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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

(วชิาเอกเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ)์ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรค์ขึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ 

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง   

  เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิตติ่างๆ ทัง้ทาง    

  การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

71311 เทคโนโลยกีารผลติและแปรรูปอาหาร   (6 หนว่ยกติ) 

 Food Production and Processing Technologies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูห้ลักการการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการควบคมุคณุภาพระหวา่งกระบวนการผลติอาหารและกระจายอาหาร 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจักรและบรรจุภัณฑ ์ทีใ่ชใ้นการถนอมและ

แปรรูปอาหาร 

 4. เพือ่ใหค้วามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติอาหาร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการวางแผนการผลติอาหาร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการและการวางแผนการผลติในอตุสาหกรรมอาหาร ตัง้แตก่ารจัดหาวัตถุดบิ การผลติ การเก็บรักษา 

การบรรจุ การขนสง่ และการจัดการทรัพยากรทีใ่ชใ้นการผลติ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การสอบ

ยอ้นกลบัผลติภัณฑอ์าหาร  

 การเตรียมวัตถุดบิส าหรับการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและวธิีการการแปรรูปอาหาร  

ในระดับวสิาหกจิชุมชนและระดับอุตสาหกรรม นวัตกรรมดา้นการแปรรูปอาหาร ผลกระทบของการแปรรูปอาหาร 

ตอ่คณุภาพของผลติภัณฑอ์าหาร การจัดการการผลติอาหารทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลยี

สะอาดในกระบวนการผลติอาหาร 

71314 การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Food Product Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจการวจิัยและพัฒนาขอ้มูลและแนวคดิในการพัฒนาผลติภัณฑ ์รวมถงึหลักการตลาด 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาผลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการในการทดสอบและประเมนิผลติภัณฑ ์
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 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบ เพือ่การกลา่วอา้งและคุม้ครองผลติภัณฑ ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและความส าคัญของการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร การสรา้งแนวความคดิและการคัดเลอืกผลติภัณฑ์

ใหม่ แนวทางการสรา้งมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์อาหาร พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค การพัฒนาสูตรและกรรมวธิีการผลิต

ผลติภัณฑใ์หม ่การเลอืกใชภ้าชนะบรรจ ุสถติทิีใ่ชใ้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์การทดสอบและประเมนิคณุภาพผลติภัณฑ์

และบรรจุภัณฑใ์หม่ การประเมนิอายุการเก็บรักษาผลติภัณฑอ์าหารก่อนออกสู่ตลาด การทดสอบผลติภัณฑอ์าหาร 

ในตลาด กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา การออกแบบและการสรา้งฉลากอาหาร มติทิางวัฒนธรรมทีน่ ามาใชพั้ฒนา

ผลติภัณฑอ์าหารเพือ่เพิม่มูลคา่ 

94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Products and Processing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการผลติผลเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการแปรรูปผลติผลเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการจัดการผลติผลและแปรรูปผลติผลเกษตร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร การเพิม่มูลค่าผลติผลเกษตร การเก็บเกีย่วและ

วทิยาการหลังการเก็บเกีย่วพชืไร่ พชืสวน ปศสุตัว ์และสตัวน์ ้า การแปรรูปผลติผลเกษตรเป็นอาหารและเป็นผลติภัณฑ์

ทีไ่มใ่ชอ่าหารรวมทัง้พลังงาน บรรจภุัณฑผ์ลติผลเกษตรและอาหาร การจัดตัง้โรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การลงทนุ

และการจัดการดา้นการเงนิส าหรับโรงงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การวางแผนการผลติและการจัดการวัตถุดบิส าหรับ

โรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร การด าเนินการการผลติในโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร ตลอดจนกรณีตัวอย่าง 

การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการตลาดและการจัดการการตลาดโดยทั่วไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบการตลาด การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร นโยบายและ

  มาตรการดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์ับการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหนา้ทีข่องการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดการ

การตลาดโดยทั่วไป ไดแ้ก ่การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การแบง่สว่นตลาด การตลาด

เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นผลติภัณฑ ์

ราคา การจัดจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด การปฏบิตักิารและการควบคมุทางการตลาด  

 การน าแนวคดิทางการตลาดมาใชก้ับการตลาดสนิคา้เกษตร ระบบและสภาพการตลาดสนิคา้เกษตร สถาบัน

และองคก์ารทางการตลาดสนิคา้เกษตร วถิกีารตลาดและสว่นเหลือ่มการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดการการตลาดสนิคา้

เกษตร ประเภทสนิคา้วัตถุดบิ สนิคา้กึง่ส าเร็จรูป และสนิคา้แปรรูป การวเิคราะหท์างการตลาดสนิคา้เกษตร พฤตกิรรม 

ผูซ้ือ้สนิคา้เกษตร การแข่งขันทางการตลาดสนิคา้เกษตร นโยบายและมาตรการดา้นการตลาด สนิคา้เกษตรของ

ประเทศไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
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96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจตอ่   

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนีไ้ปใชท้ าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  

ความน่าจะเป็น ความรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร์  

องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสัมพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย 

และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

97101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 General Studies in Printing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ป้ระวตัคิวามเป็นมาของการพมิพแ์ละวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการพมิพ์ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของระบบการพมิพท์ีใ่ชก้นัอยูโ่ดยทั่วไป 

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเทคนคิการเลอืกใชร้ะบบการพมิพส์ ิง่พมิพต์า่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 4. เพือ่ใหรู้จั้กและเขา้ใจธรรมชาตแิละคณุสมบตัขิองวัสดทุีใ่ชใ้นการพมิพ ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพมิพ ์ธรุกจิการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมการพมิพท์ัว่ไป 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพมิพแ์ละววิัฒนาการของการพมิพ ์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน วัสดใุชพ้มิพ ์หมกึพมิพ ์ความรูเ้กีย่วกับ

กระบวนการผลติสิง่พมิพ ์ตัง้แตง่านกอ่นกระบวนการพมิพแ์ละงานในกระบวนการพมิพ ์ประกอบดว้ยงานกอ่นพมิพ์ 

งานพมิพ์ดว้ยการพิมพ์ระบบต่างๆ ในดา้นหลักการพมิพ์ วธิกีารพมิพ์ แม่พมิพ์ เครื่องพมิพ์ และสิง่พมิพ์ทีผ่ลติได ้

งานหลังพมิพ์ เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการพมิพ์ ธุรกจิการจัดพมิพ์และธุรกจิการพมิพ์ การจัดการ

ทางการพมิพ ์อตุสาหกรรมการพมิพไ์ทย กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

97103 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 General Studies in Packaging   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการบรรจภุัณฑ ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเภทของบรรจภุัณฑ ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและกฎหมายและขอ้บังคบัตา่งๆ เกีย่วกบับรรจภุัณฑ ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์ตามชนิดของวัสดุ ไดแ้ก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์

พลาสตกิ บรรจุภัณฑโ์ลหะ บรรจุภัณฑแ์กว้ ลักษณะโครงสรา้งของบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ กระบวนการผลติ บรรจภุัณฑ ์

ตัง้แต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้ง การออกแบบกราฟิก การพมิพ์ การขึน้รูป การ

บรรจุของเหลว ของแหง้ การปิดผนกึ และหน่วยขนสง่ในการกระจายสนิคา้ ผลของบรรจุภัณฑต์อ่สิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบับรรจภุัณฑ ์

97214 วสัดแุละการจดัการบรรจภุณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Material and Sustainable Packaging Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมแีนวคดิในการเลอืกวัสดุบรรจุภัณฑ ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์

  อยา่งยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเลอืกใชป้ระเภทของวสัดบุรรจภุัณฑอ์ย่างเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมบตัขิองวัสดเุพือ่ใชใ้นงานทางบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในการใชง้านบรรจภุัณฑ ์และการจัดการบรรจภุัณฑ ์

  อยา่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับองคป์ระกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลติ สมบัตขิองวัสดทุางบรรจุภัณฑป์ระเภทตา่งๆ 

