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บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทนํา (ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบกลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปรัชญา: เทคโนโลยีสรางคุณคา  การศึกษาสรางคน  สูสากลดวยปญญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที ่มีความรู และความสามารถดานการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพและ

สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบ 

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความชํานาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในวิชาชีพดานการ

ออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

 3. เพือ่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพใช

เกณฑการประเมินตนเองตามเกณฑของ สกอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงาน “ไดมาตรฐาน”/ “ไมไดมาตรฐาน”ตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.61 คะแนน) 

2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

องคประกอบที ่

I 

(ปจจัย

นําเขา) 

P 

(กระบวนการ)

O 

(ผลลัพธ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต   4.50 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00   3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 อาจารย 3.67   3.67 ระดับคุณภาพดี 

5 หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

2.00 3.00  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  4.00  4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 3.14 3.50 4.50 3.46 

ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพดี

มาก 
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จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) 

พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับ 

ดีมาก (องคประกอบที่ 2)  มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 4, 5)  อยูในระดับดี 

(องคประกอบที่ 3, 6)  

หากเมื่อวิเคราะหตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขามีคุณภาพอยูใน

ระดับดี (3.41 คะแนน) กระบวนการมีคุณภาพอยูในระดับดี (3.50 คะแนน)  และผลลัพธมีคุณภาพอยูในระดับ

ดีมาก (4.50 คะแนน) 

 

3.  ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีการบริการวิชาการทั้งในประเทศ และในตางประเทศ โดยการนํานักศึกษาเขารวม ทําให

นักศึกษา ไดรับประสบการณจริง สงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนไปตามเกณฑ หลักสูตรควรมีการ

สงเสริมใหมีการนําผลงานไปเผยแพรวารสารในเกณฑ กพอ. และถายทอดอยางเปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรมีการสงเสรมิอาจารยในหลักสูตรใหมีคุณวุฒิทางวิชาการที่สงูข้ึนอยางตอเน่ือง 

2. ควรมีการพฒันาระบบการประเมินผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

3. ควรพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม และควรจัดที่แสดงผลงานนักศึกษา 
 

4.  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา (Improvement Plan) 
- 
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รหัสหลักสูตร : 25411941100315 

ช่ือหลักสูตร  : เทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 

ระดับ  : ปริญญาตรี 

กลุม ISCED : Trade, Craft and Industrial Programmes : Graphic Arts  

 : อาชีวะ : หตัถกรรมและอุตสาหกรรม : ศิลปะการพิมพ 

การเปดสอน :  ในเวลา  นอกเวลา  ท้ังในและนอกเวลา 

เลือกใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร : ป พ.ศ. 2558  

ประเภทหลักสูตร :  วิชาการ  วิชาชีพ  ปฏบิัติการ 

1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร (ตามเลม มคอ.2) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

วุฒิการศึกษาสงูสดุ ประเภท 

(ผูรับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยประจําหลักสูตร) 

1 อาจารย นางมัทธนี ปราโมทยเมือง ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

2 อาจารย นายธานี  สุคนธะชาต ิ ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

3 อาจารย นายชูเกียรต ิ อนันตเวทยานนท ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

4 อาจารย นายคณิต         อยูสมบูรณ ปริญญาโท ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

5 ผูชวยศาสตราจารย นายชานนท  ตันประวัต ิ ปริญญาเอก ผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

 มีการปรับปรุงหลักสูตร  ไมมีการปรับปรุงหลักสตูร 
 

หมายเหตุ :  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
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2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร(ณ ส้ินรอบปการศึกษาทีป่ระเมิน) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

1 อาจารย นางมัทธนี ปราโมทยเมือง ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : 2548 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 6 ป10 เดือน 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

ป 2562 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 

ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

 

ป 2561การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไท-ยวน เพ่ือ

การออกแบบบรรจุภัณฑ อาหารพ้ืนเมือง ถนนสาย

วัฒนธรรมไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี / การ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังที 10  และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหา วิ ท ย าลั ย เท ค โน โ ลยี ร า ชม งคล  ค ร้ั ง ที่  9 

(10thRMUTNC) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ 

โรงแรมเรือรัษฏา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 

ป 2561 การสรางสรรคสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ ศูนยการเรียนรูชุมชน 

(เศรษฐกิจพอเพียง) บานคลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง 

จังหวัดสระบุรี / “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562” 

(Thailand Research Expo 2019) วันที่ 7 – 10 เมษายน 

2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวน

ชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

2. อาจารย นายธานี สุคนธะชาต ิ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : 2547 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวชิาทีจ่บ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 13 ป9 เดือน 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

ป 2562 แสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

และนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการ

ประชุมวิชากา รระดับนานาชาติมหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10ระหวางวันที่ 24 – 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

จังหวัดเชียงใหม 

 

ป 2561 การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑจาก

ตนผือสําหรับผลิตภัณฑชุมชน ในพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย การประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที 10  

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 9 (10thRMUTNC) วันที่ 

1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อําเภอ

เมือง จังหวัดตรัง   
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

3 อาจารย นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : 2548 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ :  

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ :  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 11 ป4 เดือน 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

ป 2562 นําเสนอผลงานเชิงปฏิบัติการระหวางสอง

หนวยงาน โครงการสัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไท

พวน สูกระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑชุมชนแนวคิดศิลปะไทยรวม

สมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนชาวไทพวน จังหวัด

นครนายก ภายใตงาน “ภูมิปญญาดั่ งเดิมในการ

ออกแบบของลาว” ระหวางวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 

2563 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

4 อาจารย นายคณิต อยูสมบูรณ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 

ปที่จบ : 2558 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ :  

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ :  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 4 ป2 เดือน 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

ป 2562 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10

ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

 

ป 2561 โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลปสําเร็จรูป 

เพ่ืองานบรรจุภัณฑสินคา OTOP แบบยั่ งยืนที่

แสดงอัตลักษณจังหวัดหนองคาย /“มหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) 

วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก

รนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพฯ 
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 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ขอมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน 

5 ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นายชานนท  ตันประวัต ิ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 

ปที่จบ : 2560 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : 

สถาปตยกรรมศาสตรดุษฐีบัณฑติ 

กลุมสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  

Manufacturing and processing 

สาขาวิชาทีจ่บ : สหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ช่ือสถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : 

พนักงานมหาวิทยาลยั  

ประสบการณการทําการสอน : 14 ป9 เดือน 

ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค (ระบุป) เกณฑมาตรฐาน 

Artist Info The imaginary of form and 

space,Ceramic, 8 x 40 x 45 cm., 2020  

In Honor of His Majesty the King 

MahaVajiralongkorn 

Bodindradebayavarangkun. 

International 

Art & Design Exhibition 

Bunditpattnasilpa 

Institute, 2020 Narai Palace, Lop Buri 

Province, Thailand 14 - 23 February 

2020 
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3. อาจารยผูสอน 

- อาจารยประจํา(อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนตามรายวิชาในหลักสตูร) 

 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1 อาจารย นางมัทธนี ปราโมทยเมือง ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2 อาจารย นายธานี สุคนธะชาต ิ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3 อาจารย นายชูเกียรต ิ อนันตเวทยานนท ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4 อาจารย นายคณิต อยูสมบูรณ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5 ผูชวยศาสตราจารย นายชานนท ตันประวัต ิ สถ.ด.สหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ

เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

6 อาจารย นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

7 ผูชวยศาสตราจารย นายทินวงษ รักอิสสระกุล ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

8 อาจารย นายคมเขต เพ็ชรรัตน สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม 

9 อาจารย นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ ปร.ด. ออกแบบผลิตภัณฑ 

10 อาจารย นางสาวก่ิงกาญจน พิจักขณา สถ.ด.สหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ

เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

11 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวยุวด ี พรธาราพงศ ศม. ประยุกตศิลปศึกษา 

12 อาจารย นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล ปร.ด. ทัศนศิลปและการออกแบบ 

13 ผูชวยศาสตราจารย นายประชา พิจักขณา สถ.ด.สหวิทยาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ

เทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

14 อาจารย นางสาวอุทัยวรรณ ประสงคเงิน ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

-อาจารยพิเศษ (ถามี) 

 ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่ออาจารยผูสอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ ประสบการณทํางานท่ี

เก่ียวของกับวิชาท่ีสอน 

1 - - - - 
 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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5. ผลการดําเนินงานการบรหิารจดัการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2561(ตัวบงช้ี 1.1) (ระดับปริญญาตร)ี 

ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

1  จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน เปนไปตามเกณฑ (ไมนอยกวา 

5 คน) โดยไมไดเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร 

และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2  คุณสมบตัิอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาโท 4 คน  ปริญญาเอก 1 คน มี

ตําแหนงทางวิชาการ :ผูชวยศาสตราจารย 1 คน ในสาขาท่ีตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั (อยางนอย 1 รายการ) 

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ(ระบุป) 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ป 2562 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรใน

ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 

ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหม 

ป 2561  การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไท-

ยวน เพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ อาหาร

พ้ืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อําเภอ

เสาไห จังหวัดสระบุรี / การประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

คร้ังที 10  และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 9 

(10thRMUTNC) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 

ณ โรงแรมเรือรัษฏา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ป 2561 การสรางสรรคสื่อโฆษณาเพื่อการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ 

ศูนยการเรียนรูชุมชน (เศรษฐกิจพอเพียง) บาน

คลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี / 

“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562” (Thailand 

Research Expo 2019) วันที่ 7 – 10 เมษายน 

2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

 

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ(ระบุป) 

นายธานี  สุคนธะชาต ิ ป 2562 แสดงนิทรรศการ ผลงานวิ จัย 

สิ่ งประดิษฐ  และนวัตกรรม ในงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10ระหวางวันที่ 

24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 
ป 2561 การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุ

ภัณฑจากตนผือสําหรับผลิตภัณฑชุมชน ใน

พ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

หนองคาย การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที 10  

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 9 

(10thRMUTNC) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 

ณ โรงแรมเรือรัษฏา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง   

 

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ(ระบุป) 

นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท ป 2562 นําเสนอผลงานเชิงปฏิบัติการ

ระหวางสองหนวยงาน โครงการสัญญะวิทยา

ในงานหัตถกรรมไทพวน สูกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสงเสริมการ

ขายผลิตภัณฑชุมชนแนวคิดศิลปะไทยรวม

สมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนชาวไท

พวน จังหวัดนครนายก ภายใตงาน “ภูมิ

ปญญาดั่ ง เดิมในการออกแบบของลาว” 

ระหวางวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ 

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

 

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ(ระบุป) 

นายคณิต  อยูสมบูรณ ป 2562 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรใน

ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10

ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหม 

ป 2561 โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป

สําเร็จรูป เพ่ืองานบรรจุภัณฑสินคา OTOP 

แบบยั่งยืนที่แสดงอัตลักษณจังหวัดหนองคาย 

/“ม ห ก ร ร ม ง า น วิ จั ย แ ห ง ช า ติ  2562” 

(Thailand Research Expo 2019) วันที่ 7 

– 10 เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ(ระบุป) 

ผศ.ดร.ชานนท  ตันประวัต ิ Artist Info The imaginary of form 

and space,Ceramic, 8 x 40 x 45 

cm., 2020  

In Honor of His Majesty the King 

MahaVajiralongkorn 

Bodindradebayavarangkun. 

International 

Art & Design Exhibition 

Bunditpattnasilpa 

Institute, 2020 Narai Palace, Lop 

Buri Province, Thailand 14 - 23 

February 2020 
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ขอ เกณฑการประเมิน 

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

 

- ประสบการณในดานการปฏบิัติการ (อยางนอย 2 ใน 5 คน) 

ช่ืออาจารย ประสบการณในดานการปฏบิัติการ 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ประสบการการทํางานวิชาชีพ 

22ป 

นายธานี  สุคนธะชาต ิ ประสบการการทํางานวิชาชีพ 

18ป 

 

ช่ืออาจารย ประสบการณในดานการปฏบิัติการ 
นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท ประสบการการทํางานวิชาชีพ 

20ป 

นายคณิต  อยูสมบูรณ ประสบการการทํางานวิชาชีพ 

4ป 

ผศ.ดร.ชานนท  ตันประวัต ิ ประสบการการทํางานวิชาชีพ 

15ป 
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ขอ เกณฑการประเมิน    

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

3  คุณสมบตัิอาจารยประจํา

หลักสูตร 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก 1 คน  ปริญญาโท 4 คน มี

ตําแหนงทางวิชาการ :ผูชวยศาสตราจารย 1 คน  ซ่ึงเปนคุณวุฒิท่ีตรง 

หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั 

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ (ระบุป) 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ป 2562 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรใน

ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11  

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 

ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหม 

 

 ป 2561  การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไท-

ยวน เพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ อาหาร

พ้ืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อําเภอ

เสาไห จังหวัดสระบุรี / การประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

คร้ังที 10  และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 9 

(10thRMUTNC) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 

ณ โรงแรมเรือรัษฏา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ป 2561 การสรางสรรคสื่อโฆษณาเพื่อการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ 

ศูนยการเรียนรูชุมชน (เศรษฐกิจพอเพียง) บาน

คลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี / 

“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562” (Thailand 

Research Expo 2019) วันที่ 7 – 10 เมษายน 

2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
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ขอ เกณฑการประเมิน    

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

   

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ (ระบุป) 

นายธานี  สุคนธะชาต ิ ป 2562 แสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

และนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10ระหวางวันที่ 24 – 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

จังหวัดเชียงใหม 
ป 2561 การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ

จากตนผือสําหรับผลิตภัณฑชุมชน ในพ้ืนที่ เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย การประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

คร้ังที 10  และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหา วิทย าลัย เท คโน โลยี ราชมงคล ค ร้ั ง ที่  9 

(10thRMUTNC) วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ 

โรงแรมเรือรัษฏา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง   

นายคณิต  อยูสมบูรณ ป 2562 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงาน

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ มหา วิทย าลั ย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังที่ 10ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 

2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหม 

ป 2561 โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลปสําเร็จรูป 

เพ่ืองานบรรจุภัณฑสินคา OTOP แบบยั่งยืนที่

แสดงอัตลักษณ จังหวัดหนองคาย /“มหกรรม

งานวิจัยแหงชาติ 2562” (Thailand Research 

Expo 2019) วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
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ขอ เกณฑการประเมิน    

( ผานเกณฑ/ ไมผานเกณฑ) 

ผลการดําเนินงาน 

   

ช่ืออาจารย ช่ือผลงานทางวิชาการ (ระบุป) 

ผศ.ดร.ชานนท  ตันประวัต ิ ป 2563 Artist Info The 

imaginary of form and space, 

Ceramic, 8 x 40 x 45 cm., 2020  

In Honor of His Majesty the 

King Maha Vajiralongkorn 

Bodindradebayavarangkun. 

