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รหัสหลักสูตร  ๒๕๔๑๑๙๔๑๑๐๐๓๑๕ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
วันที่รายงาน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



 

 

สารบัญ 

  หนา 

บทสรปุสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง ๑ 

หมวดที่ ๑ : ขอมูลทั่วไป ๓ 

ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑) ๗ 

หมวดที่ ๒ : อาจารย ๘ 

ผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย (ตวับงชี้ ๔.๑) ๘ 

ผลการดําเนินงานคุณภาพอาจารย (ตัวบงชี ้๔.๒) ๒๐ 

ผลการดําเนินงานผลท่ีเกิดกับอาจารยอาจารย (ตัวบงชี ้๔.๓) ๒๑ 

หมวดที่ ๓ : นักศึกษาและบัณฑิต ๒๒ 

ผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบงชี ้๓.๑) ๒๒ 

ผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบงชี ้๓.๒) ๒๕ 

ผลการดําเนินงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบงชี ้๓.๓) ๒๘ 

ผลการดําเนินงานคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

             (ตัวบงชี ้๒.๑) 

๓๐ 

ผลการดําเนินงานรอยละบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน  

๑ ป (ตัวบงชี ้๒.๒)  

๓๐ 

หมวดที่ ๔ : ขอมูลสรุปรายงาน ๓๒ 

ผลการดําเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสตูร (ตัวบงชี้ ๕.๑) ๒๖ 

ผลการดําเนินงาน การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงชี ้๕.๒) ๓๘ 

ผลการดําเนินงานการประเมินผูเรียน (ตวับงชี้ ๕.๓) ๔๐ 

ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(ตัวบงชี ้๕.๔) ๔๒ 

หมวดที่ ๕ : การบรหิารหลักสูตร ๔๖ 

ผลการดําเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู (ตัวบงชี ้๖.๑) ๔๗ 

หมวดที่ ๖ : ขอคิดเห็น ๕๐ 

หมวดที่ ๗ : การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร ๕๑ 

หมวดที่ ๘ : แผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ๕๒ 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร  ๕๕ 

๑. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ สกอ. ระดับหลักสตูร ๕๖ 

๒. ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร (ตาราง IPO) ๕๗ 

๓. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ๕๘ 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑ 

บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง 

 

๑. บทนํา (ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

ปรัชญา เทคโนโลยีสรางคุณคา  การศึกษาสรางคน  สูสากลดวยปญญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถดานการวิเคราะห การวางแผน และการวิจัย เพ่ือการ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและเทคโนโลยีการพิมพอยางเปนระบบ ตระหนักและซาบซ้ึงถึงภูมิปญญาไทยเปน

สวนหน่ึงของการอนุรักษบรรจุภัณฑทองถิ่น 

๒) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพ่ือประยุกตใชในวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑไดอยาง

สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ประสานงานกับบุคคลท่ี

เก่ียวของ การทํางานเปนกลุม นําเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม และ

รับผิดชอบตอการกระทําและการนําเสนอ 

๔) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 

ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ี สังคม และมีจิตสาธารณะ 

การประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีผล

การดําเนินงาน ไดมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

(๓.๑๔ คะแนน)  
 

๒. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

 

องคประกอบที ่
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพนอย 

๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพปานกลาง 

๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดี 

๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 

๑. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

๒. บัณฑิต - - ๔.๔๖ ๔.๔๖ คุณภาพดีมาก 

๓. นักศึกษา ๒.๐๐ - - ๒.๐๐ คุณภาพนอย 

๔. อาจารย ๓.๓๐ - - ๓.๓๐ คุณภาพดี 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน 

๔.๐๐ ๓.๐๐ - ๓.๒๕ คุณภาพดี 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 

รวม ๒.๘๔ ๓.๐๐ ๔.๔๖ ๓.๑๔ คุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพปาน

กลาง 
คุณภาพดี คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 
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๒ 

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องคประกอบ (๑๓ ตัวบงชี้) พบวา 

องคประกอบท่ี ๑ (ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ผานตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตร และมีจํานวน ๑ องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี ๒)  มีจํานวน ๒ องคประกอบ อยูในระดับดี 

(องคประกอบท่ี ๔, ๕) มีจํานวน ๑ องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี ๖ ) และมีจํานวน ๑ องคประกอบ 

อยูในระดับนอย  (องคประกอบท่ี ๓)  
 

๓. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

๑. หลักสูตรมีความโดดเดนเฉพาะทาง (Specialist) เทียบเคยีงหลกัสูตรในประเทศ 

๒. หลักสูตรเอ้ือตอนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 

ซ่ึงเปนตลาดแรงงานท่ีรองรับหลักสตูร 

๓. หลักสูตรเนนเชงิอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

๔. ตลาดแรงงานมีแนวโนมความตองการบคุลากรดานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสงูขึ้น เน่ืองจากปจจัย

การแขงขันดานเศรษฐกิจ การสนับสนุนของภาครัฐ ตลอดจนทัศนคติและความตระหนักถงึความจําเปนของ

ผูประกอบการ 

๕. จํานวนผลงานวิจัยมีคอนขางสงูเทียบตอจํานวนอาจารยประจํา 

๖. สรางเครือขายความรวมมือภาคอุตสาหกรรมการผลติ (Learn & Share) ลดและเพ่ิมการแลกเปลีย่นทรัพยากร

บุคคล องคความรู เทคโนโลยี เคร่ืองมือ และสถานท่ี 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ 

๑. หลักสูตรปจจุบันเนนการเรียนการสอนทางศิลปดานการออกแบบ ทําใหขาดศาสตรทางเทคโนโลยีการบรรจุ 

เพ่ือใชตอยอดสูอุตสาหกรรมการผลติขนาดกลางและขนาดใหญ   

๒. หลักสูตรใกลเคียง แขนงวิชาการออกแบบผลติภัณฑ ท้ังในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเอกชนเปดสอนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑเปนวิชา

เลือก และสามารถทํางานในลักษณะน้ีไดเชนกัน 
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๓ 

 

รหัสหลักสูตร : ๒๕๔๑๑๙๔๑๑๐๐๓๑๕ 

ช่ือหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ระดับ : ปริญญาตรี 
 

๑. อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 

การรบัผิดชอบ 

 

๑ อาจารย นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

๒ ผูชวยศาสตราจารย นายชานนท  ตันประวัต ิ ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

๓ อาจารย นายธานี  สุคนะชาต ิ ปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 

๔ อาจารย นายชูเกียรต ิ อนันตเวทยานนท ปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 

๕ อาจารย นายคณิต        อยูสมบูรณ ปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 
 

  มีการปรับปรุงหลักสตูร   ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหมเน่ืองจากการปรับเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น เพื่อรองรับกับการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

โดยผานการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ สกอ. รับทราบใหความ 

เห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที ่๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๔ 

๒. อาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน) 

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ขอมูลประวัติการศึกษา 

๑ อาจารย นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : ๒๕๔๘ 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา :  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการทําการสอน : ๕ ป ๑๐ เดือน 

๒ ผูชวยศาสตราจารย นายชานนท  ตันประวัติ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาเอก 

ปที่จบ : ๒๕๖๐ 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา :  

สถาปตยกรรมศาสตรดุษฐีบัณฑิต 

กลุมสาขาวชิาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาที่จบ : สหวิทยาการวิจัยเพื่อการ

ออกแบบเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการทําการสอน : ๑๓ ป ๙ เดือน 

๓ อาจารย นายธานี สุคนะชาติ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : ๒๕๔๗ 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา :  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕ 

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ขอมูลประวัติการศึกษา 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการทําการสอน : ๑๒ ป ๙ เดือน 

๔ อาจารย นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : ๒๕๔๘ 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา :  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการทําการสอน : ๑๐ ป ๔ เดือน 

๕ อาจารย นายคณิต  อยูสมบูรณ ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : ๒๕๕๘ 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา :  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการทําการสอน : ๓ ป ๒ เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
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๖ 

๓. อาจารยผูสอน      

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ช่ืออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

๑ อาจารย นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๒ ผูชวยศาสตราจารย นายชานนท ตันประวัต ิ สถ.ด. สหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ

เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

๓ อาจารย นายธานี สุคนธะชาต ิ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๔ ผูชวยศาสตราจารย นายทินวงษ รักอิสสระกุล ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๕ อาจารย นายชูเกียรต ิ อนันตเวทยานนท ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๖ อาจารย นางสาวสุรภ

า 

วงศสุวรรณ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๗ อาจารย นายคณิต อยูสมบูรณ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๘ อาจารย นายพีรัฐ ลิมปาภรณ Master of Fine Arts in Art 

๙ อาจารย นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล ปร.ด. ทัศนศิลปและการออกแบบ 

๑๐ อาจารย นายคมเขต เพ็ชรรัตน สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม 

๑๑ ผูชวยศาสตราจารย นายประชา พิจักขณา สถ.ด. สหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ

เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

๑๒ อาจารย นางสาวก่ิงกา

ญจน 

พิจักขณา สถ.ด. 

สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ 

เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

๑๓ ผูชวยศาสตราจารย นางสาวยุวด ี พรธาราพงศ ศม. ประยุกตศิลปศึกษา 

๑๔ อาจารย นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ ปร.ด. ออกแบบผลิตภัณฑ 

๑๕ อาจารย นางสาวศิริพั

นธ 

ม่ิงขวัญ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๑๖ อาจารย นางสาวอุทัย

วรรณ 

ประสงคเงิน ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อาจารยพิเศษ (ถามี) 

๑ - - - 

 

๔. สถานที่จัดการเรียนการสอน :   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
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๗ 

๕. ผลการดําเนินงานการบรหิารจัดการหลัสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตัวบงช้ี ๑.๑)  

ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

๑  จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร   มีอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คน เปนไปตามเกณฑ 

(กรณีท่ีหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีมีแขนงวิชา กําหนดใหตองมี

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ใหครบทุกแขนง

วิชาโดยมีคุณวุฒคิรอบคลุมแขนงวิชา) 

๒  คุณสมบัติอาจารยประจํา

หลักสูตร 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ๑ คน  และปริญญาโท ๔ คน 

มีตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย ๑ คน  

ซ่ึงเปนคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา  

๑๑  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๑๐/

๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สกอ. รับทราบใหความ

เห็นชอบหลักสตูร เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีการปรับปรุง

หลักสูตรเน่ืองจากการปรับปรุงอาจารยประจํา หลักสตูรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ โดยผานการอนุมัตจิาก สภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 

๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  สกอ.รับทราบให

ความเห็นชอบหลักสตูร เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และจะ

ครบรอบการปรับปรุงหลักสตูรใหมในป ๒๕๖๑ 
 

สรุปผลการประเมิน      ผานเกณฑมาตรฐานหลักสตูร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

รายการหลักฐานหมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๑.๑ - ๐๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๑ - ๐๒ หนังสือปรับปรุงการแกไขหลักสูตร สมอ.๐๘  

๑.๑ - ๐๓ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 

๑.๑ - ๐๔ ตารางสอนอาจารยประจําหลักสตูร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๑ - ๐๕ ตารางเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๘ 

 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

การบริหารและ 

พัฒนาอาจารย 

(ตัวบงช้ี ๔.๑) 

๑) ระบบกลไกการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร : 

มหาวิทยาลยัและคณะกําหนดการรับสมัครอาจารยไวอยางชดัเจนและกําหนดใหสาขาวิชา 

ดําเนินการตามระบบ ดังน้ี 

๑. สํารวจความตองการรับอาจารยตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐาน 

ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรี 

ตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุมสาขาวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คือ ๑ : ๘  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ พบวาคา FTES เทากับ ๙๐.๗๒ จํานวนอาจารยท่ีควรมี ตอนักศึกษา 

เทากับ ๑๑ คน (๙๔.๒๐/๘ = ๑๑.๓๔) ยังมีความตองการจํานวนอาจารยเพ่ิมอีก ๓ คน จาก

จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานจริง ๕ คน 

๒. งานแผนคณะจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรสายผูสอนเสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

เม่ือจัดสรรอัตรากําลังแจงผานงานบุคลากรคณะเพ่ือเปดรับ 

๓. สาขาวิชาดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติท้ังดานคุณวุฒ ิความรู ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณท่ี สอดคลองกับความ

ตองการของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๐ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและ 

เลือกสรรบคุคลเขา เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รวบรวมและแจงขอมูลยังงานบุคลากรคณะ เพ่ือดําเนินการ 

๔. งานบุคลากรคณะระบุวันเร่ิมตนการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน 

วันสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ ภายในวันเดียวกัน และ

ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการสอบ 

๕. คณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย โดยมีคณบดีหรือ รอง

คณบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน กรรมการประกอบดวย รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา

สาขา หรือตัวอาจารยประจําสาขาวิชา และเลขานุการสํานักงานคณบดีหรือหัวหนา งานบุคลากร 

เปนเลขานุการท่ีประชุม 

๖. ดําเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑการคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณา 

ผูท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรมากท่ีสุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบวามีผูท่ีมี 

คุณสมบัติอาจทําการสํารองเรียกเพ่ิมเติม กรณีผูท่ีผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว 

๗. ปการศึกษา ๒๕๕๖ คณะไดมีการทบทวนปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูของอาจารย ของคณะ 

จึงหาแนวทางการปองกัน โดยกําหนดบทบาทอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณา 

หมวดที่ ๒ อาจารย 
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๙ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

ถึงความเหมาะสม อาศัยผูท่ีมีคุณสมบัติและมีประสบการณดานการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรืองานบริหารดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือทําหนาท่ีแนะนํา ชวยเหลือและสอนงานอาจารยใหมท่ียังไมมีประสบการณ   

ปการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชามีอัตราการคงอยูของอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน ๕ 

คน ครบตามจํานวน 

การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร : 

คณะไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

๑. ปการศึกษา ๒๕๕๔ เร่ิมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร การรับและแตงตั้งอาจารยประจํา 

หลักสูตร ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา เปนประธานการคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร ดําเนิน 

การประชุมและคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร โดยวิเคราะหจากคุณวุฒ ิทางวิชาการในสาขา

ท่ีสัมพันธ คุณสมบัติทางวิชาชีพ และประสบการณทางการสอน แตเน่ืองจากการปรับปรุง หลกัสตูร 

ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชามีจํานวน ๕ คน จึงไมมีผลกระทบตอการ

คัดสรรอาจารยประจําหลักสูตร 

๒. ฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของคุณสมบัติอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน หากพบความไมถูกตองเหมาะสมจะสงกลับใหสาขาวิชา พิจารณา 

ใหม หากถูกตองจะดําเนินการเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริหารคณะใหความเห็น ชอบและ 

เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

๓. สํารวจความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร แตละปการศึกษา หากอาจารยมีความ 

ประสงคขอลาศึกษาตอตามแผนการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการประจําหลักสูตร ดําเนินการ 

ประชุมหารือและจัดสรรตําแหนงท่ีวาง 

๓.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารยประจําหลกัสูตร จํานวน ๑ คน คือ ผูชวยศาสตราจารย 

ชานนท ตันประวัติ ลาศึกษาตอ จึงไดมีการเสนอปรับปรุงแกไขหลักสูตร เสนอให นางมัทธนี 

ปราโมทยเมือง เปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๓.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และลําดับผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สกอ. รับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร 

เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑) นางมัทธนี ปราโมทยเมือง (อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๑ และ ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร) 

๒) ผูชวยศาสตราจารยชานนท ตันประวัติ (อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๒ 

และผูรับผิดชอบหลักสูตร) 
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๑๐ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

๓) นายธานี สคุนธะชาต ิ(อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๓) 

๔) นายชูเกียรต ิอนันตเวทยานนท (อาจารยประจําหลกัสูตร ลําดับท่ี ๔) 

๕) นายคณิต อยูสมบูรณ (อาจารยประจําหลักสตูร ลําดับท่ี ๕) 

การประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไก 

ของการรับอาจารยและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ  พบวา ระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพ สามารถ 

แกไขปญหาการขาดแคลนอาจารย คือ การทบทวนคุณสมบัติอาจารย คุณวุฒิของอาจารยประจํา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป ๒๕๖๐ มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดไปปรับปรุงในป ๒๕๖๑ ใน

การรับอาจารยใหม และการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

๒)  ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร  

คณะกําหนดนโยบายเพ่ิมสมรรถนะอาจารยประจําหลักสูตร มีระบบและกลไก เปาหมาย 

การดําเนินงาน และแผนดําเนินงานกิจกรรม ดังน้ี 

๑. นโยบายดานบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

๑.๑ การเพ่ิมพูนความรู เทคนิคการสอน และภาระหนาท่ีของความเปนอาจารย 

๑.๒ การพัฒนาความรูดานผลงานวิชาการและงานวิจัย 

๑.๓ การพัฒนาความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพ 

๑.๔ การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

๑.๕ การกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

๑.๖ การสรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิาน 

๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      

แตงตัง้คณะกรรมการเพ่ือกําหนดภาระหนาท่ีการปฏิบตัิ ตดิตาม รายงานผลและ

ประเมินความสําเร็จ 

๒.๑ ฝายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจําคณะ 

๒.๒ ฝายงานแผน : รองคณบดีฝายแผน และหัวหนางานบคุคล 

๒.๓ ฝายงานดําเนินงาน : หัวหนางานบุคคล งานวิจัย หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๔ ฝายงานตดิตาม : หัวหนางานตดิตามและประมวลผล หัวหนางานบุคคล  

๒.๕ ฝายงานประเมินความสําเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 

๓. เปาหมายของการดาํเนินงาน 
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๑๑ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

๓.๑ ดานอัตรากําลงั     

มีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑ 

มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับ

ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุม

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คือ ๑ : ๘ ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตองการอัตรากําลังอาจารยใหมเพ่ิมอีก จํานวน ๓ คน   

๓.๒ ดานการพัฒนาบุคลากร 

- จํานวนอาจารยไดรับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

อยางนอย ๒ ป ตอ ๑ คน 

- จํานวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ อบรม สัมมนา และดงูานท้ังในและตางประเทศ ในแตละปงบประมาณ ไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ ของจํานวนอาจารยท่ีปฏบิัตงิานท้ังหมด 

- จํานวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสรางสรรค อยางนอย ๑ ผลงาน ตออาจารย ท่ี

ปฏิบตัิงานท้ังหมด/ปงบประมาณ  

- จํานวนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทุกรูปแบบ อยางนอย ๑ ผลงาน  

ตออาจารยท่ีปฏิบตัิงานท้ังหมด/ปงบประมาณ 

- จํานวนอาจารยท่ีมีการดาํเนินการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ อยางนอย ๑ 

ผลงาน ตอสาขาวิชา 

- จํานวนอาจารยท่ีเขาฝงตัวกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ             

อยางนอย ๒ คน ตอสาขาวิชา 

- จํานวนอาจารยท่ีใหบริการวิชาการแกสงัคมท้ังภายในและหรือภายนอก

หนวยงาน อยางนอย ๑ ผลงาน ตออาจารยท่ีปฏิบตัิงานท้ังหมด/ปงบประมาณ 

- ระดับความพึงพอใจของอาจารยประจําสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ คะแนน  

และมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอตอเน่ืองทุกป หากไมเปนไปตามเปาหมาย ควรวิเคราะห 

และระบุปจจัยท่ีไมสามารถถึงเปาหมายความสําเร็จ 

๔. แผนดําเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

๔.๑ ตั้งกรอบอัตรากําลังอาจารยเพ่ิม และสายสนับสนุน เสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดรับทุนเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก ท้ังภายในและตางประเทศ  

๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํานําเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน 

วิจัย ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๒ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดเขาประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา 

หรือดูงานเพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ  

๔.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดอบรมเพ่ือทําตําแหนงทางวิชาการ 

โดยงานบุคคลจะดําเนินงานสงบันทึกขอความแจงถึงอาจารยเม่ือครบกําหนดขอตําแหนง ดังกลาว 

๔.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดเขาฝงตัวกับสถานประกอบการเพ่ือ 

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

๔.๗ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดบริการวิชาการแกสังคมท้ังภายใน 

และหรือภายนอกหนวยงาน 

๔.๘ จัดกิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ และเสริมสรางสุขภาพท่ีดี ใหแก อาจารย 

ประจํา เชน โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 

๔.๙ ดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาอาจารย

ดานการวิจัย  การพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพ่ือสรางผลงานวิจัย 

จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และตามความตองการของอาจารย หรือ

ตามนโยบายของผูบริหาร 

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐  

 ดานสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

๑. นายทินวงษ รักอิสสระกุล  ไดรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให

ศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

๒. นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ  ไดรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให

ศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

๓. นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท  ไดรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให

ศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

๔. นางมัทธนี ปราโมทยเมือง  ไดรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให

ศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

๕. อาจารยทุกคนเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน

การศึกษาความรูจากภายนอก ณ จังหวัดตราด ระหวางวันท่ี ๓๐  – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

(เปนไปตามคาเปาหมาย) 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๓ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

 ดานผลงานการวจิัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  รวมจาํนวน ๑๘ 

ผลงาน จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชา รวม ๕ คน (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ ผลงาน ประกอบดวย 

๑. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑกระดาษจากเสนใยพืชมะละกอเพ่ือการออกแบบ

บรรจุภัณฑสงเสริมการขายผลิตภัณฑชุมชน / นายชูเกียรติ อนันตเวทยนนท หัวหนาโครงการวิจัย, 

นายธานี สุคนธะชาติ, นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง  ผูรวมวิจัย 

๒. การทดสอบประสิทธิภาพระบบการพิมพพ้ืนนูนและการพิมพพ้ืนฉลุบนกระดาษหตัถกรรม 

จากเยื่อธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเปนบรรจุภัณฑท่ีเพ่ิมมูลคาและการใชงานในเชิงพาณิชย / นายชูเกียรต ิ

อนันตเวทยนนท หัวหนาโครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ, นายอาณัฎ ศิริพิชญตระกูล  ผูรวม

วิจัย 

๓. การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกศูนยศึกษาประวัติศาสตรวีรชนคายบางระจัน จังหวัด 

สิงหบุรี / นางสาวยุวดี  พรธาราพงษ  หัวหนาโครงการวิจัย, นายทินวงษ รักอิสสระกุล ผูรวมวิจัย 

๔. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับกลุมผลิตภัณฑแปรรูปนมขาวยาคู สูการ

สงเสริมการเพ่ิมมูลคาสําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ / นายธานี สุคนธะชาต ิ หัวหนาโครงการวิจัย

, นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ ผูรวมวิจัย 

๕. รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ในการใหบริการวิชาการดานการออกแบบบรรจุภัณฑโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การขับเคลื่อน / นายธานี สุคนธะชาติ  หัวหนาโครงการวิจัย 

๖. การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไทยวนเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนเมือง 

ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี / นางมัทธนี ปราโมทยเมือง หัวหนา

โครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ, นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ ผูรวมวิจัย 

๗. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปจากภูมิปญญาทองถิ่น กลุม

สตรีแปรรูป ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / นางมัทธนี ปราโมทยเมือง 

หัวหนาโครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ, นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท ผูรวมวิจัย 

๘. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุปกรณสําหรับสื่อสารขอมูลกับผูใช เพ่ือสงเสริม

การรับรูการใชทรัพยากรนํ้าภายในครัวเรือน / ผศ.ชานนท ตันประวัติ หัวหนาโครงการวิจัย, 

นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก ผูรวมวิจัย 

๙. การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีมีตนทุนท่ีเหมาะสมสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือการจัดการขยะสดและเศษอาหารภายในครัวเรือน / ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัติ หัวหนา

โครงการวิจัย, นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก ผูรวมวิจัย 

๑๐. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงจากเถาวัลย เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ 

ตกแตงบานสูการสรางอาชีพใหเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษากลุมจักสานเถาวัลยแดง 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๔ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

ตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ หัวหนาโครงการวิจัย 

๑๑. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของตกแตงจากกานมะพราว เพ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑตกแตงบานสูการสรางอาชีพใหเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษากลุมจักสาน

เถาวัลยแดง ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / นายพีรัฐ ลิมปาภรณ หัวหนา

โครงการวิจัย 

๑๒. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเครือขายออนไลนการใหบริการวิชาการระหวาง

ชุมชนกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  / 

นายคณิต อยูสมบูรณ หัวหนาโครงการวิจัย, นายศิรวัชร พัฒคุม และ นายธานี สุคนธะชาติ 

ผูรวมวิจัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๖ ผลงาน ประกอบดวย 

๑. การสรางสรรคสื่อโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ 

ศูนยการเรียนรูชุมชน (เศรษฐกิจพอเพียง) บานคลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี / 

นางมัทธนี ปราโมทยเมือง หัวหนาโครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาต,ิ นายชูเกียรติ อนันตเวทยา

นนท ผูรวมวิจัย 

๒. โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลปสําเร็จรูป เพ่ืองานบรรจุภัณฑสินคา OTOP แบบยั่งยืน 

ท่ีแสดงอัตลักษณจังหวัดหนองคาย / นายคณิต อยูสมบูรณ หัวหนาโครงการวิจัย, นายธานี 

สุคนธะชาติ ผูรวมวิจัย 

๓. โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณประกอบถนน ท่ีสัมพันธกับการใชงานพ้ืนท่ีสวนตัว 

ในพ้ืนทีสาธารณะเพ่ือตอบสนองกับการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง / นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

หัวหนาโครงการวิจัย, ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัติ ผูรวมวิจัย 

๔. โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากกระดาษเคลอืบนํ้ายางพาราดวยวิธีการ 

ปมตัดขึ้นรูป ในงานบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑแกวและเซรามิค / นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท 

หัวหนาโครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ ผูรวมวิจัย, นางมัทธนี ปราโมทยเมือง ผูรวมวิจัย 

๕. โครงการออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีการใชงานรถขายอาหารเคลื่อนท่ี / ผศ.