และวัสดุอืน่ทีใ่ชใ้นทางบรรจุภัณฑ ์การรูจั้กเลอืกใชป้ระเภทของวัสดุบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมกับการน าไปใชง้าน  

การวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิในการใชง้านบรรจภุัณฑ ์และการจัดการบรรจภุัณฑอ์ย่างย่ังยนื 

97218 การจดัการด าเนนิงานและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Operation Managements and Entrepreneurships 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบการด าเนนิงาน และการบรหิารการด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาธรุกจิ การวางแผนธุรกจิ การสรา้งแผนธุรกจิ 

และการหาแหลง่ทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะองคก์รในอุตสาหกรรม การวเิคราะหค์วามตอ้งการและการพัฒนาผลติภัณฑ ์การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

และการวางผังสถานประกอบการ การวางแผนก าลังผลติ การจัดการการผลติ การบรหิารทรัพยากรบคุคล การจัด

จ าหน่ายและการตลาด การบรหิารสนิคา้คงคลัง การบรหิารตน้ทนุการผลติ การก าหนดราคา และการจัดการรายได ้

การมองหาและพัฒนาโอกาสทางธรุกจิ การพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด การสรา้งแผนธุรกจิและการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดท้างธรุกจิ กลยทุธผ์ลติภัณฑ ์การโฆษณาประชาสมัพันธ ์การหาแหลง่ทนุ และการบรหิารเงนิทนุ   

97220 การจดัการและการพฒันากลยทุธผ์ลติภณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Management and Strategic Product Development 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการและการพัฒนากลยุทธผ์ลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในกระบวนการทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการตลาดร่วมสมัยดว้ยสือ่และเทคนคิสมัยใหม ่
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับผลติภัณฑ ์การจัดประเภทผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละ

ราคาใหส้อดคลอ้งกับวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่าย 

แนวคดิการตลาด บทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด การวจิัยการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

ร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ความสมัพันธก์บัลกูคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑแ์ละ

การจัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ความหมายของตลาดดิจิทัล องค์ประกอบและการน าไปประยุกตใช ้ 

การเจรญิเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ต เว็บไซตส์ือ่สงัคมออนไลน ์การประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิลั 

97221 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกป้ัญหาในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Thinking and Problem Solving in Industry    

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และกระบวนการสรา้งความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรมได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการในการแกปั้ญหาทางอตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการคดิรูปแบบใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหา รวมถงึการตัง้เป้าหมายทางอตุสาหกรรมดว้ยวธิกีารหรือ

เทคนิคต่างๆ ทีส่รา้งสรรค ์การปรับกระบวนการผลผลติเขา้สูต่ลาดทีแ่ตกต่างออกไป คดิวธิกีารใหม่ในการแกไ้ข

ปัญหา เปลีย่นแนวคดิทีแ่ตกต่างจากรูปแบบเดมิรวมถงึพัฒนาใหไ้ดว้ธิกีารทีด่ยี ิง่ข ึน้ การวเิคราะหค์วามแตกต่าง

ระหว่างความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ วสิัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการและสังเคราะห์ความคดิ

สรา้งสรรค ์จนิตนากร วสิัยทัศน์และกลยุทธ์ผสมผสานกับองคค์วามรูด้า้นการจัดการอุตสาหกรรมจะน าไปสู่การ

ก าหนดแนวทางการสรา้งนวตักรรมและการแกปั้ญหาในอตุสาหกรรมได ้

97222 การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมและธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Transformation for Industry and Business 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยดีจิทิัลในธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นผา่นเทคโนโลยดีจิทิลัในธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ยุทธศาสตรก์ารเปลีย่นผ่านสูเ่ทคโนโลยดีจิทิัลในธุรกจิและอตุสาหกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

และการด าเนนิงานดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั เทคโนโลยกีารผลติสมัยใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระบบดจิทิลัสนับสนุน

กระบวนการผลติ ระบบคลาวด ์การเรยีนรูข้องเครือ่งจักร อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ วทิยาการหุน่ยนต ์ระบบอตัโนมัต ิ