International 

Art & Design Exhibition 

Bunditpattnasilpa Institute, 

2020 Narai Palace, Lop Buri 

Province, Thailand 14 - 23 

February 2020 
 

4  คุณสมบตัิอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก ตรงกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน ดังตอไปน้ี 

1. นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. นายธานี  สุคนธะชาติ ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท ค.อ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. นายคณิต  อยูสมบูรณ ค.อ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5. ผศ.ดร.ชานนท  ตันประวัติ สถ.ด.สหวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ 

10  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

สรุปผลการประเมิน      ผานเกณฑมาตรฐานหลักสตูร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 1ขอมูลท่ัวไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2561 

1.1 - 02 ตารางสอนอาจารยประจําหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.1) 

(กระบวนการ) 

1) ระบบการรับอาจารยและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยและคณะกําหนดการรับสมัครอาจารยไวอยางชดัเจนและกําหนดใหสาขาวิชา 

ดําเนินการตามระบบ ดังน้ี 

1. สํารวจความตองการรับอาจารยตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐาน 

ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรี 

ตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุมสาขาวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คือ 1 : 15-20 

 ปการศึกษา 2562 พบวาคา FTES เทากับ 62.47 จํานวนอาจารยท่ีควรมีตอนักศึกษา เทากับ 

8 คน (62.47/8 = 7.80) ยังมีความตองการจํานวนอาจารยเพ่ิมอีก 1 คน จากจํานวนอาจารย

ประจําสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานจริง 7 คน 

2. งานแผนคณะจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรสายผูสอนเสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือ

พิจารณา เม่ือจัดสรรอัตรากําลังแจงผานงานบคุลากรคณะเพ่ือเปดรับ 

3. สาขาวิชาดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติท้ังดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณท่ี สอดคลองกับความ

ตองการของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 2/2550 เร่ืองหลักเกณฑวิธีการสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเขา เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รวบรวมและแจงขอมูลยังงานบุคลากรคณะ เพ่ือดําเนินการ 

4. งานบุคลากรคณะระบุวันเร่ิมตนการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร 15 วัน 

วันสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ ภายในวันเดียวกัน และ

ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน 3 วันหลังการสอบ 

5. คณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย โดยมีคณบดีหรือ รอง

คณบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน กรรมการประกอบดวย รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา

สาขา หรือตัวอาจารยประจําสาขาวิชา และเลขานุการสํานักงานคณบดีหรือหัวหนา งาน

บุคลากรเปนเลขานุการท่ีประชุม 

6. ดําเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑการคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณาผู

ท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตรมากท่ีสุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบวามีผูท่ีมี 

คุณสมบัติอาจทําการสํารองเรียกเพ่ิมเติม กรณีผูท่ีผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว 

7. ปการศึกษา 2556 คณะหาปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูของอาจารย หาแนวทางการ

ปองกัน ดวยวิธีการกําหนดบทบาทอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาถึงความ

เหมาะสม อาศัยผูท่ีมีคุณสมบัติและมีประสบการณดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

แกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหรืองานบริหารดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือทํา

หมวดที่ 2 อาจารย 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

หนาท่ีแนะนํา ชวยเหลือและสอนงานอาจารยใหมท่ียังไมมีประสบการณ   

 8. ปการศึกษา 2562 สาขาวิชามีอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูร จํานวน 

5 คน ครบตามจํานวน 

การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร: 

คณะไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร ดงัน้ี 

 1. ปการศึกษา 2561 มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และลําดับผูรับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

และลําดับผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือ

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร คร้ังท่ี 5/2561 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ดังน้ี 

 1)  นางมัทธนี ปราโมทยเมือง (อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 1 และ ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร) 

 2)  นายธานี สุคนธะชาติ (อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 2 และ ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร) 

 3)  นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท (อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 3 และ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

 4)  นายคณิต อยูสมบูรณ (อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 4 และ ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร) 

 5)  ผูชวยศาสตราจารยชานนท ตันประวัติ (อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 5 และ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

 2.  ปการศึกษา 2561 แตงตั้ง นายคณิต อยูสมบูรณ อาจารยประจําสาขาวิชาการ

ออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

และการพิมพ แทน นางมัทธนี ปราโมทยเมือง ซ่ึงหมดวาระการเปนหัวหนาสาขาวิชาฯ วันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2561 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ท่ี 1160/2561 

 3.  ปการศึกษา 2562 มีอาจารยกลับมาปฏิบัติราชการเต็มเวลา จากการลาศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จํานวน 2 ทาน ไดแก 

 1)  นางสาวสุรภา  วงษสุวรรณ  

 2)  ผูชวยศาสตราจารยทินวงษ  รักอิสสระกุล 

 4.  ปการศึกษา 2562 มีการอนุมัติใหอาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ

และการพิมพลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในปการศึกษา 2563 จํานวน 1ทาน ไดแก 

 1)  นายคณิต อยูสมบูรณ 

การประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการทบทวนระบบกลไกของคุณวุฒิอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอยางตอเน่ืองดวยคุณสมบัติของอาจารยท่ี
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ตรงตามคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 

การปรับปรงุกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป 2561การดําเนินการปรับปรุงเปนไปตามกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

2) ระบบการบรหิารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกําหนดนโยบายเพ่ิมสมรรถนะอาจารยประจําหลักสูตร มีระบบและกลไก เปาหมาย

การดําเนินงาน และแผนดําเนินงานกิจกรรม ดังน้ี 

1. นโยบายดานบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 1.1 การเพ่ิมพูนความรู เทคนิคการสอน และภาระหนาท่ีของความเปนอาจารย 

 1.2 การพัฒนาความรูดานผลงานวิชาการและงานวิจัย 

 1.3 การพัฒนาความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพ 

 1.4 การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 1.5 การกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

 1.6 การสรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิาน 

2. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      

แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดภาระหนาท่ีการปฏิบัติ ติดตาม รายงานผลและ

ประเมินความสําเร็จ 

 2.1 ฝายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจําคณะ 

 2.2 ฝายงานแผน : รองคณบดีฝายแผน และหัวหนางานบคุคล 

 2.3 ฝายงานดําเนินงาน : หัวหนางานบุคคล งานวิจัย หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.4 ฝายงานตดิตาม : หัวหนางานตดิตามและประมวลผล หัวหนางานบุคคล  

 2.5 ฝายงานประเมินความสําเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 

3. เปาหมายของการดาํเนินงาน 

3.1 ดานอัตรากําลงั     

 มีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑ

มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) ระดับ

ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุม

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คือ 1 : 15-20 ซ่ึงในปการศึกษา 2562 

ตองการอัตรากําลงัอาจารยใหมเพ่ิมอีก จํานวน 1 คน 

3.2 ดานการพัฒนาบุคลากรตามกลไกท่ีกําหนดตอไปน้ี 

- จํานวนอาจารยไดรับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 2 ป ตอ 1 คน 
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- จํานวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ อบรม สัมมนา และดงูานท้ังในและตางประเทศ ในแตละปงบประมาณ ไมนอยกวารอย

ละ 80 ของจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด 

- จํานวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสรางสรรค อยางนอย 1 ผลงาน ตออาจารยท่ี

ปฏิบัติงานท้ังหมด/ปงบประมาณ  

- จํานวนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทุกรูปแบบ อยางนอย 1 

ผลงาน ตออาจารยท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปงบประมาณ 

- จํานวนอาจารยท่ีมีการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 

ผลงาน ตอสาขาวิชา 

- จํานวนอาจารยท่ีเขาฝงตัวกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

อยางนอย 2 คน ตอสาขาวิชา 

- จํานวนอาจารยท่ีใหบริการวิชาการแกสังคมท้ังภายในและหรือภายนอก

หนวยงาน อยางนอย 1 ผลงาน ตออาจารยท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด/ปงบประมาณ 

- ระดับความพึงพอใจของอาจารยประจําสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

คะแนน และมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอตอเน่ืองทุกป หากไมเปนไปตามเปาหมาย

ควรวิเคราะหและระบุปจจัยท่ีไมสามารถถึงเปาหมายความสําเร็จ 

4. แผนดําเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

 4.1 ตั้งกรอบอัตรากําลังอาจารยเพ่ิม และสายสนับสนุน เสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

 4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดรับทุนเพ่ือศึกษาตอในระดบัปริญญาเอก 

ท้ังภายในและตางประเทศ  

 4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํานําเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน 

วิจัย ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 4.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดเขาประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา 

หรือดูงานเพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ  

 4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดอบรมเพ่ือทําตําแหนงทางวิชาการ โดย

งานบุคคลจะดําเนินงานสงบันทึกขอความแจงถึงอาจารยเม่ือครบกําหนดขอตําแหนง ดังกลาว 

 4.6 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดเขาฝงตัวกับสถานประกอบการเพ่ือ 

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

 4.7 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดบริการวิชาการแกสังคมท้ังภายใน และ

หรือภายนอกหนวยงาน 

 4.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ และเสริมสรางสุขภาพท่ีดี ใหแกอาจารย

ประจํา เชน โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 

 4.9 ดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาอาจารยดาน
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การวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพ่ือสรางผลงานวิจัย 

จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และตามความตองการของอาจารย หรือ

ตามนโยบายของผูบริหาร 

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2561 - 2562 

 ดานสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ช่ือ-นามสกุล แหลงทุน หลักสูตร(ปริญญาเอก) 

นายทินวงษ รักอิสสระกุล มทร.พระนคร ศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑติ (ศป.ด.) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ มทร.พระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท มทร.พระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นางมัทธนีปราโมทยเมือง   มทร.พระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นายธานี สคุนธะชาต ิ  มทร.พระนคร บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

 ทุ นแ ผ น ง า น

เสริมสรางและ

พัฒนานักวิจัย

รุน ใหม  ต าม

ทิ ศ ท า ง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร

ก า ร วิ จั ย ล ะ

น วั ต ก ร ร ม 

ป ร ะ เ ภ ท

บัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญา

เอก ประจําป 

2562 

 

 ดานการพัฒนาบุคคลากร 

 มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาและ

ผูประกอบการ ดังน้ันคณาจารยในฐานะผูสอนจําเปนตองไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ องค

ความรูจากมหาวิทยาลัย ชุมชน ผูประกอบการธุรกิจในสถานการณจริง ท้ังเร่ืองของสาขาวิชา
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การเรียนท่ีสอดคลองกันกับสภาพธุรกิจ สภาพแวดลอมซ่ึงเปนองคประกอบอํานวยใหการผลิต

ผลิตภัณฑตางๆ เกิดขึ้น เพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี มาถายทอดใหนักศึกษา

และบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานผลงานการวจิัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563รวมจํานวน 10 ผลงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 ผลงาน ประกอบดวย 

 1. การศึกษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนริมนํ้าจันทบูรสูการสรางสรรค

เรขศิลปบนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑของท่ีระลึกเชิงการทองเท่ียว จังหวัดจันทบุรี / นาย

ธานีสุคนธะชาติหัวหนาโครงการวิจัย / นายคณิต  อยูสมบูรณผูรวมวิจัย/ งบประมาณแผนดิน 

ป 2562 

 2.  สัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไทพวน สูกระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑชุมชนแนวคิดศิลปะไทยรวมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนชาว

ไทพวน จังหวัดนครนายก / นายชูเกียรติอนันตเวทยานนทหัวหนาโครงการวิจัย / นางมัทธนี

ปราโมทยเมืองผูรวมวิจัย/ งบประมาณแผนดิน ป 2562 

 3.  การสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “กําฟา” 

สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุร ี/ นายคณิต  อยูสมบูรณหัวหนาโครงการวิจัย / นายชา

นนท ตันประวัติ นายกรณพงศ ทองศรีผูรวมวิจัย/ งบประมาณแผนดิน ป 2562 

 4.  การศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีสูการออกแบบและ

พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑขนมหวานพ้ืนเมืองสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน/ นายธานีสุ

คนธะชาติหัวหนาโครงการวิจัย / นายอาณัฏศิริพิชญตระกูลและนายคณิต อยูสมบูรณผูรวม

วิจัย/ งบประมาณภายนอก ป 2562 

 5.  โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

เกษตรกรลาดบัวขาว ตําบลลาดบัวขาว อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี / ธานีสุคนธะชาติ

หัวหนาโครงการวิจัย / งบประมาณภายนอก ป 2562 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 7 ผลงาน ประกอบดวย 

 1.  การออกแบบบรรจุภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑรวมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของ

ชาติพันธุไท-ยวน กรณีศึกษาผาทอพ้ืนเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี / นางมัทธนี  ปราโมทย

เมือง / หัวหนาโครงการวิจัย/ งบประมาณแผนดิน ป 2563 

 2.  โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแบบพ่ึงพาตนเอง สําหรับผลิตภัณฑชุมชน

บานนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรม/ นางมัทธนี  

ปราโมทยเมือง / หัวหนาโครงการวิจัย /นายคณิต อยูสมบูรณ  นายธานี  สุคนธะชาต ิ นางสาว

เมทิกา พวงแสง ผูรวมวิจัย / งบประมาณแผนดิน ป 2563 

 3.  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ

เพ่ือสงเสริมการขายและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดราชบุรี / นายชูเกียรติ 
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อนันตเวทยานนท หัวหนาโครงการวิจัย / นางมัทธนี   ปราโมทยเมือง ผูรวมวิจัย/ งบประมาณ

แผนดิน ป 2563 

 4.  การศึกษาอัตลักษณผาทอไทยทรงดําสูการออกแบบบรรจุภัณฑสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑชุมชนแนวคิดศิลปะรวมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนไทยทรงดํา จังหวัดราชบุรี / 

นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท หัวหนาโครงการวิจัย / นางมัทธนี ปราโมทยเมือง ผูรวมวิจัย/ 

งบประมาณแผนดิน ป 2563 

 5.  การศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมสูการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชมุชน

หมูบานทองเท่ียวโอทอป นวัตวิถี บานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี / นายธานี  

สุคนธะชาติ หัวหนาโครงการวิจัย / นายคณิต อยูสมบูรณ ผูรวมวิจัย /งบประมาณแผนดิน ป 

2563 

 6.  การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณสงเสริมอาชีพการพิมพสกรีนสําหรับผูพิการทางการ

เคลื่อนไหว / นายธานี  สุคนธะชาติ หัวหนาโครงการวิจัย/ งบประมาณแผนดิน ป 2563 

 7. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑสําเร็จรูป เพ่ือสงเสริมอาชีพนัก

ออกแบบผูพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว / นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ หัวหนา

โครงการวิจัย / นายคณิต อยูสมบูรณ  นายธานี  สุคนธะชาติ  นางสาวเมทิกา พวงแสง ผูรวม

วิจัย / งบประมาณแผนดิน ป 2563 

 ดานการนําเสนอผลงานวิจยัและงานสรางสรรค (เปนไปตามคาเปาหมาย) 

 *การเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ 

 1.  การสรางสรรคสื่อโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ 

ศูนยการเรียนรูชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง)บานคลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี/ 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง /นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10ระหวางวันท่ี 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

 2.  โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลปสําเร็จรูป เพ่ืองานบรรจุภัณฑสินคา OTOP แบบ

ยั่งยืน ท่ีแสดงอัตลักษณจังหวัดหนองคาย / นายคณิต อยูสมบูรณ/ นําเสนอผลงานวิจัยภาค

โปสเตอรในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 ระหวางวันท่ี 

24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

 3. การศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีสูการออกแบบและ

พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑขนมหวานพ้ืนเมืองสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน / นายธานี สุ

คนธะชาติ/ แสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 11และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10ระหว่างวนัที 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม

และแสดงสนิค้านานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 *การตีพิมพผลงาน (JOURNAL & PROCEEDING)ทางดานการวิจัย 

 กระบวนแบบของงานเรขศิลปบนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑหน่ึงหมูบานหน่ึงผลิตภัณฑ 

(OVOP) ของญี่ปุนจากมุมมองไทย (The Process of Graphic Style on Packaging for 

One Village One Product (OVOP) in Japanese Project to the Viewpoint / น.ส.สุรภา  

วงศสุวรรณ / ตีพิมพในวารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร วารสารระดับชาติ TCI กลุม 1 ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) ปที่ 10 ฉบับ

ที่ 2 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 

 

 ดานการทําตําแหนงทางวิชาการ  

ในป 2562 ไมมีอาจารยยื่นพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการ เน่ืองดวยยังขาดกําหนด

ระยะเวลาการขอ และสวนใหญกําลังอยูในระหวางการศึกษาตอระดับปริญญาเอก (ไมเปนไป

ตามคาเปาหมาย) 

 ดานสงเสริมและสนับสนุนใหเขาฝงตัวกับสถานประกอบการ 

ไมมีจํานวนอาจารยท่ีเขาฝงตัวกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  (ไมเปน 

ไปตามคาเปาหมาย) 

 ดานบริการวิชาการ และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 1. อาจารยทุกทานใหบริการวิชาการแกสงัคมในโครงการตางๆ ตอไปน้ี 

 1.1 โครงการสรางนักออกแบบกราฟกในผูพิการทอนลางเพ่ือเพ่ิมชองทางในการสราง

รายไดระหวางวันท่ี 20–22 พฤศจิกายน  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถหนองคาย จ.