ดร.ชานนท ตันประวัติ หัวหนาโครงการวิจัย, นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก ผูรวมวิจัย 

๖. โครงการศึกษารูปแบบเคร่ืองปนดินเผาแมนํ้านอย จังหวัดสิงหบุรีบูรณาการสูการ

ออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกและตกแตงบานเชิงพาณิชย / นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก หวัหนา 

โครงการวิจัย, ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัติ ผูรวมวิจัย 

 มีดานการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

* การเผยแพรผลงานทางดานการวิจัย 

๑. การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไทยวนเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนเมือง 

ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี / นางมัทธนี ปราโมทยเมือง หัวหนา



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๕ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

โครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ, นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ ผูรวมวิจัย ในงานวันนัก

ประดิษฐ Thailand Inventors Day'2018 ไบเทค บางนา วันท่ี 2-6 กุมภาพันธ 2561 

๒. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปจากภูมิปญญาทองถิ่น กลุม

สตรีแปรรูป ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / นางมัทธนี ปราโมทยเมือง หวัหนา 

โครงการวิจัย, นายธานี สุคนธะชาติ, นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท ผูรวมวิจัย  ในงานวันนัก
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* การตีพิมพผลงาน (JOURNAL & PROCEEDING) ทางดานการวิจัย  

๑. JOURNAL เร่ือง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑผลติภัณฑเกษตรแปรรูปจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น กลุมสตรีแปรรูป ตาํบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / นางมัทธนี 

ปราโมทยเมือง หัวหนาโครงการวิจัย  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาต ิคร้ังท่ี ๑๐ และ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิคร้ังท่ี ๙ ณ โรงแรมเรือรัชษา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

๒. PROCEEDING เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการแบบบูรณา

การในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารการศึกษาไทย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๑๔(๑๗๗), 

๒๗-๒๙/ นายธานี สคุนธะชาต ิหัวหนาโครงการ   

๓. PROCEEDING เร่ือง  การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไทยวนเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ 

อาหารพ้ืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี / นางมัทธนี ปราโมทยเมือง 

หัวหนาโครงการวิจัย  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑๐ และ การประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๙ ณ โรงแรมเรือรัชษา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

 ดานการทําตําแหนงทางวิชาการ (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

นายทินวงษ รักอิสสระกุล  ไดรับการพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการ    

ผูชวยศาสตราจารย เรียบรอยแลว (เปนไปตามเปาหมาย) 

 ดานสงเสริมและสนับสนุนใหเขาฝงตัวกับสถานประกอบการ 

ไมมีจํานวนอาจารยท่ีเขาฝงตัวกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  (ไม

เปนไปตามคาเปาหมาย) 

 ดานบริการวิชาการ และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๑. อาจารยทุกทานใหบริการวิชาการแกสังคม  โครงการบริการวิชาการแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ ณ วิสาหกิจชุมชนบานถ้ําเสือ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา 

ผลิตภัณฑเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน  ณ กลุมนํ้าพริกแกง อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 

ระหวางวันท่ี ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และโครงการบูรณาการแบบมีสวนรวม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “สงเสริมสมรรถนะ

ผลิตภัณฑชุมชน บรรจุภัณฑทองถิ่น และสิ่งแวดลอมทางสถาปตยกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชน



ระดับปริญญาตรี 
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๑๖ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

เห็ดเงินลานบานสามเรือน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี ระหวางวันท่ี ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

๒. อาจารยประจําสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจในตอการบริหารจัดการดานการพัฒนา 

บุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๐ คาเฉลี่ย ๔.๗๖ คะแนน เม่ือเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๙ คาเฉลี่ย 

๔.๖๘ คะแนน (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

๓. คณะจัดกิจกรรมปใหม รดนํ้าดําหัวผูใหญเทศกาลสงกรานต กิจกรรมแหเทียนพรรษา 

และสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจําป (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

 ผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา 

สนับสนุนอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการเสนอขอกําหนดตาํแหนง

ทางวิชาการ 

 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- เชดิชผูลงานและรางวัลตอบแทน สงเสริมและสรางความตระหนักในการเผยแพรผลงาน 

วิชาการหรืองานวิจัยและหรืองานสรางสรรค  

- สงเสริมและสนับสนุนดานเวลาใหอาจารยท่ีเขาฝงตัวกับสถานประกอบการ เพ่ือ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ    

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป ๒๕๖๐  พบวา  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได

ดําเนินการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสตูร มีประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการ เปนไปตามมาตรฐานอยางตอเน่ืองท้ังดานอัตรา 

กําลังพล  ดานการพัฒนาบุคลากร การสงเสริมสนับสนุนในศึกษาตอระดับปริญญาเอก และ

ดานผลงานการวิจัย 

การปรับปรงุกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป ๒๕๖๐ มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทางหลักสตูรจะไดนําระบบท้ัง ๔ ขั้นตอนไปใชในการ

บริหารอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรฯ ในป ๒๕๖๑ ซ่ึงระบบบริหารอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

๑. การวิเคราะหอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร การวางแผนและทบทวน

การบริหารอาจารยในปการศึกษาท่ีผานมา 

๒. การวางแผนเพ่ิมกรอบอัตรากําลังในระยะยาว และกรอบการบริหารอาจารย อาทิ 

กรอบดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานกรรมการอุดมศึกษา

กําหนดไว 

๓. การดําเนินงานตามกรอบอัตรากําลงัระยะยาว และการบริหารอาจารย 
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๑๗ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

๔. การติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน  

อีกท้ังการกลับจากการลาศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 

๒ คน ท่ีจะมาชวยสนับสนุนการศึกษาไดเพ่ิมเติม 

๓) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร 

๑. อาจารยใหม 

จัดโครงการอบรมเพ่ือใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบยีบปฏิบัติท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลยั 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีอัตราอาจารยบรรจุใหม ๑ อัตรา คือ นายคณิต อยูสมบูรณ 

เขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยบรรจุใหม 

ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีอาจารยใหม จํานวน ๑ ทาน คือ นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ         

เขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยบรรจุใหม  

ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีอาจารยใหม จํานวน ๑ ทาน คือ นางมัทธนี ปราโมทยเมือง             

เขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยบรรจุใหม  

๒. อาจารยประจํา 

๒.๑ พัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา  โดยการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น

ตามเปาหมายและแผนพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

๒.๑.๑. นายทินวงษ รักอิสสระกุล ไดรับทุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครใหศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต (ศป.ด.) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร (หลักสูตรปกติ) 

๒.๑.๒. นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ ไดรับทุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครใหศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสตูรปกต)ิ 

๒.๑.๓. นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท ไดรับทุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครใหศึกษาตอ ระดบัปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 

๒.๑.๔. นางมัทธนี ปราโมทยเมือง  ไดรับทุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครใหศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 

๒.๒ พัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตาํรา 

ทุนวิจัย ทุนสนับสนุน การตีพิมพผลงานวิจัย การจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการ อยาง

ตอเน่ืองตามเปาหมาย 

- ปการศึกษา ๒๕๕๙  นายทินวงษ รักอิสสระกุล  ไดรับการพิจารณาผลงาน
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๑๘ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

ทางวิชาการ ประเภท หนังสือ เร่ือง การออกแบบกราฟกบรรจุภณัฑ  ในการขอตําแหนง ทาง

วิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย เรียบรอยแลว 

- ปการศกึษา ๒๕๖๐  ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัต ิสําเร็จการศกึษาสถาปตยกรรม    

ศาสตรดษุฎีบัณฑติ (สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบเทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม) 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๒.๓ พัฒนาความสามารถดานการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน 

การวัดผลและประเมินอยางตอเน่ืองท้ังในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 

ปการศึกษา ๒๕๖๐  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน จัดโครงการ

มาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ 

๒.๔ จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลีย้งชีพ การตรวจสุขภาพประจําป และสิทธิ

ประโยชน ในการเบิกจายตามสิทธ์ิ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ กองบริหารงานบุคคล จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลีย้ง

ชีพ การตรวจ สุขภาพประจําป และสิทธิประโยชนในการเบิกจายตามสิทธ์ิพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

๒.๕ จัดอบรมดานการวิจัยและงานวิชาการ เพ่ือการตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ปการศึกษา ๒๕๕๙  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดบัคุณภาพ

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมท่ี ๒ : การอบรมเชงิปฏิบตัิการ 

การพัฒนา บทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในระดบัชาติ ระหวางเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๒.๖ จัดโครงการบริการวิชาการแกสงัคม เพ่ือใหอาจารยไดมีเวทีแลกเปลี่ยนใน 

การถายทอดความรู และสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานภายนอก 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ ณ วิสาหกิจชุมชนบานถ้ําเสือ ตาํบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือยกระดบัเศณษฐกิจภายในชุมชน  ณ กลุมนํ้าพริกแกง อ.หนองหญาปลอง จ.

เพชรบุรี ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และโครงการบูรณาการแบบมีสวนรวม เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “สงเสริม

สมรรถนะผลิตภัณฑชุมชน บรรจุภัณฑทองถิ่น และสิ่งแวดลอมทางสถาปตยกรรม” ณ 

วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินลานบานสามเรือน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๙ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป ๒๕๖๐  พบวา  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได

ดําเนินการพฒนาศักยภาพ ดานการพัฒนาบคุลากร การสงเสริมสนับสนุนในศึกษาตอระดบั

ปริญญาเอกอยางตอเน่ือง คือ อ.มัทธนี ปราโมทยเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะองคความรู และ

ความสามารถของอาจารย เพ่ือสรางความเขมแขง็ทางวิชาการใหแกหลักสตูร 

การปรับปรงุกระบวนการ 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรับผดิชอบหลักสตูรในป ๒๕๖๐ พบวา  มีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยอาจารยไดรับการพัฒนาท้ัง

ในเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณไดอยางเหมาะสม ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดไปพัฒนา

ปรับปรุงในป ๒๕๖๑ โดยจะดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมสงเสริมในการพัฒนาอาจารย 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  : ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ ตําแหนงทาง 

วิชาการ ในการดํารงตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรและมีการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย ทั้ง

ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒๐ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

คุณภาพ

อาจารย 

(ตัวบงช้ี ๔.๒) 

๑) รอยละอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ๒๐ คะแนน ประเมิน ๕.๐๐ 

๒) รอยละอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๒๐ คะแนน ประเมิน ๑.๖๗ 
 

รายการขอมูล จํานวน 

๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด ๕ 

๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ๑ 

๓. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง อ. ๔ 

๔. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง ผศ. ๑ 

๕. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง รศ. - 

๖. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 
 

๓) ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร  คิดเปนรอยละผลรวมถวงนํ้าหนัก ๑.๔๐ 

คะแนนประเมิน ๕.๐๐ 

ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คานํ้าหนัก 

๑. อ.มัทธนี ปราโมทยเมือง การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไทยวนเพื่อการ

ออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพื้นเมือง ถนนสาย

วัฒนธรรมไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี//

งานวันนักประดิษฐ  ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

๐.๖๐ 

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

เกษตรแปรรูปจากภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสตรี

แปรรูป ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร/ี/งาน

วันนักประดิษฐ  ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

๐.๖๐ 

๒. ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัต ิ - - 

๓. อ.ธานี สุคนธะชาต ิ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการ

วิชาการแบบบูรณาการในสถาบันอุดมศึกษา. //

วารสารการศึกษาไทย สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 

๐.๒๐ 

๔. อ.ชูเกียรต ิอนันตเวทยานนท - - 

๕. อ.คณิต อยูสมบูรณ - - 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก ๑.๔๐ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉล่ีย = ๓.๘๙ คะแนน 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒๑ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดาํเนินงาน) 

ผลที่เกิดกับ 

อาจารย 

(ตัวบงช้ีที ่๔.๓) 

- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

การคงอยูของอาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ  

มีอาจารยประจําสาขาวิชาท้ังสิ้น จํานวน ๕ คน และอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน 

ประกอบดวย 

๑.๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐  การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน ๕ คน 

๑.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน ๕ คน 

๑.๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘  การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน ๗ คน 

๑.๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗  การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน ๗ คน  

๑.๕ ปการศึกษา ๒๕๕๖  การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน ๗ คน (อาจารยใหม ๑ คน) 

๑.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๕  การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน ๗ คน (อาจารยใหม ๑ คน) 

- ความพึงพอใจของอาจารย  

คาเฉลี่ยปการศึกษา ๒๕๖๐ เทากับ ๔.๗๖ คะแนน เม่ือเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๙ 

เทากับ ๔.๖๘ คะแนน  
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : หลักสูตรมีจํานวนอาจารยคงอยูปกติตามอัตรา และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จากการประชุมเพื่อ

สรรหาและคัดสรรอาจารยประจําหลักสูตรตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและไดรับการรับรองโดยเสียงมติอยางเปนเอกฉันท  
 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๒ อาจารย 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๔.๑ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

๔.๑ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔.๑ - ๐๓ เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.๐๘ 

๔.๑ - ๐๔ รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑ - ๐๕ ประกาศ เร่ือง นโยบายสมรรถนะของอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๑ - ๐๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในตอการบริหารจัดการดานการพฒันาบุคลากร 

๔.๑ - ๐๗ ใบสรุปจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

๔.๑ - ๐๘ เอกสารแจงอนุมัติลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

๔.๑ - ๐๙ รายชื่อโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

๔.๑ - ๑๐ รายงานผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๒ - ๐๑ ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

๔.๓ - ๐๑ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

๔.๓ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒๒ 

 

 

 

๑. ขอมูลนักศึกษา (ปการศึกษาทีร่ับเขา ๒๕๕๘) ถึงปการศึกษาที่ตองรายงาน ๒๕๖๐) 
 

ปการศึกษาที่รับเขา      

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนที่รับ 

(รายงานตัว) 

(1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)  

ในแตละปการศึกษา 

จํานวนที่ลาออก

และคัดช่ือออก(2) 

อัตราการคงอยู 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒๕๕๖ ๓๐ ๒๘ ๒๕ ๒๔ ๒๔ ๖ รอยละ ๗๒.๐๐ 

๒๕๕๗ ๓๑ ๒๘ ๒๔ ๒๑ ๒๖ ๕ รอยละ ๖๑.๗๘ 

๒๕๕๘ ๒๙  ๒๙ ๒๘ ๒๖ ๓ รอยละ ๕๐.๙๘ 

๒๕๕๙ ๒๙   ๒๗ ๒๑ ๘ รอยละ ๖๒.๘๖ 

๒๕๖๐ ๓๐    ๒๙ ๑ รอยละ ๙๖.๓๙ 

รวม ๑๕๑ ๕๖ ๗๘ ๙๖ ๑๑๕   

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา :  

