กลุ่มวิชาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
(MINOR IMAGING AND PRINTING TECHNOLOGY)
ปี การศึกษา 2558
จานวนหน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการพิมพ์ และสามารถนาความรู ้ไประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อกาหนดการศึกษา
1. กลุ่มวิชาโทที่กาหนดนี้เปิ ดให้บริ การแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตนอกคณะ
2. นิสิตที่ประสงค์จะศึกษากลุ่มวิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จะต้องศึกษา
รายวิชาตามที่กาหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต นิสิตที่ประสงค์จะเลือกเรี ยนให้เลือกเรี ยนได้จาก
รายวิชาต่อไปนี้
วิชาบังคับ
2313226
2313230
2313231

วิชาเลือกให้ เลือกเรียน
2313209
2313213

7
เทคโนโลยีสื่อสิ่ งพิมพ์
Print Media Tech
ภาพดิจิทลั เบื้องต้น
Intro Digi Img
ปฏิบตั ิการภาพดิจิทลั เบื้องต้น
Intro Digi Img Lab

3(3-0-6)
1(0-3-0)

8
เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Tech
การถ่ายภาพดิจิทลั
Digital Photo

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2313228
2313229
2313335
2313339
2313344
2313346
2313348
2313411
2313413
2313418

เทคโนโลยีสี
Color Technology
พรี มีเดีย พื้นฐาน
Fundamental of Premedia
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
Pulp and Paper Tech
ระบบการจัดการสี
Color Management System
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ทางกราฟิ ก
Graphic app soft
การทาเล่มและขั้นตอนสาเร็ จรู ป
Bindery finish
การพิมพ์ดิจิทลั
Digital Printing
การจัดการการผลิตทางการพิมพ์
Production Management in Printing
สตูดิโอดิจิทลั
Digital studio
การประเมินคุณภาพของภาพ
Image Qual Eva

มติคณะกรรมการบริ หาร คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

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

คาอธิบายรายวิชา
2313209

มัลติมเี ดียเทคโนโลยี
3(2-2-5)
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
MULTIMEDIA TECH
ความรู ้เบื้องต้นเรื่ องมัลติมีเดียและไฮเปอร์ มีเดีย ซอฟต์แวร์ ที่ใช้จดั การสื่ อประสม เครื่ องมือที่ใช้ในการผลิตสื่ อ
การแทนข้อมูลภาพดิ จิทลั ทฤษฎี สีเบื้ องต้น ทฤษฎี เกี่ยวกับภาพวีดีโอ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับเสี ยงดิ จิทลั การ
สร้างภาพสามมิติ มาตรฐานการบีบอัดภาพ เทคนิ คสากลที่ ใช้ในการบี ด อัดภาพวีดีโอ ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายที่ใช้กบั มัลติมีเดีย
Introfuction to multimedia and hypermedia; multimedia software tools; multimedia authoring and tools;
digital image data representations; fundamental theory of color; foundamental concept in color of image and
video; basics of digital audio; 3D image creation; image compression standards; basic video compression
techiniques; computer and multimedia networks.
2313213

การถ่ ายภาพดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Digital Photo
ประเภทของกล้องดิจิทลั องค์ประกอบพื้นฐานของกล้องดิจิทลั ขนาดของภาพและประเภทของไฟล์ภาพ การ
ปรับตั้งค่าในการถ่ายภาพ การควบคุมการเปิ ดรับแสง การจัดองค์ประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆ การ
ตกแต่งภาพ เทคนิคการนาาเสนอภาพ
Types of digital camera; basic elements of digital camera; image size and file type; photographic setting;
exposure control; composition; various types of photographic techniques; image editing; image presentation
techniques.
2313221

วิทยาศาสตร์ การถ่ ายภาพ
3(3-0-6)
PHOTOGRAPHIC SCIENCE
PHOTO SCI
แหล่งกาเนิ ดแสง อุณหภูมิสี พื้นฐานการมองเห็นสี โครงสร้างกล้องถ่ายภาพและเทคนิ คการใช้ ประเภทของ
กล้องถ่ายภาพ เลนส์และอุปกรณ์เสริ ม ทฤษฎีการเกิดภาพ วัสดุไวแสง กระบวนการสร้างภาพ ลักษณะเฉพาะ
และการวัดความไวของวัสดุไวแสง เทคนิคการถ่ายภาพ การอัดขยายภาพ
Light sources; color temperature; basic color vision; camera structures and usage; types of cameras; lens and
accessories; theory of image formation; photosensitive media; photographic processes; characteristic curves
and photographic sensitometry; photographic techniques; photographic printing.

