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วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยวีสัดุและบรรจุภณัฑ์ 
            (Material and Packaging Technology) 

หลกัสูตร 



คุณลกัษณะของบัณฑิต 

1. บณัฑติมคีวามรู้ความสามารถด้านวสัดุและบรรจุภัณฑ์ 

2. บณัฑติมคีวามเช่ียวชาญและมศัีกยภาพทางด้านเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ทั้งในระดบัผู้ประกอบการ นักวจัิยและ
นักวชิาการ 

3. บณัฑติมทีกัษะและความสามารถด้านการออกแบบ
ผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 

4. บณัฑติสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้ในสาขาวสัดุ
และบรรจุภัณฑ์เพือ่แก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม 

 

5. บณัฑติสามารถน าความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ 
ส าหรับแก้ปัญหาและเพิม่การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้ 

  



รายวชิา  

รายวชิาแกนและวชิาชีพพืน้ฐาน 

- อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งต้น  

- การแปรรูปและวศิวกรรมทาง
อุตสาหกรรมเกษตร  

- เคมีชีววสัดุ  

- จุลนิทรีย์ของผลติผลเกษตร 

- ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยสีะอาดใน  

 อุตสาหกรรมเกษตร  



รายวชิา  

รายวชิาแกนและวชิาชีพพืน้ฐาน 

- วศิวกรรมแปรรูป  

- การประกนัคุณภาพในอตุสาหกรรม
เกษตร  

- การจดัการโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตร  

- การออกแบบและศึกษาความเป็นไป
ได้โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร   



รายวชิา  
 รายวชิาชีพ (บังคับ) 

- วศิวกรรมการบรรจุ  

- เทคโนโลยยีาง 

- การออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร  

- การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจุภัณฑ์   

http://www.designer-daily.com/moep-crib-chair-combo-29557


รายวชิา  
 รายวชิาชีพ (บังคบั) 

-เทคโนโลยแีก้วและโลหะ  

-เทคโนโลยเียื่อและกระดาษ  

-กระบวนการแปรรูปพอลเิมอร์ชีวภาพและพอ
ลเิมอร์  

-โครงสร้างและสมบัติของพอลเิมอร์ชีวภาพ
และพอลเิมอร์ 

 

http://dailypracticeblog.com/wp-content/uploads/2011/11/paper.jpg


รายวชิา  

 รายวชิาชีพ (เลอืก) 

-เทคโนโลยวีนผลติภัณฑ์  

-วสัดุพอลเิมอร์คอมพอสิตในอุตสาหกรรม
เกษตร  

-วสัดุชีวภาพทางการแพทย์  

-พอลเิมอร์ชีวภาพจากทรัพยากรการเกษตร  

 



รายวชิา  
 รายวชิาชีพ (เลอืก) 

-การออกแบบกราฟิกและเทคโนโลยกีารพมิพ์
ในบรรจุภัณฑ์ 

-บรรจุภัณฑ์อาหาร  

-พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์เพือ่การขนส่ง  

-การน าเข้า การส่งออกและการขนส่ง  

 



รายวชิา  

 รายวชิาชีพ (เลอืก) 

- โครงงานนักศึกษา 

- สหกจิศึกษา 

 



คณาจารย์ 

ดร.ศุภชัย ภิสัชเพญ็ 
   -  ความแข็งแรงของรอยปิดผนึก 

– บรรจุภัณฑ์เชิงรุก 

– การทดสอบ และป้องการเกดิการ Shock และ 
vibration ของบรรจุภัณฑ์ 

–  การศึกษาอายุการเกบ็รักษาผลติภัณฑ์อาหาร 

Room No. 4207 
E-mail: supachai.p@psu.ac.th  



คณาจารย์ 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู ศรีเดช 

 - การผลติลารพฒันาแวซ์และสารเคลอืบผวิ 

        กระดาษ 

 - เยือ่และกระดาษจากวสัดุเศษเหลอืทางการเกษตร 

 - การรีไซเคลิและการก าจัดหมึกพมิพ์จากกระดาษ 

 - เทคโนโลยหีมกึและการพมิพ์ 

 - การดดัแปรแป้งเพือ่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ 

Room No. 4212 
E-mail: waranyou.s@psu.ac.th 

1. การผลติกาวจากวสัดุธรรมชาติ เช่น 
แป้งและอนุมูลของเซลลูโลส 

 2.     การผลติหมกึพมิพ์จากวสัดุ
ธรรมชาติ  

3.    บรรจุภัณฑ์แอคทฟีในการยดือายุการ
เกบ็ผกั ผลไม้และดอกไม้  

งานวจัิยปัจจุบัน 



คณาจารย์ 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน  

– ฟิล์มบริโภคได้จาก โปรตีน 

– วสัดุและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ 

– วสัดุคอมพอสิท 

– เทคโนโลยพีอลเิมอร์และยางธรรมชาติ 
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E-mail: thummanoon.p@psu.ac.th 