๑) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

๒) สถานะถูกถอนชื่อ เน่ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก 

๓) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถงึเกณฑกําหนด (Retry) 

แนวทางแกไข 

๑) ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ เตรียมความพรอมของนักศึกษาใหม กอนเปดภาคการศึกษา 

๒) เรียนซอมเสริมระหวางปดภาคการศึกษา (ชวงฤดูรอน) 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การรบันักศึกษา 

(ตัวบงช้ี ๓.๑) 

๑) การรับนักศึกษา  

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประกอบดวย 

๑.๑ สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ รับจํานวน ๑ 

หอง   ๓๕ คน ระบบการรับสมัคร ประกอบดวย ระบบโควตา จํานวน ๑๐ คน ระบบสอบตรง 

๑๕ คน และระบบกลาง สกอ. ๑๐ คน  

๑.๒ ฝายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ

พิจารณา เห็นชอบและสงแผนการรับนักศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบและอนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ  

๑.๓ ฝายแนะแนวและสาขาวิชา ดําเนินการประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรตลอดป

การศึกษา ตามแผนการแนะแนว 

 

หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต  



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒๓ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

๑.๔ สาขาวิชาดําเนินการคัดเลือกอาจารยเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ

ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ ตอทางคณะและมหาวิทยาลัยแตงตั้งคําสั่ง 

๑.๕ สาขาวิชาดําเนินการออกขอสอบทางวิชาชีพ จํานวน ๑๐๐ ขอ ครอบคลุมเน้ือหา 

วิชาพ้ืนฐานทางศิลปะ องคประกอบศิลป ทฤษฏีสี ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ การ

เขียนแบบ และการออกแบบบรรจุภัณฑ 

๑.๖ สาขาวิชาดําเนินการควบคุมการสอบและสงขอสอบตอทางมหาวิทยาลัยตาม

ระยะเวลา ท่ีกําหนด   

๑.๗ กรรมการสอบสัมภาษณดําเนินการ จํานวน ๓ คน และพิจารณาตัดสินผลการ

สอบสัมภาษณตอทางมหาวิทยาลัย 

๑.๘ มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ การรายงานตัวและชําระ

เงินคาลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตามลําดับ 

การประเมินกระบวนการ 

การรับนักศึกษาของหลักสูตร ๒๕๖๐ ไดดําเนินงานท้ัง ๔ ขั้นตอน และพบวาเกิดการ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากระบบการเลือกสถานท่ีเรียนของนักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาสามารถ

เลือกสถานท่ีเรียนไดเพียงท่ีเดียวเทาน้ัน  ทําใหเปนผลใหมีนักศึกษานอยลงกวาเปาหมายท่ีตัง้ไว 

การปรับปรงุกระบวนการ 

การดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ๒๕๕๙ ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร

ใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด  ควรมีการออกประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาโดยตรงท่ี

โรงเรียน หรือตามสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน เฟสบุค  เพจ  เว็ปไซต  เปนตน ซ่ึงหลักสูตรจะ

นํากระบวนการไปใชในการรับสมัครในปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอไป ดังขั้นตอนตอไปน้ี 

๑. การทบทวน และกําหนดแผนการรับนักศึกษา 

๒. การประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา 

๓. การกําหนดคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 

๔. การดําเนินงานรับสมัครนักศึกษา และรายงานผลใหหนวยงานทราบ 

๕. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

๒) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีจํานวนนักศึกษารายงาน

ตัวและขึ้น ทะเบียน จํานวน ๓๒ คน  ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาแผนท่ีตั้งไว ทางสาขาวิชาจึงมีการ

เตรียมความพรอม กอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ดังน้ี 

๑. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพ ระหวางวันท่ี ๒๙ – 

๓๑พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๔ หอง ๔๓๑ ศูนยโชติเวช 

๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (ยอยคณะ) เพ่ือเปนการชี้แจง

รายละเอียด เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองไดเขาใจในการ
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๒๔ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

เรียนการสอน และการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม

โชติเวช อาคารเรือนปญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

จากการดําเนินการดังกลาว ไดรับขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ

จากภายนอก วาควรมีการปรับพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาใหม ตามความจําเปนท่ีตรงกับ

คุณลักษณะของนักศึกษา เน่ืองจากมีท้ังนักศึกษาท่ีจบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ

ระดับ ปวช. ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ี แตกตางกัน ดังน้ันทางหลักสูตรไดหารือรวมกัน และกําหนด

เปนแนวทางวิธีการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหมในปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเนนการสอบ

ภาคปฏิบัติใหสามารถคัดกรองนักศึกษาตาม ทักษะความสามารถท่ีแทจริงในระบบสอบตรง ซ่ึง

จะทดแทนการสอบขอเขียน และผลจากสถิติ จํานวนการรายงานตัวของนักศึกษาใหมมีแนว

โนวลดลง หลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการ

ตองการของผูเรียน ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ  ภาคอุตสาหกรรม แนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและจํานวนประชากรวัยเรียนในอนาคต 

การประเมินกระบวนการ 

พบวา การดําเนินงานท้ัง ๒ กระบวนการ นักศึกษาท่ีผานการสอบคัดเลือก ไดรับการ

เตรียมความพรอมกอนเขาเรียน ท้ังในดานการปรับตัวการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา และไดรับ

การติว เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานวิชาการกอนเปดภาคเรียนท้ังดานการวาดเสน  การลงสี 

การเขียนแบบ และการออกแบบเบื้องตน ทําใหนักศึกษาปรับตัวไดท้ังดานการเรียนและการ

ทํางานท่ีดีขึ้น  

การปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินงานการจัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเปดภาคเรียน เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  นักศึกษามีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ  มีความสามารถในการปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมใหม การทํางานใหมไดอยางมีความสุข มีความตั้งใจดี จึงจะนําผลการ

ดําเนินงานน้ีไปใชตอไปในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

๑. การกําหนดโครงการ/กําหนดกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

๒. การปฐมนิเทศ และการดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๒.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : กระบวนการรับนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นจากปการศึกษาที่ผาน

มา มีแนวทางสรางเสริมและปองกันจํานวนคงอยูของนักศึกษา  เทียบจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น

รอยละ ๑๓.๗๘  ตลอดจนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพและความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา 
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๒๕ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

(ตัวบงช้ี ๓.๒) 

๑) การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาไดเสนอรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาของแตละชั้นป จํานวน ๔ คน 
ประกอบดวย 

๑) นางมัทธนี ปราโมทยเมือง  อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.๖๐/๑ 
๒) นายชูเกียรต ิอนันตเวทยานนท  อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.๕๙/๑ 
๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท ตันประวัติ  อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.๕๘/๑ 
๔) นายคณิต อยูสมบูรณ  อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.๕๗/๑ 
๑. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โดยการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาท้ังดานวิชาการ ระเบียบ
วินัยความประพฤติ และการใชชีวิตภายในร้ัวมหาวิทยาลัยและคณะ โดย 

๑.๑ คูมือสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๑.๒ แผนงานและโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๑.๓ คําสัง่แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
๑.๔ คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดูแลสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

๒. อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหการดแูลนักศึกษา โดย 
๒.๑ การกําหนดงานอาจารยท่ีปรึกษา 
๒.๒ การกําหนดชั่วโมงการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาในตารางเรียน 
๒.๓ การบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 
๒.๔ การจัดหองใหคําปรึกษา 

๓. การแนะนําการลงทะเบียนเรียน โดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของ นักศึกษา โดย 

๓.๑ สํารวจรายวิชาเลือกเสรีใหนักศึกษา 
๓.๒ การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
๓.๓ นักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรับฟงคําแนะนํากอนลงทะเบียนเรียนใน

แตละภาคการศึกษา 
๔. การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุม

อาจารยผูสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา โดย 
๔.๑ อาจารยจัดทําขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
๔.๒ จัดประชุมหรือเวทีใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวาง

ผูปกครอง นักศึกษา และสาขาวิชา 
๕. อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการ

ความชวยเหลือ ดานอ่ืน ๆ โดย 
๕.๑ การจัดการเรียนสอนเสริมเพ่ิมเติมในชวงปดภาคการศึกษา 
๕.๒ การใหความชวยเหลือดานอ่ืนๆ เชน การหารายไดระหวางเรียน การให

ทุนการศึกษา 
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๒๖ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

๖. ชองทางการตดิตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา โดย 
๖.๑  สื่อสังคม  
๖.๒  การตดิตอผานทางโทรศัพทนักศึกษาและผูปกครอง 
๖.๓  การตดิตอผานชองทางสื่อโซเซียล เฟสบุค และ ไลน 
๖.๔  ระบบทะเบยีนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th 

การประเมินกระบวนการ 
การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และการแนะแนวแกนักศึกษาตลอดป 

การศึกษาท้ังภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ โดยดําเนินการท้ัง ๓ ขั้นตอน  ผลท่ีเกิดขึ้น คือ นักศึกษา
ทุกชั้นปจะไดพบอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะไดรับคําแนะนําท้ังเร่ืองการเรียน  สภาพแวดลอม 
การปรับตัวในสถาบันการศึกษา 
การปรุบปรงุกระบวนการ 
การควบคุม การดแูล การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และการแนะแนวแกนักศึกษา ตลอดป
การศึกษาท้ังภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ โดยจะไดรับคําแนะนําปรึกษาท้ังเร่ืองการเรียน  
สภาพแวดลอม การปรับตัวในสถาบันการศึกษา ซ่ึงถือวาเปนการดําเนินการท่ีดแีละจะนําไป
ปรับใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอไป โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

๑. พิจารณาและแตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษา 
๒. แจงถึงแนวทางการควบคุมดแูลและใหคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
๓. ดําเนินการใหคาํปรึกษานักศึกษาตามแนวทาง 
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๒๗ 

 

๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่๒๑   
หลักสูตรไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางทักษะ

ของการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และไดดําเนินการ ดังน้ี 
๑. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

- ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบรรจุภัณฑ (ผลิตภัณฑแกว)  ใน
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการเรียนรูตันแลนด จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- เขารวมงานการจัดสัมมนาวิชาการ เร่ือง folding cartons โดย ศูนยการบรรจุ

หีบหอไทย วันท่ี ๔ เม.ย. ๖๑ ณ โรงแรมบางกอกชฎา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๒. ทักษะชีวิตและการทํางาน 

- เขารวมกิจกรรม กฝผ.นอมสืบสานปณิธานของพอ ตอน ปน-ปน-ปน-ปลูก 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ จ.กระบี่ จัดโดยบริษัท บรอดคาซทไทย เทเลวิชั่น 
จํากัด และบริษัท ซี เอ เอ็ม จี (ประเทศไทย) จํากัด     

- โครงการบูรณาพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการรวมกับสถานประกอบการ" (SCG 
Packaging x Arch RMUTP Workshop 2017) ระหวางวันท่ี ๓๐ สิงหาคม – ๓ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค มทร.พระนคร 

- โครงการบูรณาการคายนักออกแบบบรรจุภัณฑรุนใหม เพ่ือการเรียนรู-รวมมือ-

คืนกลับ ระหวางวันท่ี  วันที่ ๒๖– ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจ

พอเพียง ชุมชนบานหนองทราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 

นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ เรียนรูทักษะการใชคอมพิวเตอร ออกแบบสื่อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรายวิชาดิจิทัลอารต 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ทางสาขาวิชาไดหารือรวมกันแลวเห็นวา ควรมีการสงเสริม
จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนทางดานการพิมพในระบบอุตสาหกรรม เพ่ือ
เปนการเปดโลกทัศน และเสริมสรางการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ใหกับนักศึกษานํามาประยุกตใช
กับการเรียนการสอน รวมท้ัง รองรับการพัฒนาหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๒.๐๐ คะแนน 
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๒๘ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา 

(ตัวบงช้ี ๓.๓) 

๑) อัตราการคงอยู  

ขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถงึสิ้นปการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปไดดงัน้ี 

๑. อัตราการคงอยูเทากับรอยละ ๘๔.๓๗  เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา รอยละ ๑๓.๗๘ 

 

ปการศึกษาที่รับเขา 

 

จํานวนนศ.  