2313222

พืน้ ฐานของภาพดิจทิ ัล
FOUNDATION OF DIGITAL IMAGE
FOUND DIGI IMG

2(2-0-4)

ประวัติและความสาคัญของภาพดิจิทลั สัญญาณแอนาล็อกและดิจิทลั ความละเอียดของภาพ ความลึกของสี ภาพ
ประเภทและโครงสร้างของอุปกรณ์นาเข้าและอุปกรณ์แสดงผล รู ปแบบการจัดเก็บไฟล์ สื่ อบันทึกข้อมูลภาพ
History and importance of digital image; analog and digital signals; image resolution; image color depth; types
and structures of input and output devices; file formats; image storage media.

2313226

เทคโนโลยีสื่อสิ่ งพิมพ์
3(3-0-6)
PRINT MEDIA TECHNOLOGY
PRINT MEDIA TECH
เรื่ องทัว่ ไปของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ประวัติเทคโนโลยีการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์พ้ืนนูน
การพิมพ์ลิโทกราฟี การพิมพ์กราวัวร์ และการพิมพ์สกรี น การประยุกต์เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์
ลูกผสม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทลั วัสดุพิมพ์ แนวโน้มเทคโนโลยีการพิมพ์
Overview of print media; history of printing technology; print media production process; relief printing;
lithographic printing; gravure printing and screen printing technology; applications of printing technology;
hybrid printing technology; digital printing technology; printing materials; trend of printing technology.
2313228

เทคโนโลยีสี
2(2-0-4)
COLOR TECHNOLOGY
COLOR TECH
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการรับรู ้สี ความผิดปกติในการมองเห็นสี สมบัติเชิ งแสงของสี วตั ถุ คาศัพท์ดา้ นสี เมแท
เมอริ ซึม ความคงที่ของสี ระบบสี ซีไออี ความแตกต่างสี การกาหนดสี ให้เป็ นระบบ อุปกรณ์วดั สี และการวัดสี
สมบัติเชิงแสงของสารให้สี
Components of color perception; color deficiency; optical properties of object colors; color terminology;
metamerism; color constancy; CIE color system; color differences; color order systems; color measuring
instruments and color measurement; optical properties of colorants.
2313229

พรีมเี ดียพืน้ ฐาน
2(2-0-4)
FUNDAMENTAL OF PREMEDIA
FUND PREMEDIA
เรื่ องทัว่ ไปของระบบการเตรี ยมงานศิลป์ ก่อนสู่ สื่อ องค์ประกอบของงานศิลป์ ได้แก่ ตัวอักษร กราฟิ กและภาพ
การออกแบบหน้างาน การประกอบหน้า และจัดวางหน้า กระบวนการผลิตภาพสี เดียวและหลายสี เทคนิ คการ

แยกสี การเตรี ยมภาพสี ให้เหมาะกับอุปกรณ์การผลิต การผลิตน้ าหนักสี การผลิตสี /ดุลยภาพเทา การใช้
ซอฟต์แวร์ ประกอบหน้าชิ้นงาน กระบวนงานดิจิทลั การปรู๊ ฟ การควบคุมคุณภาพ และข้อกาหนดของระบบ
อุปกรณ์การผลิต
General artwork preparation system for pre-media, elements of artwork: fonts, graphics and images, page
design, page layout, page assembly, single color and multicolor image processes, color separation techniques,
color image preparation for output equipment, tone reproduction, color reproduction/gray balance, application
of software for page layout, digital workflow, quality control and requirements of output system.

2313335

เทคโนโลยีเยือ่ และกระดาษ
2(2-0-4)
PULP AND PAPER TECHNOLOGY
PULP & PAPER TECH
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2313226
Prerequisite 2313226
องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของเส้นใย กระบวนการผลิตเยื่อ การฟอกเยื่อ และผลิตกระดาษ เครื่ องผลิต
กระดาษและองค์ประกอบ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษ สมบัติของกระดาษที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์
กระดาษกับปัญหาในการพิมพ์
Physical and chemical compositions of fiber; pulping, bleaching and papermaking processes; paper machine
and its components; chemicals used in pulping and papermaking; paper properties related to printing process;
paper and printing problems.
2313339

ระบบการจัดการสี
2(1-2-2)
COLOR MANAGEMENT SYSTEM
COL MANAGE SYST
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2313228
Prerequisite 2313228
พื้นฐานของระบบการจัดการสี สี อิงอุปกรณ์และไม่อิงอุปกรณ์ ปริ ภูมิสีเชื่ อมโพรไฟล์ โพรไฟล์ไอซี ซี การสร้าง
โพรไฟล์ของอุปกรณ์นาเข้าและอุปกรณ์แสดงผล แบบของการเที ยบสี การประยุกต์ระบบการจัดการสี ใน
กระบวนงานผลิตภาพสี
Fundamental of color management system; device-dependent and independent color; profile connection space;
ICC profile; generation of input and output profiles; color matching module; application of color management
system in color reproduction workflow.