หนองคาย 

 1.2 โครงการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพสูการพัฒนาบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว ระหวางวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ 

วิสาหกิจชุมชนบานถ้ําเสือ ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 1.3 โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการดานการออกแบบทางสถาปตยกรรมเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวและยกระดับคณุภาพชีวิตในชุมชน ระหวางวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ ตลาดนํ้า

วัดเขาตะเครา ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 2. คณะจัดกิจกรรมปใหม สัมมนาและศึกษาดูงานและโครงการตรวจสุขภาพประจําป 

(เปนไปตามคาเปาหมาย) 

 ผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา 

สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

27 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปการศึกษา 2562 

- เชิดชูผลงานและรางวัลตอบแทน สงเสริมและสรางความตระหนักในการเผยแพร

ผลงาน วิชาการหรืองานวิจัยและหรืองานสรางสรรค 

- หาแหลงตีพิมพบทความวิชาการและการเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ 

- สงเสริมและสนับสนุนดานเวลาใหอาจารยท่ีเขาฝงตัวกับสถานประกอบการ เพ่ือ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป 2562  พบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

ดําเนินการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร มีประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการ เปนไปตามมาตรฐานอยางตอเน่ืองท้ังดานอัตรา 

กําลังพล  ดานการพัฒนาบุคลากร การสงเสริมสนับสนุนในศึกษาตอระดับปริญญาเอก และ

ดานผลงานการวิจัย 

การปรับปรงุกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป 2562 มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทางหลักสูตรจะไดนําระบบท้ัง 4 ขั้นตอนไปใชในการบริหาร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ในป 2562 ซ่ึงระบบบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยมี

ขั้นตอน ดังน้ี 

1.  การวิเคราะหอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร การวางแผนและทบทวน

การบริหารอาจารยในปการศึกษาท่ีผานมา 

2.  การวางแผนเพ่ิมกรอบอัตรากําลังในระยะยาว และกรอบการบริหารอาจารย อาทิ 

กรอบดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานกรรมการอุดมศึกษา

กําหนดไว 

3.  การดําเนินงานตามกรอบอัตรากําลังระยะยาว และการบริหารอาจารย 

4.  การติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน  

อีกท้ังการกลับจากการลาศกึษาระดับปริญญาเอกของอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 

2 คน ท่ีจะมาชวยสนับสนุนการศึกษาไดเพ่ิมเติม 

3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

1.  อาจารยใหม 

- นําอาจารยบรรจุใหมรวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยบรรจุใหม 

- จัดโครงการอบรมเพ่ือใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัย 
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2.  อาจารยประจํา 

2.1 พัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น

ตามเปาหมายและแผนพัฒนาบุคลากรปการศึกษา 2560–2562 

ช่ือ-นามสกุล แหลงทุน หลักสูตร(ปริญญาเอก) 

นายทินวงษ รักอิสสระกุล มทร.พระนคร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ มทร.พระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท มทร.พระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นางมัทธนี ปราโมทยเมือง   มทร.พระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) คณะศิลปกรรม

ศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นายธานี สคุนธะชาต ิ  มทร.พระนคร บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

 ทุ นแ ผ น ง า น

เสริมสรางและ

พัฒนานักวิจัย

รุน ใหม  ต าม

ทิ ศ ท า ง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร

ก า ร วิ จั ย ล ะ

น วั ต ก ร ร ม 

ป ร ะ เ ภ ท

บัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญา

เอก ประจําป 

2562 

 

2.2 พัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตําราทุน

วิจัย ทุนสนับสนุน การตีพิมพผลงานวิจัย การจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการ อยางตอเน่ือง

ตามเปาหมาย 

2.3 พัฒนาความสามารถดานการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน 

การวัดผลและประเมินอยางตอเน่ืองท้ังในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 

2.4 จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําป และสิทธิ

ประโยชน ในการเบิกจายตามสิทธ์ิ 
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- ปการศึกษา 2562 กองบริหารงานบุคคล จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

การตรวจ สุขภาพประจําป และสิทธิประโยชนในการเบิกจายตามสิทธ์ิพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.5 จัดอบรมดานการวิจัยและงานวิชาการ เพ่ือการตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

 - ป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและ

บุคลากรดานทรัพยสินทางปญญา ระยะท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  หัวขอเร่ือง “จะ

สรางทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยไดอยางไร” ระหวางวันท่ี 6 – 7  สิงหาคม 2562  ณ 

เดอะเกรซ อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม 

- ป 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัย

พ้ืนฐานดานสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตร สําหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย” ระหวางวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563  ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ ชั้น 6 

อาคาร 90 ป คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร    

- ป 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ การพัฒนาบุคลากรดานทรัพยสิน

ทางปญญา โดย สวพ. กําหนดจัด 3 กิจกรรมดังน้ี  

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา จัดวันท่ี 9 มีนาคม 2563 

2. อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ จัดวันท่ี 12-13 มีนาคม 2563 

3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จัดวันท่ี 19-20 มีนาคม 2563 

2.6 จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือใหอาจารยไดมีเวทีแลกเปลี่ยนใน การ

ถายทอดความรู และสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานภายนอก 

 - โครงการสรางนักออกแบบกราฟกในผูพิการทอนลางเพ่ือเพ่ิมชองทางในการ

สรางรายไดระหวางวันท่ี 20–22 พฤศจิกายน  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถหนองคาย จ.

หนองคาย 

 - โครงการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพสูการพัฒนาบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว ระหวางวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ 

วิสาหกิจชุมชนบานถ้ําเสือ ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 - โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการดานการออกแบบทางสถาปตยกรรมเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ระหวางวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ 

ตลาดนํ้าวัดเขาตะเครา ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

การประเมินกระบวนการ 

การดําเนินงานตามหลักสูตรในป 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพ ดานการพัฒนาบุคลากร การสงเสริมสนับสนุนในการศึกษาตอระดับปริญญา

เอกอยางตอเน่ือง โดยมีแผนการศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2563 ไดแก

อาจารยคณิต อยูสมบูรณ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะองคความรู และความสามารถของอาจารย เพ่ือ

สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกหลักสูตร 
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การปรับปรงุกระบวนการ 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาผูรับผิดชอบหลักสูตรในป 2562 พบวา  มีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยอาจารยไดรับการพัฒนาท้ัง

ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไดอยางเหมาะสม ทางหลักสูตรจะนํากระบวนการท่ีไดไปพัฒนา

ปรับปรุงในป 2563 โดยจะดําเนินงานโครงการ กิจกรรมสงเสริมในการพัฒนาอาจารย 
 

ผลการประเมินตนเอง: 3 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 2 อาจารย 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

4.1 - 01 สรุปจํานวนนักศึกษาตาม มคอ.7 แยกหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

4.1 - 02 วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

4.1 – 03 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 

4.1 – 04 รายชื่อโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

4.1– 05 รายช่ือผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป 2562 

4.1 –06 รายช่ือการอบรมดานการวิจัยและงานวิชาการ ประจําป 2562 

4.1 - 07 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการ 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพอาจารย 

(ตัวบงช้ี 4.2)     

(ปจจัยนําเขา) 

 

1) รอยละอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒปิริญญาเอกรอยละ 20 ประเมิน 5.00 

2) รอยละอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการรอยละ 20 ประเมิน 1.67 
 

รายการขอมูล จํานวน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1 

3. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง อ. 4 

4. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง ผศ. 1 

5. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง รศ. - 

6. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 
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3) รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

1.6 คะแนนประเมิน  (3) 

ช่ืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ช่ือผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงานการ

ปร ะชุ ม วิ ช าการ ร ะดับ ช าติมห า วิทย า ลั ย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 10ระหวางวันที่ 24 – 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

0.20 

นายธานี  สุคนธะชาต ิ แสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และ

นวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  11 

และการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  10 

ระหวางวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

0.60 

นายชูเกียรต ิอนันตเวทยานนท  - 

นายคณิต อยูสมบูรณ นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงานการ

ปร ะชุ ม วิ ช าการ ร ะดั บ ช าติมห า วิทย า ลั ย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 24 – 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม 

0.20 
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ช่ืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ช่ือผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 

ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัต ิ Artist Info The imaginary of form and 

space,Ceramic, 8 x 40 x 45 cm., 2020  

In Honor of His Majesty the King 

Maha Vajiralongkorn 

Bodindradebayavarangkun.International 

Art & Design Exhibition Bunditpattnasilpa 

Institute, 2020 Narai Palace, Lop Buri 

Province, Thailand14 - 23 February 2020 

0.60 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก 1.60 
 

 

ผลการประเมินตนเอง: 3.89 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 2 อาจารย 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

4.2 - 01 เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

4.2 - 02 วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารระดับชาติ TCI กลุม 

1 ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)ปที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 

2562เร่ือง กระบวนแบบของงานเรขศิลปบนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑหน่ึงหมูบานหน่ึงผลิตภัณฑ (OVOP) 

ของญี่ปุนจากมุมมองไทย  

4.2 - 03 Artist Info The imaginary of form and space, Ceramic, 8 x 40 x 45 cm., 2020 In 

Honor of His Majesty the King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. 

International Art & Design Exhibition Bunditpattnasilpa Institute, 2020Narai Palace, 

Lop Buri Province, Thailand14 - 23 February 2020 
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ผลที่เกิดกับอาจารย 

(ตัวบงช้ีที ่4.3) 

 

 

 

- อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 อัตราการคงอยูของอาจารยจากรายงาน มคอ.2 คณะกรรมการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวน 5 คน ตลอดการการศึกษา 2562 พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  แสดงผล

ยอนหลังดังตอไปน้ี 

1.1 ปการศึกษา 2562 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 5 คน 

1.2  ปการศึกษา 2561 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 5 คน 

1.3 ปการศึกษา 2560 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 5 คน 

1.4 ปการศึกษา 2559 การคงอยูของอาจารยเต็มจํานวน 5 คน (ลาศึกษาตอเต็มเวลา 2 คน) 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ซ่ึงในป 2561 มีสัดสวนความพึงพอใจท่ี 4.37 อยูในระดับดีมาก และใน

ป 2562 จากการสอบถามอาจารยประจําหลักสูตรไดสัดสวนความพึงพอใจท่ี 4.78 อยูในระดับดีมาก 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.82 

2. กระบวนการบริหารหลักสูตร 4.76 

3. กระบวนการเรียนการสอน 4.78 

รวม 4.78 
 

 

ผลการประเมินตนเอง: 4 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 2อาจารย 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

4.3 - 01 เอกสารประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรตอการบริหารหลักสตูร  
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1. ขอมูลนักศึกษา (ปการศึกษาที่รับเขา 2559 ถึงปการศึกษาทีต่องรายงาน 2562) 

(สามารถปรับปการศึกษาได) *ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2561 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสูตรเดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา (1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา จํานวนที่

ลาออกและ

คัดชื่อออก

สะสม 

(2) 

รอยละการคง

อยูของ

นักศึกษา 
(1)- (2)/ (1) 

X 100 

2558 2559 2560 2561 2562 

รุนปการศึกษา 2559 34  29 28 27 4 4 88.24 

รุนปการศึกษา 2560 32     17 11 65.63 

รุนปการศึกษา 2561 13    13 12 1 92.31 

รุนปการศึกษา 2562 13     13 0 100.00 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปท่ีประเมิน) : 35 คน 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา: 

1) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

2) สถานะถูกถอนชื่อ เน้ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก 

3) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถงึเกณฑกําหนด (Retry) 

2.  จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(สามารถปรับปการศึกษาได) *ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2561 ใหใสจํานวน นศ. จากหลักสูตรเดิมดวย* 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา 

2559 2560 2561 2562 

จํานวน

ผูสําเร็จ 

รอย

ละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 

รอย

ละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

จํานวน

ผูสําเร็จ 
รอยละ 

รุนปการศึกษา 2558 35 - - - - 17 48.57 2 54.28 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเรจ็การศึกษา:  

1) นักศึกษาตดิ F ในรายวิชาตอเน่ือง ทําใหไมสามารถสําเร็จการศกึษาตามเกณฑได 

2) นักศึกษาถอนรายวิชาศิลปะนิพนธ เน่ืองดวยปจจัยปญหาตางๆ ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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การรบันักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.1) 

(กระบวนการ) 

1) การรบันักศึกษา 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตาม สกอ.ท่ีมีการปรับเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในป 2562 ดวยระบบ “TCAS” หรือ Thai University Center Admission System 
ประกอบดวย 5 รอบการรับสมัคร ดังน้ี 

รอบท่ี 1 รับดวยแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา ท่ีมีการสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
รอบท่ี 3 การรับตรงรวมกัน 
รอบท่ี 4 รับแบบ Admissions สําหรับนักเรียนท่ัวไป 
รอบท่ี 5 รับตรงแบบอิสระ 
คณะกรรมการหลักสูตรไดปรับกระบวนการทํางานเพ่ือนํามาใชในปการศึกษา 2562 โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2562 รับจํานวน 1 หอง 35 คน  
 1.2 ฝายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบและสงแผนการรับนักศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและอนุมัติ และ
จัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ  

1.3 ฝายแนะแนวและสาขาวิชา ดําเนินการประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรตลอดปการศกึษา ตาม
แผนการแนะแนว 

1.4 สาขาวิชาดําเนินการคัดเลือกอาจารยเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการออกขอสอบ 
สอบสัมภาษณ ตอทางคณะและมหาวิทยาลัยแตงตั้งคําสั่ง 
 1.5 แตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณดําเนินการ จํานวน ๓ คนตอการสอบในแตละรอบการสมัคร 
และพิจารณาตัดสินผลการสอบสมัภาษณตอทางมหาวิทยาลัย 
 1.6 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ การรายงานตัวและชําระเงิน
คาลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตามลําดับ 

หลักสูตรมีการกําหนดแผนรับนักศึกษาดังตอไปน้ี 

สาขาวิชา 
แผนรับป 

62 
ระบบ TCAS วุฒิ ปวช. 