ที่รับเขา 

จํานวนนักศกึษาคงอยู (จํานวนจริง) 

ในแตละปการศึกษา 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๖ ๓๐ ๒๘ ๒๕ ๒๔ ๒๔ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๗ ๓๑ ๒๘ ๒๔ ๒๑ ๒๖ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๙  ๒๙ ๒๘ ๒๖ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๙   ๒๗ ๒๑ 

รุนปการศึกษา ๒๕๖๐ ๓๐    ๒๙ 

 

 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๖ ปจจุบันคงเหลือ ๒๔ คน จาก ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๐๐ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๗ ปจจุบันคงเหลือ ๒๖ คน จาก ๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๘ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๘ ปจจุบันคงเหลือ ๒๖ คน จาก ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๙๘ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ ปจจุบันคงเหลือ ๒๑ คน จาก ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๘๖ 

รุนปการศึกษา ๒๕๖๐ ปจจุบันคงเหลือ ๒๙ คน จาก ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๙ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

๑. เน่ืองจากระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเปนระบบโควตาและระบบสอบตรง ซ่ึงเปดรับ

สมัครและสอบกอนสวนกลาง (แอดมินชั่น) ทําใหนักศึกษาไมมาขึ้นทะเบียนเรียนและลาออก เม่ือ

ผานการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆท่ีดีกวา จํานวนนักศึกษาจึงลดลง 

๒.  เกณฑการพนสภาพของนักศึกษาเปนแบบนับหนวยกิต ทําใหมีนักศึกษาพนสภาพเร็วขึ้น 

๓.  การปรับตัวของนักศึกษาใหมท่ีมีความยาก-งาย ความถนัดท่ีแตกตางกัน 

แนวทางการแกไข 

   ทางสาขาวิชาฯมีการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสตูร  

แผนการเรียน  แนวทางการปฎิบตัิ และการเขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

 

๒. ความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน 

๒.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ ๔.๓๔ คะแนน 

๒.๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ ๔.๓๕ คะแนน 

เฉลี่ยคาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน ๔.๓๕ คะแนน  
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๒๙ 

 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปสดุทายท่ีมีตอคุณภาพหลักสตูร ๔.๐๐ คะแนน 

 

๒) การสําเร็จการศึกษา    

ขอมูลปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา รวม ๒๑ 

คน จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสําเร็จการศึกษาตามแผน รวม ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

๓) ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ขอมูลความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๐๐ จาก

ผูตอบ แบบสอบถามระดบัคณะ ระดบัความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู คดิเปน ๑.๖๐ 

คะแนน  ไมพบ ขอเสนอแนะและขอรองเรียน 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๒.๐๐ คะแนน 
 

 

๒. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา  
 

ปการศึกษาทีร่ับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จํานวน 

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน 

ผูสําเรจ็ 
รอยละ 

จํานวน 

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๖ ๕๗.๗๘ - - - - 
รุนปการศึกษา ๒๕๕๘ - - ๒๖  ๕๐.๙๘ - - 
รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ - - - - ๒๑ ๖๒.๘๖ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเรจ็การศึกษา :  

อัตราคงอยูของนักศึกษา 

๑) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

๒) สถานะถูกถอนชื่อ เน่ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก 

๓) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถงึเกณฑกําหนด (Retry) 
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๓๐ 

๓. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงช้ี ๒.๑)  

มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ๒๑ คน โดยมีบัณฑติท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต จํานวน ๑๕ คน คดิเปน

รอยละ ๗๑.๔๒  ของจํานวนบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑติแตละดาน ดงัน้ี 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คาเฉล่ียคะแนน

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม ๕)  

๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม ๔.๓๒ 

๒. ดานความรู ๓.๘๖ 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๓.๘๓ 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ ๔.๑๙ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๔๔ 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน ๕ ดาน ๓.๙๒ คะแนน 

๖. ดานคุณลักษณะบัณฑติตามอัตลักษณ ๔.๓๓  
 

๔. รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา ๑ ป (ตัวบงช้ี ๒.๒) (ระดับปริญญาตรี) 

วันท่ีสํารวจ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

๑. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด ๒๑ ๑๐๐ 

๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา ภายใน ๑ ป 

หลังสาํเร็จการศึกษา 

๑๕ ๗๑.๔๓ 

๓. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน ๑ ป หลงัสําเร็จการศึกษา (ไมนับ

รวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

๑๓ ๖๑.๙๐ 

- ตรงสาขาท่ีเรียน ๑๓ ๖๑.๙๐ 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน - - 

๔. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชพีอิสระ ๒ ๙.๕๒ 

๕. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - - 

๖. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา - - 

๗. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 

๘. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร - - 

๙. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายไดประจําอยูแลว - - 

วิธีคํานวณ  

(๓.+๔.) 
X ๑๐๐ 

= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือ

ประกอบ อาชีพอิสสระภายใน ๑ ป ๒.-(๕.+๖.+๗.+๘.+๙) 
 

๑๐๐.๐๐ 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๓๑ 

 

ผลการประเมินตนเอง (กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๑๐๐)  :  ๕ คะแนน 

การวิเคราะหผลที่ได 

เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในปการศึกษาท่ีผานมา ๒๕๕๘ และปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕๙ 

(นับปท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา) พบวา รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป เทากับ 

๑๐๐.๐๐ เพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา รอยละ ๑๐.๕๓ (ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอยละ ๘๙.๔๗) และรายไดเฉลี่ยของผูสําเร็จ

การศึกษา ๑๔,๓๔๒.๑๑ บาท  เพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา ๕๗๔.๕๖ บาท อันเปนผลตอเศรษฐกิจของจํานวนการแขงขันใน

ตลาดแรงงานท่ีสูงขึ้น จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีเปดหลักสูตรใกลเคียงท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

รายการหลักฐานหมวดท่ี ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๓.๑ - ๐๑ กระบวนการรบันักศึกษา 

๓.๑ - ๐๒ แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๒ - ๐๑ คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๒ - ๐๒ โครงการกจิกรรมพฒันานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๓ - ๐๑ ระบบทะเบียน สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน http://regis.rmutp.ac.th/ 

ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒.๑ - ๐๑ ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

๒.๒ - ๐๑ ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๓๒ 

หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน / ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน

ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

วดที่ ๔ ขอมูลผลการเรียนรายวชิาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรอมูลผล
 

๑. สรุปขอมูลรายวชิาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
 

รหัส-ช่ือวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 

๐๑๐๐๒๑๐๑-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๑ ๙.๖๘ ๑๒.๙๐ ๙.๖๘ ๔๑.๙๔ ๑๒.๙๐ ๙.๖๘ ๐.๐๐ ๓.๒๓ ๓๑ ๓๐ 

๐๑๐๐๒๒๐๕-๕๕ ภาษาอังกฤษเทคนคิ ๒๕.๙๓ ๒๒.๒๒ ๒๒.๒๒ ๑๘.๕๒ ๑๑.๑๑ - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๑๐๐๓๑๐๘-๕๕ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒.๐๐ ๘.๐๐ ๓๒.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๘.๐๐ - ๒๕ ๒๕ 

๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๕ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชพี ๒๗.๒๗ ๑๘.๑๘ ๒๗.๒๗ ๒๗.๒๗ - - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๑๐๐๔๑๐๓-๕๕ จิตวิทยาท่ัวไป ๒๕.๙๓ ๒๙.๖๓ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๑๐๐๕๑๐๑-๕๕ พลศึกษา ๙๖.๑๕ ๓.๘๕ - - - - - - ๒๖ ๒๖ 

๐๒๐๐๑๑๐๓-๕๕ สถิติเบื้องตน - - - - - - ๓๔.๖๒ ๖๕.๓๘ ๒๖ ๙ 

๐๒๐๐๒๑๐๔-๕๕ สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ๔.๕๕ ๓๑.๘๒ ๓๖.๓๖ ๑๓.๖๔ ๔.๕๕ ๙.๐๙ - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๑๑๑๑๐๑-๕๕ ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ ๕๔.๘๔ ๓๘.๗๑ ๖.๔๖ - - - - - ๒๖ ๒๖ 

๐๙๑๑๑๑๐๒-๕๕ องคประกอบศิลป ๑๕.๓๘ ๑๑.๕๔ ๑๙.๒๓ ๓.๘๕ ๒๓.๐๘ ๓.๘๕ ๒๓.๐๘ - ๒๖ ๒๖ 

๐๙๑๑๑๑๐๓-๕๕ หลักการเขยีนแบบ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๒๔.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐ ๒๕ ๒๑ 

๐๙๑๑๑๑๐๔-๕๕ เทคนิคการวาดเสน ๒๓.๐๘ ๓๔.๖๒ ๑๕.๓๘ ๑๕.๓๘ ๗.๖๙ - ๓.๘๕ - ๒๖ ๒๖ 

๐๙๑๑๑๒๑๐-๕๕ การทําหุนจําลอง ๒๕.๘๓ ๓๗.๐๔ ๑๘.๕๒ ๑๔.๘๑ ๓.๗๐ - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๑๑๑๒๑๑-๕๕ การปฏิบัติการโรงงาน ๒๙.๖๓ ๓๗.๐๔ ๓๓.๓๓ - - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๑๑๓๔๑๕-๕๕ การพิมพซิลคสกรีน ๖๓.๖๔ ๒๗.๒๗ ๙.๐๙ - - - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๑๑๓๔๒๐-๕๕ ผลิตภณัฑเอกลักษณไทยและ                             

                       ภูมิปญญาทองถิ่น 
๔๐.๙๑ ๓๖.๓๖ ๑๓.๖๔ ๔.๕๕ ๔.๕๕ - - - 

๒๒ ๒๒ 

๐๙๒๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบบรรจุภัณฑ ๒ ๓๗.๐๔ ๑๔.๘๑ ๒๕.๙๓ ๒๒.๒๒ - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๒๑๒๒๐๖-๕๕ วัสดุและกระบวนการพมิพ ๑ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๓๓.๓๓ ๒๒.๒๒ - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๒๑๒๒๐๘-๕๕ คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ                          

                       และผลิตงานบรรจุภัณฑ 

๗๐.๓๗ ๒๒.๒๒ ๗.๔๑ - - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๒๑๒๓๐๗-๕๕ การออกแบบบรรจุภัณฑ ๔ - ๖๘.๑๘ ๓๑.๘๒ - - - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๒๑๒๔๑๒-๕๕ สหกิจศกึษาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ - - - - - - - - - - 

๐๙๒๑๓๔๑๙-๕๕ หัวขอพิเศษทางการออกแบบบรรจุภัณฑ ๙๕.๔๕ - ๔.๕๕ - - - - - ๒๒ ๒๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๐ 

๐๑๐๐๑๑๐๔-๕๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ๒๕.๙๓ ๓๓.๓๓ ๒๙.๖๓ ๑๑.๑๑ - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาอังกฤษ ๒ - ๒๒.๒๒ ๔๔.๔๔ ๑๑.๑๑ ๒๒.๒๒ - - - ๙ ๙ 

๐๑๐๐๒๒๑๙-๕๕ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๔๔.๔๔ ๒๕.๙๓ ๑๑.๑๑ ๓.๗๐ ๑๔.๘๑ - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๑๐๐๕๑๑๖-๕๕ ลีลาศ ๖๖.๖๗ ๒๒.๒๒ - - - - - - ๑๘ ๑๘ 

๐๙๐๑๑๓๑๔-๕๕ การเตรยีมความพรอมสหกิจศึกษา ๕๙.๐๙ ๑๓.๖๔ ๑๓.๖๔ ๔.๕๕ ๙.๐๙ - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๑๑๑๑๐๕-๕๕ การเขียนแบบอุตสาหกรรม ๕.๒๖ ๑๕.๗๙ ๒๑.๐๕ - ๒๖.๓๒ ๒๑.๐๕ ๕.๒๖ ๕.๒๖ ๑๙ ๑๘ 

๐๙๑๑๑๑๐๖-๕๕ ดิจิทัลอารต ๒๖.๓๒ ๑๕.๗๙ ๒๖.๓๒ ๑๕.๗๙ ๕.๒๖ - - ๑๐.๕๓ ๑๙ ๑๗ 

๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการออกแบบ ๒๖.๓๒ ๒๑.๐๕ ๒๑.๐๕ ๒๑.๐๕ ๕.๒๖ - - ๕.๒๖ ๑๙ ๑๘ 

๐๙๑๑๑๑๐๘-๕๕ เทคนิคการระบายส ี ๓๑.๕๘ ๑๕.๗๙ ๑๕.๗๙ ๑๕.๗๙ ๑๐.๕๓ ๕.๒๖ - ๕.๒๖ ๑๙ ๑๘ 

๐๙๑๑๑๑๐๙-๕๕ การยศาสตร -  ๕.๒๖ - ๑๐.๕๓ ๑๕.๗๙ ๔๒.๑๑ ๓๗.๔๓ - ๑๙ ๑๙ 

๐๙๑๑๑๒๑๒-๕๕ สนุทรยีศาสตร ๓๗.๐๔ ๒๕.๙๓ ๑๘.๕๒ ๑๑.๑๑ - ๗.๔๑ - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๑๑๑๒๑๓-๕๕ แนวคิดและการนําเสนอผลงาน ๒๒.๒๒ ๑๘.๕๒ ๑๘.๕๒ ๒๙.๖๓ ๑๑.๑๑ - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๑๑๓๓๑๓-๕๕ การออกแบบกราฟก ๑ ๓๖.๓๖ ๑๘.๑๘ ๓๖.๓๖ ๔.๕๕ - ๔.๕๕ - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ ๓๐.๗๗ ๓๐.๗๗ ๓๘.๔๖ - - - - - ๑๓ ๑๓ 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๓๓ 

 

๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ช่ือรายวิชา 

 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐๒๐๐๑๑๐๓-๕๕ 

สถิติเบื้องตน 

จํานวนผูสอบไมผาน 

เกินรอยละ ๒๐ 

พบความผิดปกติ 

จากผลระดับคะแนน 

- ผู เรียนมีพื้นฐานความรู 

ดานสถิติเบื้องตนอยู ใน

ระดับเกณฑที่ต่ํา 

- คะแนนสอบปลายภาค 

คอนขางต่ํา 

- เรียนซอมเสริมความรู 

ทางสถิติเบื้องตนใหมาก 

ยิ่งขึ้น 

- อาจารยที่ปรึกษากําชับ

ดูแล  

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

- - - - - 

 

๓. รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

- - - - 

 

๔. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส-ช่ือวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

๐๙๑๑๓๔๒๑-๕๕ ชุมชนศกึษา ๕๒.๖๓ ๑๕.๗๙ ๒๖.๓๒ ๕.๒๖ - - - - ๑๙ ๑๙ 

๐๙๒๑๒๑๐๑-๕๕ การออกแบบบรรจุภัณฑ ๑ ๒๖.๓๓ ๒๑.๐๕ ๑๐.๕๓ ๒๑.๐๕ ๕.๒๖ ๑๐.๕๓ - ๕.๒๖ ๑๙ ๑๘ 

๐๙๒๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบบรรจุภัณฑ ๓ ๕๕.๕๖ ๑๘.๕๒ ๒๕.๙๓ - - - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๒๑๒๒๐๗-๕๕ วัสดุและกระบวนการพมิพ ๒ ๔๔.๔๔ ๒๕.๙๓ ๒๙.๖๓ - - - - - ๒๗ ๒๗ 