2313344

การประยุกต์ ซอฟต์ แวร์ ทางกราฟิ ก
2(1-3-2)
GRAPHIC APPLICATION SOFTWARE
GRAPHIC APP SOFT
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2313227
Prerequisite 2313227
ประเภทของซอฟต์แวร์ ทางกราฟิ ก การทางานของซอฟต์แวร์ สาหรับภาพบิตแมป การทางานของซอฟต์แวร์
สาหรับภาพเวคเตอร์ ความสาคัญของระบบสี ที่ใช้ การปรับแต่งภาพได้แก่ สมดุลสี ความเปรี ยบต่าง ความคมชัด
และขนาดของภาพ การใช้กล่องอุปกรณ์ในซอฟต์แวร์ทางกราฟิ ก
Types of graphic software; bitmap software operations and vector software operations; significance of color
system; image manipulation: color balance, image contrast, sharpness and image size ; use of tool box in
graphic software.
2313346

การทาเล่ มและขั้นตอนสาเร็จรู ป
2(2-0-4)
BINDERY AND FINISHING
BINDERY FINISH
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2313226
Prerequisite 2313226
เทคนิ คการทาเล่มและประเภทของเครื่ องจักร การเย็บลวด ไสสันทากาว เย็บกี่ ใส่ เกลียวลวดและห่ วงแขวน
ลักษณะเฉพาะของหนังสื อที่เข้าเล่มด้วยปกแข็ง การประเมินคุณภาพการทาเล่มและวิธีการทดสอบ การเคลือบ
วาร์นิชและการลามิเนต
Bindery techniques and machine types; stitching; perfect binding; sewing; spiral wire binding and hangers;
characteristics of hardcovers; evaluation of bindery quality and testing methods; varnishing and lamination.
2313348

การพิมพ์ ดจิ ทิ ัล
2(2-0-4)
DIGITAL PRINTING
DIGITAL PRINTING
ประเภทของการพิมพ์ดิจิทลั กลไกการทางานและการนาไปใช้งาน ระบบอิงก์เจ็ต อิเล็กโทรโฟโตกราฟี การถ่าย
โอนความร้อน แมกเนโตกราฟี และออฟเซตดิจิทลั การพิมพ์เฉพาะบุคคล การพิมพ์แบบเปลี่ยนข้อมูลได้ การ
ประเมินคุณภาพสิ่ งพิมพ์ ข้อจากัดของแต่ละระบบพิมพ์
Types of digital printing; mechanisms and applications: inkjet, electrophotography, thermal transfer,
magnetography and digital offset systems; personalized printing; variable data printing; assessment of print
quality; limits of each printing system.

2313411

การจัดการการผลิตทางการพิมพ์
3(3-0-6)
PRODUCTION MANAGEMENT IN PRINTING
PROD MANAGE PRINT
เงื่อนไขรายวิชา: นิสิตชั้นปี 4
Senior Standing
การจัดการอุตสาหกรรมและการบริ หารงานผลิตในการพิมพ์ ทาเลที่ต้ งั การวางผังโรงพิมพ์ การพยากรณ์เพื่อการ
ผลิต การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง การบริ หารสุ ขอนามัยและความปลอดภัย การ
ควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร มาตรฐานไอเอสโอ
Industrial, and production management in printing; location; plant layout; production forecast; production
planning and control; inventory management; health and safety management; total quality control;
International Organization for Standardization (ISO).
2313413

สตูดโิ อดิจทิ ัล
2(1-3-2)
DIGITAL STUDIO
DIGITAL STUDIO
การทางานของกล้องดิจิทลั ประเภทและลักษณะเฉพาะของแหล่งกาเนิ ดแสงที่ใช้ในสตูดิโอ สมดุลสี ขาวเทคนิ ค
การจัดแสง อัตราส่ วนของแสง การถ่ายภาพบุคคล ภาพหุ่นนิ่ง ภาพสถาปัตยกรรม และภาพระยะใกล้
Digital camera operations; types and characteristics of studio light sources; white balance; lighting techniques;
lighting ratio; portrait, still life, architectural and macro photography.
2313418

การประเมินคุณภาพของภาพ
2(2-0-4)
IMAGE QUALITY EVALUATIONS
IMAGE QUAL EVA
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2313222, 2313224
Prerequisite 2313222, 2313224
ความหมายและองค์ประกอบของคุณภาพของภาพ การประเมินคุณภาพด้วยวิธีจิตพิสัย การประเมินคุณภาพด้าน
ความคมชัด เกรน การผลิตน้ าหนักสี และการผลิตสี ของภาพ เครื่ องมือและกระบวนการประเมินคุณภาพ
Meaning and components of image quality; subjective evaluations; evaluations of sharpness, graininess, tone
reproduction and color reproduction; tools and processes of image evaluations.

