล าดบัและ
อนุกรมของจ านวน อนุกรมยกก าลงั อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันเบ้ืองตน้และการอินทริเกรตเชิง
ตวัเลข 
Calculus of 2 variable and multivariable functions and their function whole applying with 
variable, line integrating, the applying and integrating, sequences and series, exponent series, 
Taylor’s series of basic function and numerical integrating 

 
125-203 คณิตศาสตร์ 3                                                     3(3-0-6)  

 (Mathematics 3) 
วชิาบงัคบัก่อน: 125-202 คณิตศาสตร์ 2 
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์  การแก้สมการเชิงอนุพันธ์  การแปลงลาปลาซและการ
ประยกุตใ์ชง้าน อนุพนัธ์และการอินทริเกรตของเวกเตอร์ เกรเดียนท ์ไดเวอร์เจนท ์เคิร์ล 
Differential equation with applying, solve equation, the Laplace transform and applying with 
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differential and integrating of vectors, gradient, divergent, curl 
 
 
151-101 การเขียนแบบวศิวกรรม         3(2-3-5) 
 (Engineering Drawings) 

การเขียนตวัอกัษร การฉายภาพออโธกราฟิก การเขียนภาพออโธกราฟิก การเขียนภาพพิกทอเรียล 
การบอกขนาดและพิกดัความเผื่อ ภาพตดั ภาพช่วยและภาพคล่ี การสเกตซ์ภาพ เรขาคณิตบรรยาย 
เรขาคณิตเวกเตอร์ การใชค้อมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning 
and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer-aided drawing 

 
151-201 กลศาสตร์วศิวกรรม 1        3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics 1) 

หลกัการเบ้ืองตน้ของกลศาสตร์ ระบบของแรงและผลลพัธ์ของระบบแรง การสมดุล ของไหลสถิตย ์
การเขียนแผนภาพวตัถุอิสระ โมเมนตข์องแรง การวิเคราะห์โครงสร้าง ความเสียดทาน แรงกระจาย 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค กฎขอ้ท่ีสองของนิวตนัและจลนศาสตร์ของวตัถุแข็ง
เกร็ง งานและพลงังาน แรงดลและโมเมนตต์มั 
Basic principle of engineering mechanics, force systems and resultants, equilibrium, fluidstatics, 
free body diagram, moment, structural analysis, friction, distributed forces, kinematics of particle, 
kinetics of particle, Newton’s second law, and kinematics of rigid bodies, work and energy, 
impulse and momentum 

 
151-202 การปฏิบติังานพื้นฐานวศิวกรรม       2(0-6-2) 
 (Fundamental of Engineering Operations) 

ปฏิบติังานพื้นฐานทางดา้นวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทัว่ไป เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือร่างแบบ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล งานเช่ือม งานประกอบและ
จรรยาบรรณวศิวกร 
Operation for basic engineering, basic hand tools, instrumentation, drafting tools, safety 
operation, machine parts, assembly, welding and ethics engineers 
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151-221 อุณหพลศาสตร์ 1         3(3-0-6) 
  (Thermodynamics 1) 
 ค าจ ากดัความและแนวคิดเก่ียวกบัอุณหพลศาสตร์ คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ งาน ความร้อนและ
 ความสัมพนัธ์ กฎขอ้หน่ึงและขอ้สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี แก๊สอุดมคติ การเปล่ียนแปลง
 รูปพลงังานและการถ่ายเทความร้อนเบ้ืองตน้ วฏัจกัรทางอุณหพลศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 Definition and concept about thermodynamics, property of pure substance, work, heat and 
 relations, 1 st and 2 nd Law of Thermodynamics, entropy, ideal gas, energy conversion process 
 and heat transfer, basic thermodynamics cycle  
 
151-271 วสัดุวศิวกรรม         3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 

วชิาบงัคบัก่อน: 123-101 เคมีทัว่ไป 
หลกัการของโครงสร้าง ลกัษณะสมบติั กระบวนการผลิต และการประยุกตข์องกลุ่มวสัดุวิศวกรรม 
โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม ้คอนกรีต และวสัดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวสัดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคท่ีเก่ียวข้องกันกับสมบัติของวสัดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑโ์ดยการใชว้สัดุวศิวกรรม 
Basic principle of structures, properties, production process and applications of main groups of 
engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagram 
and their interpretation, mechanical properties and materials degradation 

 
151-301 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม        3(3-0-6) 

 (Engineering Economics)  
 การบญัชีเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ การคดัเลือกของทางเลือกการลงทุน ระยะเวลาค่าของ
 เงินต้นทุนประจ าปี ราคาปัจจุบันและการวิเคราะห์อัตราตอบแทน อายุทางเศรษฐกิจและการ
 ทดแทน ความไม่แน่นอนของการเส่ียงและผลของเงินเฟ้อ 
 Basic accounting and analysis, selection of investment alternative, period of investment capital 
 each year, quotation and compensation analysis, old economy and replacement, uncertainty of 
 risk, effect of inflation rate 
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151-484 ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์        3(3-0-6) 
 (Hydraulics and Pneumatics) 

วชิาบงัคบัก่อน: 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
ทฤษฎีและหลักการท างานของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วในระบบ
สัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพื้นฐาน การออกแบบวงจรควบคุมด้วยไฟฟ้า การ
เขียนโปรแกรมพีแอลซี การท างานร่วมกนัของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ การบ ารุงรักษา 
Theory and principles of hydraulics and pneumatic systems, instrument and valve in symbol 
systems, basic circuit design, electronic controlling circuit design, PLC program drawing, co-
operation of hydraulics and pneumatics systems and maintenance 