๐๙๒๑๒๓๐๕-๕๕ การออกแบบบรรจุภัณฑ ๕ ๕๙.๐๙ ๓๑.๘๒ ๙.๐๙ - - - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๒๑๒๓๑๐-๕๕ สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ ๙.๐๙ ๓๖.๓๖ ๒๗.๒๗ ๒๒.๗๓ ๔.๕๕ - - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๒๑๒๓๑๑-๕๕ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ ๑๓.๖๔ ๙.๐๙ ๒๗.๒๗ ๔.๕๕ ๙.๐๙ ๑๘.๑๘ - - ๒๒ ๒๒ 

๐๙๒๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ - - - - - - - - ๑๓ ๑๓ 



ระดับปริญญาตรี 
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๓๔ 

๕. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปที่รายงาน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือรายวิชา 

 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐๑๐๐๒๑๐๑-๕๕ ภาษาองักฤษ ๑    

๐๑๐๐๒๒๐๕-๕๕ ภาษาองักฤษเทคนิค    

๐๑๐๐๓๑๐๘-๕๕ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง    

๐๑๐๐๓๑๐๙-๕๕ กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ    

๐๑๐๐๔๑๐๓-๕๕ จิตวิทยาทั่วไป    

๐๑๐๐๕๑๐๑-๕๕ พลศึกษา    

๐๒๐๐๑๑๐๓-๕๕ สถิติเบื้องตน    

๐๒๐๐๒๑๐๔-๕๕ สิง่แวดลอมและการจัดการทรพัยากร    

๐๙๑๑๑๑๐๑-๕๕ ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ    

๐๙๑๑๑๑๐๒-๕๕ องคประกอบศิลป    

๐๙๑๑๑๑๐๓-๕๕ หลกัการเขียนแบบ    

๐๙๑๑๑๑๐๔-๕๕ เทคนิคการวาดเสน    

๐๙๑๑๑๒๑๐-๕๕ การทําหุนจําลอง    

๐๙๑๑๑๒๑๑-๕๕ การปฏบิัติการโรงงาน    

๐๙๑๑๓๔๑๕-๕๕ การพิมพซิลคสกรีน    

๐๙๑๑๓๔๒๐-๕๕ ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน    

๐๙๒๑๒๒๐๒-๕๕ การออกแบบบรรจุภณัฑ ๒    

๐๙๒๑๒๒๐๖-๕๕ วัสดุและกระบวนการพิมพ ๑    

๐๙๒๑๒๒๐๘-๕๕ คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ    

๐๙๒๑๒๓๐๗-๕๑ การออกแบบบรรจุภณัฑ ๔    

๐๙๒๑๒๔๑๒-๕๑ สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ    

๐๙๒๑๓๔๑๙-๕๑ หัวขอพิเศษทางการออกแบบบรรจภุัณฑ    

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐๑๐๐๑๑๐๔-๕๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ    

๐๑๐๐๒๑๐๒-๕๕ ภาษาองักฤษ ๒    

๐๑๐๐๒๒๑๙-๕๕ ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ    

๐๑๐๐๕๑๑๖-๕๕ ลลีาศ    

๐๙๐๑๑๓๑๔-๕๕ การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    

๐๙๑๑๑๑๐๕-๕๕ การเขียนแบบอุตสาหกรรม    

๐๙๑๑๑๑๐๖-๕๕ ดิจิทลัอารต    

๐๙๑๑๑๑๐๗-๕๕ มูลฐานการออกแบบ    

๐๙๑๑๑๑๐๘-๕๕ เทคนิคการระบายส ี    

๐๙๑๑๑๑๐๙-๕๕ การยศาสตร    

๐๙๑๑๑๒๑๒-๕๕ สุนทรียศาสตร    

๐๙๑๑๑๒๑๓-๕๕ แนวคิดและการนําเสนอผลงาน    

๐๙๑๑๓๓๑๓-๕๕ การออกแบบกราฟก ๑    

๐๙๑๑๓๔๑๖-๕๕ การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ    

๐๙๑๑๓๔๒๑-๕๕ ชุมชนศึกษา    
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๓๕ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ ๔.๓๔ คะแนน 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน เทากับ ๔.๓๕ คะแนน 

เฉลีย่คาคะแนนความพึงพอใจคุณภาพการสอน ๔.๓๕ คะแนน 

๖. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับ

จากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - ขาดการอางอิงผลงาน นักออกแบบ - สรางความตระหนักถึงคุณคางาน  

ออกแบบและ เคารพสิทธิสวนบุคคล 

ความรู - สอดแทรกการสรางสรรคผลงานการอนุรักษ

และบรรจุภัณฑทองถิ่น  

- และสรางผลงานดวย องคความรู ภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

ทักษะทางปญญา - ขาดการสามารถสบืคน ตีความ และ 

- วิเคราะหงานอยางลึกซ้ึงและถองแท 

- ขาดการรวบรวมเอกสาร การศึกษา วิเคราะห 

และสรุปประเด็นปญหาอยางละเอียดและรอบคอบ 

 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีความสามารถนําเสนอแนวความคิดอยาง 

สรางสรรค       

- มีการแสดงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข           

ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขาดทักษะพ้ืนฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- ขาดทักษะสื่อสารภาษาตางประเทศ 

- เพ่ิมทักษะการปฏิบตังิานดวย โปรแกรม 

คอมพิวเตอรในรายวิชา ท่ีเก่ียวของมากขึ้น 

- เพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนัก

ออกแบบ และภาษาจีน 

๐๙๒๑๒๑๐๑-๕๕ การออกแบบบรรจุภณัฑ ๑    

รหัส ช่ือรายวิชา 

 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐๙๒๑๒๒๐๓-๕๕ การออกแบบบรรจุภณัฑ ๓    

๐๙๒๑๒๒๐๗-๕๕ วัสดุและกระบวนการพิมพ ๒    

๐๙๒๑๒๓๐๕-๕๕ การออกแบบบรรจุภณัฑ ๕    

๐๙๒๑๒๓๑๐-๕๕ สัมมนาการออกแบบบรรจภุัณฑ    

๐๙๒๑๒๓๑๑-๕๕ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ    

๐๙๒๑๒๔๑๓-๕๑ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ    
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๓๖ 

๗. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร     มี      ไมมี  (ไมมีอาจารยบรรจุใหม) 

จํานวนอาจารยใหม …………-……..…. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………..-……… 

 

๘. กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

**รายงานจากฐานขอมูลบุคลากร 

 

๙. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิา

ในหลักสูตร 

(ตัวบงช้ี ๕.๑) 

๑. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลทีใ่ชในการพัฒนาหรอืปรับปรงุหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร: 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ และเปดใชในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 
โดยอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายความเชี่ยวชาญแตละแขนงวิชาระดมความคิด 
วิเคราะห และสังเคราะหลักษณะการกําหนดหลักสูตร รายวิชาท่ีมีความทันสมัย โดยสํารวจ ความ
ตองการของผูเรียนและผูใชหลักสูตร การวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิทางสายวิชาการ และ
ผูเชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพ  

การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร: 
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร 

ปรับปรุง และลักษณะของรายวิชาใหม จํานวน ๓ ทาน ประกอบดวย  
๑. อาจารย ดร.สุรวิทย  นันทการัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี อารยากานนท มหาวิทยาลยัศลิปากร 
๓. นายไชยวุฒิ พ่ึงทอง ผอ.สาํนักพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร: 
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาหลักสูตร ในเชิง

รุกท่ีมีศักยภาพอยางยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม คานิยม และรองรับ
การแขงขัน เชิงเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีอาศัยทุนสมองของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อน การพัฒนาหลักสตูร
จึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรของชาติท่ีมีองความรู ทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพสูการ
ปฏิบัติอยางมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณ ทางศิลปวัฒนธรรมชาติและทองถิ่น มีจิตสํานึก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยท่ีดี  

วัตถุประสงคของหลักสูตร: 
๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถดานการวิเคราะห การวางแผน และการวิจัย 
๒. เพ่ือการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและเทคโนโลยีการพิมพอยางเปนระบบ ตระหนัก

และซาบซ้ึงถึงภูมิปญญาไทยเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษบรรจุภัณฑทองถิ่น 
๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพ่ือประยุกตใชในวิชาชีพออกแบบ     

บรรจุภัณฑไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ     



ระดับปริญญาตรี 
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๓๗ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

๔. เ พ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีทักษะด านความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของการทํางานเปนกลุม นําเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค แสดงภาวะ
ผูนําและ  ผูตามอยางเหมาะสม และรับผิดชอบตอผลการกระทํา และการนําเสนอ 

๕. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรง
ตอเวลา ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ีสังคม และมีจิตสาธารณะ 
 
๒. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด 
๑.๒ ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการผลิต 
๓. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและบริการวิชาการใหมีประสบการณจากการนํา

ความรู มาปฏิบัติงานจริง 
สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนใหทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการดําเนินการตามกระบวนการ โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา

รายวิชาจัดทํา มคอ.๕ ในทุกปการศึกษา และรวบรวมขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฯ 

การปรับปรุงกระบวนการ 

การวิเคราะหขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณา หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ให

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําวิชามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการเชิญ

ตัวแทนผูใชบัณฑิต สถานประกอบการทางวิชาชีพเขามารวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือใชในการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๔.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมี

เน้ือหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ 

ท้ังวิชาบังคับ และ วิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
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๓๘ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การวางระบบผูสอน 

และกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบงช้ี ๕.๒) 

- การกําหนดผูสอน  

กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณาดงัน้ี 
    ๑. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ไมนอยกวา  ๓.๕๑ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ สําหรับผูท่ีมีผลการสอนต่ํากวาเกณฑ ดําเนินวิเคราะหปจจัยรายขอตาม
แบบประเมินและชีแ้จงอาจารยประจํารายวิชาทราบและหาแนวทางแกไขรวมกัน  
        ๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือขอเสนอแนะตามเกณฑการประเมินรายขอ 
        ๑.๒ เปลีย่นรายวิชาท่ีรับผดิชอบสอนในภาคการศึกษาถดัไป 
        ๑.๓ เพ่ิมทักษะและเทคนิคการสอน 
    ๒. กําหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒแิละประสบการณผูสอนในรายวิชาชีพบังคับ และ
กระจายผูสอนไปยังรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมีความหลากหลาย กําหนดให
ผูสอนไมควรสอนเกิน ๓ รายวิชา 
    ๓. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณทํางานท่ี
เก่ียวของในรายวิชา 

    ๔.  ในกรณีรายวิชาหรือหนวยการเรียนท่ีตองการใชประสบการณจริง เทคโนโลย ีหรือ 

นวัตกรรมสมัยใหม จะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชีย่วชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเปน อาจารย

พิเศษ 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. ๓ และมคอ.๔ และการจัดการเรียนการสอน 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔: 

    ๑. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนวันเปดภาคการศึกษา 

    ๒. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ติดตาม ใหผูสอนจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ และสง

ตามกําหนดเวลา 

    ๓. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองของ 

มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

    ๔. สาขาวิชาดําเนินการจัดสง มคอ.๓ และ มคอ.๔  ไปยังคณะ สํานักสงเสริมวิชาการและ งาน

ทะเบียนตามลําดับ 

การกํากับกระบวนการเรียนการสอน: 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใชวิธีการสุมตรวจ 

รายวิชาวาเปนไปตามแผนการสอนท่ีวางไว หากมีการตรวจพบการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามแผน 

การสอนท่ีวางไว ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพ่ือทําการปรับแผนการสอนใหเปนไปตาม วัตถุประสงค

ของรายวิชาน้ันๆ 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ 

ในระดับปริญญาตร ี: 

หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดใหมีการฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ ใน

รายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และจัดฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก สหกิจ



ระดับปริญญาตรี 
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๓๙ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ศึกษาในชวงปดภาคเรียน มีการติดตามผลระหวางการสหกิจของนักศึกษา หากนักศึกษา มี

คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝกงาน มีเวทีแสดงผลงาน 

สรุปผลการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษา คณาจารย และ 

นักศึกษารุนนอง 

การบรูณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตร:ี  

    ๑. โครงการบูรณาการคายนักออกแบบบรรจุภัณฑรุนใหม เพ่ือการเรียนรู -รวมมือ-คืนกลับ 

ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖– ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

บานหนองทราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมประสบการณจริง

ในการออกแบบบรรจุภัณฑชุมชนใหกับนักศึกษา  

    ๒. รายวิชา ๐๙๒๑๒๓๐๕-๕๙ การออกแบบบรรจุภัณฑ ๔, ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ - ๒ เปน

การบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการออกแบบบรรจุภัณฑ 

    ๓. รายวิชา ๐๙๒๑๒๓๑๑-๕๙ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เปนการ 

บูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการวิจัย 

    ๔. รายวิชา ๐๙๒๑๒๔๑๓-๕๙ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  เปนการ 

บูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนกับการวิจัย 

 

- การควบคุมหวัขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับ 

สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

อธิบายผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

- การแตงต้ังอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี ความ

เช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวทิยานิพนธ 

อธิบายผลการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพ 

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

อธิบายผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๒.๐๐  คะแนน 
 

เหตุผล : (กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ ๔ หรือ ๕ คะแนน)  
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๔๐ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผูเรียน 

(ตัวบงช้ี ๕.๓) 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

    จากรายงานความพึงพอใจของผูบงัคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิต ระบบภาวการณมีงานทํา

ของบัณฑติ ปการศึกษา ๒๕๕๙  พบผลคะแนนการประเมินตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง  ๕ 