Room No. 
4312 



คณาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถวยีน วิทยา 

– บรรจุภัณฑ์จากวสัดุชีวภาพ เช่น บรรจุภัณฑ์
บริโภคได้ และย่อยสลายได้ (protein, starch 
base, chitosan) 

– Nano-biopolymer และ การประยุกต์ใช้ใน 
Packaging  

– การผลติและการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและนาโน
เซลลูโลสและ สตาร์ชนาโนคริสตลั ในบรรจุภัณฑ์ 

– บรรจุภัณฑ์ยบัยั้งเช้ือจุลนิทรีย์ 

– การยดือายุการเกบ็รักษาผลติภัณฑ์อาหาร 

 

Room No. 
4208 

E-mail: thawean.b@psu.ac.th 
งานวจิัยปัจจุบนั 

1. การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อย
สลายได้จากสตาร์ชข้าว โปรตีน และ
เซลลูโลส ด้วยกระบวนการทางเคม ี
กายภาพ (การฉายรังสียูวี) และพอลิ
เมอร์ผสม (ไคโตแซน นาโนเซลลูโลส
และ สตาร์ชนาโนคริสตัล) 

2. การผลิตสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
จากลกินินทีส่กดัจากเส้นใยปาล์ม 

3. บรรจุภัณฑ์ต้านเช้ือตุลินทรีย์และการ
ประยุกต์ใช้ 



คณาจารย์ 

ดร.พรอุษา จิตพุทธิ 

• Ph.D. (Nanocomposites), The Pennsylvania 
State University, USA 

-   Antimicrobial Activity 
• Thermo-mechanical Properties 
• Nanocomposite Heat-sealant 
• Nanofillers 

 

Room No. 4206 
E-mail:rainie22@gmail.com  



คณาจารย์ 

อ. สุรสิทธิ ประสานปราน 
 

 - วสัดุชีวภาพ 

 - วสัดุคอมพอสิทและหรือวสัดุผสมจากยางธรรมชาติ 

 - เยือ่และกระดาษ 
 

Room No. 4210 
E-mail: surasit.p@psu.ac.th  



คณาจารย์ 

• อ.สมพร นิลมณ ี(ลาศึกษาต่อ) 
– การออกแบบกราฟฟิก และบรรจุภัณฑ์  

– การออกแบบผลติภัณฑ์ 

– 3D Animation 

 

Room No. 4311 
E-mail: somporn.ni@psu.ac.th 

ก าลงัศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ 



คณาจารย์ 

อาจารย์ พรสถิต 

อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดบั ปริญญาเอก 



คณาจารย์ 

ครูพรชัย ศรีไพบูลย์ 

– เคร่ืองมือบรรจุภัณฑ์ 

– วศิวกรรมเทคโนโลย ี

– เคร่ืองท าแห้งพลงังานแสงอาทติย์ 

– เทคนิคการ drawing ด้วยคอมพวิเตอร์ 

Room No. 4211 
E-mail: pornchai.sr@psu.ac.th 



Department Members 

คุณสมศักดิ์ สุดจันทร์ 

 นักวิทยาศาสตร์ 

คุณกติติศักดิ์ พนิิจสกลุ 

     นักวทิยาศาสตร์ 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ 

• เคร่ืองฉีดพลาสติก (Injection molding m/c) 

• เคร่ืองขึน้รูปแบบกด (Compression molding m/c) 

• เคร่ืองอดัขึน้รูป (Extruder) 

• เคร่ืองทดสอบความคุณสมบัตเิชิงกลของวสัดุ 
(Universal testing machine) 

• เคร่ืองทดสอบความเสียหายจากการการตกกระแทก 
(Drop tester) 
 
 

• เคร่ืองขึน้รูปฟิล์ม (Film applicator) 

• FTIR 

• DSC 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ 

• เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซชนิดต่างๆ (O2 and CO2 gas analyzer) 

• เคร่ืองวเิคราะห์ความช้ืน (Moisture analyzer) 

• เคร่ืองผสมก๊าซ (Gas mixer) 

• GC 

• HPLC 

• เคร่ืองปิดผนึกแบบต่างๆ (Wide varieties of heat sealers) 

• เคร่ืองมอืทดสอบกระดาษและพลาสติกแบบต่าง (Wide 
varieties of paperboard testing machines) 

 



กจิกรรม 

1. การศึกษาดูงานด้านบรรจุภณัฑ์ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

2. การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  
มาเลย์เซีย หรือ สิงคโปร์ 

3. การฝึกงานและสหกจิศึกษา  

4. กจิกรรมอืน่ๆ เช่น งานปีใหม่ งาน
เพือ่เพือ่นมนุษย์เป็นกจิทีห่น่ึง เป็น
ต้น 

 



แนวทางการประกอบอาชีพ  

• บริษทัเอกชน 

- นักพฒันาบรรจุภัณฑ์ (Packaging development) 

- นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer) 

- นักจัดซ้ือ จัดหา และตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ (Packaging 
Purchaser) 

- เจ้าหน้าทีฝ่่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพวสัดุและบรรจุ
ภัณฑ์ (Production  and QA. Supervisor) 

• หน่วยงานการศึกษา 

• ประกอบธุรกจิส่วนตัว 

 



ตัวอย่างบริษทัที่รับเข้าท างาน  
• บริษัทในเครือ ซีพ ี

• บริษัทในกลุ่ม Unilever และ P & G 

• บริษัท SONY แห่งประเทศไทย 

• บริษัทในเครือศรีตรัง เช่น ถุงมือยาง อุตสาหกรรมน ้ายาง 

• บริษัทในเครือ เบทาโกร 

• บริษัทในเครือ SCG หรือ เครือซิเมนต์ไทย 

• กระจกไทยอาซาฮี 

• Nestle Thailand 

• Stanley 

• Double A 

• Mead Johnson 

• อืน่ๆ  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hr.cpvina.com/Img/image/tintuc/350/2011_1_20_16_54_2_cp800x600.jpg&imgrefurl=http://www.hr.cpvina.com/21-766-cp-vietnam-tham-gia-hoat-dong-ky-niem-ngay-thuong-binh-liet-si-va-to-chuc-hoat-dong-tu-thien.aspx&usg=__6sMftlE3F_H6ZFfyobLcZELBYNE=&h=600&w=800&sz=45&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=F4OiStVH9weWiM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=BBd1UKaFDcXyrQePrIDoCQ&prev=/search%3Fq%3DCP%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://greensg.files.wordpress.com/2011/12/unilever.jpg&imgrefurl=http://greensg.wordpress.com/tag/unilever/&usg=__sWMyTX1tfL0rn-WAJFoou4VS7R4=&h=567&w=512&sz=45&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=Hl6ouTcm-Uh5iM:&tbnh=134&tbnw=121&ei=HBd1UPPLGcfMrQeq8oC4DQ&prev=/search%3Fq%3DUnilever%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.seeklogo.com/images/P/P_and_G-logo-E26FBC2148-seeklogo.com.gif
http://gb.theandroidsoul.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Android-Phones.jpg
http://www.fibaclub.com/wp-content/uploads/2010/08/ref_scg.jpg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://es-vector.com/home_es/images/stories/logo/03-10/betagro.jpg&imgrefurl=http://es-vector.com/home_es/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_details%26gid%3D520%26Itemid%3D79&usg=__o1j51xh0wDmjUsaAH5PqVzhJcrY=&h=424&w=581&sz=23&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=8DtVYFOLwuc1NM:&tbnh=98&tbnw=134&ei=iRh1UMWLMcLwrQeC9YDICA&prev=/search%3Fq%3DBetagro%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.timizzer.com/wp-content/uploads/2012/04/nestle.jpg&imgrefurl=http://www.timizzer.com/business/timizzer-market-news-eye-nestle-xerox-wal-mart-kellog-japan-ubs/attachment/nestle/&usg=__sRsDHXaTEJKY5oy5RwwOEbvf_GA=&h=299&w=301&sz=17&hl=th&start=9&zoom=1&tbnid=jI2cThZj-YL-IM:&tbnh=115&tbnw=116&ei=qRh1UPrdI9DMrQeT2oDIDQ&prev=/search%3Fq%3DNestle%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bbznet.pukpik.com/images/upload/sompornsang/pMv420110507162441.jpg&imgrefurl=http://bbznet.pukpik.com/scripts/view.php%3Fuser%3Dsompornsang%26board%3D1%26id%3D44%26order%3Dlastpost&usg=__XBFd9PRyBwvUsDBfPQtjf1BYGSU=&h=553&w=395&sz=55&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=mc3XGYlSMPP2dM:&tbnh=133&tbnw=95&ei=2Bh1UPmiG4zPrQfssoDgBA&prev=/search%3Fq%3DDouble%2BA%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Department of Material Product Technology 
Faculty of Agro-Industry,  Prince of Songkla University 

  

http://agro.psu.ac.th 

Thank you !!!!!!!!!!  