สาขาวิชาการ
ออกแบบ         

บรรจุภัณฑและ
การพิมพ 

35 คน 

รอบ 1 รอบ2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 โควตา รับตรง 

10 5 5 5 5 - 5 

ผลการรับนักศึกษาของสาขาฯ ปการศึกษา 2562ดังตอไปน้ี 

สาขาวิชา แผนรับป 62 ระบบ TCAS วุฒิ ปวช. 
สาขาวิชาการ

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ

และการพิมพ 

35 คน 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 โควตา รับตรง 

1 1 9 2 - - - 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

36 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษารายงานตัวและขึ้น

ทะเบียน จํานวน 13 คน ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาแผนท่ีตั้งไว ทางสาขาวิชาจึงมีการเตรียมความพรอม 
กอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ดังน้ี 

1. การปรับพ้ืนฐานดานการออกแบบ ทักษะพ้ืนฐานการวาดเขียน สามารถนําไปปรับใชในดาน
การเรียนและการทํางานในกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมคายติวความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพ วันท่ี 
11–17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ในโครงการ Pre- 
Architect & Design Students 6 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป 2562 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (รูปแบบออนไลน) เพ่ือเปนการชี้แจง
รายละเอียด เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองไดเขาใจในการเรียน
การสอน และการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา  

การประเมินกระบวนการ 
 จากการดําเนินงานท้ัง 2 กระบวนการ นักศึกษาท่ีผานการสอบคัดเลือก ไดรับการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาท้ังในดานการปรับตัวการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาและการปรับพ้ืนฐานดานการ
ออกแบบ ทักษะพ้ืนฐานการวาดเขียน สามารถนําไปปรับใชในดานการเรียนและการทํางานในกิจกรรม
การปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมคายติวความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพ วันท่ี 11–17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 
4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ในโครงการ Pre-Architect & Design Students 6 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประจําป 2562 

การปรับปรุงกระบวนการ 
 ดวยการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตร 2562 ทําไดอยา
มีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพรอมท่ีจะศึกษาตอ และปรับตัวในการเรียนรูไดอยางสมดุล เหมาะสม 
แตดวยจํานวนนักศึกษาท่ีไมตามเปาหมายในปการศึกษา 2562 ทําใหในปการศึกษา 2563 ตอง
ปรับปรุงกระบวนการโดยขั้นตอนดังน้ี 
 1. วางแผนลวงหนา จัดประชุมการจัดโครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ใหอาจารย
มีสวนชวยในโครงการเพ่ิมความนาเชื่อถือและความเปนมืออาชีพ 
 2. ในกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม เปดโอกาสสําหรับนักเรียนในระดับหรือวุฒิการศึกษา
ท่ีหลากหลาย เชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 เปนตน เพ่ือสรางแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหเกิดความม่ันใจ 

 

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

3.1 - 02 สถิตินักศึกษาสมัคร-รับไวประจําปการศึกษา2562 แยกประเภท คณะ สาขาฯ 

3.1 - 03 http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/สถิตินักศึกษาคงอยู-1-2562.pdf 
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การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.2) 

(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
- ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาโดย

การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาท้ังดานวิชาการ ระเบียบวินัยความประพฤติ และ
การใชชีวิตภายในร้ัวมหาวิทยาลัยและคณะ โดย 

1. คูมือสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. แผนงานและโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3. คําสัง่แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
4. คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดูแลสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 - อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหการดแูลนักศึกษา โดย 
1. การกําหนดงานอาจารยท่ีปรึกษา 
2. การกําหนดชั่วโมงการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาในตารางเรียน 
3. การบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 
4. การจัดหองใหคําปรึกษา 

- การแนะนําการลงทะเบียนเรียน โดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของ 
นักศึกษา โดย 

1. สํารวจรายวิชาเลือกเสรีใหนักศกึษา 
2. การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
3. นักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรับฟงคําแนะนํากอนลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 
 - การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอน
เพ่ือการพัฒนานักศึกษา โดย 

1. อาจารยจัดทําขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
2. จัดประชุมหรือเวทีใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางผูปกครอง นักศึกษา 

และสาขาวิชา 
- อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความ

ชวยเหลือ ดานอ่ืน ๆ โดย 
1. การจัดการเรียนสอนเสริมเพ่ิมเติมในชวงปดภาคการศึกษา 
2. การใหความชวยเหลือดานอ่ืนๆ เชน การหารายไดระหวางเรียน การใหทุนการศึกษา 

- ชองทางการตดิตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา โดย 
1. สื่อสังคม  
2. การติดตอผานทางโทรศัพทนักศึกษาและผูปกครองการ 
3. ติดตอผานชองทางสื่อโซเซียล อาทิเฟซบุก และไลน 
4. ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินเสนอรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาของแตละชั้นป จํานวน 4 
คน ประกอบดวย 

1.  นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ  อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.62/1 
2.  นายคณิต อยูสมบูรณ    อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.61/1 
3.  นางมัทธนี ปราโมทยเมือง   อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.60/1 
4.  นายชูเกียรต ิอนันตเวทยานนท   อาจารยท่ีปรึกษา รุน ปอบ.59/1 
ประเมินกระบวนการ 

 การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาดานวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษาในการดูแลโดยอาจารยท่ี
ปรึกษา ผลท่ีเกิดขึ้นคือ นักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาสและชองการเขาถึงอาจารยท่ีปรึกษาไดงายทําให
นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและท่ัวถึง รวมถึงในสาขามีการใชสื่อโซเชียลชวยในการ
ประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง 

ปรับปรุงกระบวนการ 
 การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาดานวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษาในการดูแลภาคการเรียน 
1/2562 และ 2/2562 โดยอาจารยท่ีปรึกษา ผลท่ีเกิดขึ้นคือ นักศึกษาทุกชั้นปมีโอกาสและชองการ
เขาถึงอาจารยท่ีปรึกษาไดงายทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและท่ัวถึง รวมถึงในสาขามี
การใชสื่อโซเชียลชวยในการประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง ท้ังน้ีหลักสูตรมีการดําเนินงานตามขั้นตอน
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1.  พิจารณาแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 
 2.  ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมและการใหคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา ในการประชุม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 3.  ดําเนินการใหคําปรึกษาตามแนวทาง 

2)  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

หลักสูตรไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางทักษะของการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และไดดําเนินการ ดังน้ีโดยมีการวางระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
2. ทักษะชีวิตและการทํางาน 
3. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนานักศึกษาตามระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 
 1.  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

โครงการคายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธอาเซียนประจําป 2563 ระหวาง
วันท่ี 8-14 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2.  ทักษะชีวิตและการทํางาน 
 - โครงการบูรณาการทักษะการปฏิบัติวิชาชีพดานการออกแบบรวมกับภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและความม่ันคง ในระหวางวันท่ี 31 พค. – 7 มิย. 62 ณ บริษัท 
แอดดา ฟุตแวร (ไทยแลนด) จํากัด 
 - โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : การระกวดแขงขัน
ผลงานนักศึกษาสหกิจดีเดน วันท่ี 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 3.  ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

ประเมินกระบวนการ 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสรางทักษะของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในปการศึกษา 
2562 ไดดําเนินการตามกลไกครบถวน สงผลดีตอนักศึกษาใหแสดงความสามารถ แสดงศักยภาพการ
หาความรู สามารถใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เรียนรูประสบการณนอกหองเรียนแสวงหาความรูท่ี
แตกตางกัน 

ปรับปรุงกระบวนการ 
 การดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสรางทักษะของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในป
การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไดทบทวนกระบวนการปรับปรุงการเสริมสรางในสวนตางๆ ตอไปน้ี 
 1. ความมีการสงเสริมจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนทางดานการพิมพในระบบ
อุตสาหกรรม 
 2. เสริมสรางการเรียนรูเทคโนโลยท่ีีทันสมัย ใหกับนักศึกษานํามาประยุกตใชกับการเรียนการ
สอน 

 

ผลการประเมินตนเอง: 3 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

3.2 - 01 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2562 

3.2 – 02 ตารางสอนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

3.2 – 04 โครงการคายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธอาเซียนประจําป 2563 

3.2 - 05 โครงการบูรณาการทักษะการปฏิบัติวิชาชีพดานการออกแบบรวมกับภาคอุตสาหกรรมและชมุชน เพ่ือยกระดบั 

มาตรฐานวิชาชีพและความม่ันคง 

3.2 - 05 โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : การระกวดแขงขันผลงานนักศึกษาสหกิจ

ดีเดน 
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

(ตัวบงช้ี 3.3) 

 

1)  อัตราการคงอยู 

 การคงอยูของนักศึกษา คิดจากอัตราการคงอยูท่ีนักศึกษาลงทะเบียนและเขาชั้นเรียนตามเกณฑ

ระยะเวลาท่ีกําหนด ในแตละรายวิชาของปการศึกษาน้ัน 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวน 

นักศึกษา

รับเขา (1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

รุนปการศึกษา 2560 32 
 17    

 53.12    

รุนปการศึกษา 2561 13 
  29   

  92.31   

รุนปการศึกษา 2562 13 
   42  

   100  

รุนปการศึกษา 2563 15 
    57 

    100 

รอยละการคงอยูของนักศึกษา - 53.12 92.31 100 100 

จากแผนภูมิและตารางพบวาอัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมลดลง 

 - รุนปการศึกษา 2560 ปจจุบันคงเหลือ 17 คน จาก 32 คน คดิเปนรอยละ 53.12 

 - รุนปการศึกษา 2561 ปจจุบันคงเหลือ 12 คน จาก 13 คน คดิเปนรอยละ 92.31 

 - รุนปการศึกษา 2562 ปจจุบันคงเหลือ 13 คน จาก 13 คน คดิเปนรอยละ 100 

 - รุนปการศึกษา 2563 ปจจุบันคงเหลือ 15 คน จาก 15 คน คดิเปนรอยละ 100 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา : 

1) สถานะลาออก เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 

2) สถานะถูกถอนชื่อ เน่ืองจากขาดการติดตอหรือไมประสงคศึกษาตอและไมดําเนินการลาออก 

3) สถานะพนสภาพ เน่ืองจากมีผลการเรียนไมถึงเกณฑกําหนด (Retry) 

4) การปรับตัวของนักศึกษาดวยระบบการศึกษาแบบอุดมศึกษา อาจมีรายวิชาพ้ืนฐานบังคับท่ี

นักศึกษาไมถนัดและไมเขาใจ เกิดความยากงายแตกตางกัน 

แนวทางการแกปญหา 

 1. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมคายติวความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพ โครงการดําเนินการ
แลวเสร็จ ระหวางวันท่ี 11–17 พฤษภาคม  2561 ณ อาคาร 4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ 
 โครงการ Pre Architect & Design Students 6 คณะสถาปตยกรรมศาตรและการ
ออกแบบ ประจําป 2562 
 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผูปกครอง (ยอยคณะ) เพ่ือเปนการชี้แจงรายละเอียด 
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะใหกับนักศึกษาใหม และผูปกครองไดเขาใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา  
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 2)  การสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2559-2561 

ปการศึกษาที่เขารับ 
จํานวนผูการสําเรจ็การศึกษา 

สําเร็จ รอยละ คงคาง รอยละ 

รุนปการศึกษา 2559 21 77.77 4 22.23 

3)  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ลําดับ ประเด็น ผลการประเมิน  

ปการศึกษา 2562 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการเรียนรู 

1. ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ฯ 4.33 

2.  มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรอย าง มี

ประสิทธิภาพ 
4.47 

3. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับยคุสมัย 4.40 

4. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะฯ 4.40 

5. มีบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.07 

คาเฉล่ียผลประเมินดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการเรียนรู 4.33 

ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

1. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสงขอรองเรียนตางๆ 4.47 

2. มีการชี้แจงเก่ียวกับคํารองเรียนของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา

รับทราบ 
4.53 

3. มีการดําเนินงานตามคํารองเรียนของนักศึกษาในกรณีท่ีสามารถ

ดําเนินการได 
4.60 

ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา(ตอ) 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและชีแ้จงเหตผุลท่ีมี

การรองเรียนเกิดขึ้น 
4.53 

5. มีการตรวจสอบขอรองเรียนของนักศึกษาอยางตอเน่ืองและเปน

ปจจุบัน 
4.53 

คาเฉล่ียผลประเมินดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 4.53 

คาเฉล่ียผลประเมินภาพรวม 4.43 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 ผลการจัดการขอรองเรียน 

ประเด็นการรองเรียน การดําเนินการจัดการ 

1.  ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ฯ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ข ย า ย พ้ื น ท่ี ใ ห กั บ

หองปฏิบัติการอาคาร 4 ศูนยเทเวศร ทําให

สามารถรองรับเคร่ืองจักรดานการออกแบบ 

และยกระดับการเรียนการสอนไดมากขึ้น อาทิ 

 1)  เคร่ืองตัดตนแบบบรรจุภัณฑเคร่ือง ท่ี 

2IECHO รุน BK 1311 

 2)  เคร่ืองตดัสติกเกอร Summa รุน S2 TC160 

 3)  เคร่ืองเลเซอรคัทEpilog Fusion 32 Laser 

2.  การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา 

3.  เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน

เหมาะสมกับยุคสมัย 

 
 

ผลการประเมินตนเอง: 3 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

3.3 - 01 สถิตินักศึกษาตางๆประจําปการศึกษา 2562 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
(http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=4127) 

3.3 – 02 คําสั่งจัดซ้ือเคร่ืองตัดตนแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองท่ี 2IECHO รุน BK 1311 

3.3 – 03 คําสั่งจัดซ้ือเคร่ืองตัดสติกเกอร Summa รุน S2 TC160 

3.3 – 04 คําสัง่จัดซ้ือเคร่ืองเลเซอรคัทEpilog Fusion 32 Laser 
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3. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงช้ี 2.1)  

 มีจํานวนบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 18 คน โดยมีบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑติจํานวน 18 คน คิดเปน

รอยละ 100 ของจํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลีย่คะแนนประเมินบัณฑิต 5 ดาน เทากับ 4.00 คะแนน อยูใน

ระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑติ http://job.rmutp.ac.th/) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
คาเฉล่ียคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.10 

2. ดานความรู 3.98 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.89 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 4.22 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.80 

ผลการประเมินตนเอง :คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 4.00 คะแนน 

 

 

การวิเคราะหผลที่ได 

จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตท้ังหมด 18 คน ไดรับ

ความพึงพอใจโดยผูใชบัณฑิตแบงเปน 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากผลคะแนนมากท่ีสุด ดังน้ี ดานคุณธรรมจริยธรรม ได

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.10 อยูในเกณฑมาก  ดานความรู ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3.98 อยูในเกณฑมาก  ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3.89 อยูในเกณฑมาก  ดานทักษะทางปญญา ได

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.22 อยูในเกณฑมากและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3.80 อยูในเกณฑปานกลาง 
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4.  รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบงช้ี 2.2) 

ใชขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 18 100 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 

ป หลงัสําเร็จการศึกษา 
18 100 

3. จํานวนบัณฑติระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป หลงัสําเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 
14 77.78 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 9 64.29 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน 5 35.71 

4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชพีอิสระ 4 22.22 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 

6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 0 0 

7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายไดประจําอยู

แลว 
0 0 

วิธีคํานวณ  

(3.+4.) 
X 100 

= รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป 2.-(5.+6.+7.+8.+9) 
 

100.00 

 

ผลการประเมินตนเอง(กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100): 5 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

2.1 - 01 ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต (ความพึงพอใจนายจาง) http://job.rmutp.ac.th/ 

2.1 - 02 ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต (รายงานขอมูลพื้นฐาน) http://job.rmutp.ac.th/ 
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1. สรุปขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัส-ช่ือวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2562 

01-002-101 : ภาษาอังกฤษ 1 - 50.00 - 50.00 - - - - 2 2 

01-002-206 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ - - - 50.00 50.00 - - - 2 2 

01-003-109 : กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชพี 11.76 11.76 52.94 - 23.53 - - - 17 17 

02-002-104 : สิ่งแวดลอมและการจัดการทรพัยากร 88.89 11.11 - - - - - - 18 18 

09-111-101 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ - - - - 1 1 - - 2 2 

09-113-415 : การพิมพซิลคสกรนี 88.24 11.76 - - - - - - 17 17 

09-113-420 : ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 5.88 11.76 52.94 - 23.53 5.88 - - 17 17 

09-212-304 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 4 88.24 - 5.88 - 5.88 - - - 17 17 

09-213-401 : สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ - - - - - - - - - - 

09-213-402 : การฝกงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ - - - - - - - - - - 

09-213-419 : หัวขอพิเศษทางการออกแบบบรรจุภัณฑ 94.44 - 5.56 - - - - - 18 18 

AD2011103 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 76.92 - 15.38 7.69 - - - - 13 13 

AD2011104 : เทคนิคการวาดเสน 76.92 7.69 7.69 - 7.69 - - - 13 13 

AD2011105 : การเขยีนแบบอุตสาหกรรม 53.85 7.69 7.69 - 30.77 - - - 13 13 

AD2011207 : การทําหุนจําลอง 75.00 8.33 - 8.33 8.33 - - - 12 12 

AD2011208 : การปฏิบัติการโรงงาน 58.33 25.00 16.67 - - - - - 12 12 

AD2021101 : การยศาสตรสําหรบังานออกแบบ 46.15 53.85 - - - - - - 13 13 

AD2021103 : องคประกอบศิลป 30.77 46.15 15.38 7.69 - - - - 13 13 

AD2022101 : ทฤษฎีออกแบบบรรจุภณัฑ 76.92 23.08 - - - - - - 13 13 

AD2022203 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 33.33 25.00 25.00 16.67 - - - - 12 12 
AD2022207 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 1 58.33 41.67 - - - - - - 12 12 