ดาน ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล การเรียนรูจากหลักสตูรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) ท่ีกําหนดไวในหลักสตูร ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ เฉลีย่คา

คะแนน ๓.๙๒ จากคะแนนเต็ม ๕  มีรายละเอียดดังน้ี 

    ๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับ ๔.๓๒ คะแนน 

    ๒) ดานความรู อยูในระดับ ๓.๘๖ คะแนน 

    ๓) ดานทักษะทางปญญา อยูในระดับ ๓.๘๓ คะแนน 

    ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล และความรับผดิชอบ อยูในระดับ ๔.๑๙ คะแนน  

    ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ อยูในระดบั ๓.๔๔ คะแนน 

        จากผลการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในเกณฑสงู

ท่ีสุด สวนดานทักษะทางปญญา อยูในเกณฑต่ําสดุ จึงสะทอนให เห็นวา สาขาวิชาฯจะตองมีการ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การสงเสริมทักษะเชาวปญญาใหมากยิ่งขึ้น  โดยผลการ

ประเมินดังกลาวจะเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ การเรียนการสอน ในปการศึกษาถดัไป 

- ไมพบขอเสนอแนะจากผูประเมิน 

     

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

    คณะกรรมการบริหารชอบหลักสตูรมีการทวนสอบการออกขอสอบปลายภาคของอาจารยผูสอน 

กอนการอัดสําเนา วาตรงตามเน้ือหาการสอนหรือไม รวมท้ังตรวจสอบการประเมินผลการเรียน 

ของนักศึกษา วาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม นอกจากน้ีสาขาวิชายงัมีการประชุมเพ่ือ 

พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษากอนสงคณะ  และมหาวิทยาลัยตอไป 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ 

มคอ.๗)    

    ๑. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.๕ และ มคอ. ภายใน ๓๐ วัน หลงัวันสุดทาย

ของเรียนในแตละภาคการศึกษา และหัวหนาสาขาวิชาไดแจงอาจารยผูสอน ใหจัดสง มคอ.๕ และ 

มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลงัวันสุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา 

    ๒. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการติดตามอาจารยผูสอน ใหสามารถ

จัดสง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายในกําหนดเวลา 

    ๓. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา มคอ.๕ 
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๔๑ 

และ มคอ.๖ ทุกรายวิชา และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

    ๔. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จัดทํา มคอ.๗ เพ่ือรายงานผล การ

ดําเนินงานหลักสูตร และนําสงคณะและมหาวิทยาลยัตอไป 

ขอมูลการดําเนินงาน: 

    ๑. ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยูในเกณฑมากท่ีสดุ และควรเนน

ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการ ของตลาดแรงหรือสถาน

ประกอบรายใหญ และทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    ๒. พบจํานวนรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผิดปกต ิดําเนินการตรวจสอบและวางมาตรการแกไข 

    ๓. การสงรายงาน มคอ. ผานระบบออนไลน เพ่ือลดรอบการจัดสงและการจัดเก็บขอมูลท่ี 

สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น แตปการศึกษา ๒๕๕๙ อยูระหวางการวางและทดลองใชระบบ พบปญหา

การใชงานในระยะแรก   

 

- การประเมินวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบณัฑติศึกษา   

อธิบายผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๒.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : (กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ ๔ หรือ ๕ คะแนน) 
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๔๒ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี ๕.๔) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไป 

ตามเกณฑ 

 ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ 

มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน จํานวนท้ังสิ้น ๒ คร้ัง  ดงัน้ี 

- คร้ังท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ มี

อาจารยประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน ๕ คน คดิ

เปนรอยละ ๑๐๐ 

- คร้ังท่ี ๒  เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มี

อาจารยประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน ๕ คน คดิ

เปนรอยละ ๑๐๐ 

- คร้ังท่ี ๓  เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี

อาจารยประจําหลักสูตรเขารวม จํานวน ๕ คน คดิ

เปนรอยละ ๑๐๐ 

ดําเนินการประชุมและมีสวนรวมในการวางแผน 

การพัฒนาหลักสตูรดานการเรียนการสอน การบูร

ณาการรายวิชา  การทัศนศึกษาหรือดูงาน การ

เชิญผูเชี่ยวชาญสายวิชาชพี มาใหประสบการณ 

โครงการและกิจกรรมนักศึกษา ตดิตามผล การ

ดําเนินงานทุกรายเดือน แจงรายงานผล ปญหา

และอุปสรรค และทบทวนการดําเนินงาน 

หลักสูตร 

 

๒) มีรายละเอียดของหลักสตูร  ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ 

(TQF) โดยรับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๖ และเปดใชในการจัดการเรียนการสอน 

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ และในปการศึกษา 

๒๕๕๘ อยูระหวางการปรับปรุง หลักสูตรให

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี 

สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๔๓ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี ๕.๔) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไป 

ตามเกณฑ 

 ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาค การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ       

ประสบการณภาคสนาม ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๒ รายวิชา 

และภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๑ จํานวน ๒๒ รายวิชา ครบทุกรายวิชา 

 

๔) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 

ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา ท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

๔. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ในภาคการศึกษา 

๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน 

๒๒ รายวิชา และภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒ รายวิชา  ภายใน 

๓๐ วัน หลังสิ้นสดุ ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  

 

๕) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐วัน หลงัสิ้นสุดป

การศึกษา 

๕. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ และจัดสงเม่ือวันท่ี   

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

หลังสิ้นสดุปการศึกษา 

 

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ 

และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

๖. ภาคการศกึษา ๑/๒๕๖๐ เปดสอน ๒๒ รายวิชา 

และมีรายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 

๑๒ รายวิชา รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 

ตอภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ ๕๔.๕๔ ของราย 

วิชาท้ังหมด 

  - ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ เปดสอน ๒๒ รายวิชา 

และมีรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 

๑๘ รายวิชา รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

ตอภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ ๘๑.๘๑ ของราย 

วิชาท้ังหมด 

 

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.๗ ปท่ีแลว  

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินการดําเนินงานใน 

มคอ.๗ ในปท่ีผานมา ดงัน้ี 

๑) ควรวางระบบกลไกในกระบวนการทุกขั้นตอน 

๒) การรายงานผลการดําเนินงานยงัไมสอดคลอง

กับตัวบงชี-้การพัฒนา/การปรับปรุงจากผลการ
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๔๔ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี ๕.๔) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการ  เปนไป 

ตามเกณฑ 

 ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ประเมิน 

    การดําเนินงานในผล มคอ.๗ ในปท่ีผานมา 

ดังน้ี 

๑) มีการวางระบบกลไกในกระบวนการตางๆท่ี

ชัดเจนขึ้น 

๒) มีการทบทวนบทบาทหนาท่ีของอาจารยประจํา

หลักสูตรในดานการกํากับตดิตาม มีการใหความรู

ความเขาใจตออาจารยผูสอนในการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับงานวิจัย  

๘ อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไมมีอาจารยใหมและไดรับการ 

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 

๙ อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๕ คน และไดรับการ 

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ จํานวน ๕ คน 

 

๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย 

กวารอยละ ๕๐ ตอป 

- ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน -  

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติ 

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ๔.๑๖ คะแนน  

 

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต 

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมีตอบัณฑติ

ใหม เฉลีย่ ๓.๙๖ คะแนน 

 

รวมตัวบงชี้ในปน้ี  ๑๐ ตัวบงช้ี 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดาํเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี ๑-๕  ๕ ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท่ี ๑-๕  รอยละ ๑๐๐ 

จํานวนตัวบงชี้ในปน้ีท่ีดําเนินการผาน  ๑๐ ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี  รอยละ ๑๐๐ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๕.๐๐ คะแนน 

เหตุผล : ดําเนินรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ ตามกํา5หนด และผานเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ครบทุกตัวบงชี ้



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๔๕ 

รายการหลักฐานหมวดท่ี ๔ ขอมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๕.๑ - ๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๕.๑ - ๐๒ แผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๒ - ๐๑ รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

http://eassess.rmutp.ac.th 

๕.๒ - ๐๒ รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

๕.๒ - ๐๓ ปฏิทินการจัดทํา มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=889  

๕.๒ - ๐๔ โครงการบรูณาการคายนักออกแบบบรรจุภัณฑรุนใหม เพื่อการเรียนรู-รวมมือ-คืนกลับ  

๕.๒ - ๐๕ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา  

๕.๓ - ๐๑ ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๙ http://job.rmutp.ac.th 

๕.๓ - ๐๒ ฐานขอมูลระบบงานทะเบียน (จํานวนนักศึกษาคงอยู, จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา) 

http://regis.rmutp.ac.th 

๕.๔ - ๐๑ มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๔๖ 

 

 

 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสตูร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 

๑. จํานวนผูสมัครเรียน - จํานวนผูสมัครเรียนมีอัตราท่ีลดลง - วางแผนการบริหารจัดการเชงิรุกเพ่ือวางรากฐาน  

  คณะ และวางตําแหนงกลุมเปาหมาย 

- ประชาสัมพันธหลักสตูรท่ีโดดเดนดวยสื่อ 

  สมัยใหม เขาถึงกลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียน  

  และเปาหมายรอง คือ ผูปกครอง  

- สรางแรงจูงใจในการเขาศึกษา เชน ทุนเรียนฟรี  

  สวัสดิการอ่ืน ๆ เปนตน 

- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุดกลุมบริการ 

  ความรวมมือ 

- สรางเครือขายพันธมิตรดานการศึกษาในวงการ 

  วิชาการและวิชาชีพ 

๒. จํานวนนักศึกษาคงอยู - จํานวนนักศึกษาคงอยูมีอัตราท่ี  

  ลดลง เน่ืองจากขอยายสถาบัน    

  การศึกษา คณะ และสาขาวิชา  

  ขาดการติดตอหรือไมประสงค  

  ศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก  

  และมีผลการเรียนไมถงึเกณฑ 

  กําหนด (Retry) 

๓. ความคาดหวังของสถาน  

   ประกอบการและ 

   การเปลีย่นแปลงบริบท 

   ของภาคอุตสาหกรรม 

- ความตองการทักษะท่ีเพ่ิมและ  

  กวางขึ้นในศาสตรของการพิมพ  

  ซ่ึงเก่ียวของกับการออกแบบ 

  บรรจุภัณฑ 

- วิจัยและพัฒนาหลักสตูรเพ่ือหาจุดออนหรือ 

  จุดท่ีควรเนนของหลักสตูร 

- เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒแิละผูเชีย่วชาญ 

  ใหคําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความคาดหวัง 

  ของสถานประกอบการและการเปลีย่นแปลง 

  บริบทของภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๕  การบรหิารหลักสูตร 



ระดับปริญญาตรี 
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๔๗ 

รายงานผลการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ี ๖.๑) 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

(ตัวบงชี้ ๖.๑) 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

     การเตรียมความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดานการเตรียมความพรอมทาง 
กายภาพ (หองเรียน หองปฏบิัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) โดยอาจารย /หัวหนา
อาคารรวมหารือในการตดิตัง้ระบบหองคอมพิวเตอรอัจฉริยะ หองปฎิบตัิการคอมพิวเตอร 
ไดรับการอบรมการใชหอง e-classroom  
    ๑) อาจารยประจํารายวิชา แจงความประสงคขอจัดซ้ือวัสดุฝกสําหรับใชในการเรียน
การสอน ในแตละภาคการศึกษาใหกับสาขาวิชา 
    ๒) สาขาวิชาดําเนินการรวบรวมรายการและจํานวนวัสดุท่ีตองการใช เสนอตองาน
แผนฯของคณะ 
    ๓) สาขาวิชาดําเนินการสํารวจเคร่ืองมือ ครุภัณฑ และหองปฏิบัติการกอนเปดภาค
การศึกษา หากมีปญหาหรือชํารุดแจงยงังานอาคารสถานท่ีเพ่ือเสนอคณะ ใหดําเนินการ
ซอมแซมหรือแกไข 
    ๔) สาขาวิชาดําเนินการสํารวจความตองการครุภัณฑและเทคโนโลยีใหม ท่ีจําเปนตอง
ใชงานตอคณะ 
    ๕) อาจารยผูสอนเสนอรายการหนังสือท่ีจําเปนตอการศึกษาและทบทวนเพ่ิมเติมของ
นักศึกษาตองานหองสมุด 
 
จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน การสอน  
      มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีใหบริการนักศึกษาท้ังสิ้น ๑๓๑,๔๕๕.๒๘ ตร.ม. จํานวน ๑,๗๔๓ 
หอง จําแนกเปนหองเรียน หองปฏิบตัิการ ๔๙๗ หอง, หองบริการนักศึกษา ๓๘๘ หอง,
ระเบียงทางเดิน ๒๒๗ พ้ืนท่ี, หองสําหรับงานบริหาร ๖๐๓ หอง, พ้ืนท่ีบริการท่ัวไป ๑๖ 
พ้ืนท่ี และรานคา ๑๒ พ้ืนท่ี 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยตอ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

      หองสมุดไดจัดทําแบบสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศและ ฐานขอมูลโดย

ใหอาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชา และคณะ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจน

บุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือพิจารณา จัดซ้ือไวบริการ มี

การประเมินผล สรุปผลการสํารวจ นํามาวางแผนการจัดซ้ือ เพ่ือใหบริการไดอยางรวดเร็ว

ทันกับความตองการ 

    ๑) เคร่ืองมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร จํานวน ๑ เคร่ือง 

    ๒) เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร จํานวน ๕ เคร่ือง 

    ๓) จอรับภาพ จํานวน ๔ เคร่ือง 

    ๔) กลองถายภาพระบบดิจิทัล จํานวน ๒ เคร่ือง 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๔๘ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

