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 ๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร (มคอ.๗) 
 

รหัสหลักสูตร ๒๕๔๑๑๙๔๑๑๐๐๓๑๕ 
ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 

(หลักสูตรปรับปรงุ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑) 
  
 
 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

 

วันท่ีรายงาน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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 ๒ 

สารบัญ 
  หน้า 

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารการประเมินตนเอง ๓ 

หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป ๕ 

ผลการด าเนนิงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบง่ชี้ที่ ๑.๑) ๑๔ 

หมวดที่ ๒ : อาจารย ์ ๒๗ 

ผลการด าเนนิงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ ๔.๑) ๒๗ 
ผลการด าเนนิงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ ๔.๒) ๔๐ 
ผลการด าเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ ๔.๓) ๔๒ 

หมวดที่ ๓ : นักศึกษาและบัณฑติ ๔๔ 

ผลการด าเนนิงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๓.๑) ๔๕ 

ผลการด าเนนิงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๓.๒) ๔๗ 
ผลการด าเนนิงานผลที่เกิดกับนกัศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๓.๓) ๕๐ 
ผลการด าเนนิงานคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งชี้ ๒.๑) 

๕๓ 

ผลการด าเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน ๑ ปี   
(ตัวบ่งชี้ ๒.๒) 

๕๔ 

หมวดที่ ๔ : ข้อมูลสรุปรายงาน ๕๕ 

ผลการด าเนนิงานสาระของรายวิชาในหลักสตูร (ตัวบง่ชี้ ๕.๑) ๕๙ 

ผลการด าเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ ๕.๒) ๖๒ 

ผลการด าเนนิงานการประเมินผูเ้รียน (ตัวบ่งชี้ ๕.๓) ๖๖ 

ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ ๕.๔) ๖๙ 

หมวดที่ ๕ : การบริหารหลักสูตร ๗๓ 

ผลการด าเนนิงานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  (ตัวบ่งชี้ ๖.๑) ๗๔ 

หมวดที่ ๖ : ข้อคิดเห็น ๗๗ 

หมวดที่ ๗ : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ๗๙ 

หมวดที่ ๘ : แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๘๐ 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดบัหลักสตูร  ๘๒ 

๑. ตารางผลการประเมนิตนเองรายตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ๘๓ 

๒. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO) ๘๔ 

๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ๘๔ 
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 ๓ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 
 

๑. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๑) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปรัชญา : เทคโนโลยีสร้างคุณค่า พัฒนาคน พัฒนางาน ยกระดับคุณภาพสู่สากล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที ่มีความรู้และความสามารถด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์และ

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความช านาญทางเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
๔. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ใช้
เกณฑก์ารประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งมีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน”/ “ไม่ได้มาตรฐาน” ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (๓.๖๐ คะแนน) 

๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

องค์ประกอบที ่

I 
(ปัจจัย
น าเข้า) 

P 
(กระบวนการ) 

O 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐  ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑติ   ๔.๑๗ ๔.๑๗ ระดับคณุภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๐๐   ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 

๔ อาจารย ์ ๓.๔๘   ๓.๔๘ ระดับคณุภาพด ี

๕ หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

๓.๐๐ ๔.๐๐  ๓.๗๕ ระดับคณุภาพด ี

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  ๔.๐๐  ๔.๐๐ ระดับคณุภาพด ี

รวม ๓.๒๑ ๔.๐๐ ๔.๑๗ ๓.๖๐ ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

ระดับ
คุณภาพด ี
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 ๔ 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ ๒) มีจ านวน ๓ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดี (องค์ประกอบที่ ๔, 
๕, ๖) และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ ๓)  

หากเมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี (๓.๒๑ คะแนน) กระบวนการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (๔.๐๐ คะแนน)  และผลลัพธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(๔.๑๗ คะแนน) 
 
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
๑. หลักสูตรมีการบริการวิชาการภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยการน านักศึกษาเข้าร่วม ท าให้

นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามเกณฑ์  หลักสูตรมี

การส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ลงวารสารในเกณฑ์ กพอ. และถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. ควรมีการส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิทางวิชาการ

ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
๓. ควรพัฒนาห้องเรียน สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ ๒๑ 
๔. ควรมีห้องจัดแสดงหรือสถานที่แสดงผลงานของนักศึกษา 

 

๔. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (Improvement Plan) 

๑. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. มีการเขียนแผนพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้งานที่สะดวก

และมากข้ึน 
๓. มีการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงลึกและมีจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมในปีการศึกษา ๒๕๖๕
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 ๕ 

 

รหัสหลักสูตร : ๒๕๔๑๑๙๔๑๑๐๐๓๑๕ 
ชื่อหลักสูตร  : เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพมิพ์ 
ระดับ  : ปริญญาตร ี
กลุ่ม ISCED : Trade, Craft and Industrial Programmes : Graphic Arts  
 : อาชีวะ : หัตถกรรมและอุตสาหกรรม : ศิลปะการพิมพ์ 
การเปิดสอน :  ในเวลา  นอกเวลา  ทั้งในและนอกเวลา 
เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร : ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประเภทหลักสตูร :  วิชาการ  วิชาชีพ  ปฏิบัติการ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.๒) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ประเภท 
(ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายทนิวงษ ์ รักอิสสระกุล ปรญิญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒ อาจารย ์ นายธานี  สุคนธะชาต ิ ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ อาจารย ์ นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท ์ ปริญญาโท ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชานนท์  ตันประวัต ิ ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๕ อาจารย ์ นางมัทธน ี ปราโมทย์เมือง ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 มี การปรับปรุงหลักสูตร  ไม่มี การปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหตุ :  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๖ 

๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร(ณ สิ้นรอบปีการศึกษาที่ประเมิน) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

๑ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายทนิวงษ ์
รักอิสสระกุล 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๙ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISCED) : Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๕ ปี ๘ เดือน 
ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์ (ระบุป)ี เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี ๒๕๖๔  แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้าง 
สรรค์ส าหรับผู้สูงอายุจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ 
เกษตร บทความวิจัยวารสารคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม 
- มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๐.๒๐ 

 

๒. อาจารย ์ นายธานี สุคนธะชาต ิ ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๖๓ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISCED) : Business Administration and 
Commercial Programmes 
สาขาวิชาที่จบ : การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๔ ปี ๕ เดือน 
ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี : 

 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๗ 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

    

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์ (ระบุป)ี เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี ๒๕๖๓ การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี : ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ การประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิมหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ราชมงคล ครั้งที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ  โร งแรม  Royal Cliff Grand Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี 

๐.๒๐ 

ปี ๒๕๖๒ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจ ัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ 

ปี ๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ์
จากต้นผือส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ 
๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมเรือรัษฏา อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง   

๐.๒๐ 

 

 

 

 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๘ 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

๓ อาจารย ์ นายชูเกียรต ิ
อนันต์เวทยานนท ์

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : ๒๕๔๘ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยผีลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๓ ปี ๔ เดือน 
ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี : 
 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์ (ระบุป)ี เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี ๒๕๖๒ น าเสนอผลงานเชิงปฏิบัตกิารระหว่าง ๒ หน่วยงาน 
เรื่อง โครงการสัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไทพวนสู่
กระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชมแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทพวน จ.นครนายก ภายใต้งาน 
“ภูมิปัญญาดั่งเดิมในการออกแบบของลาว”ระหว่างวันที่ 
๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๐.๒๐ 

 

๔ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

นายชานนท์  
ตันประวัต ิ

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๖๐ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :สถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑติ 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : สหวิทยาการวจิัยเพื่อการออกแบบเทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๑๕ ป ี๙ เดือน 
ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี : 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๙ 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

    

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ระบุปี) เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่อง 
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี “ก าฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทย
พวนจังหวัดลพบุรี: ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การประชุมงาน
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๒  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่  ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี 

๐.๒๐ 

Artist Info The imaginary of form and space, Ceramic, 
๘ x ๔๐ x ๔๕ cm., ๒๐๒๐ In Honor of His Majesty 
the KingMahaVajiralongkorn Bodindradebayavarang-
kun. International Art & Design Exhibition Bunditpat-
tnasilpaInstitute, ๒๐๒๐ Narai Palace, Lopburi 
Province, Thailand๑๔ - ๒๓ February ๒๐๒๐ 

๐.๖๐ 

 

๕ อาจารย ์ นางมัทธน ี
ปราโมทย์เมือง 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ : ๒๕๖๔ 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISCED) : Manufacturing and processing 
สาขาวิชาที่จบ : วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ๙ ปี ๑๐ เดอืน 
ชื่อผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี : 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๐ 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

    

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์ (ระบุป)ี เกณฑ์มาตรฐาน 

ปี ๒๕๖๔ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ
พ่ึงพาตนเองส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว
จังหวัดตราดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเชิง
วฒันธรรม: ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การประชุมงาน
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ ๑๒  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  ๑๑ และการประกวด

สิ่งประดิษฐ์์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal 
Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุร ี

๐.๒๐ 

ปี ๒๕๖๔ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ
พ่ึงพาตนเองส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว
จังหวัดตราด เพ่ื อส่ งเสริมการท่องเท่ี ยวชุมชนเชิ ง
วฒันธรรม : ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การประชุมงาน
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๒  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่  ๑๑ และการประกวด

สิ่งประดิษฐ์์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่าง
วันที่  ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal 
Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุร ี

๐.๒๐ 

ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี  “ก าฟ้า” สืบสาน
วัฒนธรรมไทยพวนจังหวัดลพบุร ี: ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
การประชุมงานวิชาการระด ับ ช าต ิม ห าว ิท ย าล ัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ ๑๒ การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 
๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม 
Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 

๐.๒๐ 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๑ 

 
 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

    

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์ (ระบุป)ี เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี ๒๕๖๔  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณี
ศึกษผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี : ร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่  ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ Event Hall 102 - 

๐.๒๐ 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๒ 

104 ศูนย์น ิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ 
ปี ๒๕๖๔ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วม
สมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท -ยวน กรณี
ศึกษผ้าทอพื ้น เม ืองไท -ยวน จ ังหวัดสระบ ุร ีต ีพ ิมพ์
บทความวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สกสว. ปีที่ 
๑๓ ฉบับที่ ๕ กันยายน -ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๔๓ -
๓๕๖ 

๐.๘๐ 

ปี  ๒ ๕ ๖ ๓  ก า รส ร้ า งส ร รค์ สื่ อ โฆ ษ ณ า เพื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจพอเพ ียง) บ ้านคลองห ัวช ้าง 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีตีพิมพ์บทความวิจัยลง
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม 
๒๕๖๓ หน้า ๙๗ - ๑๐๗ 

๐.๖๐ 

ปี ๒๕๖๒ น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์งานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้ งที่  ๑๑และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ 
๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ 

 
 

 

 

 ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๓ 

    

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์ (ระบุป)ี เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี ๒๕๖๑ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูป 
ต าบลท่าเสาอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตีพิมพ์
บทความวิจั ยวารสารสั งคมศาสตร์   มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก  ปี ที่  ๗  ฉบั บที่  ๒ 
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๕ - ๑๓๕ 

๐.๖๐ 

ปี ๒๕๖๑ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวน เพื่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้ น เมืองถนนสาย
วัฒนธรรมไทยวน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที ๑๐ และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ ๙  ระหว่างวันที่ 
๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

๐.๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. อาจารย์ผู้สอน 

- อาจารย์ประจ า (อาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัยที่มีการสอนตามรายวชิาในหลักสูตร) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๔ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายทนิวงษ ์ รักอิสสระกุล ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๒ อาจารย ์ นายธาน ี สุคนธะชาต ิ บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 

ทรัพยากรมนุษย ์
๓ อาจารย ์ นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชานนท ์ ตันประวัต ิ สถ.ด.สหวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ 

เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๕ อาจารย ์ นางมัทธน ี ปราโมทย์เมือง ปร.ด. วัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ 
๖ อาจารย ์ นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ ปร.ด. ออกแบบผลิตภัณฑ ์
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวยุวด ี พรธาราพงศ ์ ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
๑๑ อาจารย ์ นางสาวสุนทร บินกาซ ี ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๑๒ อาจารย ์ นางสาวศศิประภา เวชศิลป ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ ประสบการณ์ท างานที่

เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 
๑ อาจารย ์ นายกวินพัฒน ์ อมรบุลเศรษฐ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ออกแบบรองเท้า 

 

๔. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตัวบ่งชี้๑.๑)  

(ระดบัปริญญาตรี) 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๕ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