AD2022209 : เทคโนโลยีการพมิพ 1 66.67 16.67 16.67 - - - - - 12 12 

GE2200102 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ - - - 66.67 33.33 - - - 3 3 

GE2201101 : ภาษาอังกฤษ 1 - 7.69 - 7.69 - 38.46 46.15 - 13 13 

GE2500101 : พลศึกษา 100 - - - - - - - 13 13 

GE2801101 : ทักษะสรางสรรคและการสื่อสาร 25.00 - 58.33 16.67 - - - - 12 12 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศกึษา 2562 

GE2100101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 25.00 8.33 25.00 25.00 16.67 - - - 12 12 

GE2100103 : ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 100.00 - - - - - - - 4 4 

01-002-219 : ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวัน 11.11 55.56 11.11 11.11 - - 11.11 - 9 9 

02-001-104 : คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน - - - - 14.29 14.29 71.43 - 7 7 

09-011-314 : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 58.82 35.29 - - - 5.88 - - 17 17 

AD2011202 : สุนทรยีศาสตรกับวิทยาศาสตร 83.33 8.33 8.33 - - - - - 12 12 

AD2011201 : ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ 16.67 16.67 16.67 25.00 16.67 - 8.33 - 12 12 

AD2022210 : เทคโนโลยีการพมิพ 2 50.00 16.67 16.67 16.67 - - - - 12 12 

09-113-313 : การออกแบบกราฟก 1 70.59 11.76 11.76 5.88 - - - - 17 17 

09-113-416 : การจัดแสดงสินคาและนทิรรศการ 37.04 18.52 37.04 7.41 - - - - 27 27 

09-113-417 : หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 13.33 23.33 20.00 23.33 6.67 3.33 6.67 3.33 30 29 

09-113-421 : ชุมชนศึกษา  29.41 17.65 23.53 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 17 16 

หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน / ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 

                          ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรหมวดท่ี 4 ขอมูล



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

46 

 

2.  การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 

3.  รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

- - - - 

4.  รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - - 

5.  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปทีร่ายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 
01-002-101 : ภาษาอังกฤษ 1 1/2562    

01-002-206 : ภาษาอังกฤษเพื่อาชพี 1/2562    

01-003-109 : กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชีพ 1/2562    

02-002-104 : สิ่งแวดลอมและการจัดการทรพัยากร 1/2562    

09-111-105 : การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1/2562    

09-111-109 : การยศาสตร 1/2562    

09-111-210 : การทําหุนจําลอง 1/2562    

09-111-211 : การปฏิบัติการโรงงาน 1/2562    

09-113-309 : การออกแบบเครื่องเรือน 1 1/2562    

09-113-415 : การพิมพซิลคสกรนี 1/2562    

09-113-420 : ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 1/2562    

รหัส-ช่ือวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B
+
 B C

+
 C D

+
 D F 

ลงทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

AD2022204: การออกแบบบรรจุภัณฑ 3 16.67 25.00 50.00 8.33 - - - - 12 12 

AD2022208 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 2 41.67 25.00 25.00 - 8.33 - - - 12 12 

09-212-305 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 5 88.24 - 5.88 - 5.88 - - - 17 17 

09-212-310 : สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 23.53 47.06 17.65 5.88 - - 5.88 - 17 17 

09-212-311 : การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ 41.18 29.41 29.41 - - - - - 17 17 

09-212-412 : ศิลปนิพนธ 60.61 15.15 - - - - - - 25 25 

AD2011106 : เทคนิคการระบายสเีพื่องานออกแบบ 30.77 7.69 38.46 23.08 - - - - 13 13 

AD2021104 : พื้นฐานการออกแบบ 23.08 23.08 7.69 23.08 23.08 - - - 13 13 

AD2021105 : ดิจิทัลอารต 30.77 7.69 15.38 15.38 - 7.69 23.08 - 13 13 

AD2022102 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 30.77 23.08 23.08 23.08 - - - - 13 13 

GE2201102 : ภาษาอังกฤษ 2 15.38 7.69 7.69 15.38 15.38 15.38 7.69 15.38 13 13 

GE2300106 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 66.67 - 33.33 - - - - - 3 3 

GE2400103 : ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 100.00 - - - - - - - 10 10 

GE2500102 : ลีลาศ 100.00 - - - - - - - 3 3 

GE2500105 : นันทนาการ 100.00 - - - - - - - 10 10 
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รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 
09-212-202 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 1/2562    

09-212-206 : วัสดุและกระบวนการพิมพ 1 1/2562    

09-212-208 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 1 1/2562    

09-212-304 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 4 1/2562    

09-213-401 : สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ 1/2562    

09-213-419 : หัวขอพิเศษทางการออกแบบบรรจุภัณฑ 1/2562    

AD2011103 : ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 1/2562    

AD2011104 : เทคนิคการวาดเสน 1/2562    

AD2011105 : การเขยีนแบบอุตสาหกรรม 1/2562    

AD2021101 : การยศาสตรสําหรบังานออกแบบ 1/2562    

AD2021103 : องคประกอบศิลป 1/2562    

AD2022101 : หลักทฤษฎีออกแบบบรรจุภนัฑ 1/2562    

GE2201101 : ภาษาอังกฤษ 1 1/2562    

GE2500101 : พลศึกษา 1/2562    

01-001-104 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1/2562    

01-002-102 : ภาษาอังกฤษ 2 1/2562    

01-002-206 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1/2562    

02-001-104 : คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 1/2562    

09-011-314 : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1/2562    

09-111-106 : ดิจิทัลอารต 1/2562    

09-111-107 : มูลฐานการออกแบบ 1/2562    

09-111-212 : สุนทรียศาสตร 1/2562    

09-111-213 : แนวคิดและการนําเสนอผลงาน 1/2562    

09-113-313 : การออกแบบกราฟก 1 1/2562    

09-113-416 : การจัดแสดงสินคาและนทิรรศการ 1/2562    

09-113-417 : หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 1/2562    

09-113-421 : ชุมชนศึกษา 1/2562    

09-212-203 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 3 1/2562    

09-212-207 : วัสดุและกระบวนการพิมพ 2 1/2562    

09-212-209 : คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 2 1/2562    

09-212-305 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 5 1/2562    

09-212-310 : สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 1/2562    

09-212-311 : การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ 1/2562    

09-212-412 : ศิลปะนพินธ 1/2562    

AD2011106 : เทคนิคการระบายสเีพื่องานออกแบบ 1/2562    

AD2021104 : พื้นฐานการออกแบบ 1/2562    

AD2021105 : ดิจิทัลอารต 1/2562    

AD2022102 : การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 1/2562    

GE2201102 : ภาษาอังกฤษ 2 1/2562    

GE2201102 : ภาษาอังกฤษ 2 1/2562    

GE2300106 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1/2562    

GE2500102 : ลีลาศ 1/2562    
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6.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษามีความซ่ือสัตย สุจริต 

ขยัน อดทนละสูงาน 
- 

ความรู - นักศึกษาสามารถคิดริเ ร่ิม 

ผสมผสานและแตกความคิดจาก

เดิ ม ไปสู ค ว ามคิ ด แปลกใหม 

สรางสรรคผลงานดวยตนเอง 

- สามารถถายทอดและเผยแพร

ความรูสูภายนอกได 

- 

ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษามีการแสวงหาความรู

ใหมๆ แตขาดการแสดงออกและ

ทักษะการนําเสนอผลงาน 

- สงเสริมการแสดงออกใน

รูปแบบการจัด กิจกรรมนอก

สถานท่ี เรียนรูจากประสบการณ

จริงจากการลงชุมชน 

ทักษะความสัมพันธระหวางบคุลและความ

รับผิดชอบ 

- ยอมรับและใหเกียรติเพ่ือน

รวมงาน 
- 

ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีทักษะความชํานาญดาน

เทค โ นโลยี เ ค ร่ื อ ง จั กร  แล ะ

คอมพิว เ ตอร เ พ่ื อ ง านระดั บ

อุตสาหกรรม 

- 

7.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยใหม         -          จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ      -  

8.  กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมทีจ่ัดหรือเขารวม 

จํานวนที่เขารวม สรุปขอคิดเห็น และประโยชนทีผู่เขารวมกจิกรรม

ไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการบมเพาะนักออกแบบ

บรรจุภัณฑรุนใหมการฝกอบรม 

สานวิทยสูศิ ลป  “บรรจุภัณฑ 

SMEs จงรู จงรอด” 

2 - เปนการเพ่ิมมุมมองทางความคิดการออกแบบบรรจุ-

ภัณฑกับธุรกิจ SMEs เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกับการพัฒนาบรรจุภัณฑของไทย ให

ทัดเทียมสากล 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ 

ศึกษา หลักสูตรคณาจารยนิเทศ 

1 - อบรม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร สห กิจศึ กษา  หลั กสู ต ร 

“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” 
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สหกิจศึกษา รุนท่ี 27 

ฝกอบรมในหัวขอ “การใชเคร่ือง 

พิมพ” ณ โรงงานไพ กรมสรรพ- 

สามิต 

1 1 เพ่ิมความรูและทักษะในดานการพิมพ การดูแล

บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ 

 

9.  รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิา

ในหลักสูตร 

(ตัวบงช้ี 5.1) 

(ปจจัยนําเขา) 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรบัปรุงหลักสูตรและ 

 1.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

 จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก โครงสรางประชากรวัยเรียนลดลง การขยายโอกาส

ทางการศึกษา การแขงขันทางดานหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม

ความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอยางยั่งยืนและสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขันเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคท่ี

อาศัยทุนสมองของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา หลักสูตรจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตหรือ

บุคลากรของชาติท่ีมีองคความรูทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพ สูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ สามารถ

สอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยท่ีด ี

 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถดานการออกแบบบรรจุภัณฑ

และการพิมพและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบ 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความชํานาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใช

ในวิชาชีพดานการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีภาวะผูนําและผู

ตามอยางเหมาะสม  

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิต

สาธารณะ 

 1.3 แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

 ปรับปรุงหลักสูตรใหม

มาตรฐานตามที่  สกอ. 

กําหนด 

 พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด 

 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห

สอดคลองกับความตองการ 

ของบรรจุภัณฑ  และการ

พิมพและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

 ติดตามการเปลี่ ยนแปลงในความ

ตองการของผูประกอบการดาน

บรรจุภัณฑและการพิมพ 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ

ใชบัณฑิตของสถานประกอบการ  

 ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ใ น ท ัก ษ ะ  ค ว า ม รู

ความสามารถในการ ทํางานของบัณฑิต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1.4 ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการไปคอนขางมปีระสทิธิภาพ หากยังตองมีการปรบัปรงุตอไป เพื่อนําไปใชใน

กระบวนการออกแบบหลักสูตรในป 2562 โดยกระบวนการอาจมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

2. การสํารวจความตองการของผูศึกษา 

3. การจัดทํารางหลักสูตร 

4. การดําเนินการวิพากษหลกัสูตร 

5. การนําเสนอตอสภาวิชาการ 

6. การนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

7. การสงหลกัสูตรให สกอ. รบัทราบ 

2.  การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

การผลิตบุคลากรทางสายวิชาชีพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) ประเภทงานออกแบบสรางสรรค (Function Creation) การออกแบบ

บรรจุภัณฑและการพิมพ จึงเปรียบเสมือนฟนเฟองสวนหน่ึงในการผลักดันและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสูประเทศที่มีรายไดสูง สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จดวยการ

ออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ ของบรรจุภัณฑ และการพิมพและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูประกอบการดาน บรรจุภัณฑและ
การพิมพ 

ผลการดําเนินงาน 
 หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําวิชา
มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการเชิญตัวแทนผูใชบัณฑิต สถานประกอบการทาง
วิชาชีพเขามารวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใชในการปรับแผนการเรียนใน
หลักสูตร 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 

วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

Bachelor of Technology 

Program in Packaging Design 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 

วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและ

การพิมพ 

Bachelor of Technology 

Program in Packaging Design 

and Printing 

2. โครงสราง

หลักสูตร 

หนวยกิตรวม 138 หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม 130 หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

3. วัตถุประสงค 1. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีความรู 

และความ สามารถดานการ

วิเคราะห การวางแผนและการ

วิจั ย เพื่ อการออกแบบและ

พัฒนา บรรจุภัณฑ อยางเปน

ร ะ บ บ  ต ร ะ ห นั ก และ ถึ ง

เอกลั กษณ ของศิ ลปะ และ

วัฒนธรรม ของชาติ ภูมิปญญา

ทองถ่ิน สอดแทรกสูงานบรรจุ

ภัณฑและการพิมพและพัฒนา 

ตอยอดสูสากล 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความ

เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อ

ประยุกต ใชในวิชาชีพออกแบบ

บรรจุภัณฑไดอยางสรางสรรค 

และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ความสัมพันธ ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบประสาน งานกับ

บุคคลที่เกี่ยวของการ ทํางานเปน 

1. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

และความ สามารถดานการ

ออกแบบบรรจุภัณฑและการ

พิมพและสามารถนําความรูที่

ไดไปใชในการวิเคราะหอยาง

เปนระบบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและ

ความชํานาญทางเทคโนโลยี 

เพื่อประยุกต ใชในวิชาชีพดาน

การออกแบบบรรจุภัณฑ และ

การพิมพไดอยางสรางสรรค

และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ความ สัมพันธระหวางบุคคล 

มีภาวะผู นําและผูตามอยาง

เหมาะสม  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกใน

จรรยา บรรณวิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 กลุม นําเสนอแนวคิดอยาง

สรางสรรค แสดงภาวะผูนํา

และผูตามอยางเหมาะสม และ

รับผิดชอบตอผลการกระทํา

และการนําเสนอ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  ระเบียบวินัยตรงตอ

เวลา  ซื่อสัตยสุจริต  รับผิดชอบ 

ตอหนาที่   สังคม และ มีจิต

สาธารณะ 

 

4. รายวิชาท่ีมี

การปรับปรุง 

09-111-109 การยศาสตร 

(Ergonomics) 

 3 (3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ระบบ

โครงสรางร างกาย ของมนุษย  

ขนาดสัดสวนมาตรฐาน ของมนุษย  

การ ทํ า ง านของก ระ ดูก แล ะ

กลามเน้ือ เพื่อการเคลื่อนไหว  

ลักษณะและขอจํากัด ในการ

เคลื่อนไหวรางกายมนุษย  การนํา

ผลของการศึกษาเปนพื้นฐาน เพื่อ

ป รั บ ป รุ ง  ง าน อ อ ก แ บ บ ใ ห

เหมาะสมกับการใชงาน มนุษย

และสิ่งแวดลอม 

AD2021101 ก า ร ย ศ า ส ต ร 

สํ า ห รั บ ง า น

ออกแบบ 

(Ergonomics for 

Design) 3 (2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา :ระบบ

โครงสร างของร างกายมนุษย  

ขนาดสัดสวนมาตรฐานของมนุษย  

การทํางานของกระดูกและกลามเน้ือ 

เพื่อการเคลื่อนไหว  พฤติกรรมการ

ใ ช ง า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต า ง  ๆ

สภาพแวดลอมสิ่งที่ เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑ  การวัดขนาดสัดสวน

รางกาย มนุษย  การวิเคราะห

ขอมูล  การนําขอมูลไปใชออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑ 
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 09-111-102 องคประกอบศิลป 

(Composition 

 of Arts)(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทัศนธาตุ  

วิธีการจัดวางใหเกิดเอกภาพ ดุล

ภาพ  ความขั ดแย ง ประสาน

กลมกลืน  จังหวะเพื่อนํามาใชใน

การออกแบบทั้งทางดานสองมิติ 

และสามมิติ 

AD2021103 องคประกอบศิลป 

(Composition of 

 Arts)2(0-4-2)  

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า  :