 
152-381 วศิวกรรมไฟฟ้า 1        3(2-3-5) 
 (Electrical Engineering 1) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการท างาน คุณลักษณะและการใช้งานของ
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า เคร่ืองจักรกล ไฟฟ้าแบบ
ซิงโครนัส วิธีการและอุปกรณ์ในการสตาร์ทมอเตอร์ วิธีการและอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ 
Principle and properties of direct current circuit and alternating current, DC machines, induction 
electric machine, synchronize electric machine, procedure and instrument in motor starting, 
method and instrument in motor speed controlling 

 
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม    3(2-3-5) 
 (Engineering Computer Programming) 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอตัรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การประมวลผลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง 
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic data 
processing concepts, program design and development methodology and high-level language 
programming 
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154-343 ไมโครคอนโทลเลอร์ประยกุต ์       3(2-3-5) 
 (Applied Microcontrollers) 

ไมโครคอนโทรเลอร์แบบต่างๆ วิธีการใชชุ้ดค าสั่งในการเขียนโปรแกรมต่างๆ โดยเนน้การใชง้าน
ทางดา้นควบคุมระบบการท างานต่างๆ เช่น การควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรกลและอ่ืนๆ การ
เช่ือมโยงระบบต่างๆ เขา้ทางไมโครคอมพิวเตอร์ 
Model of microcontrollers, maintenance of setting instrument in drawing program with 
emphasizing of working controller system such as controlling of machine action  and others, 
networking system through microcomputer 

 
158-311  พีแอลซี ประยกุต ์        3(2-3-5) 

(Applied Programmable Logic Controller)  
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
พีแอลซีแบบต่างๆ วิธีการใช้ชุดค าสั่งในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นการใชง้านดา้นควบคุมระบบ
การท างาน เช่นการควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรกลและอ่ืนๆ การเช่ือมโยงระบบต่างๆ เขา้กบั
ไมโครคอมพิวเตอร์    
Model of PLC, maintenance in drawing program by emphasizing of working controller system 
such as controlling of machine action and others, networking system through microcomputer 

 

158-422 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลทางการพิมพ ์      3(2-3-5) 

 (Printing Machinery Drawing) 

 วชิาบงัคบัก่อน: 151-101 เขียนแบบวศิวกรรม 
การเขียนแบบสลัก  สลักเกลียว  ล่ิม  หมุดย  ้า  สปริง เฟืองและเพลาลูกเบ้ียว การก าหนดขนาด  
ก าหนดความหยาบละเอียดผวิงาน ก าหนดพิกดัความเผื่องานสวม  ก าหนดพิกดัความเผือ่รูปร่างและ
ต าแหน่ง สัญลกัษณ์งานเช่ือม  งานเขียนแบบท่อ  เขียนแบบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ เขียน
แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบสั่งงานเป็นแบบภาพแยกช้ินและแบบภาพประกอบ 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการข้ึนรูปช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลทางการพิมพเ์ป็นวตัถุ 3 มิติ แบบพาราเมตริก
โซลิดโมเดลล่ิง 
Layouts of drawing, bolt, rod bolt, wedge, rivet, springs, gears and cams, dimensioning surface 
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texture, fit and tolerances geometry tolerancing, welding drafting piping drafting, hydraulic and 
pneumatric drafting, electronic circuits drafting, component drawings, detail and assembly 
drawings, computer-aided drafting for printing machinery parametric solid modeling   

159-222 กลไกและการออกแบบเคร่ืองจกัรทางการพิมพ ์     3(2-3-5) 
 (Printing Machinery Mechanisms and Design) 
 วชิาบงัคบัก่อน: 159-121 เขียนแบบวศิวกรรม 

ทบทวนระบบหน่วยของการวดั ระบบ SI ระบบองักฤษ ความเคน้ ความเครียด การบิด การลา้ การ
ยดึรอยต่อ การส่งก าลงัดว้ย คลตัซ์ เบรก คปัปล้ิง แบร่ิง สายพานและโซ่ขบั รอก โซ่ เฟือง ชนิดของ
เฟือง แนว ลูกเบ้ียว สปริง สปริงขดแบบกด สปริงขดแบบแรงดึง การประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั 
ขีดจ ากดัและความพอดี กราฟแท่ง ผลกระทบของการสึกหรอของเคร่ืองมือ ผงัควบคุม ศึกษาและ
ออกแบบ ระบบอย่างง่ายของเคร่ืองจกัรทางการพิมพ์ ศึกษากลไกและการออกแบบเคร่ืองจกัร
ทางการพิมพท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั 
System of units, SI system, English system, stress, tension, torsion, joint, transmission with 
clutch, breaking, coupling, bearing, belt, chain drive, pulley, gear, model of gear, cam, spring, 
coil spring, tension coil spring, assembly, limited of designing, bar chart, effect of wear from 
instrument, control chart, easily printing mechine system, mechanism and designing of  printing 
machine in the future 

 
159-301 สัมมนาวชิาชีพทางวศิวกรรมการพิมพ ์      3(3-0-6) 

(Professional Seminar in Printing Engineer)  

 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ประวติัและวิวฒันาการดา้นการพิมพ ์การพิมพร์ะบบต่างๆ ความกา้วหนา้ของอาชีพทางวิศวกรรม
การพิมพ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางการพิมพ์ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยั จริยธรรม บทบาท
หน้าท่ี สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพเชิงประสบการณ์จากผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์
สัมมนาดูงานการพิมพแ์ละอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

History and evolution in printing, different of printing technology, advance in professional 
printing engineering, law in printing, safety rules in workplace, morality and role, advance in 
professional workshop with experience employed person in printing field, seminar and inspect 
activity in printery or related industry 
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159-302 เทคโนโลยกีารพิมพ ์        3(3-2-5) 

(Printing Technology) 