๑  จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕ คน เป็นไปตามเกณฑ์(ไมน่้อยกว่า๕ 
คน) โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรและ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

๒  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาโท ๒ คน ปริญญาเอก ๓ คน  
- มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน ในสาขาทีต่รงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- ผลงานทางวชิาการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (อย่างน้อย ๑ รายการ) 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ป ี ๒ ๕๖ ๔   แน วทางการออกแบ บ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บทความ
วิจัยวารสารคณสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  เดือน
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ 

อาจารย์ ดร.ธาน ี
สุคนธะชาต ิ
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์) 

ปี ๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบหัตถกรรม
บรรจุภัณฑ์จากต้นผือส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 
โรงแรมเรือรัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 ปี ๒๕๖๒ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖  



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๖ 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปี ๒๕๖๓ การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
สู่ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปน
วัตวิถี บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุร ี: ร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับ ช าติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ ๑๒ การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่  ๑๑ และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 
๔ ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐พฤษภาคม ๖๕ 
ณ โรงแรม  Royal Cliff Grand Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี 

อาจารย์ชูเกียรติ  
อนันต์เวทยานนท ์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ปี ๒๕๖๒ น าเสนอผลงานเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างสองหน่วยงาน โครงการสัญญะวิทยา
ในงานหัตถกรรมไทพวน สู่กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะ
ไทยร่วมสมัยกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชาวไทพวน จังหวัดนครนายก ภายใต้งาน 
“ภูมิปัญญาดั่งเดิมในการออกแบบของลาว” 
ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤศจิกายน ๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๗ 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
อาจารย์ ดร.มัทธน ี
ปราโมทย์เมือง 
ปร.ด. (วัฒนธรรม 
ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ) 

ปี ๒๕๖๑ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น กลุ่ มสตรีแปรรูปต าบลท่ าเสา 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตีพิมพ์
บทความวิจั ยวารสารสั งคมศาสตร์  
ม ห าวิ ท ย าลั ย เทคโน โลยี ราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๕ - ๑๓๕ 

 ปี ๒๕๖๑ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ และกาประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้ งที่  ๙  ระหว่างวันที่  ๑-๓ สิ งหาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

 ปี ๒๕๖๒ น าเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์
งานการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปี ๒๕๖๓ การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจ
พอเพียง) บ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดง 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๑๘ 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
 จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์บทความวิจัยวารสาร

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม ๖๓ หน้า ๙๗-๑๐๗ 

 ปี ๒๕๖๔ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
แบบพึ่งพาตนเองส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านน ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม : ร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมงานวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๑๒ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal 
Cliff Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุร ี

 ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
“ก าฟ้ า” สื บสานวัฒนธรรมไทยพวน 
จังหวัดลพบุร ี: ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุมงานวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล ครั้ งที่  ๑๒ การ
ป ระ ชุ ม วิ ช า ก า รระ ดั บ น าน าช าติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ 
๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม 
Royal Cliff Grand Hotel Pattaya 
จังหวัดชลบุร ี

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
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 ๑๙ 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
 ปี ๒๕๖๔ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอ
พื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี : ร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัย งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการ
และประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 ปี ๒๕๖๔ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษา
ผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี 
ตีพิมพ์งานบทความวิจัยวารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่สกสว.ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ 
๕ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๔๓ 
- ๓๕๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ชานนท์ ตนัประวัติ 
สถ.ด.(สหวิทยาการวิจัย
เพื่อการออกแบบเทคโนโลย ี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

Artist Info The imaginary of form and 
space,Ceramic, 8 x 40 x 45 cm., 2020 
In Honor of His Majesty the KingMaha 
VajiralongkornBodindradebayavara
ngkun. InternationalArt & Design 
Exhibition BunditpattnasilpaInstitute, 
2020 Narai Palace, Lopburi Province, 
Thailand 14 - 23 February 2020 

 ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
“ก าฟ้ า” สื บสานวัฒนธรรมไทยพวน 
จังหวัดลพบุรี : ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุมงานวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
 ราชมงคล คร้ังที่ ๑๒ การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล คร้ัง
ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal Cliff Grand 
Hotel Pattaya จ.ชลบุรี 

 

- ประสบการณ์ในด้านการปฏบิัตกิาร (อย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน) 
รายชื่ออาจารย์ ประสบการณใ์นด้านการปฏิบตัิการ 

ผู้ช่วยศาสตาจารย ์
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล 

ประสบการณ์การท างานวิชาชีพ 
๒๐ ป ี

อาจารย์ ดร.ธาน ี
สุคนธะชาต ิ

ประสบการการท างานวิชาชีพ 
๒๒ ป ี

อาจารย์ชูเกียรติ  
อนันต์เวทยานนท ์

ประสบการการท างานวิชาชีพ 
๒๐ ป ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชานนท์ ตันประวัต ิ

ประสบการการท างานวิชาชีพ 
๒๐ ป ี

อาจารย์ ดร.มัทธน ี
ปราโมทย์เมือง 

ประสบการการท างานวิชาชีพ 
๒๒ ป ี

 

๓  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ๓ คน ปริญญาโท ๒ คน 
- มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๑ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

๓  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ปี ๒๕๖๔  แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ส าหรับผู้สงูอายจุากวัสดุเหลอืใช้
ทางการเกษตร บทความวิจัยวารสาร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

อาจารย์ ดร.ธาน ี
สุคนธะชาต ิ
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย ์

ปี ๒๕๖๓ การศึกษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส าหรบัผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บา้นท่องเที่ยว
โอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี : ร่วมงานประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 
๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี 

 ปี ๒๕๖๒ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมงานการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ ๑๐ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๒ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
 ปี ๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบหัตถกรรม

บรรจุภัณฑ์จากต้นผือส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 
โรงแรมเรือรัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

อาจารย์ชูเกียรติ  
อนันต์เวทยานนท ์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ปี ๒๕๖๒ น าเสนอผลงานเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างสองหน่วยงาน โครงการสัญญะ
วิทยาในงานหัตถกรรมไทพวนสู่กระบวน 
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิด
ศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนชาวไทพวน จังหวัดนครนายก ภายใต้
งาน “ภูมิปัญญาดั่งเดิมในการออกแบบ
ของลาว” ในระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อาจารย์ ดร.มัทธน ี
ปราโมทย์เมือง 
ปร.ด. (วัฒนธรรม 
ศิลปกรรม               
และการออกแบบ) 

ปี ๒๕๖๑ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูป ต าบลท่าเสา 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตีพิมพ์
บทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ปีที่  ๗  ฉบับที่  ๒ กรกฎาคม -  ธันวาคม 
๒๕๖๑ หน้า ๑๒๕-๑๓๕ 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๓ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 

 ปี ๒๕๖๑ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฏา 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 ปี  ๒๕๖๒ น าเสนอผลงานวิ จั ยภาค
โปสเตอร์ง าน กา รป ระ ชุม วิช าก า ร
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่  ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่

 ปี ๒๕๖๓ การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา เพื่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจ
พอเพียง) บ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์บทความวิจัยวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๙๗ 
- ๑๐๗ 

 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๔ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 

 ปี ๒๕๖๔ การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเองส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน ้าเชี่ยว จังหวัดตราด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
วัฒนธรรม : ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
การประชุมงานวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๒ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ 
โร ง แ ร ม  Royal Cliff Grand Hotel 
Pattaya จ.ชลบุรี 

 ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
“ก าฟ้ า” สื บสานวัฒนธรรมไทยพวน 
จังหวัดลพบุร ี: ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุ มง า น ว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๒   การประชุ มว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม งค ล  ค รั ้ง ที ่ ๑ ๑  แ ล ะ ก าร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราช
มงคล ครั้งที่  ๔ ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal 
Cliff Grand Hotel Pattaya จั งหวั ด
ชลบุรี 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๕ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 

 ปี ๒๕๖๔  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษา
ผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี :  
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่  
๒-๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ Event Hall 
102-104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 ปี ๒๕๖๔ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษา
ผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี 
ตีพิมพ์งานบทความวิจัยวารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สกสว.ปีที่ ๑๓ 
ฉบับที่ ๕ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า 
๓๔๓-๓๕๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ชานนท์ ตนัประวัต ิ
สถ.ด. (สหวิทยาการวิจัย
เพื่อการออกแบบเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

Artist Info The imaginary of formand 
space, Ceramic, 8 x 40 x 45 cm., 2020 
In Honor of His Majesty the KingMaha  
VajiralongkornBodindradebayavaran
gkun. International Art & Design 
Exhibition BunditpattnasilpaInstitute, 
2020 Narai Palace, Lopburi Province, 
Thailand 14 - 23 February 2020 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๒๖ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

   

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 

 ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
“ก าฟ้า” สืบสานวฒันธรรมไทยพวน 
จังหวัดลพบุร ี: ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุม งานวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
๑๒ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๑๑ และการประกวด
สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมราชมงคล 
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal 
Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัด
ชลบุร ี

 

๔  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ 

รักอิสสระกุล 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

๒ อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์) 

๓ อาจารย์ชูเกียรติ  
อนันต์เวทยานนท์ 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์
ตันประวัต ิ

สถ.ด. (สหวิทยาการ
วิจัยเพื่อการออกแบบ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

๕ อาจารย์ ดร.มัทธนี 
ปราโมทย์เมือง 

ปร.ด. (วัฒนธรรม
ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ) 
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 ๒๗ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

ล าดับ รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา 
๖ อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ ปร.ด. ทัศนศิลป์และ

การออกแบบ 
๗ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  
๑๐  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
- 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 
๑.๑ - ๐๑ หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  

ฉบับปรบัปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๑ - ๐๒ บัญชีรายชื่อบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

๑.๑ – ๐๓ ตารางสอนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑.๑ – ๐๔ ผลงานวชิาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 ๒๘ 

 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ ๔.๑) 
(กระบวนการ) 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
๑) ระบบการรบัอาจารย์และแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้สาขาวิชา
และหลักสูตรด าเนินการตามระบบ ดังนี้ 

๑. ส ารวจความต้องการรับอาจารย์ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ระดับปริญญาตรี 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชา 
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ : ๒๐ เท่ากับ ๕๓.๖๗/๒๐ = ๒.๖๘ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่าค่า FTES เท่ากับ ๕๓.๖๗ จ านวนอาจารย์ที่ควรมีต่อนักศึกษา

เท่ากับ ๒.๖๘ คน (๕๓.๖๗/๒๐ = ๒.๖๘) พบว่า แสดงว่ายังไม่มีความต้องการจ านวนอาจารย์
เพิ่มจากจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานจริง ๖ คน 

๒. เสนอแผนอัตราก าลงัประจ าหลกัสูตรต่อคณะผ่านงานบุคลากรเพื่อจัดท ากรอบ
อัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเมื่อจัดสรรอัตราก าลังแจ้งผา่น
งานบุคลากรคณะเพื่อเปิดรับ 

๓. สาขาวิชาด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพและการสอนเฉพาะทาง ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รวบรวมและแจ้งข้อมูลยังงานบุคลากรคณะเพื่อด าเนินการ 

๔. งานบุคลากรคณะระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร ๑๕ วัน 
วันสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและหรือสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ภายในวันเดียวกัน และ
ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน ๓ วันหลังการสอบ 

๕. คณะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุอาจารย์ โดยมีคณบดีหรือรอง
คณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
สาขาวิชา หรือตัวอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และเลขานุการส านักงานคณบดีหรือหัวหน้างาน
บุคลากรเป็นเลขานุการที่ประชุม 

๖. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและเกณฑ์การคัดเลือกสรรบุคคล โดยพิจารณาผู้
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรมากที่สุดพิจารณาจากผลคะแนนรวม หากพบว่ามีผู้ที่มี 
คุณสมบัติอาจท าการส ารองเรียกเพิ่มเติม กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว 

หมวดที่ ๒ อาจารย์ 
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 ๒๙ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 
การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรส ารวจจ านวนและปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ เพื่อหาแนวทางการ

ป้องกัน ก าหนดบทบาทและแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
หรืองานบริหารด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือและสอนงานอาจารย์ใหม่
ที่ยังขาดประสบการณ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชามีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา จ านวน ๗  
คน ครบตามจ านวน แต่เนื่องจากอาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการ
อนุมัติทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนครให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เป็นเวลา ๓ ปี 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
หลักสูตรก าหนดขั้นตอนการแตง่ตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและล าดับผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และ
ล าดับผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบโดยสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล (อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

๑.๒ อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ (อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

๑.๓ อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ (อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