องคประกอบทางศิลปะ  หลักการ

ทางทัศนธาตุ  หลักการทางศิลปะ  

ความเปนเอกภาพ  ขนาดและ

สัดสวน  จุดสนใจและการเนน  

ความสมดุล  ความกลมกลืน  ความ

ขัดแยง  จังหวะและลีลา  วิธีการ

จัดวางภาพ ในงานออกแบบ

รูปทรง 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ 

 09-111-104 เทคนิคการวาด

 เสน 

(Drawing 

 Techniques) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :โครงสราง  

สัดสวน  นํ้าหนัก  แสงเงา  มิ ติ  

ของรูปทรงธรรมชาติ  และรูปทรง

เรขาคณิต โดยการพัฒนาทักษะ ใน

การรางภาพ และการจัดวางภาพ 

AD2011104 เทค นิคการ วาด

 เสน 

(Drawing 

 Techniques) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การราง

โครงสรางรูปทรง  ปริมาตรของ

รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงธรรมชาติ

รูปที่มนุษยสรางข้ึน  การจัดวาง

ระยะของภาพ  การกํ าหนด

สัดสวน  คานํ้าหนักแสง-เงาภาพ 

3 มิติ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 09-111-106 ดิจิทัลอารต 

(Digital Arts) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :โปรแกรม

คอมพิวเตอร ในการสรางสรรค

ภาพ และบุคลิกภาพความเปน

ไทย  การนําเสนอดวยสื่อผสมใน

รูปแบบภาพเคลื่อนไหว  และ

สื่อปฎิสัมพันธ   ประกอบดวย

ภาพน่ิงสองมิติ  ภาพเคลื่อนไหว 

หลักการของศิลปะ การออกแบบ 

และเทคโนโลยี 

AD2021111 ดิจิทัลอารต 

(Digital Arts) 

 3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :โปรแกรม

คอมพิวเตอรในการสรางสรรค

ภาพ    ลายเสนสํ าหรับการ

ออกแบบ  การจัดการขอมูลงาน

ออกแบบ  การผลิตงานออกแบบ

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  การใช

เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 

 09-212-101 การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 1 

(Packaging 

Design 1) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีและ

หลักการประวัติศาสตรของบรรจุ

ภัณฑ ความหมาย และนิยามของ

บรรจุ ภั ณฑ  ก า ร เ ขี ย น แ บ บ

โครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษ 

ความรู เ กี่ ยวกับ วัส ดุประเภท

กระดาษที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ 

นํ้ า ห นั กผ ลิ ต ภัณฑ กั บ ค วา ม

แข็งแรงของ บรรจุภัณฑกระดาษ 

ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า

โครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษ

พื้นฐาน 

AD2022102 การออกแบบ     

บรรจุภัณฑ 1 

(Packaging 

Design 1) 

 3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

โค ร ง ส ร า ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ วั ส ดุ

ธรรมชาติและหัตถกรรมบรรจุภัณฑ  

วัสดุประเภทกระดาษ  การพัฒนา

โครงสรางบรรจุภัณฑ พื้นฐาน  การ

เขียนแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ

กระดาษ  มาตรฐานการ ทดสอบ

บรรจุภัณฑประเภทกระดาษ   
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 09-212-202 การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 2 

(Packaging 

Design 2) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีและ

หลักการออกแบบ วัสดุประเภท

พลาสติกที่ ใช ในการทําบรรจุ

ภัณฑเกณฑการบรรจุกับคุณสมบัติ

ของบรรจุ ภัณฑพลาสติก  การ

วิ เ ค ร า ะห ต นทุน  แล ะความ

เหมาะสม  การออกแบบและ

พัฒนาโครงสร างบรรจุ ภัณฑ

พลาสติก 

AD2022203 การออกแบบ      

บรรจุภัณฑ 2 

(Packaging 

Design 2) 

 3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :กรรมวิธีการ

ผ ลิ ต บ ร ร จุ ภั ณ ฑ พ ล า ส ติ ก  

พลาสติกชีวภาพ และบรรจุภัณฑ

แกว  การออกแบบโครงสราง

ตนแบบบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อ

การผลิต  การออกแบบกราฟกบน

บรรจุภัณฑ  การทดสอบวัสดุบรรจุ

ภัณฑพลาสติก  การออกแบบ

บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม   

 09-212-203 การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 3 

(Packaging 

Design 3) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีและ

หลักการออกแบบ วัสดุโลหะและ

ไมที่ ใ ช ในการทํ าบรรจุ ภัณฑ  

เกณฑการบรรจุกับคุณสมบัติของ

บรรจุ ภัณฑ โ ลหะและไม  การ

วิ เ ค ร า ะ ห ต นทุ น แ ล ะ ค ว า ม

เหมาะสม  กลยุทธการพัฒนา

บรรจุภัณฑเพื่อการตลาด  การ

เรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภค  การ

วิเคราะห   การออกแบบ และ

พัฒนาบรรจุภัณฑ  การเลือกใช 

AD2022204 การออกแบบ      

บรรจุภัณฑ 3 

(Packaging 

Design 3) 

3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

บรรจุ ภัณฑสํ าหรับผลิตภัณฑ

ชุมชน  การศึกษาและสรางอัต

ลักษณ ชุมชนในงาน ออกแบบ

กราฟ กบนบรรจุ ภัณฑ   กา ร

วิเคราะหประมาณราคาตนทุน

บรรจุภัณฑ  การเลือกใชวัสดุบรรจุ

ภั ณ ฑ  ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ

กฎระเบียบการบรรจุภัณฑและ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  การ

จัดแสดงสินคาสําหรับผลิตภัณฑ 
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 วัสดุสําหรับบรรจุภัณฑ การคํานวณ 

โครงสรางเพื่อการบรรจุภัณฑ  การ

ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ

และกราฟกในงานบรรจุภัณฑเพือ่

การตลาด 

ชุมชน  กลยุทธ ในการพัฒนา 

บรรจุภัณฑสําหรับนักทองเที่ยว 

 09-212-104 การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 4 

(Packaging 

Design 4) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีและ

หลักการออกแบบวัสดุประเภท

สังเคราะหที่ใชในการทําบรรจุ

ภั ณ ฑ  เ ก ณ ฑ ก า ร บ ร ร จุ กั บ

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ

สังเคราะห การประมาณราคา

ต น ทุ น ข อ ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ 

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ

เ พื่ อ ก า ร ป ก ป อ ง แ ล ะ รั ก ษ า

คุณภาพผลิตภัณฑภายใน การ

ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับชุมชน 

องคความรู ภูมิปญญาไทยและ

ทองถ่ิน และวิธีการทดสอบวัสดุ

และบรรจุภัณฑ 

AD2022305 การออกแบบ        

บรรจุภัณฑ 4 

(Packaging 

Design 4) 

 3(0-6-3) 

คําอธิบายรายวิชา :นวัตกรรม

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑสมัยใหม  

การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ

วิส า ห กิจ ข น าด  แ ล ะ ข น า ด

ยอ ม   คุณสมบัติ และกรรมวิธี

การผลิตบรรจุภัณฑโลหะ  การ

ออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความ

เขากันไดกับเครื่องจักรการบรรจุ  

ปจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑเพื่อ

ก า ร ขน ส ง ภา ย ใน  ป ร ะ เ ท ศ

มาตรฐานและวิ ธีการทดสอบ 

บรรจุภัณฑในระบบสากล 
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 09-212-105 การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 5 

(Packaging 

Design 5) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ทฤษฎีและ

หลักการกฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุ

ภัณฑ  กฎระเบี ยบ  ข อบั ง คั บ

เกี่ยวกับการบรรจุหีบหอสําหรับ

สิ น ค า  ม า ต ร ฐ า น ที่ ใ ช ใ น

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ปจจัย

พิจารณาการออกแบบบรรจภัุณฑ

เพื่อการขนสง การบรรจุภัณฑ 

เพื่อการขนสงและการสงออก 

ข้ั น ต อ น วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ออกแบบบรรจุ ภัณฑ ตามกฎ 

ระเบียบขอบังคับตางๆ 

AD2022306 การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 5 

(Packaging 

Design 5) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :บรรจุภัณฑ

เพื่อ โลจิสติกสและการสงออก  

กฎระเบียบ การบรรจุภัณฑเพื่อ

การสงออกตามมาตรฐานสากล  

บรรจุภัณฑกับประสิทธิภาพการ

เคลื่อนยายในการกระจายสินคา 

การออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อการ

สงออกมาตรฐานและการเลือกใช

แทนรองรับสินคา 

 09-011-314 การเตรียมความ

พรอมสหกจิศึกษา 

(Preparation for 

Cooperative 

Education) 

 1(0-2-1) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการและ

แนวคิดของสหกิจศึกษา ความ

พรอมในการทํางานรวมกับรวมงาน 

จริยธรรมในการประกอบ วิชาชีพ  

การสื่ อสาร   บุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ  ความรูพื้นฐานและ

เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  และ 

AD2022313 การเตรียมความ

พรอมสหกิจศึกษา 

(Preparation for       

Cooperative 

Education) 

 1(0-2-1) 

คําอธิบายรายวิชา :กระบวนกา

รส ห ก ิจ ศ ึก ษ า   ก า ร เ ล ือ ก

ส ถ า น ประกอบการและการ

สมัครงาน  การสัมภาษณงาน

อาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  

ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ระบบ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอ 

โครงงานหรือผลงาน  การเขียน

รายง าน วิชาการ เทคนิคการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

คุณภาพ และความปลอดภัย  

ก า ร เ ขี ย นร า ย ง า นแล ะก า ร

นําเสนองาน 

 09-213-401 สหกิจศึกษาทาง

เทคโนโลยี     

บรรจุภัณฑ 

(Cooperative 

Education in 

Packaging and 

Printing 

Technology) 

 6(0-40-0) 

คําอธิบายรายวิชา :ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

ลักษณะพนักงาน ช่ัวคราว ไมนอย

กวา 1 ภาคการศึกษาตามที่สาขา 

วิชากําหนด ในหนวยงานราชการ  

สํานักงานเอกชน  สถานประกอบ 

การ หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดย

มีการประเมินผลจากอาจารยที่

ปรึกษาสหกิจศึกษา  พนักงาน  พี่

เลี้ยงในสถานประกอบการ และจาก

รายงานวิชาการ 

AD2023409 สหกจิศึกษา

ทางการออกแบบ

บรรจุภัณฑ และ

การพิมพ 

(Cooperative 

Education in 

Packaging 

Design and 

Printing) 

 6(0-40-0) 

คําอธิบายรายวิชา :ปฏิบัติงาน

จริงดานงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

และการพิมพ  เสมือนพนักงาน

ของหนวยงานตามลักษณะงานใน

ตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือก

เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  

จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน หรือ

รายงานการทําโครงงานภายใต

การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและ

อาจารยนิเทศ 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

5. รายวิชาใหม  AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องาน

ออกแบบ 

(Theories of 

Industrial 

Product Design) 

 3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการ

ทฤษฎีของสี  คุณสมบั ติของสี  

หลักการรับรู  จิตวิทยาสี  การสื่อ

ความหมายของสี  การใชสีในการ

ออกแบบ  เทคนิคการระบายสี

ดวยวิธีการตางๆ 

  AD2011202 สุนทรียศาสตรกับ 

วิทยาศาสตร 

(Aesthetics  and 

Science) 

 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ปรัชญา

ศิลปะ ความเกี่ยวของระหวาง

วิทยาศาสตรกับสุนทรีย ศาสตร  

ส ภา วะค วา ม ง า ม   ร ส นิ ย ม  

สุนทรีย ธาตุประสบการณทาง

สุนทรียภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

60 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2021302 สถิติสําหรับงาน

 ออกแบบ 

(Statistics for 

 Design) 

 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :สถิติสําหรับงาน

ออกแบบ  การทดสอบสมมติฐานงาน

ออกแบบ  การใชโปรแกรมทางสถิติ 

การวิ เคราะหทางสถิ ติ เพื่ อการ

ออกแบบ 

  AD2011106 เทคนิคการระบาย

สีเพื่องานออกแบบ 

(Painting 

Techniques for 

Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การรางภาพ

ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑจาก

ความคิดสรางสรรค  การใชสีและ

เทคนิคตางๆ ใหมีความเสมือนจริง  

การร างภาพงานออกแบบใน

รูปแบบ ทัศนียภาพ  การรางภาพ

เนนสัดสวน  โครงสรางการจัดวาง

องคประกอบของภาพ  การราง

ภาพเพื่อการนําเสนอผลงาน 
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รายการ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2022101 ทฤษฎีการออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 

(Theories of 

Packaging 

Design) 

 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชา :ความหมาย

ของบรรจุภัณฑ  หลักการออกแบบ

บรรจุภัณฑกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ  การขนสง  

ร ะ บ บ ก า ร ก ร ะ จ า ย สิ น ค า  

การตลาด  การออกแบบวัสดุ 

  AD2022207 คอมพิวเตอรเพื่อ        

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ และ

การพิมพ 1 

(Computer for 

Packaging 

Design and 

Printing 1) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : การใช

โปรแกรมระบบ 2 มิติเพื่อการ

ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ  

การออกแบบกราฟกบนบรรจุ

ภัณฑ  การเลือกใชระบบการ

พิมพใหเหมาะสมกับกราฟกบน

บรรจุภัณฑ  การใชงานเครื่องจักร

เพื่อการผลิตตนแบบ บรรจุภัณฑ  

การนําเสนอผลงานการออกแบบ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2022208 คอมพิวเตอรเพื่อ         

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑและ

การพิมพ 2 

(Computer for  

Packaging 

Design and 

Printing 2) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : การใช

โปรแกรมระบบ 3 มิติเพื่อการ

ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ  

การเขียนโครงสรางบรรจุภัณฑ เชิง

พานิชย  การทดสอบระบบการ

พิมพบนบรรจุภัณฑ  การใชงาน

เครื่องจักร  การนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบภาพ เคลื่อนไหว 

  AD2022209 เทคโนโลยีการ

พิมพ 1 

(Printing 

Technology 1) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :หลักการพิมพ  

กระบวนการพิมพ  การใชเครื่องมือ 

และอุปกรณ  วัสดุพิมพ  คุณสมบัติ 

ของหมึกพิมพ  การทําแมพิมพ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2022210 เทคโนโลยีการ

พิมพ 2 

(Printing 

Technology 2) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : เทคนิคการ

ตกแตง สิ่งพิมพ  การวิเคราะห

และแก ป ญหาทา งกา รพ ิมพ  

การควบคุมคุณภาพงานพิมพ  

กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ  การ

คํานวณราคา 

  AD2013301 การออกแบบ      

เซรามิก 

(Ceramic  

 Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : หลักการ

ออกแบบเซรามิก  ประเภทของ

เซรามิก  กระบวน การผลิตงาน

เซรามิก  วิ ธีการข้ึนรูปดวยมือ   

การตกแต งช้ินงาน  การสร าง

แมพิมพ  วิธีการเผา  การออกแบบ

ผลิตงานเซรามิกแบบหัตถกรรมและ

อุตสาหกรรม  ประโยชน ใชสอย

และความงามทางสุนทรียภาพ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013302 การออกแบบ

เครื่องเรอืน 

(Furniture 

 Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : แนวคิดใน

การออกแบบเครื่องเรือนในแตละ

ยุคสมัย  การออกแบบเครื่องเรือน

ไม รูปแบบของเครื่องเรือน  วัสดุ

และโครงสราง  กรรมวิธี การผลิต  

การนําเสนอแบบเครื่องเรือน  การ

ทําตนแบบเครื่องเรือน  การเขียน

แบบ เครื่องเรือน  โครงสรางและ

การเขาไมขนาดเทาจริง  การใช

งานเครื่องมือและเครื่องจักร 

  AD2013303 การออกแบบ     

ยานยนต 

 (Automotive 

 Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :แนวความคิด

สรางสรรค  วิศวกรรมยานยนตและ

การตลาด  แนวทางในการออกแบบ  

การออกแบบผลิตภัณฑขนส ง  

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ร ถ ย น ต แ ล ะ 

จักรยานยนต  หลักการดานการ

ออกแบบ ยานยนต  สุนทรียภาพ  

ความเขาใจกระบวนการดาน

การออกแบบยานยนต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013304 การออกแบบ