 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัการพื้นฐานทางการพิมพ ์กระบวนการผลิตส่ิงพิมพเ์บ้ืองตน้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเภทและชนิดของผลิตภณัฑ์ทางการพิมพ ์ระบบการพิมพท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ การพิมพอ์อฟเซต การ
พิมพเ์ลตเตอร์เพรส การพิมพเ์ฟรกโซกราฟี การพิมพก์ราเวียร์ การพิมพส์กรีน ระบบการพิมพดิ์จิทลั
และการพิมพไ์ร้แรงกดอ่ืนๆ การเลือกใชร้ะบบการพิมพใ์หเ้หมาะสมกบังานพิมพ ์ 
Basic printing principle, elementary printed matter processing, machinery and equipment, type of 
printing product, important printing system such as offset, letterpress, flexography, gravure, 
screen printing, digital and non-impact printing, usability of  printing system to concern with 
printed matter 

 
159-303 เทคโนโลยก่ีอนพิมพ ์        3(2-3-5)  
  (Prepress Technology)        
 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

กระบวนการถ่ายภาพทางการพิมพ์ โครงสร้างและกลไกการท างานของกลอ้งถ่ายภาพ การท างาน
และเทคโนโลยีของกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั คุณสมบติัของเลนส์  อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล อุปกรณ์น าผล
ของข้อมูลออก การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียมงานด้วยคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต ซีดีรอม ฯลฯ) และมลัติมีเดีย เช่น การจดัประกอบหน้า
(เลยเ์อาต)์ ดว้ยโปรแกรมการจดัหนา้ การแกสี้ การจดัการสี การจดัการขอ้มูล การบีบอดัขอ้มูล การ
จดัเก็บขอ้มูล ระบบเครือข่าย การเตรียมและตรวจสอบขอ้มูลก่อนการส่งออกขอ้มูล โปรแกรมการ
จดัวางหนา้ โปรแกรมการตกแต่งภาพ การออกแบบส่ิงพิมพ ์และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
Photographic reproduction in printing, structure and mechanism of photographic camera and 
digital camera technology, properties of lens, input device, output device, computer aided design, 
computer platform technology, electronic media (internet, CD-ROM) and multimedia, designing 
and making mechanical (page) layout or artwork with page layout program, color variation and 
management, data management, data compression, data collection, networking, prepress 
preparation, examination of accuracy data, page layout program, image editing program, graphic 
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design and related material 
 
 
159-304 วสัดุทางการพิมพ ์        3(2-3-5)  

(Printing Material Science) 
วชิาบงัคบัก่อน:  123-101 เคมีทัว่ไป, 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุทางการพิมพต่์างๆ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์วสัดุ
ใชพ้ิมพ ์ผา้ยาง แม่พิมพ ์วสัดุไวแสง และสารเคมีทางการพิมพ ์โครงสร้าง ส่วนประกอบ คุณสมบติั
ของวสัดุพิมพ์ในระบบการพิมพ์ออฟเซต เลตเตอร์เพรส กราเวียร์ อินทาลโย เฟลกโซกราฟีและ
ระบบสกรีน การเลือกวสัดุพิมพท่ี์เหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน ปัญหาทางการพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
วสัดุพิมพ ์ 
Science and technology knowledge for printing materials, printing ink, printing materials, blanket, 
printing plate, sensitometry and printing chemicals, structure and property of materials in offset, 
letterpress, gravure, intaglio, flexography and screen, selecting for printing materials to industrial 
work, printing problem about materials field   

 
159-305 เทคโนโลยหีลงัการพิมพ ์                             3(2-3-5) 

(Post-press Technology) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ระบบงานหลงัพิมพแ์ละเทคโนโลยีการผลิตงานหลงัพิมพ ์เช่น การพบั เก็บเล่ม และเขา้เล่ม รวมถึง
การท างานของเคร่ืองจกัรหลงัการพิมพ ์เช่น เคร่ืองสอดไส้หนังสือพิมพ ์เคร่ืองเก็บเล่ม เคร่ืองพบั 
เคร่ืองเยบ็ลวด เคร่ืองไสสันทากาว เคร่ืองเยบ็ก่ี เคร่ืองเขา้ปก เคร่ืองตดักระดาษ เคร่ืองเคลือบมนั 
เคร่ืองมดัห่อ สายพาน เคร่ืองปรุและเคร่ืองไดคทั เคร่ืองพิมพดุ์นนูน เคร่ืองเดินรอยร้อน การล าเลียง 
รถยก 
Post-press system and post-press processing technology such as folding, binding, bookmaking, 
post-press machine action such as newspaper filled machine, binding machine, folding platform, 
stitching machine, perfecting book binding, smyth sewing, book cover machine, paper cutting 
machine, paper laminating machine, strapping machine, stencil duplicating and die-cutting 
machine, embossing machine and hot stamping machine, transportation and folklift 
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159-306 เคร่ืองพิมพอ์อฟเซตป้อนแผน่       3(2-3-5)  

(Sheet- fed Offset  Printing Machinery ) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

โครงสร้างส่วนประกอบและหลกัการท างานของเคร่ืองพิมพอ์อฟเซตป้อนแผน่  การปรับตั้งหน่วย
ต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซต   ศึกษาระบบท าความช้ืน ระบบหมึก  การเตรียมพร้อมพิมพ์  การ
ปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองพิมพ์  การซ่อมบ ารุงและการดูแลรักษา  ปัญหาและการแก้ปัญหาใน
กระบวนการพิมพ์ การจ าแนกประเภทและโครงสร้างของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระบบ
ควบคุมเคร่ืองพิมพอ์อฟเซตป้อนแผน่ ขั้นตอนและกระบวนการงานพิมพอ์อฟเซต การปรับตั้งส่วน
ป้อน ส่วนพิมพ์และส่วนรองรับของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น การพิมพ์งานฮาล์ฟโทน การ
พิมพพ์ื้นตาย และการพิมพภ์าพสอดสี การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ ์ 
Structure and mechanism of sheet-fed offset machinery, adjustment unit of machine, dampening 
and inking, printing machine controlling, operation, fixing and maintenance, problem and solution 
in printing process, structure classification, sheet-fed offset machinery controlling system, 
workflow of printing job, setting of printing input and output, half-tone, solid and process 
printing, quality control for presswork 