๑.๕ อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ 
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่งตั้งอาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง อาจารย์ประจ าสาขา 
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาสาขาวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล เนื่องจากด ารงต าแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบงานส่วนต าแหน่งงานใหม่ 

๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีอาจารย์กลับมาปฏิบัติราชการ จากการลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
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 ๓๐ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ 
 ๑) อาจารย์ ดร.สุรภา วงษ์สุวรรณ  
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการอนุมัติให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ท่าน คือ อาจารย์
คณิต อยู่สมบูรณ์ 

การประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนระบบกลไกของคุณวุฒิอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ที่ตรงตาม
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานปรับเปลี่ยนล าดับและผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน ๑ ท่าน คือ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ ลาศึกษาต่อ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได้มีการคัดเลือกผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนที่จากอาจารย์ที่กลับมา
ปฏิบัติราชการ 

๒) ระบบการบริหารอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
คณะก าหนดนโยบายเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบและกลไก เป้าหมาย

การด าเนินงาน และแผนด าเนินงานกิจกรรม ดังนี้ 
๑. นโยบายดา้นบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๑.๑ การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน และภาระหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ 
 ๑.๒ การพัฒนาความรู้ด้านผลงานวชิาการและงานวิจัย 
 ๑.๓ การพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวชิาชีพ 
 ๑.๔ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 ๑.๕ การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
 ๑.๖ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 

๒. ระบบกลไกการบริหารแผนบริหารจัดการและพฒันาทรัพยากรบุคคล      
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดภาระหน้าที่การปฏิบัติ ติดตาม รายงานผลและ

ประเมินความส าเร็จ 
 ๒.๑ ฝ่ายงานนโยบาย : คณะกรรมการประจ าคณะ 
 ๒.๒ ฝ่ายงานแผน : รองคณบดีฝา่ยแผน และหัวหนา้งานบุคคล 
 ๒.๓ ฝ่ายงานด าเนินงาน : หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา และ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๔ ฝ่ายงานติดตาม : หัวหน้างานตดิตามและประมวลผล หัวหนา้งานบุคคล  



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๓๑ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๕ ฝ่ายงานประเมินความส าเร็จ : คณะกรรมการบริหารคณะ 

๓. เป้าหมายของการด าเนนิงาน 
๓.๑ ด้านอัตราก าลัง     

 มีจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้เกณฑ์
มาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ระดับ
ปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่ม
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ คือ ๑ : ๒๐ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี
อาจารย์ครบจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.๒ ด้านการพฒันาบุคลากรตามกลไกที่ก าหนดต่อไปนี ้
- จ านวนอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย 

อย่างน้อย ๒ ปี ต่อ ๑ คน 
- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ อบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 

- จ านวนผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ที่
ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ  

- จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ อย่างน้อย ๑ 
ผลงาน ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ 

- จ านวนอาจารย์ที่มีการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ 
ผลงาน ต่อสาขาวิชา 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
อย่างน้อย ๒ คน ต่อสาขาวิชา 

- จ านวนอาจารย์ที่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและหรือภายนอก
หน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ผลงาน ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด/ปีงบประมาณ 

- ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
คะแนน และมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 

๔. แผนด าเนนิงานกิจกรรมการบรหิารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
 ๔.๑  ตั้งกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพิ่ม และสายสนับสนุน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 
 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ทั้งภายในและต่างประเทศ  
 ๔.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวิชาการหรือเสนอผลงาน 
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 ๓๒ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าประชุมทางวิชาการ อบรม 
สัมมนา หรือดูงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ 
 ๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้อบรมเพื่อท าต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยงานบุคคลจะด าเนินงานส่งบันทึกข้อความแจ้งถึงอาจารย์เมื่อครบก าหนดขอต าแหน่ง 
 ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อ 
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
 ๔.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายใน 
และหรือภายนอกหน่วยงาน 
 ๔.๘  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่อาจารย์
ประจ า เช่น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน และโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
 ๔.๙  ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง  เพื่อสร้างผลงานวิจัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และตามความต้องการของอาจารย์ หรือ
ตามนโยบายของผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
- ด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 

ชื่อ-นามสกุล แหล่งทุน หลักสูตร(ปริญญาเอก) 

นายทนิวงษ์ รักอิสสระกลุ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.)
สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 

นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายชูเกียรติ  
อนันต์เวทยานนท ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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 ๓๓ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง   มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนครและทนุ
พัฒนาบัณฑิต 
ประจ าปี ๒๕๖๓
ส านักงานการวิจัย
แห่งชาต ิ

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชา
วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

ชื่อ-นามสกุล แหล่งทุน หลักสูตร(ปริญญาเอก) 

นายคณิต อยู่สมบูรณ ์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- ด้านการพัฒนาบุคคลากร 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการ ดังนั้นคณาจารย์ในฐานะผู้สอนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ องค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัย ชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจในสถานการณ์จริง ทั้งเรื่องของสาขาวิชา
การเรียนที่สอดคล้องกันกับสภาพธุรกิจ สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบอ านวยให้การผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาถ่ายทอดให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านผลงานการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๙ ผลงาน ประกอบด้วย 

 ๑. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี / อาจารย ์ดร.มัทธน ีปราโมทย์
เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย/ งบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม/ อาจารย์ ดร.มัทธนี  
ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย /อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ 
อาจารย์เมทิกา พ่วงแสงผู้ร่วมวิจัย / งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ
เพื่อส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดราชบุรี / อาจารยช์ูเกียรติ 
อนันต์เวทยานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย / อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง ผู้ร่วมวิจัย / 
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 ๓๔ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๔. การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอไทยทรงด าสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยทรงด า จังหวัดราชบุรี /
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย/อาจารย ์ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
ผู้ร่วมวิจัย/งบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๕. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลติภัณฑ์ชมุชน
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / อาจารย์ ดร.
ธานี สุคนธะชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย / อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย /งบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๖. การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพการพิมพ์สกรีนส าหรับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว / อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย/ ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล  
ผู้ร่วมวิจัย / งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๗. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูปเพื่อส่งเสริมอาชีพนักออกแบบ
ผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว / อาจารย ์ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย / 
อาจารยค์ณิต อยู่สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ, อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง ผู้ร่วมวิจัย / 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๘. การศึกษาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหารพร้อมรับประทานเพื่อ
สังคมผู้สูงอายุ / อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน หัวหน้าโครงการวิจัย / นางสาวพมิพ์จุฑา พิกุลทอง,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ, นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย /งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๙. แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการ 
เกษตร/ อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง หัวหน้าโครงการวิจัย  อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน,    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล ผู้ร่วมวิจัย / งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย 
ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นด้วยวัฒนธรรมโนรา เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ระดับสากล 

“ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา”/ อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ด้านการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 
 การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ //งานวันนักประดิษฐ ์
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี / อาจารย์ ดร.มัทธน ีปราโมทย์เมือง 
หัวหน้าโครงการวิจัย/ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ // งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๓๕ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ และระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ ๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล คร้ังที่ ๔ 
 ๑. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลติภัณฑ์ชุมชน
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / อาจารย์ 
ดร.ธานี สุคนธะชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย/ งบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “ก าฟ้า” 
สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี  / อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง หัวหน้า
โครงการวิจัย/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ , อาจารย์กรณ์พงษ์ ทองศรี
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านน ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม / อาจารย์ ดร.มัทธนี 
ปราโมทย์เมือง หัวหน้าโครงการวิจัย/ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ 
อาจารย์เมทกิา พ่วงแสง ผู้ร่วมวิจัย / งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๔. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพนัก
ออกแบบผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว / อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ หัวหน้า
โครงการวิจัย/ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์, อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ, อาจารย์เมทิกา  
พ่วงแสง ผู้ร่วมวิจัย / งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 การตีพิมพ์ผลงาน (JOURNAL & PROCEEDING) ทางด้านการวิจัย 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจาก
ทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์
งานบทความวิจัย วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สกสว. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม ๑ 
ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า 
๓๔๓-๓๕๖  
- ด้านการท าต าแหน่งทางวิชาการ  
 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่าน ยื่นพิจารณาขอก าหนดด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรอง (ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 

- ด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ 
ไม่มีอาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเนื่องจากไม่

สามารถออกได้จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด (ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) 

- ด้านบริการวิชาการ  
๑. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 

สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / อาจารย์ ดร.มัทธนี ปราโมทย์



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๓๖ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
เมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และอาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม 

๒. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลยั) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ / อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และอาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 

๓. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลยั) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์ 
รักอิสสระกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ และอาจารย์อินท์ธีมา หิรญัอัครวงศ์ 

๔. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ / 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  พิจักขณา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา 

๕. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ  ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / อาจารย์ ดร.ธานี สุ
คนธะชาติ อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ และนายศิรวัชร์ พัฒนคุ้ม 

๖. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ, 
อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ และนายศิรวัชร์ พัฒนคุ้ม 

๗. โครงการจัดการองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสหสาขาก้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และร้านค้า สู่การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
ชุมชนตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี ตามปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ / อาจารย์
ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 

๘. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม / อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ, อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ 

๙. โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ / อาจารย ์
ดร.ธานี สุคนธะชาติ, อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ 

- ผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา  
 - การเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา เรื่อง Human research ethic in a new challenging 
era 2021 วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๓๗ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
(FERCIT) (ออนไลน์) 

- การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง “แปลอย่างไรให้โดนใจ บันไดสู่การแปล” วันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๔ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมอบรมโครงการ “การน านวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จัดโดย ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมสัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมสัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมือ
อาชีพเพื่อรองรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง องค์ความรู้ต้นทุนท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๕ 
From Local to Globalเรียนรู้การหยิบยืมอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กลายเป็นงานออกแบบร่วสมัย 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดย ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
(ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมอบรมโครงการหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผศ., รศ. และ ศ. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดย กองวิชาการและพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมอบรมโครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “READY TO NEW ERA FOR PACKAGING & PRINTING 
INDUSTRY การเตรียมพร้อมส าหรับยุคใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์” วันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๕ จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง Food Packaging and Engineering Application for SME 
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ จัดโดย สสวทท. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมอบรมโครงการ “ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รับมือวิกฤต COVID-19 
สไตล์ New Normal” วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ออนไลน์) 
 - การเข้าร่วมอบรมโครงการ "การวิจัยและพัฒนา (R&D)" วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHmIPKdM-L1c_2MKC8sEzpDrNBZ66Dc_tfbnC2YEHikf-kfJXAS_keiRLm-cFyk6ATtIDZ7ErzZR1kToD2HC1sXblnbRiqqCFLQzW6g2xC3anFKz8ZhhBwIxCUsK9YI2oz3C1HKncmwaRNoin26rRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHmIPKdM-L1c_2MKC8sEzpDrNBZ66Dc_tfbnC2YEHikf-kfJXAS_keiRLm-cFyk6ATtIDZ7ErzZR1kToD2HC1sXblnbRiqqCFLQzW6g2xC3anFKz8ZhhBwIxCUsK9YI2oz3C1HKncmwaRNoin26rRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHmIPKdM-L1c_2MKC8sEzpDrNBZ66Dc_tfbnC2YEHikf-kfJXAS_keiRLm-cFyk6ATtIDZ7ErzZR1kToD2HC1sXblnbRiqqCFLQzW6g2xC3anFKz8ZhhBwIxCUsK9YI2oz3C1HKncmwaRNoin26rRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHmIPKdM-L1c_2MKC8sEzpDrNBZ66Dc_tfbnC2YEHikf-kfJXAS_keiRLm-cFyk6ATtIDZ7ErzZR1kToD2HC1sXblnbRiqqCFLQzW6g2xC3anFKz8ZhhBwIxCUsK9YI2oz3C1HKncmwaRNoin26rRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHmIPKdM-L1c_2MKC8sEzpDrNBZ66Dc_tfbnC2YEHikf-kfJXAS_keiRLm-cFyk6ATtIDZ7ErzZR1kToD2HC1sXblnbRiqqCFLQzW6g2xC3anFKz8ZhhBwIxCUsK9YI2oz3C1HKncmwaRNoin26rRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHmIPKdM-L1c_2MKC8sEzpDrNBZ66Dc_tfbnC2YEHikf-kfJXAS_keiRLm-cFyk6ATtIDZ7ErzZR1kToD2HC1sXblnbRiqqCFLQzW6g2xC3anFKz8ZhhBwIxCUsK9YI2oz3C1HKncmwaRNoin26rRA&__tn__=*NK-R