รองเทา 

(Footwear 

Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : แนวความคิด 

ส ร า ง ส ร ร ค   ก า ร ออ กแบ บ

ผลิตภัณฑรอง เท า   วัส ดุและ

อุปกรณ  หลักการยศาสตรเพื่อ

การออกแบบ  การใชงานของ

รองเทาแตละประเภท  หลักการ

ตลาดเพื่อการออกแบบรองเทา  

การนําเสนอรูปแบบรองเทาเพื่อ

การผลิต 

  AD2013305 การออกแบบ

ผลิตภัณฑของที่

ระลกึ 

(Souvenir 

Product Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การออกแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึก  ผลิตภัณฑ

ขอ ง ที่ ร ะ ลึ ก ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ 

วิเคราะหสถานที่  และบริบท

ชุมชน   การสรางแนวคิดในการ

ออกแบบ  วัสดุพื้นถ่ินและวัสดุ

รวมที่นํามาออกแบบ  การตลาด

เพื่อการออกแบบ  การนําเสนอ

รูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลกึ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2013406 การออกแบบ

ผลิตภัณฑเพื่อ

เศรษฐกจิ

สรางสรรค 

(Product Design 

for Creative 

Economy) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : แนวคิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  การสรางสรรค

งานออกแบบผลิตภัณฑ  ทรัพยสิน

ทางปญญา  การสั่งสมความรูของ

สังคมภูมิปญญาทองถ่ิน  เทคโนโลยี

นวัตกรรมสมัยใหม   การสร าง

ตนแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งาน

กลุมอุตสาหกรรมประเภทงาน

ออกแบบสรางสรรค 

  AD2013408 การออกแบบ

ผลิตภัณฑ เพื่อ

ความย่ังยืน 

(Product Design 

for Sustainability) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบ 

ผลิตภัณฑอยางย่ังยืน การออกแบบ 

ผลิตภัณฑที ่คํานึงถึงผลกระทบ

ทางสภาพแวดลอม  การใชวัสดุ  

กรรมวิธีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ 

ที่ ส ร า ง ความ ย่ั ง ยื น ในสั ง คม  

ผลิตภัณฑที่ตอยอดเชิงพาณิชย 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2023302 การออกแบบ

ภาพลักษณองคกร 

(Corporate 

Image Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :ความหมาย

ข อ ง ภ า พ ลั ก ษ ณ อ ง ค ก ร  

องคประกอบของภาพลักษณ

องคกร  กระบวนการวิธีในการ

สรางแบรนด  อัตลักษณองคกร  

การสื่อสารภาพลักษณองคกร 

  AD2023403 การเปน

ผูประกอบการและ

วิสาหกจิเพือ่สังคม 

(Entrepreneurs  

and Social  

Enterprises) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :การตอยอด

องคความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน

ใน ส ถ า นป ร ะก อ บ ก า ร แ ล ะ

วิสาหกิจเพื่อสังคม   การเรียนรู

แบบองคกรเสมือนจริง  การเสนอ

ขาย ง าน   ก า ร คํ านวณแล ะ

กําหนดราคา  การติดตอและ

ชองทางการสื่อสาร   การบริหาร

จัดการชุมชนและสังคม  การ

เ ต รี ย ม ผู ป ร ะก อ บ ก า ร แ ล ะ

วิสาหกิจเพื่อสังคม 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  AD2023405 พฤติกรรมผูบริโภค    

เพื่อการออกแบบ 

(Consumer 

Behavior for 

Design) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา :  บทบาทของ

การตลาดที่ มีผลตอเศรษฐกิจสังคม   

องคประกอบทางการตลาด  การจัด

จําหน ายการ กําหนดร าคา  กา ร

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ข าย   ร ส นิ ยม ข อ ง

ผูบริโภค  กลุมเปาหมาย  ปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการออกแบบ 

  AD2023406 ผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ

เอกลักษณไทย     

(Thai Identity 

Products               

and Package) 

 3(1-4-4) 

คําอธิบายรายวิชา : ล ักษณะ

เอกลักษณไทย  การถายทอดทักษะ

ภ ูม ิป ญ ญ า ท อ ง ถิ ่น   ร ูป แ บ บ

ผลิตภ ัณฑและบรรจุภัณฑจากวัสดุ

ทองถิ่น   คุณสมบัติของแหลงวัสดุ  

เ ค รื่ อ ง มื อ แล ะ อุป กร ณ   บ ริ บ ท

แวดลอมทางสังคม  การออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากภู มิ

ปญญาทองถิ่น 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการดําเนินการตามกระบวนการ โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ประจํารายวิชาจัดทํา มคอ.5 ในทุกปการศึกษา และรวบรวมขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฯ 

การปรับปรุงกระบวนการ 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณา หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ให
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําวิชามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการ
เชิญตัวแทนผูใชบัณฑิต สถานประกอบการทางวิชาชีพเขามารวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือใชในการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง: 4  คะแนน 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การวางระบบผูสอน

และกระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอน 

(ตัวบงช้ี 5.2) 

(กระบวนการ) 

- การกําหนดผูสอน 

กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณาดงัน้ี 
1. กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน  
2. กําหนดรายวิชา 
3. พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน  

4. ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเปน อาจารยพิเศษ 

ผลการดําเนินงาน 

1.  กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ไมนอยกวา 3.51 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 สําหรับผูท่ีมีผลการสอนต่ํากวาเกณฑ ดําเนินวิเคราะหปจจัยรายขอตามแบบ
ประเมินและชี้แจงอาจารยประจํารายวิชาทราบและหาแนวทางแกไขรวมกัน  

1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือขอเสนอแนะตามเกณฑการประเมินรายขอ 
1.2 เปลี่ยนรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
1.3 เพ่ิมทักษะและเทคนิคการสอน 

2.  กําหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณผูสอนในรายวิชาชีพบังคับ 
และกระจายผูสอนไปยังรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมีความหลากหลาย 
กําหนดใหผูสอนไมควรสอนเกิน 3 รายวิชา 

3.  พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณทํางานท่ี
เก่ียวของในรายวิชา 

4.  ในกรณีรายวิชาหรือหนวยการเรียนท่ีตองการใชประสบการณจริง เทคโนโลยี หรือ 

นวัตกรรมสมัยใหม จะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเปน อาจารย

พิเศษ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนปการศึกษา 2561 พบวามีการดําเนินการตาม

กระบวนการครบท้ัง 4 ขั้นตอน สงผลใหมีการกําหนดผูสอนมีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนปการศึกษา 2561 พบวามีการดําเนินการตาม

กระบวนการครบท้ัง 4 ขั้นตอน สงผลใหมีการกําหนดผูสอนมีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

หลักสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการกําหนดผูสอนในปการศึกษา 2562 ตอไป โดยมีเกณฑและ

ขั้นตอนดังน้ี 

 1.  กําหนดผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน  
 2.  กําหนดรายวิชา 
 3.  พิจารณาผูสอนจากความชํานาญในเน้ือหาท่ีสอน  

 4.  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเปน อาจารยพิเศษ 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน : 

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 

1.  คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนวันเปดภาคการศึกษา 

2.  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ตดิตาม ใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และสง

ตามกําหนดเวลา 

3. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองของ 

มคอ.3 และ มคอ.4 

4. สาขาวิชาดําเนินการจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนตามลําดับ 

ผลการดําเนินงาน 

1. ฝายวิชาการและวิจัย ของคณะทําปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 

กอนวันเปดภาคการศึกษา และชี้แจงผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยการสรางหนังสือเวียนใหอาจารยใน

สาขาทุกทานรับทราบ พรอมประกาศในสื่อโชเชียลมีเดีย 

2. อาจารยในสาขาทุกทานตองสงรายงาน มคอ.3 และ มคอ.4  ใหกับหัวหนาสาขาวิชาและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทราบ พรอมทําการตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.3 และ 

มคอ.4 

3. ฝายวิชาการและวิจัย ของคณะจัดสง มคอ.3 และ มคอ.4  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนตามลําดับ 

4. มีการตรวจสอบและประกาศกับอาจารยท่ียังไมทําการสง มคอ.3 และ มคอ.4 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 การประเมินกระบวนการ 

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการ

สอน ในปการศึกษา 2561 มีการติดขัดเล็กนอยดานการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 เน่ืองจากมี

รายวิชาใหม หรือมีการปรับปรุงรายวิชาใหตอบรับกับความเปนปจจุบัน เกิดความลาชาในการ

จัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 และการ

จัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 มีความติดขัดเล็กนอยสงผลให มีการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการ

สอน ในปการศึกษา 2562 ดวยระบบกลไกตอไปน้ี  

1. กําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนวันเปดภาคการศึกษา 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ติดตาม ใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และ

สงตามกําหนดเวลา 

3. มีเจาหนาท่ีฝายวิชาการและวิจัย ของคณะ ชวยกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา 

มคอ.3 และ มคอ.4 

4. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองของ 

มคอ.3 และ มคอ.4 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใชวิธีการสุม

ตรวจรายวิชาวาเปนไปตามแผนการสอนท่ีวางไว หากมีการตรวจพบการดําเนินการท่ีไมเปนไปตาม

แผนการสอนท่ีวางไว ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพ่ือทําการปรับแผนการสอนใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงคของรายวิชาน้ันๆ 

6. ให้ฝายวิชาการและวิจัย ของคณะดําเนินการจัดสง มคอ.3 และ มคอ.5  ไปยังสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามลําดับ 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ 

ในระดับปริญญาตร ี: 

ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาชีพ จัดใหมีการฝกประสบการณจริงในสถาน

ประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และจัดฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม

กอนออก สหกิจศึกษาในชวงปดภาคเรียน มีการติดตามผลระหวางการสหกิจของนักศึกษา หาก

นักศึกษา มีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝกงาน มีเวทีแสดง

ผลงาน สรุปผลการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษา คณาจารย 

และนักศึกษารุนนอง 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การบรูณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตร:ี  

1. รายวิชา 09-212-305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4, 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2 เปน

การบูรณาการพันธกิจดานการเรียนการสอนการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือตอบสนองหนวยงานและ

ชุมชนภายนอก 

2. รายวิชา 09-113-415 การพิมพซิลคสกรีน ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนการบรูณาการพันธกิจ 

ดานการเรียนการสอนกับการสงเสริมรายได 

3. รายวิชา 09-212-412 ศิลปะนิพนธ ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนการบูรณาการพันธกิจดาน

การเรียนการสอนกับการวิจัย 

การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับ

การวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนท่ี

1/2562 น้ัน การดําเนินการงานตามขั้นตอน สงผลใหนักศึกษาไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนท่ี 1/2563 นักศึกษา
ไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลกัสูตรจะนํากระบวนการไปใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมี 

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ตอไป 
 

ผลการประเมินตนเอง: 3 คะแนน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผูเรียน 

(ตัวบงช้ี 5.3) 

(กระบวนการ) 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. การจัดทํา มคอ. 5 ในแตละวิชา 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมหา

แนวทางพัฒนา 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีท่ีมี

การประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

 1. การจัดทํา มคอ. 5 ในแตละวิชา 

หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ในแตละรายวิชา 

ของปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีการเปดสอนท้ังสิ้น 34 รายวิชา 

 2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

 หลักสูตรดําเนินการใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเปรียบเทียบ มคอ.3 และ มคอ.4 

กับ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหสอดคลองกับการประเมิน ผลตางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ผลการ

ตรวจสอบพบวา อาจารยผูสอนมีการประเมินการเรียนรู TQF ครบท้ัง 5 ดาน ท้ัง 34 รายวิชา 

 3. การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมหา

แนวทางพัฒนา 

 หลักสูตรนําการประเมินผลการเรียนรู ใหกับอาจารยผูสอนรับทราบ และหาแนวทางการ

พัฒนา ใหนักศึกษามีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู TQF ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562 น้ันมีการดําเนินงานตาม 

4 ขั้นตอนอยางครบถวนและผลการดําเนินงานสงผลดีในการดําเนินงาน คือ นักศึกษาเกิดผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการ เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตร ไปใชในการประเมินผล การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานทางคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2562 โดยใชขั้นตอนดังน้ี  

 1.  การจัดทํา มคอ. 5 ในแตละวิชา 

 2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

 3.  การนําผลการเปรียบเทียบ หารือ และทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน พรอมหา

แนวทางพัฒนา 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 มีจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 18 คน โดยมีบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบณัฑติ 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

บัณฑิต 5 ดาน เทากับ 4.00 คะแนน อยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ใชขอมูลจากระบบ

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (http://job.rmutp.ac.th/) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คาเฉล่ียคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.10 

2. ดานความรู 3.98 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.89 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.22 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.80 

 4.00 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงาน 

จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 ไดรับการประเมินจากผูใช

บัณฑิตท้ังหมด 18 คน ไดรับความพึงพอใจโดยผูใชบัณฑิตแบงเปน 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากผล

คะแนนมากท่ีสุด ดังน้ี ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.10 อยูในเกณฑมาก 

ดานความรู ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3.98 อยูในเกณฑมาก  ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3.89 อยูในเกณฑมาก  ดานทักษะทางปญญา 

ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.22 อยูในเกณฑมากและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3.80 อยูในเกณฑปานกลาง 

- ไมพบขอเสนอแนะจากผูประเมิน 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังวัน

สุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา และหัวหนาสาขาวิชาไดแจงอาจารยผูสอน ใหจัดสง มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังวันสุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา 

2. คณะมีปฏิทินกําหนดชวงเวลาในการสง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังวัน

สุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา และหัวหนาสาขาวิชาไดแจงอาจารยผูสอน ใหจัดสง มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังวันสุดทายของเรียนในแตละภาคการศึกษา 

3. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารยผูสอน ให

สามารถจัดสง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายในกําหนดเวลา 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

 4. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา 

มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

5. หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํา มคอ.7 เพ่ือรายงานผล 

การดําเนินงานหลักสูตร และนําสงคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

ผลการดําเนินงาน: 

1. การกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการ ทําการกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยใน

หลักสูตรเก่ียวกับการจัดกานประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ การรอรับ

การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

 ประธานหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการ ทําการกํากับและตดิตามภาระความรับผิดชอบของ

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหเสนอผลการจัดการประเมิน มคอ.7 ในวันท่ี 14 

มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

3. การสรุปและรายงานผล 

 อาจารยผูสอนหลักสูตรดําเนินการจัดทํา มคอ.5 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และอาจารย

ประจําหลักสูตรรวมดําเนินการจัดทํา มคอ.7 เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผล

กลับไปฝายวิชาการและวิจัยของสาขาวิชา 

การประเมินกระบวนการ 

 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ. 7) ในปการศึกษา 2562 น้ัน การดําเนินงานตาม 3 ขั้นตอนสงผลใหมีการจัดทํา มคอ. 5 

มคอ.6 และ มคอ. 7 ตามกําหนด 

การปรับปรุงกระบวนการ 

 การดําเนินงานการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ. 7) ในปการศึกษา 2562 น้ัน การดําเนินงานตาม 3 ขั้นตอนสงผลใหมี

การจัดทํา มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7 ตามกําหนด หลักสูตรจะนํากระบวนการการดําเนินงาน

กํากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประมวลหลักสูตร ไปใชในปการศึกษา 2562 

ตอไป โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การสรุปและรายงานผล 
 

ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน 

 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

76 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา (ตัวบงช้ี 5.4) 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน (ระบุ

เหตุผล) 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดํ า เ นินงาน

หลักสูตร 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ80มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ

ดําเนินงานจํานวนท้ังสิ้น3คร้ังดังน้ี 

- คร้ังท่ี 1  ประชุมการวางแผนเการพัฒนา เม่ือวันท่ี 

18 กันยายน 2561 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวม

จํานวน 5คน คิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังท่ี 2ประชุมการวางแผนเการพัฒนา เม่ือวันท่ี 11 

มีนาคม 2562 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5

คน คิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังท่ี 3 ประชุมการวางแผนเการพัฒนา เม่ือวันท่ี 11 