 
159-307 เคร่ืองพิมพอ์อฟเซตป้อนมว้น       3(2-3-5)
 (Web- fed Offset Printing Machinery) 
 วชิาบงัคบัก่อน: 158-222 เคร่ืองพิมพอ์อฟเซตป้อนแผน่ 

การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ชนิดและประเภทของการพิมพ์ออฟเซตป้อนมว้น  ลกัษณะของงาน
พิมพ ์โครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองพิมพอ์อฟเซตป้อนมว้น ระบบควบคุมการท างานของ
เคร่ืองพิมพ์ การปรับตั้งหน่วยต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ ์การควบคุมคุณภาพระหว่างพิมพ ์ ปัญหาใน
การพิมพ์ออฟเซตป้อนมว้น การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ การบ ารุงและดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์
และการจดัเตรียมวสัดุพิมพ ์กฎความปลอดภยัในการท างาน  
Web-fed offset printing, type of web-fed offset printing, presswork and structure and component 
of web-fed offset machinery, machinery controlling operation, adjustment unit of machinery, 
quality control of running process, problem  of printing process, fixing and maintenance machine, 
preparation printing materials, safety rules 
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159-308 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ ์     3(2-3-5) 

(Quality Control in Printing Industry) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

วิวฒันาการของการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การควบคุมกระบวนการด้วยแผนภูมิควบคุม  การ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การสุ่มตวัอยา่ง การตรวจปรู๊ฟ ตวัอกัษร รูปภาพ การตรวจสอบสี
ดว้ยวิธีการวดัค่าความด า การวดัค่าความเปรียบต่างของภาพพิมพ ์การวดัค่าเม็ดสกรีนบวม การวดั
ค่าการทบัซอ้นของหมึกพิมพ ์การแกปั้ญหาคุณภาพการพิมพ ์มาตรฐาน ISO ทางดา้นการพิมพ ์
Evolution of quality control, process controlling with control chart, examination of standard 
presswork such as sampling, character proofing, photograph, color measurement by density 
measurement method , contrast measurement, dot gain measurement, ink trapping measurement, 
solving of printing quality, ISO standard on printing technology  
 

159-390 การเตรียมสหกิจศึกษา                               2(2-0-4) 
 (Co-operative Preparation)      

การฝึกศึกษาและอบรมเฉพาะทางให้สอดคล้องกับงานท่ีนักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานจริง                   
ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะออกไปปฏิบติังานจริง โดยความ
ร่วมมือระหวา่งภาควชิาวิศวกรรมการพิมพก์บัสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกศึกษาและอบรม
จะไดรั้บการประเมินผลจากภาควชิาวิศวกรรมการพิมพร่์วมกบัสถานประกอบการ 
Specialized training to conform with job that student will be perform in establishment and to pre-
perform before working by cooperation between printing engineering department and  
establishment, when training and teaching was finished, it will be evaluated from printing 
engineering department and  establishment 
 

159-391 สหกิจศึกษา                                   6(0-36-0) 
 (Co-operative Education) 

การปฏิบติังานในสถานประกอบการ โดยไดรั้บการดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญในสถานประกอบการและ
อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบ นักศึกษาจะตอ้งท ารายงานผลการปฏิบติังานตามแบบฟอร์มและตามระยะเวลาท่ีก าหนด
เสนอต่อสถานประกอบการและต่อภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ ์เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังานจะไดรั้บ
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การประเมินผลจากภาควชิาวศิวกรรมการพิมพร่์วมกบัสถานประกอบการ 
The performing in establishment by controlling with specialist and co-operative education teacher 
for give experience in performing vocation systematically, student will make report and 
performance format following   period  and present to establishment and printing engineering 
department, when training and teaching was finished, it will be evaluated from printing 
engineering department and  establishment. 

 
158-421  วศิวกรรมการซ่อมเคร่ืองจกัรทางการพิมพ ์     3(2-3-5) 

(Printing Machine Maintenance Engineering) 
การปฏิบติัการบ ารุงรักษา และซ่อมบ ารุงระบบเคร่ืองกล ระบบนิวเมติก ระบบไฮโดรลิกส์ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์ต่างๆ ของเคร่ืองจกัรทางการพิมพ์ ระบบ
ควบคุมความปลอดภยั 
Maintenance and fixing mechanical system, pneumatics, hydraulic, electrical, electronics  and 
controlling system, whole other maintenance of printing machine, safety controlling system 

 
158-432 ระบบอตัโนมติัทางการพิมพ ์       3(2-3-5) 
 (Printing Automation System) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเคร่ืองกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ท าความเขา้ใจ
 ระบบอัตโนมัติทางการพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ติดตาม รับ และถ่ายทอด
 เทคโนโลย ีรวมทั้งสามารถใชง้าน บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติัทางการพิมพ์
 แบบต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งชาญฉลาด 
 Applying with mechanical, electrical, electronic, computer skill, automatic printing system, 
 analyzing, following and transferring technology, maintenance and fixing automatic printing 
 machine intelligently 
 
158-452  เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล CNC       3(2-3-5) 
 (CNC Machine Technology) 