 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๓๘ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
๒๕๖๕ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ออนไลน์) 
 - การจัดท าเอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบค าสอน 

- แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- เชิดชูผลงานและรางวัลตอบแทน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการหรืองานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งตีพิมพ์บทความวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ที่เข้าฝังตัวกับสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

- ส่งเสริมการท างานตามความช านาญ และมอบหมายภาระหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตรงกับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

การประเมินกระบวนการ 
การด าเนินงานตามหลักสูตรในปี ๒๕๖๔  พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ด าเนินการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอัตรา 
ก าลัง  การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนในศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัย 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานตามหลักสูตรในปี ๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทางหลักสูตรจะได้น าระบบทั้ง ๔ ขั้นตอนไปใช้ในการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งระบบบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การวางแผนและทบทวน
การบริหารอาจารย์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

๒. การวางแผนเพิ่มกรอบอัตราก าลังในระยะยาว และกรอบการบริหารอาจารย์ อาทิ 
กรอบด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดไว้ 

๓. การด าเนินงานตามกรอบอัตราก าลังระยะยาวและการบริหารอาจารย์ 
๔. การติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน  

๓) ระบบการสง่เสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑. อาจารย์ใหม่ 

- น าอาจารย์บรรจุใหม่ร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่ 
- จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๓๙ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
๒. อาจารย์ประจ า 

๒.๑ พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตามเป้าหมายและแผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล แหล่งทุน หลักสูตร(ปริญญาเอก) 

นายทนิวงษ์ รักอิสสระกลุ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.)
สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

นายชูเกียรติ  
อนันต์เวทยานนท ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง   มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนครและทนุ
พัฒนาบัณฑิต 
ประจ า ปี ๒๕๖๓ /  
ส านักงานการวิจัย
แห่งชาต ิ

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นายคณิต อยู่สมบูรณ ์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.)          
สาขาวชิาเทคโน 
โลยีการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า               
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

๒.๒ พัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา
ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่าง



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๐ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ต่อเนื่องตามเป้าหมาย 

๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน 
การวัดผลและประเมินอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 

๒.๔ จัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสิทธิประโยชน์ 
ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ 

๒.๕ จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๒.๖ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการ
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก 

การประเมินกระบวนการ 
การด าเนินงานตามหลักสูตรในปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการ

พัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้แก่ อาจารย์
คณิต อยู่สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ และความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปี ๒๕๖๔ พบว่า  มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยอาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้ง
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม ทางหลักสูตรจะน ากระบวนการที่ได้ไปพัฒนา
ปรับปรุงในปี ๒๕๖๕ โดยจะด าเนินงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมในการพัฒนาอาจารย์ 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๓ คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๒ อาจารย์ 

รหัส
หลักฐาน 

รายการ 

๔.๑ - ๐๑ สรุปจ านวนนักศึกษาตาม มคอ.๗ แยกหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔.๑ - ๐๒ วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 
๔.๑ - ๐๓ หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔.๑ - ๐๔ รายชื่อโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
๔.๑ - ๐๕ รายชื่อผลงานการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔.๑ - ๐๖ รายชื่อการอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔.๑ - ๐๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๑ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพอาจารย์ 

(ตัวบ่งชี้ ๔.๒)
(ปัจจัยน าเข้า) 
 

๑) ร้อยละอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๖๐ ประเมิน ๕.๐๐ 
๒) ร้อยละอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ ๔๐ ประเมิน ๓.๓๓ 

 

รายการข้อมูล จ านวน 
๑. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ๓ 
๓. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ อ. ๓ 

๔. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ ผศ. ๒ 
๕. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ รศ. - 
๖. จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ ศ. - 

 

๓) ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๐.๑๒ คะแนน 
ประเมิน ประเมิน ๕ (๓) 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ปี ๒๕๖๔  แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุ
จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บทความวิจัยวารสารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๐.๒๐ 

อาจารย์ ดร.ธาน ี
สุคนธะชาต ิ
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์) 

ปี ๒๕๖๓ การศึกษาอัตลักษณท์างวัฒนธรรมสูก่ารออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส าหรบัผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี : ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya 
จังหวัดชลบุรี 

อาจารย์ ดร.มัทธนี 
ปราโมทย์เมือง 
ปร.ด. (วัฒนธรรม

ปี ๒๕๖๔ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเองส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรม : ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การประชุมงานวิชาการ



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๒ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

ศิลปกรรม                     
และการออกแบบ) 

ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Royal Cliff Grand 
Hotel Pattaya จ.ชลบุรี 

 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป)ี 
 ปี ๒๕๖๔  การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมประเพณี “ก าฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวนจังหวัด
ลพบุรี : ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย การประชุมงานวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒  การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล คร้ังที่ ๔ ระหว่างวันที่ 
๑๘ -๒๐  พ .ค . ๒๕๖๕ ณ  โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี 

 ปี ๒๕๖๔  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
จากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท -ยวน กรณีศึกษผ้าทอ
พื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี :  ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย งาน “วัน
นักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ก.พ. ๒๕๖๕ ณ 
Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ 

 ปี ๒๕๖๔ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
จากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษผ้าทอพื้นเมือง
ไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์งานบทความวิจัยวารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ สกสว. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ 
หน้า ๓๔๓-๓๕๖ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๔.๔๔ คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๒ อาจารย์ 
รหัส

หลักฐาน 
รายการ 

๔.๒ - ๐๑ บัญชีรายชื่อบุคคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
๔.๒ - ๐๒ เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานการประชุมงานวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
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 ๔๓ 

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ ๑๒  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังที่ ๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๔ 

๔.๒ - ๐๓ รูปเล่มสูจิบัตรและวารสารวิชาการและวิจัยงาน RMUTCON 2022 วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๔.๒ - ๐๔ เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่าง 

วันที่  ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๔.๒ - ๐๕ 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, ๒๐ ๒๐  Narai Palace, Lopburi Province, Thailand 
14-23 February 2020 

๔.๒ - ๐๖ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกสว. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๔๓-๓๕๖ 
๔.๒ – ๐๗ แบบตอบรับงานวิจัย เรื่อง แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุจากเศษวัสดุ

เหล ือใช ้ทางการเกษตร บทความวิจ ัยวารสารคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) 
 
 
 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์จากรายงาน มคอ.๒ คณะกรรมการมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน ๕ คน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงผล
ย้อนหลังดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๕ คน 
๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๕ คน 
๑.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๕ คน (ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ๑ คน) 
๑.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๕ คน 
๑.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การคงอยู่ของอาจารย์เต็มจ านวน ๕ คน 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการจัดท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีสัดส่วนความพึงพอใจที่ ๔.๘๒ อยู่ในระดับดีมากและในปี 
๒๕๖๔ จากการสอบถามอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้สัดส่วนความพึงพอใจที่ ๔.๘๖ อยู่ในระดับดีมาก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยของ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๘๑ ๔.๘๔ ๔.๘๕ 
๑.๑ ด าเนินการส ารวจอัตราคงอยู่และการพัฒนาของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๔.๖๔ ๔.๖๒ ๔.๖๔ 
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 ๔๔ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

๑.๒ ส ารวจคุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

๔.๖๐ ๔.๗๘ ๕.๐๐ 

๑.๓ ด าเนินการคัดเลือกและตรวจสอบความพร้อมของ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒติรงเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 

 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยของ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๔ ด าเนินการประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางและข้อ
ควรปฏิบัติในการเปน็อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในการบริหารหลักสูตร 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๘ 

๒. ระบบการบริหารอาจารย ์ ๔.๗๕ ๔.๘๐ ๔.๘๕ 
๒.๑ การประชุมทบทวนการบริหารอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร 
๔.๘๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๒.๒ วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๖๐ ๔.๖๐ ๔.๖๐ 
๒.๓ จัดท าแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๘๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๒.๔ ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารย์ ๔.๘๐ ๔.๖๐ ๔.๘๐ 

๓. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ๔.๗๘ ๔.๘๑ ๔.๙๐ 
๓.๑ ส ารวจความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ๔.๖๐ ๔.๖๔ ๕.๐๐ 
๓.๒ มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ 

จ าเป็น 
๔.๘๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

๓.๓ จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ๔.๘๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐ 
๓.๔ ด าเนินการตามแผน ๔.๘๐ ๔.๘๐ ๔.๘๐ 

รวม ๔.๗๗ ๔.๘๑ ๔.๘๖ 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๓ คะแนน 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ ๒ อาจารย์ 

รหัส
หลักฐาน 

รายการ 

๔.๓ - ๐๑ รายชื่อบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

๔.๓ - ๐๒ เอกสารประเมินความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตอ่การบริหารหลักสูตร  
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 ๔๕ 

 
 
๑. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาทีร่ับเข้า ๒๕๖๐ ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน ๒๕๖๓) 

(สามารถปรับปีการศึกษาได)้ *ในกรณีที่เป็นหลักสูตรปรบัปรุง ปี ๒๕๖๑ ให้ใส่จ านวน นศ. จากหลักสูตรเดิมด้วย* 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 
(๑) 

จ านวนนักศกึษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ)ในแต่ละปีการศึกษา จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก

สะสม 
(๒) 

ร้อยละการคง
อยู่ของ

นักศึกษา 
(๑)-(๒)/(๑) x

๑๐๐ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๓ ๒๗ ๑๘ ๑๒ ๑๒  ๑ ๙๓.๓๓๐๐ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๓  ๑๗ ๑๒ ๑๓ ๑๓ - ๑๐๐.๐๐๐๐ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๕   ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑ ๙๓.๓๓๐๐ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๗    ๑๖ ๑๕ ๒ ๘๘.๒๓๐๐ 
 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. ๒ ของปีที่ประเมนิ) : ๓๕ คน 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา: 
๑. สถานะลาออก เนื่องจากขอย้ายสถาบนัการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
๒. สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนนิการลาออก 
๓. สถานะพ้นสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 

๒. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสตูร 
(สามารถปรับปีการศึกษาได)้ *ในกรณีที่เป็นหลักสูตรปรบัปรุง ปี ๒๕๖๑ ให้ใส่จ านวน นศ. จากหลักสูตรเดิมด้วย* 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๓ - - ๒ ๖.๒๕ ๒๗ ๕๓.๑๓ ๘ ๖๑.๕๓ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา:  
๑. นักศึกษาติด F ในรายวิชาต่อเนือ่ง ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ได้ 
๒. นักศึกษาถอนรายวิชาศิลปนิพนธ์ เนื่องด้วยปัจจัยปัญหาตา่งๆ ของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑติ 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๖ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๑) 
(กระบวนการ) 

๑) การรับนักศึกษา 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปี ๒๕๖๒ ด้วยระบบ“TCAS” หรือ Thai 
University Center Admission System ประกอบด้วย ๕ รอบการรับสมัคร ดังนี้ 

รอบที่ ๑ รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา ที่มกีารสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
รอบที่ ๓ รับแบบ Admissions ส าหรับนักเรียนทั่วไป 
รอบที่ ๔ รับตรงแบบอิสระ 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรับกระบวนการท างานเพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 
 ๑.๑ หลักสูตรส ารวจความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนเสนอต่อสาขาวิชาด าเนินการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ห้อง ๓๕ คน  
 ๑.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
เห็นชอบและส่งแผนการรับนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย  เพื่อทราบและอนุมัติ 
และจัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  

๑.๓ ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชาด าเนินการประชาสัมพนัธ์แนะน าหลักสูตรตลอดปีการศึกษาตาม
แผนการแนะแนว 

๑.๔  สาขาวิชาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ 
สอบสัมภาษณ์ต่อทางคณะและมหาวิทยาลัยแต่งตั้งค าสั่ง 
 ๑.๕  แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการ จ านวน ๓ คนต่อการสอบในแต่ละรอบการ
สมัคร และพิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์ต่อทางมหาวิทยาลัย 
 ๑.๖  มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การรายงานตัวและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามล าดับ 
หลักสูตรมีการก าหนดแผนรับนักศึกษา 

สาขาวิชา 
แผนรับปี 
๒๕๖๔ 

ระบบ TCAS วุฒิ ปวช. 
รอบ๑ รอบ๒ รอบ๓ รอบ๔ รอบ๕ โควตา รับตรง 

การออกแบบ         
บรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ์ 
๓๕ คน ๑๐ ๕ ๕ ๕ ๕ - ๕ 

 

ผลการรับนักศึกษาของสาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

สาขาวิชา 
แผนรับปี 
๒๕๖๔ 

ระบบ TCAS วุฒิ ปวช. 
รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ รอบ ๔ รอบ ๕ โควตา รับตรง 

การออกแบบ
บรรจภุัณฑ์และ

การพิมพ ์
๓๕ คน ๓ ๖ ๓ ๑ - ๓ ๒ 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๗ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๒) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวและขึ้น
ทะเบียน จ านวน ๑๘ คน ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ทางสาขาวิชาจึงมีการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาอาชีวะ  
ระดับ ปวช. ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบเข้าไปพบปะ แนะ
แนวการเรียนในสาขาตามห้องเรียนต่าง ๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

๒. กิจกรรมการปรับพื้นฐานการออกแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตอล (รูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด 
เก่ียวกับการด าเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา  

การประเมินกระบวนการ 
จากการด าเนินงานทั้ง ๓ กระบวนการ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้รับการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาทั้งในด้านการปรับตัวการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาและการปรับพื้นฐานด้านการ
ออกแบบ ทักษะพื้นฐานการวาดเขียนสามารถน าไปปรับใช้ในด้านการเรียนและการท างาน  

การปรับปรุงกระบวนการ 
 ด้วยการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร ๒๕๖๔ ท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ และปรับตัวในการเรียนรู้ได้อย่างสมดุล 
เหมาะสม แต่ด้วยจ านวนนักศึกษาที่ไม่ตามเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท าให้ในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ต้องปรับปรุงกระบวนการโดยขั้นตอนดังนี้ 

๑. วางแผนล่วงหน้า จัดประชุมการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้อาจารย์
มีส่วนช่วยในโครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ 

๒. ในกิจกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ เปิดโอกาสส าหรับนักเรียนในระดับหรือวุฒิการศึกษา
ที่หลากหลาย เช่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เกิดความมั่นใจ 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๓ คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๓.๑ - ๐๒ สถิติผู้สมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๑ - ๐๓ สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๘ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๒)
(กระบวนการ) 

๑) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
- ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยการ

จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการระเบียบวินัยความประพฤติ และการใช้
ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะ โดย 

๑. คู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๒. แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๓. ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา 
๔. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดูแลส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดแูลนักศึกษา โดย 

๑. การก าหนดงานอาจารยท์ี่ปรึกษา 
๒. การก าหนดชั่วโมงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในตารางเรียน 
๓. การบันทึกการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
๔. การจัดห้องให้ค าปรึกษา 
- การแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา 

โดย 
๑. ส ารวจรายวชิาเลือกเสรีให้นักศึกษา 
๒. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
๓. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน าก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 
- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน

เพื่อการพัฒนานักศึกษา โดย 
๑. อาจารย์จัดท าข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา 
๒. จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา 

และสาขาวิชา 
- อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านอ่ืนๆ โดย 
๑. การจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา 
๒. การให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหวา่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย 

๑. สื่อสังคม 
๒. การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นักศึกษาและผูป้กครองการ 
๓. ติดต่อผ่านช่องทางสื่อโซเซียล อาทิเฟสบุ๊ค และไลน ์
๔. ระบบทะเบียนนักศึกษา http : //reg.rmutp.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ด าเนินเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี จ านวน 

๔ คน ประกอบด้วย 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๔๙ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๑. อาจารย์ ดร.มัทธน ี ปราโมทย์เมือง อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอบ.๖๔/๑ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอบ.๖๓/๑ 
๓. อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอบ.๖๒/๑ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัต ิ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอบ.๖๑/๑ 
ประเมินกระบวนการ 

 การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษาในการดูแล โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาผลที่เกิดขึ้น คือ นักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสและช่องการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาง่ายและสะดวก
ขึ้น ท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงในสาขาวิชามีการใช้สื่อสังคม 
Facebook : rmutp packaging https://www.facebook.com/rmutp.packaging ช่ ว ย ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง 

ปรับปรุงกระบวนการ 
 การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา ผลที่เกิดขึ้นคือ นักศึกษา
ทุกชั้นปีมีโอกาสและช่องการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายและสะดวกท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้รวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงในสาขาวิชามีการใช้สื่อโซเชียลช่วยในการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้
หลักสูตรมีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
๒. ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมและการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม ่
๓. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามแนวทางที่ก าหนด 

๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
หลักสูตรได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะของการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และได้ด าเนินการโดยมีการวางระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 

๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
๒. ทักษะชีวิตและการท างาน 
๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนานักศึกษาตามระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์จากหน่วยงาน/องค์กรทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การ
พิมพ์ อาทิเรือง “ฉลากยุคใหม่ ออกแบบอย่างไรให้ปัง” จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเข้าร่วมโครงการสัมมนา "สร้างแรงบันดาลใจ เสริมไอเดีย....ตอบ
รับวิถีชีวิตใหม่ ด้วยบรรจุภัณฑ์ ในหัวข้อ “Sustainability for Next Normal Talk” บรรจุภัณฑ์ สู่วิถี
ใหม่...ที่ยั่งยืน จัดโดย by Diprom x ProPak Asia". (รูปแบบออนไลน์) 
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 ๕๐ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๒. ทักษะชีวิตและการท างาน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ในรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
และการสัมมนาทางวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ 

๓. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
การฝึกทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในรายวิชาดิจิทัลอาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ประเมินกระบวนการ 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา

๒๕๖๔ ได้ด าเนินการตามกลไกครบถ้วน ส่งผลดีต่อนักศึกษาให้แสดงความสามารถ แสดงศักยภาพการ
หาความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแสวงหาความรู้ที่
แตกต่างกัน 

ปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในปี

การศึกษา ๒๕๖๔ ทางหลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการปรับปรุงการเสริมสร้างในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ 
๑. การเสริมสร้างการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีในรายวิชาให้กับ

นักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
๒. การส่งเสริมศักยภาพและการใช้ทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการในรายวิชา

ศิลปนิพนธ์ 
 

ผลการประเมินตนเอง:๓คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัส

หลักฐาน 
รายการ 

๓.๒ - ๐๑ ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๒ - ๐๒ ตารางสอนอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๒ - ๐๓ ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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 ๕๑ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๓) 
 

๑) อัตราการคงอยู่ 
 การคงอยู่ของนักศึกษาคิดจากอัตราการคงอยู่ที่นักศึกษาลงทะเบียนและเข้าชัน้เรียนตามเกณฑ์
ระยะเวลาที่ก าหนดในแตล่ะรายวิชาของปีการศึกษานัน้ 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 
(๑) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙๓.๓๓    

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๓ 
๑๒    

๙๓.๓๓    

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๓ 
 ๑๓   
 ๑๐๐   

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๕ 
  ๑๔  
  ๙๓.๓๓  

  รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๑๗ 
   ๑๕ 
   ๘๘.๒๓ 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศกึษา ๙๓.๓๓ ๑๐๐ ๙๓.๓๓ ๘๘.๒๓ 

จากแผนภูมิและตารางพบวา่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
- รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัจจบุันคงเหลือ ๑๒ คน จาก ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 
- รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปัจจบุันคงเหลือ ๑๓ คน จาก ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปัจจบุันคงเหลือ ๑๔ คน จาก ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 
- รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปัจจบุันคงเหลือ ๑๕ คน จาก ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : 
๑. สถานะลาออก เนื่องจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
๒. สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนินการลาออก 
๓. สถานะพ้นสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 
๔. การปรับตัวของนักศึกษาด้วยระบบการศึกษาแบบอุดมศึกษา อาจมีรายวิชาพื้นฐานบังคับที่

นักศึกษาไม่ถนัดและไม่เข้าใจ เกิดความยากง่ายแตกต่างกัน 
แนวทางการแก้ปัญหา 
๑. กิจกรรมการปรับพื้นฐานการออกแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตอล เป็นการปรับ

พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เข้ามาใหม่โดยกิจกรรมจะเน้นการติวพื้นฐานทางด้านการออกแบบ การ
วาดภาพ การลงสีและแนะน าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในคณะฯ 

๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ได้เข้าใจการเรียนการสอนและฏษณบริหารกิจกรรมของนักศึกษา 

๓. อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีคอยดูแล ให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสัยต่างๆ กับนักศึกษา
ทุกชั้นปี ในวิชาโฮมรูมแต่ละสัปดาห์ 
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 ๕๒ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๔. อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรฯ ให้ค าแนะน านอกชั่วโมงเรียนของวิชาที่ตนเองสอนและเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาซักถามได้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
 ๒) การส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่เข้ารับ 
จ านวนผู้การส าเร็จการศึกษา 

ส าเร็จ ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๘ ๖๑.๕๓ ๔ ๓๘.๔๗ 

๓) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ล าดับ ประเด็น ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ด้านการรับและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา 

๑ การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษามี
ความสอดคล้องกับหลักสูตร 

๔.๒๕ ๔.๒๓ ๔.๓๓ 

๒ เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม 

๔.๒๕ ๔.๑๕ ๔.๔๗ 

๓ กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
มีความเหมาะสมโปร่งใส และเป็นธรรม 

๔.๐๐ ๔.๒๓ ๔.๔๐ 

๔ มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียม
ความพรอ้มให้นักศึกษากอ่นเข้าศึกษา 

๔.๒๕ ๔.๑๕ ๔.๔๐ 

๕ มีบริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

๔.๑๙ ๔.๐๐ ๔.๐๗ 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียน
การเรียนรู้ 

๓.๗๕ ๔.๑๕ ๔.๓๓ 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
๑ มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่ง

ข้อร้องเรียนต่างๆ 
๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๔๗ 

๒ มีการชี้แจงเก่ียวกับค าร้องเรียนของ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบ 

๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๕๓ 

๓ มีการด าเนินงานตามค าร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีที่สามารถด าเนนิการได ้

๓.๗๕ ๔.๐๘ ๔.๖๐ 

๔ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
และชี้แจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

๓.๗๕ ๓.๙๒ ๔.๕๓ 

๕ มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั 

๓.๗๕ ๔.๑๕ ๔.๕๓ 
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 ๕๓ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

 

ล าดับ ประเด็น ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินด้านการจดัการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

๓.๗๐ ๔.๐๓ ๔.๕๓ 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินภาพรวม ๓.๘๔ ๔.๑๑ ๔.๔๓ 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ประเด็นการร้องเรียน การด าเนินการจัดการ 

๑. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
และชี้แจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

เ ปิ ด เ พ จ เ ฟ ส บุ๊ ค  Facebook : rmutp 
packaging https : //www.facebook.com/ 
rmutp.packaging เพื่ อเป็นช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
อีกช่องทางส าหรับรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของ
นักศึกษา 
 

๒. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อ
ร้องเรียนต่างๆ 

๓. มีการชี้แจงเก่ียวกับค าร้องเรียนของนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษารับทราบ 

๔. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๓ คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัส
หลักฐาน 

รายการ 

๓.๓ - ๐๑ สถิติสมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๓ - ๐๒ สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๓ - ๐๓ สถิตินักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๓ - ๐๔ สถิตินักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๓ - ๐๕ ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๓ - ๐๖ Facebook : rmutp packaging https://www.facebook.com/rmutp.packaging 
 
 
 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๕๔ 

๓. รายงานผลการด าเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๒.๑)  
 มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ๑๓ คน โดยมบีัณฑติที่ได้รบัการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ๘ คน คิดเปน็
ร้อยละ ๖๑.๕๓ ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต ๖ ด้าน เท่ากับ ๔.๐๘ คะแนน 
คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้(ใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑติ http://job.rmutp.ac.th/) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม ๕) 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๔.๔๒ 
๒. ด้านความรู ้ ๔.๐๓ 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔.๐๖ 
๔. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๑๗ 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๗๔ 
๖. ทักษะพิสัย (ทักษะปฏบิัติ) ๔.๒๙ 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลีย่คะแนนผลประเมิน ๖ ด้าน ๔.๑๒ คะแนน 

 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด ๑๓ คน ได้รับ

ความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิตแบ่งเป็น ๖ ด้าน โดยเรียงล าดับจากผลคะแนนมากที่สุด ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๔๒ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมิน ๔.๑๗ อยู่ในเกณฑ์มาก  ด้านทักษะทางปัญญา ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๐๖ อยู่ในเกณฑ์มากด้าน
ความรู้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๐๓ อยู่ในเกณฑ์มาก  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓.๗๔ อยู่ในเกณฑ์มาก และทักษะพิสัย (ทักษะปฏิบัติ) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน ๔.๒๙ อยู่ในเกณฑ์มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๕๕ 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา ๑ ปี (ตัวบ่งชี้ ๒.๒) 
ใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
๑. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด ๒๑ ๑๐๐ 
๒. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน ๑ 

ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
๒๑ ๑๐๐ 

๓. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท าภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา
(ไม่นบัรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

๑๓ ๖๑.๙๐ 

- ตรงสาขาที่เรียน ๑๑ ๘๔.๖๒ 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน ๒ ๑๕.๓๘ 

๔. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ ๓ ๑๔.๒๙ 
๕. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา ๑ ๔.๗๖ 
๖. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ๑ ๔.๗๖ 
๗. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท ๐ ๐ 
๘. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร ๐ ๐ 
๙. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว ๐ ๐ 
วิธีค านวณ  

(๓.+๔.) 
X ๑๐๐ 

= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน ๑ ป ี๒.-(๕.+๖.+๗.+๘.+๙)  

๘๔.๒๑ 

 

ผลการประเมินตนเอง(ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐) : ๔.๒๑ คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 
๒.๑ - ๐๑ ระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต (ความพงึพอใจนายจ้างแยกตามด้าน) 

http://job.rmutp.ac.th 

๒.๑ - ๐๒ ระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต (รายงานข้อมูลพืน้ฐาน) http : //job.rmutp.ac.th/ 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๕๖ 

 
๑. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส-ช่ือวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

GE๒๒๐๑๑๐๑ : ภาษาอังกฤษ ๑ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๑๔.๘๑ ๑๑.๑๑ ๑๘.๕๒ ๓.๗๐ ๗.๔๑ - ๒๗ ๒๗ 

GE๒๖๐๐๑๐๒ : สถิติเบื้องต้น  ๓๘.๔๖  - ๗.๖๙  - ๗.๖๙ ๑๕.๓๘ ๓๐.๗๗ - ๑๓ ๑๓ 

GE๒๘๑๐๑๐๒ : การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ ๖๔.๒๙ ๗.๑๔ ๑๔.๒๙ ๑๔.๒๙ -  -  - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๓๔๐๙ : สหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์  -  -  -  - -  -  

- - 
๑๒ ๑๒ 

AD๒๐๑๑๑๐๓ : ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ ๓๑.๒๕ ๔๕.๗๕ ๑๒.๕๐ ๖.๒๕ - -  - ๖.๒๕ ๑๖ ๑๕ 

AD๒๐๑๑๑๐๔ : เทคนิคการวาดเส้น ๕๐.๐๐ ๖.๒๕ ๓๑.๒๕  - ๖.๒๕ -  - ๖.๒๕ ๑๖ ๑๕ 

AD๒๐๑๑๑๐๕ : การเขียนแบบอุตสาหกรรม ๔๓.๗๕ ๑๘.๗๕ ๑๒.๕๐ ๖.๒๕ -  -  ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๑๖ ๑๕ 

AD๒๐๑๑๒๐๗ : การท าหุ่นจ าลอง ๑๐๐.๐๐ - -  - -  -  - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๑๑๒๐๘ : การปฏิบัติการโรงงาน ๕๐.๐๐ ๒๑.๔๓ ๒๑.๔๓  - ๗.๑๔ -  - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๑๑๐๑ : การยศาสตร์ส าหรับงานออกแบบ ๖๒.๕๐ ๒๕.๐๐ - - ๑.๐๐ -  - - ๑๖ ๑๖ 

AD๒๐๒๑๑๐๓ : องค์ประกอบศิลป์ ๕๐.๐๐ ๖.๒๕ ๑๘.๗๕ ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๖.๒๕ - ๖.๒๕ ๑๖ ๑๕ 

AD๒๐๒๒๑๐๑ : ทฤษฎีออกแบบบรรจุภันฑ์ ๘๑.๒๕ ๑๒.๕๐ -  - - - - ๖.๒๕ ๑๖ ๑๕ 

AD๒๐๒๒๒๐๓ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๒ ๕๗.๑๔ ๗.๑๔  ๒๑.๔๓ - -  ๑๔.๒๙ - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๒๒๐๗ : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์๑ ๓๕.๗๑ ๒๘.๕๗ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๗.๑๔  ๗.๑๔ 

- ๗.๑๔ 
๑๔ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๒๐๙ : เทคโนโลยีการพิมพ์ ๑ ๖๔.๒๙ ๒๑.๔๓ ๗.๑๔ - ๗.๑๔ -  - - ๑๔ ๑๔ 

GE๒๒๐๑๑๐๑ : ภาษาอังกฤษ ๑ ๖๘.๗๕ ๑๘.๗๕ ๖.๒๕  - - -  - - ๑๖ ๑๖ 

GE๒๕๐๐๑๐๑ : พลศึกษา ๓๑.๒๕ ๑๘.๗๕  ๖.๒๕  -  - -  - - ๑๕ ๑๕ 

GE๒๘๒๐๑๐๓ : วัสดุและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ๕๗.๑๔ ๒๘.๕๗ ๗.๑๔ ๗.๑๔  - -  

- - 
๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๑๓๐๒ : สถิติส าหรับงานออกแบบ ๒๕.๐๐  - ๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๔๑.๖๗ -  - - ๑๒ ๑๒ 

AD๒๐๒๒๓๐๕ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๔ ๑๐๐.๐๐ - -  - -  -  - - ๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๓๓๐๑ : การออกแบบกราฟิก ๓๖.๔๖ ๓๐.๗๗ ๗.๖๙ ๒๓.๐๘ -  -  - - ๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๓๔๐๓ : การเป็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ๑๐๐.๐๐ - -  - -  -  

- - 
๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๓๔๐๖ : ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์
ไทย ๓๘.๔๖ ๓๘.๔๖ ๒๓.๐๘ - - -  

  
๑๓ ๑๓ 

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๕๗ 

 

๒.การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 

๓. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - - 

๔. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัส-ช่ือวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

๐๙๑๑๓๔๑๗ : หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ - - ๑๐๐ - - - - - ๑ ๑ 

๐๙๒๑๒๔๑๒ : ศิลปนิพนธ์ - - - ๑๐๐ - - - - ๑ ๑ 

AD๒๐๑๑๑๐๖ : เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ ๓๕.๗๑ ๒๑.๔๓ ๒๘.๕๗ ๗.๑๔ -  - - ๗.๑๔ ๑๔ ๑๓ 

AD๒๐๑๑๒๐๑ : ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ ๕๐.๐๐ ๗.๑๔ ๒๑.๔๓ ๗.๑๔ -  - ๑๔.๒๙ - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๑๑๒๐๒ : สุนทรียศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ๓๕.๗๑ ๔๒.๘๖ ๒๑.๔๓ -  -  - - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๑๑๐๔ : พื้นฐานการออกแบบ ๕๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๗.๑๔ - - ๑๔.๒๙ ๑๔ ๑๒ 

AD๒๐๒๑๑๐๕ : ดิจิทัลอาร์ต ๒๑.๔๓ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔ ๒๑.๔๓ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๑๔ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๑๐๒ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๑ ๕๐.๐๐ ๗.๑๔ ๒๘.๕๗ - ๗.๑๔ ๗.๑๔ - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๒๒๐๔ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๓ ๘๕.๗๑ ๑๔.๒๙ -  -  -  - - - ๑๔ ๑๔ 

AD๒๐๒๒๒๐๘ : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์๒ ๔๖.๑๕ ๑๕.๓๘ ๗.๖๙ ๗.๖๙ - ๑๕.๓๘ ๗.๖๙ 

- 
๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๒๑๐ : เทคโนโลยีการพิมพ์ ๒ ๒๘.๕๗ ๓๕.๗๑ ๒๑.๔๓ ๑๔.๒๙  -  - - - ๑๔ ๑๔ 

GE๒๑๐๐๑๐๒ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ๔๒.๘๖ ๒๑.๔๓ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔ - - ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๑๔ ๑๓ 

GE๒๒๐๐๑๐๑ : ภาษาอังกฤษเทคนิค ๕๙.๒๖ ๒๒.๒๒ ๑๔.๘๑ ๓.๗๐ -  - - - ๒๗ ๒๗ 

GE๒๒๐๑๑๐๒ : ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๘.๕๗ ๒๘.๕๗ ๓๕.๗๑ - - - - ๗.๑๔ ๑๔ ๑๓ 

GE๒๓๐๐๑๐๖ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐.๗๗ ๓๐.๗๗ ๒๓.๐๖  -  -  - ๗.๖๙ ๗.๖๙ ๑๓ ๑๒ 

GE๒๓๐๐๑๐๗ : กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ๕๓.๘๕ - ๑๕.๓๘ ๗.๖๙ ๒๓.๐๘ - - - ๑๓ ๑๓ 

GE๒๕๐๐๑๐๒ : ลีลาศ ๙๒.๓๑ -  -  -  -  - - ๗.๖๙ ๑๓ ๑๒ 

GE๒๖๐๐๑๐๒ : สถิติเบื้องต้น ๒๑.๔๓ ๒๘.๕๗ ๒๑.๔๓ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔ - - ๗.๑๔ ๑๔ ๑๓ 

AD๒๐๒๓๔๑๔ : การพิมพ์ซิลค์สกรีน ๘๑.๘๒ - ๙.๐๙ -  -  - - - ๑๑ ๑๑ 

AD๒๐๑๓๔๐๗ : การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ๕๙.๒๓ ๓๐.๗๗ - -  -  - -  ๑๒ ๑๒ 

AD๒๐๑๓๔๐๗ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ๕๘.๓๓ - ๑๖.๖๗ ๘.๓๓    ๑๖.๖๗ ๑๒ ๑๐ 

AD๒๐๒๒๓๐๖ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๕ ๑๐๐.๐๐ - - -  -  - -  ๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๓๑๑ : สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
การพิมพ์ ๔๖.๑๕ ๑๕.๓๘ ๑๕.๓๘ ๗.๖๙ ๑๕.๓๘ 

- - 
 

๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๓๑๒ : การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
การพิมพ์ ๔๖.๑๕ ๗.๖๙ ๔๖.๑๕ - - 

- - 
 

๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๓๑๓ : การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๓๘.๔๖ ๒๓.๐๘ ๓๐.๗๗ - ๗.๖๙ - -  ๑๓ ๑๓ 

AD๒๐๒๒๓๑๓ : ศิลปนิพนธ์ ๑๖.๖๗ ๔๑.๖๗ ๘.๓๓ - - - - ๘.๓๓ ๑๓ ๘ 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๕๘ 

๕. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

GE๒๒๐๑๑๐๑ : ภาษาอังกฤษ ๑ ๑/๒๕๖๔    

GE๒๖๐๐๑๐๒ : สถิติเบื้องต้น ๑/๒๕๖๔    

GE๒๘๑๐๑๐๒ : การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ ๑/๒๕๖๔    
AD๒๐๒๓๔๐๙ : สหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์ 

๑/๒๕๖๔ 
 

  

AD๒๐๑๑๑๐๓ : ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๑๐๔ : เทคนิคการวาดเส้น ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๑๐๕ : การเขียนแบบอุตสาหกรรม ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๒๐๗ : การท าหุ่นจ าลอง ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๒๐๘ : การปฏิบัติการโรงงาน ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๑๑๐๑ : การยศาสตร์ส าหรับงานออกแบบ ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๑๑๐๓ : องค์ประกอบศิลป์ ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๑๐๑ : ทฤษฎีออกแบบบรรจุภันฑ์ ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๒๐๓ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๒ ๑/๒๕๖๔    
AD๒๐๒๒๒๐๗ : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์๑ 

๑/๒๕๖๔ 
 

  

AD๒๐๒๒๒๐๙ : เทคโนโลยีการพิมพ์ ๑ ๑/๒๕๖๔    

GE๒๒๐๑๑๐๑ : ภาษาอังกฤษ ๑ ๑/๒๕๖๔    

GE๒๕๐๐๑๐๑ : พลศึกษา ๑/๒๕๖๔    

GE๒๘๒๐๑๐๓ : วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๑๓๐๒ : สถิติส าหรับงานออกแบบ ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๓๐๕ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๔ ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๓๓๐๑ : การออกแบบกราฟิก ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๓๔๐๓ : การเป็นผูป้ระกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม ๑/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๓๔๐๖ : ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย ๑/๒๕๖๔    
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๐๙๑๑๓๔๑๗ : หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ ๒/๒๕๖๔    