ปัญญาประดษิฐ ์ความจรงิเสมอืน การจ าลองสถานการณ์ 

97314 เทคโนโลยกีารวางแผนและการควบคมุทางการผลติในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Production Planning and Control in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจระบบการผลติแบบยดืหยุน่ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบการวางแผนความตอ้งการวัสด ุ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงการตดัสนิใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ  

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม  

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการการจัดการเทคโนโลยรีะบบการผลติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าเทคโนโลยอีัตโนมัตทิางการผลติมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคุมการผลติอันประกอบดว้ย

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผนความตอ้งการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลติ 

นอกจากนียั้งศกึษาถงึปัญญาประดษิฐท์างอตุสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลย ี

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Automation in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศทางอตุสาหกรรม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและภาพรวมของระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โครงสรา้งและการจัดการระบบ

สารสนเทศทางอตุสาหกรรม เครือ่งมอืและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและ

เครือข่ายขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ในระบบการผลติ ระบบความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ ภาพรวมของระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ ์เทคโนโลยคีวามจรงิเสมือน ความรูเ้บือ้งตน้ของการวัดพื้นฐานและการประยุกตใ์ชง้าน การวัด 

ทางอตุสาหกรรม เซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอร ์ชนดิของอปุกรณ์ท างานในระบบควบคมุ ชนดิของอปุกรณ์สือ่สาร 

ในระบบอัตโนมัต ิการประยุกตใ์ชไ้มโครคอมพวิเตอร์ในการควบคุมกระบวนการผลติตัวควบคุมแบบโปรแกรมได ้

และการเขยีนโปรแกรมควบคมุพืน้ฐาน และการประยกุตใ์ชหุ้น่ยนตอ์ตุสาหกรรม 

97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Printing and Packaging Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการออกแบบ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพัฒนาและออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสิง่พมิพแ์ละบรรจภุัณฑป์ระเภทตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพมิพ์ทีส่ัมพันธก์ับระบบการพมิพ ์การออกแบบตัวอักษร กราฟิก ส ี

การออกแบบสิง่พมิพ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ ์การออกแบบโครงสรา้งบรรจุภัณฑ ์กระบวนการพัฒนาและออกแบบ

ทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบทางการพมิพ์และบรรจุภัณฑ ์การพัฒนาตน้แบบ

บรรจุภัณฑ ์การออกแบบบรรจุภัณฑป์ระเภทต่างๆ ประกอบดว้ยการออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด 

ฝา ถาด บรรจุภัณฑก์าร์ด และฉลากสนิคา้ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑส์นิคา้อุปโภค     

บรรจุภัณฑย์าและเครือ่งส าอาง การออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ทีเ่กีย่วกับ

บรรจภุัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
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97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation Design Technology of Product and Packaging 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมผลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การคิดเชงิออกแบบและความคิดเชงิสรา้งสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบ

ผลติภัณฑช์มุชน การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชง้าน การออกแบบเพื่อมวลชนและผูส้งูวัย การสรา้งแบรนดแ์ละเรือ่งราว

ผลติภัณฑ ์การออกแบบเพื่อเพิม่มูลคา่ เทคโนโลยดีจิทิัลในการออกแบบ นวัตกรรมบรรจุภัณฑส์มัยใหม่ การออกแบบ

เชงิรักษ์โลก เทคโนโลยโีลจสิตกิส ์

97418 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Safety, Occupational Health and Environment in Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ

สิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรม 

 2. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากอุบัตเิหตุ 

และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 3. เพื่อใหส้ามารถจัดการสารเคมอีันตรายและวัตถุอันตราย การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผน 

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัยได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวธิีการป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ตอ่ชมุชนโดยรอบโรงงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ความส าคัญ และองคป์ระกอบของงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน

อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ีผลต่อความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การป้องกันผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

การตระหนัก การประเมนิ และการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน สาเหตขุองการเกดิอบุัตเิหต ุความสญูเสยีจาก

อบุตัเิหตแุละการควบคมุอบุตัเิหต ุ การจัดการสารเคมอีนัตรายและวตัถุอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน

รับเหตฉุุกเฉนิและอคัคภีัย ชนดิและแหลง่ก าเนดิมลพษิอตุสาหกรรม การจัดการและควบคมุมลพษิอตุสาหกรรม 

97419 การจดัการคณุภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Quality Management and Industrial Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบคณุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นมาตรฐานการจัดการอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมไปใช ้

ในการผลติ 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างและแผนภูมคิวบคุม ระบบการจัดการคุณภาพยุคใหม่  

ซึง่ครอบคลุมเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ระบบมาตรฐานสากลในงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานการจัดการระบบการผลติและการบริการ มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ขอ้ก าหนดผลติภัณฑแ์ละสมรรถภาพ 

กระบวนการ มาตรฐานระบบสอบเทียบ มาตรฐานระบบหอ้งปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานบูรณาการทาง

อตุสาหกรรม 

97420 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทานส าหรบัอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Logistics and Supply Chain Management for Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโซอ่ปุทาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการโลจสิตกิส ์ระบบการจัดหาวัตถดุบิ การกระจายสนิคา้ การเลอืกท าเลการจัดเก็บสนิคา้

การขนถ่ายสนิคา้ อุปกรณ์ในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ และรูปแบบการขนสง่ แนวคดิการจัดการโซ่อุปทาน รูปแบบ

เครอืขา่ยโซอ่ปุทาน การตัดสนิใจขององคก์รในโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการอปุสงคแ์ละอปุทาน

ของวัตถุดบิและราคา และการประสานงานระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน 

การประยกุตใ์ชก้ารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมการผลติ 

97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Packaging Converting Technology   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและเครือ่งจักรในการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจภุัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทการแปรรูปบรรจุภัณฑต์ามวัสดุบรรจุภัณฑ ์เครื่องจักรในการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์กระบวนการ 

แปรรูปบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แกว้ 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ ์การทดสอบสมรรถนะการใชง้านบรรจุภัณฑ ์รวมทัง้การฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ 

97432 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยบีรรจภุณัฑแ์ละการจดัการผลติภณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Packaging Technology and Product Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชพีดา้นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ 

  การจัดการผลติภัณฑ ์

 2. เพือ่เพิม่พูนทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชพีทางเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ

  ผลติภัณฑ ์
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 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 

 4. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการ

  ผลติภัณฑ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งอตุสาหกรรมทางดา้นเทคโนโลยบีรรจุภัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑ ์วชิาชพี

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแ์ละการจัดการผลติภัณฑท์ีค่รอบคลุมถงึการผลติ การจ าหน่าย การวจิัยและพัฒนา 

กรณีศกึษาในการประกอบอาชพี การพัฒนาตนเองและการพัฒนากจิการทีเ่กีย่วกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑแ์ละ 

การจัดการผลติภัณฑ์ ความสามารถในการจัดการ ภาวะผูน้ าที่มีประสทิธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณ 

ในวชิาชพีและกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย (6 หนว่ยกติ) 

 Web and Mobile Interaction Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชใ้นหลากหลายรูปแบบ

ทัง้บนเว็บและโมบาย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชสู้ก่ารปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลัก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบเชงิโตต้อบบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่ทีเ่ป็นไปตามหลักการของการปฏสิัมพันธร์ะหว่าง

มนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์และรูปแบบเชงิทฤษฎเีกีย่วกับการเคลือ่นทีแ่ละการรับรู ้ศกึษาเกีย่วกับการออกแบบทีเ่นน้

ผูใ้ชแ้ละค านงึถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคัญ การสรา้งเนื้อหาบนอปุกรณ์ การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก การตดิต่อกับผูใ้ชโ้ดยใชส้ือ่แบบโตต้อบ และการโตต้อบกับขอ้มูลในระบบ การส่งเนื้อหาแบบหลาย

ชอ่งทางและการสง่เนือ้หาโดยใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งสมาชกิในกลุม่สงัคมออนไลน ์

99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Information and Communication Technology for Elder 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอาย ุ

 2. เพื่อศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวันของ

ผูส้งูอาย ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ
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