เทคโนโลยีขั้นสูงเคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซี เคร่ืองเจียรไนซีเอ็นซีเชิงกระบอกและพื้นราบ การแมชินนิง
ความเร็วสูง ศูนยแ์มชินนิงแนวราบซีเอ็นซีเคร่ืองกลึงกัดซีเอ็นซี เคร่ืองตดัโลหะด้วยลวดไฟฟ้า
ซีเอ็นซี เคร่ืองเจาะกระแทกเทอเรทซีเอ็นซี เคร่ืองตดัเลเซอร์ และเคร่ืองตดัแผน่โลหะ ระบบควบคุม
ความปลอดภยั ความเท่ียงตรงของเคร่ืองจกัรกล การออกแบบอุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์คีมหนีบ
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ระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติก 
Advanced CNC machine technology, CNC surface and cylindrical grinding, high speed 

machining, CNC horizontal machining center, CNC mill-turn machine, CNC wire EDM, CNC 
turret punching, CNC laser cutting, and CNC sheet metal machines, safety precaution, precision 
machining, jig and fixture design, hydraulic and pneumatic clamping devices 

 
158-458  เคร่ืองมือและการวดัทางอุตสาหกรรม      3(2-3-5)  
 (Industrial Measurement and Instrument) 

หลกัการเบ้ืองตน้และวธีิการใชเ้คร่ืองมือชนิดแอนะล็อกและดิจิทลัท่ีใชก้บัปัญหาทางวศิวกรรมการ
พิมพ ์ทฤษฎีการวดัเบ้ืองตน้ หลกัการของตวัแปลงสัญญาณทางกลศาสตร์และไฟฟ้า ลกัษณะและ
หลกัการใชต้วัปรับแต่งสัญญาณและเคร่ืองมือแสดงผล การวเิคราะห์ผลการทดลองวดัโดยใชว้ธีิการ
ทางสถิติ 
Basic and method of using analog instrument and digital for printing engineering’s solution, basic 
measurement theory, principle of mechanical and electrical codec, characteristic and principle of 
arrange signal and display instrument, analysis of measurement results by using statistics method 

 
158-459 วศิวกรรมเคร่ืองมือ        3(2-3-5)  
 (Tool Engineering) 

ทฤษฎีของการตดัโลหะ เคร่ืองมือการตดั สารหล่อเยน็ มาตรฐานการวดั มาตรวิทยา ความเท่ียงตรง
ของการวดั อุปกรณ์น าแนวและอุปกรณ์จบัยดึ การออกแบบแม่พิมพ ์
Theory of cutting metal, cutting instrument, cooling chemical, standard of measurement, 
metrology, accuracy of measurement, the vertical device, clamping and designing mold 

 
158-469  วศิวกรรมระบบ         3(2-3-5) 
 (System Engineering)  

การประยุกต์วงจรชีวิตหรือวิศวกรรมควบขนานส าหรับการออกแบบระบบส าหรับผลิตภณัฑ์ การ
บริการและระบบการจดัการ กระบวนการการออกแบบ ความตอ้งการในการด าเนินการ นโยบาย
การซ่อมบ ารุงและสนบัสนุน การออกแบบระบบให้มีความไวใ้จไดค้วามสามารถในการซ่อมบ ารุง 
การสนบัสนุนลอจิสติกส์ ปัจจยัมนุษย ์ความเป็นไปไดใ้นทางเศรษฐศาสตร์ ความสามารถในการ
ผลิต การก าจัด การจัดการเพื่อการออกแบบโดยค านึงถึง ความเส่ียงและลูกโซ่ผูส่้งมอบและ
ผูบ้ริโภค ระบบควบคุมความปลอดภยั 
Applying with life cycle or engineering parallel acquisition for designing product system, service 
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and management system, design procedure, requirement in operation, maintenance policy and 
supporting, designing system for safety and maintenance, the supporting logistics system, human, 
economic, producing, limited, management for designing by thinking about risk and sharing 
between producer and customer, safety controlling system 

 
159-226  วศิวกรรมการซ่อมบ ารุง 1       3(2-3-5) 
 (Maintenance Engineering 1) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

การตรวจสอบทางกล ความร้อน สารหล่อล่ืน การสั่นสะเทือน การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การ
เคล่ือนไหว รอยร่ัว การกดักร่อน การไหล  ความเคน้ คล่ืนเสียง การตรวจสอบทางไฟฟ้า แรงดนั 
กระแส พลงังานไฟฟ้า  ฮาร์โมนิก เพาวเ์วอร์แฟคเตอร์ เส้นแรงกระแสแม่เหล็ก การตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รูปร่างสัญญาณ คล่ืนความถ่ี ช่วงเวลาและระดบัสัญญาณ คุณสมบติัของอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบทางโปรแกรมและพารามิเตอร์เปรียบเทียบโปรแกรมต้นแบบกับ
โปรแกรมใช้งาน การน าโปรแกรมเข้าและออกจากระบบควบคุมเคร่ืองจักร การซ่อม การ
ปรับเปล่ียนพฒันาทางกล ช้ินส่วนงานกล รองเพลา ระบบส่งก าลงั คปัปล้ิง คลทัช์เบรก อุปกรณ์นิว
เมติกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เป็นตน้ การซ่อมปรับเปล่ียนพฒันาทางไฟฟ้า เคร่ืองกลไฟฟ้าต่างๆ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การแกไ้ขปรับปรุงพฒันาเพิ่มเติมโปรแกรมและ
พารามิเตอร์ 
Mechanical examination, heat, lubricants, vibration, nondestructive testing, movement, leak, 
corrosion, flowing, stress, sound wave, electrical inspection, pressure, current, electrical power, 
harmonic, power factor, magnetic lines, electronics examination, signal shape, spectrum, period 
and signal level, properties of electronic instrument, examination of program and parameter 
comparative with pilot program and application program, input and output program from machine 
controller system, fixing, charging and development mechanical work, bearing, transmission, 
coupling, clutch, breaking, pneumatic and hydraulic instrument, fixing and development of 
electrical instrument and machine, the improvement program and parameter 