๐๙๒๑๒๔๑๒ : ศิลปนิพนธ์ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๑๐๖ : เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๒๐๑ : ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๑๒๐๒ : สุนทรียศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๑๑๐๔ : พื้นฐานการออกแบบ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๑๑๐๕ : ดิจิทัลอาร์ต ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๑๐๒ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๑ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๒๐๔ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๓ ๒/๒๕๖๔    
AD๒๐๒๒๒๐๘ : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์๒ 

๒/๒๕๖๔ 
 

  

AD๒๐๒๒๒๑๐ : เทคโนโลยีการพิมพ์ ๒ ๒/๒๕๖๔    

GE๒๑๐๐๑๐๒ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ๒/๒๕๖๔    

GE๒๒๐๐๑๐๑ : ภาษาอังกฤษเทคนิค ๒/๒๕๖๔    

GE๒๒๐๑๑๐๒ : ภาษาอังกฤษ ๒ ๒/๒๕๖๔    

GE๒๓๐๐๑๐๖ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒/๒๕๖๔    



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๕๙ 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่มี 

GE๒๓๐๐๑๐๗ : กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ๒/๒๕๖๔    

GE๒๕๐๐๑๐๒ : ลีลาศ ๒/๒๕๖๔    

GE๒๖๐๐๑๐๒ : สถิติเบื้องต้น ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๓๔๑๔ : การพิมพ์ซิลค์สกรีน ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๓๔๐๗ : การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๑๓๔๐๗ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๓๐๖ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๕ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๓๑๑ : สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๓๑๒ : การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๓๑๓ : การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๔    

AD๒๐๒๒๓๑๓ : ศิลปนิพนธ์ ๒/๒๕๖๔    

๖. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยัน อดทนและสู้งาน 

- 

ความรู ้ - นักศึกษาสามารถคิดริเริ่ม ผสมผสาน
และแตกความคิดจากเดิมไปสู่
ความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง 
- สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้สู่ภายนอกได ้

- 

ทักษะทางปัญญา - นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ
แต่ขาดการแสดงออกและทักษะ
การน าเสนอผลงาน 

- ส่งเสริมการแสดงออกในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
จากการลงชุมชน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและความรับผิดชอบ - ยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน - 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีทักษะความช านาญทางดา้น
เทคโนโลยีเครื่องจักร และคอมพิวเตอร์
เพื่องานระดับอุตสาหกรรม 

- 

๗. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร       มี ❑  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่            -           
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ       -  



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๖๐ 

๘. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

    
    

 
๙. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๑) 
(ปัจจัยน าเข้า) 

๑. หลักคิดในการออกแบบหลกัสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
 ๑.๑ กระบวนการออกแบบหลกัสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง การขยาย
โอกาสทางการศึกษา การแข่งขันทางด้านหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีคุณภาพ 
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืนและ
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม ค่านิยม และรองรับการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ที่อาศัยทุนสมองของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
หรือบุคลากรของชาติที่มีองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพ สู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ สามารถ
สอดแทรกเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดี 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการ
พิมพ์และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความช านาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้น าและผู้ตาม
อย่างเหมาะสม  

๔. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 
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 ๖๑ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๑.๓ แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

• ปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่มาตรฐานตามที่ 
สกอ. ก าหนด 

• พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

• ติดตามประเมนิผลหลักสตูร
อย่างสม่ าเสมอ 

• เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
• รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

• ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
บรรจุภัณฑ์และการ
พิมพ์รองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

• ติดตามการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านบรรจุภัณฑ์และการพมิพ ์

• รายงานผลการประเมินความพงึพอใจ
ในการใช้บัณฑติของสถาน
ประกอบการ  

• ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการ ท างานของ
บัณฑิต 

๑.๔ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตร การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านปรัชญา 

ด้านสังคม ด้านผู้เรียน จากเอกสาร ต ารา ประกอบกับการประเมินหลักสูตร ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้หลักสูตร รวมทั้งประสิทธิผลของหลักสูตร โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

๑. การวางแผนการประเมิน ด้วยวิธีการออกแบบการประเมินหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของการประเมิน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน การก าหนดกรอบการ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดแหล่งข้อมูล วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินการวางแผนการประเมิน 

๒. การวางแผนเก็บข้อมูล ก าหนดระบบและกลไกด้วยวิธีการเตรียมเครื่องมือส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานผล
การประเมิน 

๓. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การสอบถาม การประเมินเอกสาร วิเคราะห์และแปลความหมาย และสรุปผลการประเมิน 

๔. การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารข้อสรุปจากการประเมินหลักสูตรน าเสนอ
ต่อคณะกรรมบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อน าไปสู่การวางแผนปรับปรุง
กระบวนการต่อไป 
รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

๑. การประเมินบริบท (Context Evaluation) 
๑.๑ สภาวะแวดล้อม ๔.๑๒ คะแนน 
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 ๖๒ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๑.๒ ความต้องการจ าเปน็ของบุคคล/หน่วยงาน ๔.๓๕ คะแนน 

๑.๓ ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย ๔.๒๔ คะแนน 
๒. การประเมินปัจจยัเบื้องต้น (Input Evaluation) 

๒.๑ ความเพียงพอของทรัพยากร ๓.๕๐ คะแนน 
๒.๒ ความเหมาะสมของโครงสร้าง/เนื้อหาหลักสูตร ๔.๑๒ คะแนน 
๒.๓ ความพร้อมของปัจจัยสนบัสนุน ๔.๐๐ คะแนน 

๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
๓.๑ การบริหารหลักสูตร ๔.๐๐ คะแนน 
๓.๒ การจัดการเรียนการสอน ๓.๙๔ คะแนน 
๓.๓ การวัดประเมินผล ๔.๑๒ คะแนน 

๔. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
๔.๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๘๐ คะแนน 
๔.๒ การบรรลุจุดมุ่งหมาย ๓.๕๐ คะแนน 

 ๑.๕ การประเมินกระบวนการ 
 การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรพบว่าสามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การออกแบบหลักสูตรได้ครบทุกประการ 
๒. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

การผลิตบุคลากรทางสายวิชาชีพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy) 
ประเภทงานออกแบบสร้างสรรค์ (Function Creation) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จึง
เปรียบเสมือนฟันเฟืองส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาประเทศประสบความส าเร็จด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน 

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
๒. ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ์ 
ผลการด าเนินงาน 
หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการเชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการทางวิชาชีพ
เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการด าเนินการตามกระบวนการ โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดท า มคอ.๕ ในทุกปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 
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 ๖๓ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 การปรับปรุงกระบวนการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวชิามีสว่นร่วมในการพฒันาและปรับปรุง  และเชิญตัวแทนผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการทางวิชาชีพเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๓ คะแนน 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๒) 
(กระบวนการ) 

- การก าหนดผู้สอน 
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาดังนี้ 
๑. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
๒. ก าหนดรายวิชา 
๓. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ ด าเนินวิเคราะห์ปัจจัยรายข้อ
ตามแบบประเมินและชี้แจงอาจารย์ประจ ารายวิชาทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
๑.๒ เปลี่ยนรายวิชาที่รับผดิชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
๑.๓ เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน 

๒. ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาชีพบังคับ 
และกระจายผู้สอนไปยังรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย 
ก าหนดให้ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน ๓ รายวิชา 

๓. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่
เก่ียวข้องในรายวิชา 

๔. ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนที่ต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือ 
นวัตกรรมสมัยใหม่ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสายวิชาชีพภายนอก
มาเป็นอาจารย์พิเศษท าหน้าที่สอน 
การประเมินกระบวนการ 
 การประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า มีการด าเนินการตาม
กระบวนการครบทั้ง ๔ ขั้นตอน ส่งผลให้มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดไว้ 
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 ๖๔ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า มีการด าเนินการตาม
กระบวนการครบทั้ง ๔ ขั้นตอน ส่งผลให้มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดไว้ 
การปรับปรุงกระบวนการ 
 การประเมินกระบวนการการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า มีการ
ด าเนินการตามกระบวนการครบทั้ง ๔ ขั้นตอน ส่งผลให้มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนมีรายวิชาตรง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ หลักสูตรจะน ากระบวนการไปใช้ในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป โดยมีเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  
 ๒.  ก าหนดรายวิชา 
 ๓.  พิจารณาอาจารย์ผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน  
 ๔.  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

- การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และมคอ.๔ และการจัดการเรียนการสอน :
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

๑. คณะมีปฏิทินก าหนดชว่งเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่ง

ตามก าหนดเวลา 
๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ 

มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
๔. สาขาวิชาด าเนินการจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามล าดับ 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดท าปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา และชี้แจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหนังสือเวียนให้อาจารย์ในสาขาทุกท่าน
รับทราบ พร้อมประกาศในสื่อโชเชียลมีเดีย 

๒. อาจารย์ในสาขาทุกท่านต้องส่งรายงาน มคอ.๓ และ มคอ.๔  ให้กับหัวหน้าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบ พร้อมท าการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

๓. ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔  ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามล าดับ 

๔. มีการตรวจสอบและประกาศแจ้งอาจารย์ที่ยังไม่ท าการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ให้รีบ
ด าเนินการส่งโดยเร็วที่สุด 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
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 ๖๕ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 การประเมินกระบวนการ 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และมคอ.๔และการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการติดขัดเล็กน้อยด้านการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ เนื่องจากมีรายวิชา
ใหม่ หรือมีการปรับปรุงรายวิชาให้ตอบรับกับความเป็นปัจจุบัน เกิดความล่าช้าในการจัดท า มคอ.
๓ และ มคอ.๔ 
การปรับปรุงกระบวนการ 

การด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และการ
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความติดขัดเล็กน้อยส่งผลให้ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และการจัดการเรียนการสอน ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบกลไกต่อไปนี้  

๑. ก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
๒. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ และส่ง

ตามก าหนดเวลา 
๓. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ช่วยก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ

มคอ.๔ 
๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ 

มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตรวจรายวิชาว่าเป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้ หากมีการตรวจพบการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการสอนที ่วางไว้ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพื ่อท าการปรับแผนการสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆ 

๖. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการจัดส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๕  ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตามล าดับ 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 
ในระดับปริญญาตรี : 

ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) จึงเป็นการฝึกสหกิจศึกษาแบบผสมผสานทั้ง
แบบออนไลน์และแบบออนไซน์ การติดตามผลระหว่างการสหกิจของนักศึกษา มีเวทีแสดงผลงาน 
สรุปผลการสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๖๖ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
และนักศึกษารุ่นน้อง หากกรณีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สหกิจศึกษา อนุโลมให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการฝึกงานทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
ผลการด าเนินงาน 

การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี : 
๑. รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ๔, ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ - ๒ เป็นการบูรณาการพันธกิจ

ด้านการเรียนการสอน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองหน่วยงานและชุมชนภายนอก 

๒. รายวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียน
การสอนกับการส่งเสริมรายได้และงานบริการวิชาการ 

๓. รายวิชาศิลปนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ ๑-๒  เป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการ
สอนกับการวิจัย 

การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ นั้น การด าเนินการงานตามขั้นตอน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การปรับปรุงกระบวนการ 
 การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่  ๑ - ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรจะน ากระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ ๑ - ๒ /๒๕๖๕ ต่อไป 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๔ คะแนน 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๖๗ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ ๕.๓) 
(กระบวนการ) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑. การจัดท า มคอ.๕ ในแต่ละวิชา 
๒. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
๓. การน าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมหาแนวทางใน

การพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีที่มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

๑. การจัดท า มคอ. ๕ ในแต่ละวิชา 
หลักสูตรด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท า มคอ.๕ และ มคอ.๖ ในแต่ละรายวิชา 

ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีการเปิดสอนทั้งสิ้น ๓๖ รายวิชา 
 ๒. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

หลักสูตรด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเปรียบเทียบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
กับ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ให้สอดคล้องกับการประเมิน ผลต่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ผลการ
ตรวจสอบ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการเรียนรู้ TQF ครบทั้ง ๕ ด้าน ทั้ง ๓๖ รายวิชา 
 ๓. การน าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมหา
แนวทางพัฒนา 

หลักสูตรน าการประเมินผลการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ผู้สอนรับทราบ และหาแนวทางการ
พัฒนา ให้นักศึกษามีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ TQF ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
การประเมินกระบวนการ 
 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้นมีการด าเนินงานตาม 
๔ ขั้นตอนอย่างครบถ้วนและผลการด าเนินงานส่งผลดีในการด าเนินงาน คือ นักศึกษาเกิดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
การปรับปรุงกระบวนการ 
 การด าเนินงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงาน คือ นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานทางคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้ขั้นตอนดังนี้  