    ๕) ระบบเคร่ืองเสยีง จํานวน ๓ เคร่ือง 

    ๖) ไมโครโฟน จํานวน ๑๓ เคร่ือง 

    ๗) เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบวินโดว จํานวน ๔๐ เคร่ือง 

    ๘) เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบแมคอินทอช จํานวน ๑๐ เคร่ือง 

    ๙) เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน ๒ เคร่ือง 

  ๑๐) เคร่ืองพล็อตเตอรสี จํานวน ๒ เคร่ือง 

  ๑๑) เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรสี จํานวน ๑ เคร่ือง 

  ๑๒) เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรขาว-ดํา จํานวน ๑ เคร่ือง 

  ๑๓) เคร่ืองกราดภาพ จํานวน ๑ เคร่ือง 

  ๑๔) กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมปากกาสัมผัส จํานวน ๒๐ เคร่ือง 

  ๑๕) เคร่ืองพิมพระบบออฟเซท จํานวน ๑ เคร่ือง 

  ๑๖) เคร่ืองตัดกระดาษ ตัดตนแบบบรรจุภัณฑ  

        จํานวน ๑ เคร่ือง 

  ๑๗) เคร่ืองปมไดคัทบรรจุภัณฑ จํานวน ๑ เคร่ือง 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยตอ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู:  

    ๑) สํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ การเรียน

การสอนและการพัฒนา 

    ๒) สรุปผลและวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกปญหา เพ่ือนําเสนอ ตอ

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

 

    - ปรับปรุงระบบเชื่อมตอไรสาย เพ่ิมจุดเชื่อมตอ Wifi-Spot รองรับการขยาย จํานวน

ชองสัญญาณและลดปญหาพ้ืนท่ีอับสญัญาณในบางจุด 

    - เพ่ิมและปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอรใหทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน 

    - เพ่ิมจํานวนหองปฏิบตัิการและรวมใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ  

   ๓) คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและมอบดําเนินการในสวนผูรับผดิชอบ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ๓.๐๐ คะแนน 
 

เหตุผล : (กรณีที่มีผลการประเมินตนเองทีร่ะดับ ๔ หรือ ๕ คะแนน)  
 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๔๙ 

รายการหลักฐานหมวดท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๖.๑ - ๐๑ ภาพถายหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หอง e-classroom 

๖.๑ - ๐๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู และ

การบริการของมหาวิทยาลัย 

๖.๑ - ๐๓ การปรับปรงุกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานโดยใหคณะและสาขาวิชามีสวนรวม ในการ

สนับสนุนสงเสรมิการเรียนรู 

๖.๑ - ๐๔ บันทึกขอความเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ รานคาตัวแทนจําหนาย 

๖.๑ - ๐๕ บันทึกขอความเชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 

๖.๑ - ๐๖ แบบฟอรมสํารวจความตองการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหลงขอมลูหนังสอื จาก 

Website 

๖.๑ - ๐๗ ระบบแนะนําหนังสือ สําหรับอาจารยและบุคลากรมสีวนรวมในการแนะนําหนังสอื ซื้อเขา

หองสมุด 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๐ 

 

 

๖.๑ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือ สาระจาก

ผูประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

๑. ควรมีการพัฒนาระบบ  

    การกํากับติดตาม 

    รายงาน มคอ.  

๑.๑ ควรมีระบบตดิตามเปนฐานขอมูล  

      ท่ีงายตอการนําขอมูลมาใช 

- มีการเชิญผูมีประสบการณทางวิชาชีพ 

  จากหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวม 

  กระบวนการพัฒนาหลักสตูรและประเมิน 

  การเรียนการสอน 

๒. ควรเนนทักษะดาน    

    ภาษาอังกฤษ  

    โดยเฉพาะการสื่อสาร 

    ในยคุอาเซียน 

๒.๑ จัดกิจกรรมเรียนซอมเสริม 

      ดานการใชภาษาอังกฤษชวง 

      ปดภาคเรียน 

๒.๒ สนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการ 

      คายภาษาอังกฤษท้ังในและ 

      นอกหนวยงาน 

๒.๓ การจัดหาอาจารยชาวตางชาต ิ

      ดานการออกแบบในรายวิชาชีพ 

      เขามาชวยในกระบวนการเรียน 

      การสอน 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโปรแกรม 

  การใชภาษาอังกฤษสาํหรับการสื่อสาร 

- จัดสรรบุคลากรหรืออาจารยชาวชาต ิ

  ท่ีใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

- โครงการเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษา 

  อังกฤษสําหรับนักออกแบบ 

๖.๒ สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูที่สําเรจ็การศึกษา   

การประเมิน (รายงานตามปท่ีสาํรวจ) วันท่ีสาํรวจ .............................  

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-ไมมีผูสําเร็จการศึกษา- -ไมมีผูสําเร็จการศึกษา- 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 

๖.๓ สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน รายงานความพึงพอใจของผูบงัคบับัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิต ระบบภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-ไมมีขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต- -ไมมีขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต- 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ขอคิดเห็น  



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๑ 

 

 

 

 

๗.๑ การเปล่ียนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ป 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 

(ถามี) 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 

(ถามี) 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๗  การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๒ 

 

 

 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลา      

ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ 

ไมสามารถดําเนินการไดสําเรจ็ 

๑. วิพากษหลักสูตรเ พ่ือพัฒนาและ  

ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

และการพิมพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐)   

ภายในปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

รองคณบดีฝาย 

วิชาการและวิจัย 

และ 

หัวหนาสาขาวิชา 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๒. ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใช 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และซอฟแวรทุกรายวิชา 

ภายในปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

หัวหนาสาขาวิชา 

และอาจารย 

ประจํารายวิชา 

ดําเนินการสอดแทรกในกระบวน

การจัดการเรียนการสอนทุกราย

วิชาชีพบังคับ 

๓. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย

ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร และ 

การนําเสนอผลงาน 

ภายในปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

หัวหนาสาขาวิชา 

และอาจารย 

ประจํารายวิชา 

ดําเนินการเปดรายวิชาชีพเลือก 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักออกแบบ 

๔. บูรณาการการสอนและเชื่อมโยง การ 

ใชโจทยเรียนรวมกันระหวางรายวิชา

และหลักสูตร 

ภายในปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

หัวหนาสาขาวิชา 

และอาจารย 

ประจํารายวิชา 

ดําเนินการในรูปแบบโครงการ

บูรณาการคายนักออกแบบบรรจุ- 

ภัณฑรุนใหม เพ่ือการเรียนรู-รวมมือ 

-คืนกลับ ระหวางวันท่ี  วันที่ ๒๖– 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย

การเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนบานหนองทราย อําเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๕. การมีสวนรวมการจัดการเรียน การสอน 

ระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ 

ภาคอุตสาหกรรม และการบริการชุมชน 

ภายในปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

หัวหนาสาขาวิชา 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการใชวัสดุ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมากขึ้น 

๒. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิม หรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

๒.๑ เปลี่ยนแปลงรายวิชา การออกแบบเซรามิก เปนรายวิชา ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถิ่น   

เพ่ือรองรับกับความพรอมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงของหองปฏิบัติการ  

๒.๒ ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้น ท้ังน้ีเกิดขอแนะนําของสถาน

ประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

 

หมวดที่ ๘ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๓ 

๒.๓ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน ท้ังน้ีเกิด

ขอแนะนําของสถานประกอบการจากทักษะของบัณฑิตในการใชภาษาอังกฤษ 

๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

๓.๑ การฝงตัวอาจารยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหอาจารยมีทักษะความรูทางวิชาชีพสมัยใหม 

และพัฒนากระบวนการสอนดานวัสดุ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 

๓.๒ การพัฒนาดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

๓.๓ การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การตีพิมพและนําเสนอผลงานเผยแพรในเวทีระดับชาติ และ

นานาชาติ 

๓.๔ การพัฒนาผลงานวิชาการ ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

๑. ปรับปรุงรูปแบบการสอนดวยการใชเคร่ืองมือ 

    และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร และซอฟแวร  

    ทุกรายวิชา 

ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ หัวหนาสาขาวิชา-               

อาจารยประจํารายวิชา 

๒. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยภาษา  

    อังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 

    ผลงาน 

ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ หัวหนาสาขาวิชา-               

อาจารยประจํารายวิชา 

๓. บูรณาการการสอนและเชื่อมโยงการใชโจทย  

    เรียนรวมกันระหวางรายวิชาและหลักสตูร 

ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ หัวหนาสาขาวิชา-               

อาจารยประจํารายวิชา 

๕. การมีสวนรวมการจัดการเรียนการสอน

ระหวาง  สถานศึกษา สถานประกอบการภาค 

อุตสาหกรรม และการบริการชุมชน 

ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ หัวหนาสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๔ 

รับรองความถกูตองของขอมูล :  

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

1. ประธานหลักสูตร นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง 

 

27 มิถุนายน 2561 

2. ผูรับผิดชอบหลักสตูร ผศ.ดร.ชานนท  ตันประวัต ิ

 

27 มิถุนายน 2561 

3. ผูรับผิดชอบหลักสตูร นายธานี  สุคนธะชาต ิ  27 มิถุนายน 2561 

4. อาจารยประจําหลักสูตร นายชูเกียรต ิ อนันตเวทยานนท 
 

27 มิถุนายน 2561 

5. อาจารยประจําหลักสูตร นายคณิต อยูสมบูรณ 
 

27 มิถุนายน 2561 

 

เห็นชอบโดย : 

ตําแหนง รายช่ือ ลายเซ็น วันที ่

หัวหนาสาขาวิชา นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง 
 

27 มิถุนายน 2561 

คณบด ี นายธานี    สุคนธะชาต ิ
 

27 มิถุนายน 2561 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้ สกอ. 

ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

  

 
๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี ้ระดับหลักสตูร 

๒. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร    

 ๓. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๖ 

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี ระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีบงช้ี 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 

๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผาน 

องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต 

๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ ๗๑.๔๒ ๓.๙๒ 

๒.๒ รอยละของบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

(ระดับปริญญาตรี) 

รอยละ 

๑๐๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ ๒ ๔.๔๖ 

องคประกอบที่ ๓ นักศึกษา 

๓.๑ การรับนักศกึษา - ๒.๐๐ 

๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - ๒.๐๐ 

๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - ๒.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ ๓ ๒.๐๐ 

องคประกอบที่ ๔ อาจารย 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย - ๓.๐๐ 

๔.๒ คุณภาพอาจารย - ๓.๘๙ 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก รอยละ ๒๐ ๕.๐๐ 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ ๒๑ ๑.๖๗ 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร รอยละ ๒๘ ๕.๐๐ 

๔.๓ ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ ๔ ๓.๓๐ 

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสตูร - ๔.๐๐ 

๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - ๒.๐๐ 

๕.๓ การประเมินผูเรียน - ๒.๐๐ 

๕.๔ ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ รอยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที ่๕ ๓.๒๕ 

องคประกอบที่ ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ ๖ ๓.๐๐ 

คะแนนเฉล่ีย  (องคประกอบที่ ๒-๖) ๓.๑๔ 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๗ 

๒. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

 

องคประกอบที ่ I P O 
คะแนน

เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพนอย 

๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพปานกลาง 

๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดี 

๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

๑ การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

๒ บัณฑติ - - ๔.๔๖ ๔.๔๖ คุณภาพดีมาก 

๓ นักศึกษา ๒.๐๐ - - ๒.๐๐ คุณภาพนอย 

๔ อาจารย ๓.๓๐ - - ๓.๓๐ คุณภาพด ี

๕ หลักสตูร การเรียนการสอน  

   การประเมินผูเรียน 

๔.๐๐ ๓.๐๐ - ๓.๒๕ คุณภาพด ี

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 

รวม ๒.๘๔ ๓.๐๐ ๔.๔๖ ๓.๑๔ คุณภาพดี 

ผลการประเมิน คุณภาพ

ปานกลาง 

คุณภาพ 

ดี 

คุณภาพ       

ดีมาก 

คุณภาพ 

ดี 

 

 

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องคประกอบ (๑๓ ตัวบงชี้) พบวา 

องคประกอบท่ี ๑ (ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑) หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ผานตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสตูร และมีจํานวน ๑ องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี ๒)  มีจํานวน ๒ องคประกอบ อยูในระดบัด ี

(องคประกอบท่ี ๔, ๕) มีจํานวน ๑ องคประกอบ อยูในระดบัปานกลาง (องคประกอบท่ี ๖ ) และมีจํานวน ๑ องคประกอบ อยูใน

ระดับนอย  (องคประกอบท่ี ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕๘ 

๓. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

๑. หลักสูตรมีความโดดเดนเฉพาะทาง (Specialist)  

๒. หลักสูตรเอ้ือตอนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ซ่ึง

เปนตลาดแรงงานท่ีรองรับหลักสูตร 

๓. มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมบริการวิชาการ และพัฒนานักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในระบบอุตสาหกรรม 

๔. จํานวนผลงานวิจัย เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

  

  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑. หลักสูตรปจจุบันเนนการเรียนการสอนทางศิลปดานการออกแบบ ทําใหขาดศาสตรทางเทคโนโลยีการบรรจุ เพ่ือใช

ตอยอดสูอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ   

๒. หลักสูตรใกลเคียง แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ท้ังในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน  เปดสอนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑเปนวิชาเลือก 

และสามารถทํางานในลักษณะน้ีไดเชนกัน 

๓. ควรเนนงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ อยางนอยปละ ๑ เร่ืองตอ ๑ คน 

๔. ควรนําเอาผลการบริการวิชาการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม 

  

  
 