 
159-227  วศิวกรรมการซ่อมบ ารุง 2       3(2-3-5) 
 (Maintenance Engineering 2) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

การวางแผนและเลือกแบบการซ่อมบ ารุงชนิดต่างๆใหเ้หมาะสมกบังาน การวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
บันทึกประวติั การวางแผนให้เหมาะสมกับงาน การจดับุคลากร (ช่าง) เคร่ืองมือ วิธีการ เวลา 
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งบประมาณให้เหมาะสมกบังาน ตวัอย่างโปรแกรมส าเร็จรูปในงานบ ารุงรักษา เคร่ืองมือและการ
จดัซ้ือ ตวัอยา่งโปรแกรมส าเร็จรูปในงานซ่อมแซม การออกแบบสร้างช้ินส่วนใหม่ทดแทนของเดิม 
การออกแบบสร้างช้ินส่วนใหม่ให้พฒันาดีกวา่เดิม การจดัระบบเคร่ืองมือและระบบอะไหล่ส ารอง 
วิศวกรรมความปลอดภยัในงานซ่อมบ ารุงทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานต่างๆ และการ
สอบเทียบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การจดัการระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 
การเลือกวิธีการบ ารุงรักษา ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งแผนการผลิตและแผนวิธีการบ ารุงรักษา การ
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
Planning and selecting type of suitable  maintenances with job, analysis and solution, records of 
planning with job, personal management, instrument, method, time, suitable budget with job, 
example of package software in maintenance, instrument and purchasing, example of package 
software in fixing  job, designing of new part compensating with old parts, instrument and spares 
system management, safety engineering, calibrating, selecting predictive maintenance in 
mechanical, electrical, electronics and other standard, and relation between productive planning 
and method of maintenance whole monitoring and controlling 

 
159-231  เทคโนโลยกีารพิมพบ์รรจุภณัฑ์       3(2-3-5)                 

(Packaging Printing Technology) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ การออกแบบงานบรรจุภณัฑ์ วสัดุ ระบบการพิมพ์และหมึก 
พิมพท่ี์เหมาะสมในการพิมพบ์รรจุภณัฑ์แต่ละชนิด งานหลงัพิมพข์องบรรจุภณัฑ์ การทดสอบและ  
ควบคุมคุณภาพของบรรจุภณัฑ ์
Introduction of packaging, packaging and material designing, appropriate printing process and     
printing ink for different packaging printing, post-press, testing and controlling packaging 

 
159-232 การทดสอบบรรจุภณัฑ ์                                                                                      3(2-3-5) 
            (Packaging Testing) 
             ทฤษฎีดา้นการทดสอบรรจุภณัฑ ์ความส าคญั และการน าไปใชง้าน ศึกษาภาคปฏิบติั การใช้ 
              เคร่ืองมือ วธีิการ และมาตรฐานในการทดสอบบรรจุภณัฑป์ระเภทต่างๆ เช่น ฟิลม์พลาสติก แกว้   
             โลหะ และกระดาษ ทั้งทางทศันศาสตร์ ทางเคมี และทางกายภาพ โดยเฉพาะบรรจุภณัฑก์ระดาษ 
             รูปแบบต่างๆ รวมถึงการค านวณท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินผลกระทบดา้นต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการ 
             พิมพ ์การบรรจุ การจดัเรียง การจ าหน่ายและการขนส่ง 

Theories, importance and application of packaging testing; laboratory work on instruments, 
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methods, and standards for various packaging materials testing-film, glass, metal and paper on 
optical, chemical and physical properties with focus on paper packaging in various forms, 
calculation for evaluation of various effects on printing, packaging, arrangement, distribution and 
transportation 

 
159-233  ความกา้วหนา้เทคโนโลยกีารพิมพ ์      3(2-3-5) 
 (Advanced Printing Technology) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ และงานหลงัพิมพ์ เทคโนโลยีด้านระบบ
เครือข่ายของระบบ High-end workstation การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ การ
เป ล่ียนแปลงด้านอุปกรณ์ ท่ีใช้ในระบบเตรียมพิมพ์ เทคโนโลยี เค ร่ืองพิมพ์ระบบต่าง ๆ 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการท าเล่มจากระบบเช่ือมต่อจากแท่นพิมพอ์ตัโนมติั การพิมพล์งบน
วสัดุจากเทคโนโลย ีAuto ID 
Advance in prepress, press and post-press process, high-end workstation networking technology, 
printing software technological changing in prepress production system, printing machine 
technology and advance connecting in binding technology from automatic printing press, material 
printing from Auto ID technology 

 
159-318 เทคโนโลยกีารพิมพเ์ฟลกโซกราฟีและกราเวยีร์      3(2-3-5) 
 (Flexography and Gravure Printing Technology) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ประวติัความเป็นมาและหลกัการพิมพเ์ฟลกโซกราฟีและกราเวียร์ ชนิดและประเภทของการพิมพ ์  
เฟลกโซกราฟีและกราเวียร์ ลักษณะของงานพิมพ์เฟลกโซกราฟีและกราเวียร์ โครงสร้างของ
เคร่ืองพิมพ์เฟลกโซกราฟีและกราเวียร์ ขั้นตอนและกระบวนการงานพิมพ์เฟลกโซกราฟีและ         
กราเวียร์ การปรับตั้งส่วนป้อน ส่วนพิมพ ์และส่วนตดัพบั การพิมพง์านสีเดียวบนวสัดุชนิดต่างๆ 
รูปแบบการพบัตดั ปัญหาในการพิมพเ์ฟลกโซกราฟีและกราเวียร์ การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 
การบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพแ์ละการจดัเตรียมวสัดุพิมพ์ 
History and principle of flexography and gravure printing, type of printing and presswork, 
flexography and gravure machinery structure, printing process and flowchart, adjustment unit of 
feeding, printing machine, cutting and folding section, printing process in 1 color on different 
material, type of cutting and folding, problem and solution in process, presswork quality control 
and maintenance machinery, preparation printing materials   
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159-320  เทคโนโลยกีารพิมพไ์ร้แรงกด        3(2-3-5)                                 
              (Non-Impact Printing Technology) 

วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

หลกัการพิมพไ์ร้แรงกด ระบบการพิมพไ์ร้แรงกด ประเภทและโครงสร้างของเคร่ืองพิมพไ์ร้แรงกด 
กระบวนการท างานของเคร่ืองพิมพ์แบบประจุไฟฟ้าสถิตย์ เคร่ืองพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน 
เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ คอมพิวเตอร์ทูปร้ิน การพฒันาเทคโนโลยีการ
พิมพไ์ร้แรงกด การทดสอบพิมพผ์ลออกจากเคร่ืองพิมพไ์ร้แรงกด เปรียบเทียบลกัษณะของส่ิงพิมพ์
ท่ีได ้การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ ์การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
Non-Impact Printing principle, non-impact printing system, type and structure of machinery, 
printer static electronic charge process, thermal transfer printer, inkjet printer, laser printer, 
computer to print, development of non-impact technology, testing type of non-impact with 
presswork appearance, quality control of presswork, maintenance for  equipment and machinery  

 
159-233  การบริหารงานธุรกิจการพิมพ ์       3(2-3-5) 
  (Printing Business Management) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

หลกัการบริหาร การวางแผนธุรกิจ การบริหารงานบุคคล ความรู้เบ้ืองตน้ในการวางผงัโรงงาน การ
บริหารวสัดุทางการพิมพ์ การขนถ่ายและจัดเก็บวสัดุในโรงพิมพ์ ความรู้เก่ียวกับต้นทุน การ
ประเมินตน้ทุน การประมาณราคางานพิมพ ์การควบคุมสินคา้คงคลงั 
Management principle, business planning, personnel management, introduction of plant layout, 
printing material management, material handling system and storage in print shop, basic of capital 
and assessment, price estimation, inventory controlling 

 
159-324 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ ์      3(2-3-5)
 (Marketing for Printing Industry) 

พื้นฐานเบ้ืองตน้ของหลกัการบริหารงานเก่ียวกบัการตลาด และการด าเนินการทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมการพิมพ ์ทั้งระบบการบริหารจดัการตลาดและเทคนิคการท าวิจยัตลาด เพื่อหาขอ้มูล
ในการก าหนดกลยุทธ์ บริหารการตลาด การส่งเสริมการจ าหน่ายและการจดัจ าหน่าย การวางแผน 
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การวเิคราะห์ตน้ทุน ศึกษาจุดคุม้ทุน และการประมาณก าไรขาดทุน การใชเ้งินทุนและการหาแหล่ง
ทุนของอุตสาหกรรมการพิมพ ์
Basic marketing management and operating in marketing of printing industrial, management 
systems and market research techniques for strategy management planning, promotion and 
distribution, planning, cost analysis, study break even, income statement, capital spending and 
finding source of investment funds 
 

159-325  การประเมินราคางานพิมพ ์       3(2-3-5) 

             (Estimating and Costing)  
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประเมินราคาส่ิงพิมพใ์นระบบต่างๆ เช่น ระบบพื้นนูน พื้นราบ พื้นลึก 
พื้นฉลุและอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวสัดุ ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกนัภยั ภาษี 
วธีิการคิดและประเมินราคาส่ิงพิมพ ์การใชแ้บบการคิดและประเมินราคาในแบบต่างๆ รวมทั้งการ
น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประเมินราคางานพิมพ ์
Basic estimating and costing of print matter in printing technique such as relief printing, 
planographic printing, intaglio printing and stencil printing, expense of material, depreciation, 
public utilities, insurance, taxes, cost estimating process and by using computer  

 
159-326 การออกแบบและการจดัองคก์รโรงพิมพ ์      3(2-3-5) 

( Printing Plant Design and Organization) 
การจดัองค์กรในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการผลิตส่ิงพิมพ ์เช่น องค์กรหรือบุคลากรใน
โรงงาน การจดัการงานบุคคล การวิเคราะห์และออกแบบผงัโรงพิมพ ์เช่น ท าเลท่ีตั้ง การแบ่งส่วน
กายภาพในโรงพิมพ ์การวางผงัดา้นแสง เสียง สภาพแวดลอ้มและการป้องกนัมลภาวะ การขนยา้ย
วสัดุส่ิงพิมพ์ การจดัการดา้นพสัดุการพิมพ์ เช่น การจดัการพสัดุ มาตรฐานของพสัดุ การก าหนด
และจดัหา การเก็บและบ ารุงรักษา การควบคุม ระบบสารสนเทศในโรงงาน เช่น งานบุคคล การเงิน 
งานพสัดุ การสั่งการ การควบคุมการผลิต และการติดต่อธุรกิจภายนอกโรงพิมพ ์
Organization in printing plant, organization or personnel in manufacturing and personnel 
management, analysis and design of plant layout, location, lighting, sound, environments and 
pollution prevention, materials transportation, material management, material storage, material 
standard, material purchasing, material control and equipment maintenance, plant information 
system, personnel, budget, storing, management, production control and contacting business 
between customers and established. 
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159-328 การวางแผนกระบวนการผลิตทางการพิมพ ์     3(2-3-5) 
 (Process Planning and Finishing) 