มิถุนายน 2562 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5

คน คิดเปนรอยละ 100 

ดําเนินการประชุมและมีสวนรวมในการวางแผน การ

พัฒนาหลักสูตรดานการเรียนการสอน การบูรณาการ

รายวิชา การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญผูเชี่ยวชาญสาย

วิชาชีพมาใหประสบการณ โครงการและกิจกรรมนักศึกษา 

ติดตามผล การดําเนินงานทุกรายเดือน แจงรายงานผล 

ปญหาและอุปสรรค และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง 

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) โดยรับรอง

การเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

หลักสูตรปรับปรุงใหม 2561 อยูระหวางการดําเนินการ

รอการรับรองจากสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม ในภาคการศึกษา 1/2562 

จํานวน 22 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2562 จํานวน 

22 รายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด ภาคการศึกษา 

ครบทุกรายวิชา 

 

 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

77 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน (ระบุ

เหตุผล) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถ ามี )  ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคการศึกษา 1/2562 

จํานวน 22 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2562  

จํานวน 22 รายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด ภาค

การศึกษา ครบทุกรายวิชา 

 
 

 

 

 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลั งสิ้ นสุดป

การศึกษา 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ หลักสูตรตาม

แบบ มคอ. 7 แลวเสร็จภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

- ภาคการศึกษา 1/2562 เปดสอน 22 รายวิชา และมี

รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 5 รายวิชา 

- ภาคการศึกษา 2/2562 เปดสอน 24 รายวิชาและมี

รายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 5 รายวิชา 

- รายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเปนรอย

ละ 32.20 ของรายวิชาท้ังหมด 

 

7) มี กา ร พัฒนา / ป รับป รุ ง กา ร

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมิน

การดํ าเ นินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว  

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินการดําเนินงานใน มคอ.7

ในปท่ีผานมาดงัน้ี 

1. หลักสูตรปจจุบันเนนการเรียนการสอนทางศิลปดาน

การออกแบบ ทําใหขาดศาสตรทางเทคโนโลยีการบรรจุ 

เพ่ือใชตอยอดสูอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาด

ใหญ   

2. หลักสูตรใกลเคียง แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ 

ท้ังในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชนเปด

สอนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑเปนวิชาเลือก และ

สามารถทํางานในลักษณะน้ีไดเชนกัน 

การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการดําเนินงาน 

ใน มคอ.7 ในปท่ีผานมา ดังน้ี 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรปจจุบัน พ.ศ. 2561 และ

 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

78 

 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน (ระบุ

เหตุผล) 

คําอธิบายรายวิชาโดยเพ่ิมศาสตรทางเทคโนโลยีการบรรจุ 

เพ่ือใชตอยอดสูอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาด

ใหญ  และการพิมพท่ีทันสมัย 

2. หลักสูตรเพ่ิมเน้ือหารในคําอธิบายนายวิชา แขนง

วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ใหครบประบวนการของการ

ออกแบบใรศาสตรของบรรจุภัณฑ และเพ่ิมทักษะดานการ

พิมพใหครบวงจร พรอมสําหรับการเขาสูโลกของการทํางาน

ในศาสตรการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพอยาง

แทจริง 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2562 ไมมีอาจารยใหมและรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

- 

9) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

ทุกคนได รั บการ พัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหน่ึงคร้ัง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน และไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 3 คน 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

- - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุ ดท า ย /บัณฑิ ต ใหม ท่ี มี ต อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.62 คะแนน 

 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู ใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม

เฉลี่ย 4.00 คะแนน 

 

รวมตัวบงชี้ในปน้ี  10 ตัวบงช้ี 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

เปนไปตามเกณฑ 

ไมเปนไปตามเกณฑ 
- ไมรับการประเมิน (ระบุ

เหตุผล) 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดาํเนินการผาน

เฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1-5 

 
5 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5  100 

จํานวนตัวบงชี้ในปน้ีท่ีดําเนินการผาน  10 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี  100 
 

ผลการประเมินตนเอง : 5  คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.1 - 01 มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร 

5.1 - 02 แผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2562 

5.2 - 01 รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 

http://eassess.rmutp.ac.th 

5.2 - 02 รายงานประเมินการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 

http://eassess.rmutp.ac.th 

5.2– 03 ปฏิทินการจัดทํา มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=889 

5.2– 04 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

5.3– 01 ระบบภาวะการมงีานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2560 http://job.rmutp.ac.th 

5.3– 02 ฐานขอมูลระบบงานทะเบียน (จํานวนนักศึกษาคงอยู, จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา) 

http://regis.rmutp.ac.th 

5.4 - 01 มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร 
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การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 

1. จํานวนผูสมัครเรียน - ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสมัคร

เรียนมีอัตราท่ีลดลง 

- วางแผนการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือ

วางรากฐาน คณะ และวางตําแหนง

กลุมเปาหมาย 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีโดดเดนดวย

สื่อสมัยใหม เขาถึงกลุมเปาหมายหลัก

คือ นักเรียน และเปาหมายรอง คือ 

ผูปกครอง  

- สรางแรงจูงใจในการเขาศึกษา เชน ทุน

เรียนฟรีสวัสดิการอ่ืน ๆ เปนตน 

- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุดกลุม

บริการความรวมมือ 

- สรางเครือขายพันธมิตรดานการศึกษา

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

2. จํานวนนักศึกษาคงอยู - จํานวนนักศึกษาคงอยูมีอัตราท่ีลดลง

เน่ืองจากขอยายสถาบันการศึกษา 

คณะ และสาขาวิชา ไมประสงคศึกษา

ตอและไมดําเนินการลาออกและมีผล

การเรียนไมถึงเกณฑกําหนด (Retry) 

3. ความคาดห วั งของสถาน 

ประกอบการและการเปลี่ยน 

แ ป ล ง บ ริ บ ท ข อ ง ภ า ค 

อุตสาหกรรม 

- ความตองการทักษะท่ีเพ่ิมและกวางขึน้

ในศาสตรของการพิมพซ่ึงเก่ียวของกับ

การออกแบบบรรจุภัณฑ 

- วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือหาจุดออน

หรือจุดท่ีควรเนนของหลักสูตร 

- เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรสมัยใหม 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความคาดหวังของสถานประกอบการ

และการเปลี่ ย นแปลงบริบทของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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รายงานผลการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ี 6.1) 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

(ตัวบงชี้ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 การเตรียมความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สํารวจดานการเตรียมความ
พรอมทาง กายภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ ครุภัณฑทางการศึกษา และ
สภาพแวดลอมดานการเรียนรู 

1. อาจารยประจํารายวิชา แจงความประสงคขอจัดซ้ือวัสดุฝกสําหรับใชใน
การเรียนการสอน ในแตละภาคการศึกษาใหกับสาขาวิชา 

2. สาขาวิชาดําเนินการรวบรวมรายการและจํานวนวัสดุท่ีตองการใชเสนอ
ตองานแผนฯของคณะ 

3. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจเคร่ืองมือ ครุภัณฑ และหองปฏิบัติการกอน
เปดภาคการศึกษา หากมีปญหาหรือชํารุดแจงยังงานอาคารสถานท่ีเพ่ือเสนอคณะ 
ใหดําเนินการซอมแซมหรือแกไข 

4. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจความตองการครุภัณฑและเทคโนโลยีใหม ท่ี
จําเปนตองใชงานตอคณะ 

5. อาจารยผูสอนเสนอรายการหนังสือท่ีจําเปนตอการศึกษาและทบทวน
เพ่ิมเติมของนักศึกษาตองานหองสมุด 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษาศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินงานตามระบบกลไกของ
สาขาวิชา และระบบของคณะ โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. หลักสูตรไดรับการแจงเวียนเก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
โดยใหอาจารยในหลักสูตรไดเสนอขอและทบทวนทําเสนอ 

2. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของ
หลักสูตร ทําแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรู 5 ป และมีการปรับปรุง
ทุกป 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ

ดําเนินการจัดซ้ือ 
การประเมินกระบวนการ 
 การดําเนินงานตามขั้นตอน สงผลใหสาขาวิชามีจํานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรงุกระบวนการ 
 ในปการศึกษาศึกษา 2562 หลักสูตรจะดําเนินงานตามระบบกลไกของ
สาขาวิชา และระบบของคณะ โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหไดผลและประสิทธิภาพท่ีดี ดังน้ี 

1. หลักสูตรไดรับการแจงเวียนเก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
โดยใหอาจารยในหลักสูตรไดเสนอขอและทบทวนทําเสนอ 
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2. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของ
หลักสูตร ทําแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรู 5 ป และมีการปรับปรุง
ทุกป 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. รับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ

ดําเนินการจัดซ้ือ 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรไดทําการสํารวจสิง่สนับสนุนการเรียนรู พบวาปจจุบันมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูดงัตอไปน้ี 

1. หองเรียนภาคบรรยาย 5 หอง 
2. หองเรียนภาคปฏิบตัิการ จํานวน 5 หอง 
3. หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 
4. หองสมุดและหองสืบคนสารสนเทศ 
5. หองสมุดสถาบัน จํานวน 2 หอง 
6. หองอเนกประสงค/ประชุม/หองพักอาจารย จํานวน 4 หอง 
ในดานอุปกรณการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 

2. เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร จํานวน 6 เคร่ือง 

3. จอรับภาพ จํานวน 4 เคร่ือง 

4. กลองถายภาพระบบดิจิทัล จํานวน 1 เคร่ือง 

5. ระบบเคร่ืองเสียง จํานวน 3 เคร่ือง 

6. ไมโครโฟน จํานวน 13 เคร่ือง 

7. เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบวินโดว จํานวน 32 เคร่ือง 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบแมคอินทอช จํานวน 24 เคร่ือง 

9. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เคร่ือง 

10. เคร่ืองพล็อตเตอรสี จํานวน 2 เคร่ือง 

11. เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรส ีจํานวน 2 เคร่ือง 

12. เคร่ืองพิมพระบบเลเซอรขาว-ดํา จํานวน 1 เคร่ือง 

13. เคร่ืองกราดภาพ จํานวน 1 เคร่ือง 

14. กระดานอิเล็กทรอนิกสพรhอมปากกาสัมผัส จํานวน 20 เคร่ือง 

15. เคร่ืองพมิพระบบออฟเซท จํานวน 1 เคร่ือง 

16. เคร่ืองตัดกระดาษ ตัดตนแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 2 เคร่ือง 

17. เคร่ืองปมไดคัทบรรจุภัณฑ จํานวน 1 เคร่ือง 

18. เคร่ืองตัดกระดาษไฮโดรลคิ จํานวน 1 เคร่ือง 
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19. เคร่ืองตัดสติกเกอร จํานวน 1 เคร่ือง 

20. เคร่ืองขึ้นตนแบบ 3 มิติ จํานวน 2 เคร่ือง 

21. เคร่ืองเลเซอรคัท จํานวน 1 เคร่ือง 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1. สํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ 

การเรียนการสอนและการพัฒนา 

2. สรุปผลและวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกปญหา เพ่ือนําเสนอ 

ตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

- ปรับปรุงระบบเชื่อมตอไรสาย เพ่ิมจุดเชื่อมตอ Wi-Fi รองรับการขยาย 

จํานวนชองสัญญาณและลดปญหาพ้ืนท่ีอับสัญญาณในบางจุด 

- เพ่ิมการสนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอรดานการออกแบบใหทันสมัย

และเพียงพอตอการใชงาน 

- เพ่ิมจํานวนหองปฏิบัติการและรวมใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ  

3. คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและมอบดําเนินการในสวน
ผูรับผิดชอบ 

 

ผลการประเมินตนเอง : 4 คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 ภาพถายหองบรรยาย หองปฏิบัติการและหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร 

6.1 - 02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู และ

การบริการของมหาวิทยาลัย 

6.1 – 03 การปรับปรงุกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานโดยใหคณะและสาขาวิชามีสวนรวม ในการ

สนับสนุนสงเสรมิการเรียนรู 

6.1 – 04 รายการหลักฐานการซื้อขายครุภัณฑใหม ประจําปการศึกษา 2561 

6.1 – 05 แบบฟอรมสํารวจความตองการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหลงขอมลูหนังสอื จาก 

Website 

6.1 - 06 ระบบแนะนําหนังสือ สําหรับอาจารยและบุคลากรมสีวนรวมในการแนะนําหนังสือ ซื้อเขา

หองสมุด 
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6.1  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรงุหลักสูตร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

6.2  สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูที่สําเร็จการศึกษา 

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

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  

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

6.3  สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  

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

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น  
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7.1  การเปล่ียนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 

(ถามี) 

 

- 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 

(ถามี) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
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ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเรจ็ 

    

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

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

2. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลง

วิธกีารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

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

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ................. 

แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

   

 

รับรองความถกูตองของขอมูล :  

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

1. ประธานหลักสูตร นางมัทธนี ปราโมทยเมือง 
 

15 กรกฎาคม 2563 

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร นายธานี สคุนธะชาต ิ
 

15 กรกฎาคม 2563 

3. ผูรับผิดชอบหลักสูตร นายชูเกียรต ิอนันตเวทยานนท 
 

15 กรกฎาคม 2563 

4. อาจารยประจําหลักสตูร นายคณิต อยูสมบูรณ  15 กรกฎาคม 2563 

5. อาจารยประจําหลักสตูร ผศ.ดร.ชานนท ตันประวัต ิ
 

15 กรกฎาคม 2563 

 

 

หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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เห็นชอบโดย : 

ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล ลงนาม วันที ่

หัวหนาสาขาวิชา นายคณิต อยูสมบูรณ  15 กรกฎาคม 2563 

คณบด ี นายธานี สคุนธะชาต ิ
 

15 กรกฎาคม 2563 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี ้สกอ. 

ระดับหลักสตูรประจําปการศึกษา  2562 

 

  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร 

 2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 3. ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพมิพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2562 

 

89 

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบงชีร้ะดับหลักสูตร 

ตัวชี้บงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 79.96 4.00 

2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป (ระดับปริญญาตรี) 

100 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 2 4.50 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - 3.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - 3.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 3 3.00 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย - 5.00 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 20 5.00 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 20 5.00 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 60 5.00 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย - 3.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 3.67 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร - 2.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน - 2.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 100 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 3.00 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - 4.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 6 4.00 

คะแนนเฉล่ีย  (องคประกอบที่ 2-6) 3.46 
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2. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

 

องคประกอบที ่
I 

(ปจจัยนําเขา) 

P 

(กระบวนการ) 

O 

(ผลลัพธ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดับคณุภาพนอย 

2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00  ระดับคณุภาพด ี

4.01 – 5.00  ระดับคณุภาพดีมาก 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต - - 4.50 4.50 คุณภาพดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 - - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

4 อาจารย 3.67 - - 3.67 คุณภาพดี 

5 หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 
2.00 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - 4.00 - 4.00 คุณภาพดี 

ผลการประเมิน 3.14 3.50 4.50 3.46 คุณภาพด ี
 

จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) 

พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) “ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับ     

ดีมาก (องคประกอบที่ 2)  มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 4, 5)  อยูในระดับดี 

(องคประกอบที่ 3, 6)  

หากเมื่อวิเคราะหตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขามีคุณภาพอยูในระดับดี 

(3.41 คะแนน) กระบวนการมีคุณภาพอยูในระดับดี (3.50 คะแนน)  และผลลัพธมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (4.50 

คะแนน) 

 

3.  ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีการบริการวิชาการทั้งในประเทศ และในตางประเทศ โดยการนํานักศึกษาเขารวม ทําให

นักศึกษาไดรับประสบการณจริง สงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนไปตามเกณฑ หลักสูตรควรมีการ

สงเสริมใหมีการนําผลงานไปเผยแพรวารสารในเกณฑ กพอ. และถายทอดอยางเปนรูปธรรม 
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จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรมีการสงเสรมิอาจารยในหลักสูตรใหมีคุณวุฒิทางวิชาการที่สงูข้ึนอยางตอเน่ือง 

2. ควรมีการพฒันาระบบการประเมินผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

3. ควรพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม และควรจัดที่แสดงผลงานนักศึกษา 

 