แนวความคิดเก่ียวกบัระบบการบริหารการผลิต การวิเคราะห์การลงทุนการผลิต โครงสร้างของ
องค์กรและวิธีการตดัสินใจ การพฒันาผลิตภณัฑ์ส่ิงพิมพ์และการพยากรณ์ การวางแผนและการ
ออกแบบ ปัจจยัสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวกในกระบวนการพิมพ์ การควบคุมและการ
ก าหนดตารางการผลิตส่ิงพิมพ ์การบริหารงานพสัดุ การบริหารระบบสารสนเทศ และระบบซ่อม
บ ารุงรักษาในโรงพิมพ ์
The concept of processing management, investment analysis, structure of organization and 
decision method, packaging development and forecasting, planning and designing of supporting 
impact and facilities in printing process, controlling and specification of processing schedule, 
parcel post management, information management and maintenance in printery. 

 
159-310 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับเทคโนโลยกีารพิมพ ์     3(2-3-5) 

(Computer Graphic for Printing Technology) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับการออกแบบส่ิงพิมพ ์การออกแบบดา้นกราฟิกและ
โครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ ลกัษณะของอกัษรพิมพการ การเลือกใชค้  าสั่งอยา่งเหมาะสม และเทคนิค
พิเศษต่างๆ การใช้โปรแกรมประเภทวาดภาพ ออกแบบ โลโก ้และงานกราฟิกแบบต่างๆ การใช้
เคร่ืองมือออกแบบหรือแกไ้ขตวัอกัษร วาดภาพแนวสามมิติ และฝึกทกัษะในการตดัต่อภาพต่างๆ 
การใชโ้ปรแกรมประเภทการจดัวางหนา้ และประกอบหนา้ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือหรือบรรจุภณัฑ ์
การใชง้านโปรแกรมประเภทจดัการภาพ รวมถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเชิงพาณิชยแ์ละ
แบบเปิดหรือโอเพน็ซอร์ส 
Computer graphic program for printing design, graphic design and structure design, typography 
selection of suitable command for various applications and special techniques, application of 
program for illustration, logo design and graphic art works, basic drawing and tool application for 
text design or font type adjustment, 3D drawing, and practice of picture editing, application of 
program for page layout and imposition for book or packaging, application of program for image 
processing, commercial and open source softwares  

 
 



84 
 

 
 
 
159-311  เทคโนโลยกีารผลิตภาพดิจิทลัและการจดัการสี     3(2-3-5) 
            (Digital Color Imaging and Color Management)    

องคป์ระกอบระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการเกิดภาพดิจิทลั การเตรียมตน้ฉบบั หลกัการ
สร้างภาพดิจิทลัของอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล และอุปกรณ์ส่งออกขอ้มูลชนิดต่างๆ หลกัการค านวณการ
สร้างภาพแบบอกัษรบนคอมพิวเตอร์ การค านวณการเกิดภาพและการค านวณการแปลงค่าสีตาม
หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ สีบนภาพดิจิทลั การควบคุมค่าสีด้วยหลกัการสี CIE, CIELAB 
ความแตกต่างสีรวม ความละเอียดบนภาพดิจิทลัชนิดต่างๆ รวมถึงขนาดของแฟ้มขอ้มูลภาพ และ
ช่องทางการเก็บขอ้มูลสีของไฟล์ภาพดิจิทลั ปริภูมิสีแบบต่างๆ ขอบเขตสีและการแก้สีทางการ
พิ ม พ์ Component of computer system effected to digital image processing, preparation 
manuscript, image processing of input and output instruments, calculating imaging, fonts, color 
conversion based on computer, color management on digital with CIE, color difference, pixel of 
digital image, image resolution and channel of storage for digital image, standard color space, 
color gamut and color correction 
 

159-312 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                                                             3(2-3-5) 
            (Health and Safety Management) 
             มาตรฐาน และแนวทางการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพและอุบติัเหตุต่างๆ ภายในโรงพิมพ ์     

หรือโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ ์ทั้งต่อผูป้ฏิบติังานและต่อสังคมโดยรวมทั้งภายในและภายนอก      
องคก์รตลอดจนรวมทั้งชุมชนใกลเ้คียง โดยครอบคลุมถึงวธีิการจดัการดา้นความปลอดภยั การ       
ป้องกนั และการประชาสัมพนัธ์ เคร่ืองหมายและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนั การตระหนกัถึง 
ความส าคญั และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขาดการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
รวมถึงการฝึกปฏิบติัดา้นการจดัการภายในโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
Standards and Methods for preventing the staff and public’s health problems and accidents in the  
print shop/factory and in the neighborhood, safety management, prevention and public relations,  
preventive signs and tools, awareness of the damages from careless management in health and  
safety, and skills practice in health and safety management in printing industries 
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159-313 การท ามาตรฐานทางการพิมพ ์                                                                                      3(2-3-5) 
            (Standardization in Printing) 
            การท ามาตรฐานในกระบวนการงานก่อนพิมพ ์งานพิมพ ์และงานหลงัพิมพ ์มาตรฐานของหมึกพิมพ ์ 
            กระดาษและวสัดุส าหรับการพิมพต่์างๆ ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของส่ิงพิมพ ์ให ้      
            สัมพนัธ์กบัมาตรฐานของโรงพิมพ ์และมาตรฐานสากล การตรวจสอบมาตรฐานทั้งระบบของ 
            เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุทางการพิมพช์นิดต่างๆ 
           Standardization in pre-printing; and post-printing processes; standards of materials like ink, paper  
           and others; factors affecting the printing quality in relation to the print shop and international  
           standards; standard examination of the whole process, the machines, equipment and printing  
           materials 
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