๑. การจัดท า มคอ. ๕ ในแต่ละวชิา 
๒. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
๓. การน าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมหาแนวทางพัฒนา 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๖๘ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ๒๑ คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๐ ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมินบัณฑิต ๕ ด้าน เท่ากับ ๔.๑๒ คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ใช้
ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ค่าเฉลี่ยคะแนน

ประเมิน 
(คะแนนเต็ม ๕) 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๔.๔๒ 
๒. ด้านความรู้ ๔.๐๓ 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔.๐๖ 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๑๗ 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓.๗๔ 

๖. ทักษะพิสัย (ทักษะปฏิบัติ) ๔.๒๙ 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลีย่คะแนนผลประเมิน ๖ ด้าน ๔.๑๒ คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งหมด ๑๓ คน ได้รับความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิตแบ่งเป็น ๖ ด้าน โดยเรียงล าดับจากผลคะแนน
มากที่สุด ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๔๒  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๑๗  ด้านทักษะทางปัญญา ได้ค่า 
เฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๐๖  ด้านความรู้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๐๓  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓.๗๔  และทักษะ
พิสัย (ทักษะปฏิบัติ) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๔.๑๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์มาก 

- ไม่พบข้อเสนอแนะจากผูป้ระเมิน 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ

มคอ.๗) 
๑. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวัน

สุดท้ายของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้จัดส่ง มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

 

 

http://job.rmutp.ac.th/
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 ๖๙ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๒. คณะมีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวัน

สุดท้ายของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้จัดส่ง มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

๓. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามอาจารย์ผู้สอน ให้
สามารถจัดส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายในก าหนดเวลา 

๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ทุกรายวิชา และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

๕. หัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท า มคอ.๗ เพื่อรายงานผล 
การด าเนินงานหลักสูตร และน าส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
ผลการด าเนินงาน : 

๑. การก าหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ประธานหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ ท าการก าหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารย์

ในหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดกานประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การรอ
รับการตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตร 

๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามภาระที่ได้รับมอบหมาย 
 ประธานหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ ท าการก ากับและติดตามภาระความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย โดยให้เสนอผลการจัดการประเมิน มคอ .๗ ในวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

๓. การสรุปและรายงานผล 
 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.๕ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรวมด าเนินการจัดท า มคอ.๗ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลกลับไป
ฝ่ายวิชาการและวิจัยของสาขาวิชา 
การประเมินกระบวนการ 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕  มคอ.๖ 
และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น การด าเนินงานตาม ๓ ขั้นตอน ส่งผลให้มีการจัดท า มคอ. 
๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามที่ก าหนดไว้ 
การปรับปรุงกระบวนการ 

การด าเนินงานการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น การด าเนินงานตาม ๓ ขั้นตอน ส่งผลให้มีการจัดท า 
มคอ. ๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามก าหนด หลักสูตรจะน ากระบวนการการด าเนินงานก ากับ การประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประมวลหลักสูตร ไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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 ๗๐ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๑. การก าหนดภาระความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามภาระที่ได้รับมอบหมาย 
๓. การสรุปและรายงานผล 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๓ คะแนน 

 

ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ ๕.๔) 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน  

(ระบุเหตุผล) 

๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนิน งาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่ อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น ๓ คร้ัง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ประชุมการวางแผนการพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๔ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม จ านวน 
๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ครั้งที่ ๒ ประชุมการวางแผนเการพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 
๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ครั้งที่ ๓ ประชุมการวางแผนเการพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 
๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ด าเนินการประชุมและการมีส่วนร่วมต่อการวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การบูรณาการรายวิชา 
การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพมา
ให้ประสบการณ์ โครงการและกิจกรรมนักศึกษา ติดตามผล 
การด าเนินงานทุกรายเดือน แจ้งรายงานผล ปัญหาและ
อุปสรรค และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ 
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 ๗๑ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน  

(ระบุเหตุผล) 

๒) มรีายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบมคอ.๒ ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) โดยรับรอง
การเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการด าเนินการรอ
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

✓ 

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑๗ รายวิชา 
และภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ จ านวน ๑๙ รายวิชา ภายใน 
๓๐ วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา 

✓ 

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ จ านวน 
๑๗ รายวิชา และภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ จ านวน ๑๙
รายวิชา ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา 

✓ 
 
 
 
 
 

๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ หลักสูตรตามแบบ 
มคอ. ๗ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ 
 

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

๑. ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ เปิดสอน ๑๗ รายวิชาและมี
รายวิชาที่ได้รบัการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๗ รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗ 

๒. ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ เปิดสอน ๑๙ รายวิชา และ
มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๖ รายวิชา     
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๗ 

๓. รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อย
ละ ๓๖.๑๑ ของรายวิชาทั้งหมด 

✓ 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๗๒ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน  

(ระบุเหตุผล) 

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ก า ร
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปีที่แล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน มคอ.๗
ในปีที่ผ่านมาดังนี้ 

๑. หลักสูตรปัจจุบันเน้นการเรียนการสอนทางศิลปด์้าน
การออกแบบ ท าให้ขาดศาสตร์ทางเทคโนโลยีการบรรจุ เพื่อ
ใช้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

๒. หลักสูตรใกล้เคียง แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน
เปิดสอนในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นวิชาเลือก 
และสามารถท างานในลักษณะนี้ได้เช่นกัน การพัฒนา/ปรับปรุง
จากผลการประเมินการด าเนินงาน มคอ.๗ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

- มีการปรบัปรุงหลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ค าอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มศาสตร์ทางเทคโนโลยีการบรรจุ
เพื่อใช้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาด
ใหญ่และการพิมพ์ที่ทันสมัย 

- หลักสูตรเพิ่มเนื้อหาในค าอธิบายนายวิชาแขนง
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ครบกระบวนการของ
การออกแบบ ในศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มทักษะ
ด้านการพิมพ์ให้ครบวงจร พร้อมส าหรับการเข้าสู้โลกของ
การท างานในศาสตร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
อย่างแท้จริง 

✓ 

๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่มีอาจารย์ใหม่และรับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

- 

๙) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน และได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน ๒ คน 

✓ 

 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๗๓ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ 

✓เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน  

(ระบุเหตุผล) 

๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

ไม่มีบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน - 

๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ๔.๐๐  คะแนน 
 

✓ 

๑๒) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ย ๔.๑๐ คะแนน 

✓ 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้  ๑๐ ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่น

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ 
 

๕ ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ ๑-๕  ๑๐๐ 
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน  ๑๐ ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้  ๑๐๐ 
 

ผลการประเมินตนเอง : ๕ คะแนน 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

๕.๑ - ๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
๕.๑ - ๐๒ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕.๒ - ๐๑ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ http://eassess.rmutp.ac.th 
๕.๒ - ๐๒ รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ http://eassess.rmutp.ac.th 
๕.๒ - ๐๓ ปฏิทินการจัดท า มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=๘๘๙ 
๕.๒ - ๐๔ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
๕.๓ - ๐๑ ระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://job.rmutp.ac.th 
๕.๓ - ๐๒ ฐานข้อมลูระบบงานทะเบยีน (จ านวนนักศึกษาคงอยู่, จ านวนนักศกึษาทีส่ าเรจ็การศึกษา) http://regis.rmutp.ac.th 
๕.๔ - ๐๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๗๔ 

 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
๑. จ านวนผู้สมัครเรียน - ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจ านวนผู้สมัคร

เรียนมีอัตราที่เพิ่มข้ึน 
- วางแผนการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อ

วางรากฐาน คณะ และวางต าแหน่ง
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โดดเด่นด้วย

สื่อสมัยใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ นักเรียน และเป้าหมายรอง คือ 
ผู้ปกครอง  
- สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น ทุน

เรียนฟรีสวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น 
- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุดกลุ่ม

บริการความร่วมมือ 
- สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการศึกษา

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

๒. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ - จ านวนนักศึกษาคงอยู่มีอัตราที่เพิ่มขึ้น 

๓. ความคาดหวังของสถาน 
ประกอบการและการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของ
ภาคอุตสาหกรรม 

- ความต้องการทักษะที่เพิ่มและกว้าง
ขึ้นในศาสตร์ของเทคโนโลยีการพิมพ์
ซึ่งเก่ียวข้องกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

- วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อหาจุดอ่อน
หรือจุดที่ควรเน้นของหลักสูตร 
- เชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสมัยใหม่ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความคาดหวังของสถานประกอบการ
และการเปลี่ ยนแปลงบ ริบทของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕  การบริหารหลักสูตร 
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 ๗๕ 

รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ ๖.๑) 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ ๖.๑) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส ารวจด้านการเตรียมความ
พร้อมทางกายภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และสภาพแวดล้อม
ด้านการเรียนรู้ 

๑. อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้กับสาขาวิชาด าเนินการ 

๒. สาขาวิชาด าเนินการรวบรวมรายการและจ านวนวัสดุที่ต้องการใช้เสนอต่อ
งานแผนของคณะ 

๓. สาขาวิชาด าเนินการส ารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อน
เปิดภาคการศึกษาหากมีปัญหาหรือช ารุดแจ้งยังงานอาคารสถานที่เพื่อเสนอคณะ ให้
ด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข 

๔. สาขาวิชาด าเนินการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ 
ที่จ าเป็นต้องใช้งานต่อคณะ 

๕. อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อการศึกษาและทบทวน
เพิ่มเติมของนักศึกษาต่องานห้องสมุด 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบกลไกของสาขาวิชา 
และระบบของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

๑. หลักสูตรได้รับการแจ้งเวียนเก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยให้อาจารย์ในหลักสูตรได้เสนอขอและทบทวนท าเสนอ 

๒. หลักสูตร มีการส ารวจ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ดี 
๓. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ

หลักสูตร ท าแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ๕ ปี และมีการปรับปรุงทุกปี 
๔. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๕. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการ

จัดซื้อ 
การประเมินกระบวนการ 
 การด าเนินงานตามขั้นตอน ส่งผลให้สาขาวิชามีจ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรจะด าเนินงานตามระบบกลไกของ
สาขาวิชาและระบบของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลและประสิทธิภาพที่ดี ดังนี้ 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๗๖ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 ๑. หลักสูตรได้รับการแจ้งเวียนเก่ียวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

โดยให้อาจารย์ในหลักสูตรได้เสนอขอและทบทวนท าเสนอ 
๒. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ

หลักสูตร ท าแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ๕ ปี และมีการปรับปรุงทุกปี 
๓. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๔. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการ

จัดซื้อ 
 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้ท าการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ปัจจุบันมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
 เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑. ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ

การเรียนการสอนและการพัฒนา 
๒. สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
- ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพิ่มจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi รองรับการขยาย 

จ านวนช่องสญัญาณและลดปัญหาพื้นที่อับสญัญาณในบางจุด 
- เพิ่มการสนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบให้ทันสมัยและ

เพียงพอต่อการใช้งาน 
- เพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ  

๓. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการประเมินและมอบด าเนินการใน
ส่วนผู้รับผิดชอบ 

 

ผลการประเมินตนเอง : ๔ คะแนน 

 

 

 

 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๗๗ 

รายการหลักฐานหมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

๖.๑ - ๐๑ ภาพถ่ายห้องบรรยาย ห้องปฏิบตัิการและห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
๖.๑ - ๐๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ และการ

บริการของมหาวิทยาลัย 
๖.๑ - ๐๓ การปรับปรุงกระบวนการและขัน้ตอนการด าเนนิงานโดยให้คณะและสาขาวชิามสี่วนร่วม ในการ

สนับสนนุส่งเสริมการเรียนรู้ 
๖.๑ - ๐๔ รายการหลักฐานการซื้อขายครุภัณฑ์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๖.๑ - ๐๕ แบบฟอร์มส ารวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลหนังสือ จาก Website 
๖.๑ - ๐๖ ระบบแนะน าหนังสือ ส าหรับอาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการแนะน าหนังสือ ซื้อเข้าห้องสมุด 
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 ๗๘ 

 
 
 
๖.๑ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ประเมินกล่าวถึง
จุดเด่นคือ อาจารย์มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ที่เพิ่มขึ้นและมีงานวิจัย
เป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ก็มีจุด
ที่ควรพัฒนาและหาแนวทางปรับปรุง 
ดังนี้ 

๑. การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ของหลักสูตร ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพ
และความต้องการของอาจารย์ การ
ด าเนินการก ากับติดตาม ส่งเสริมให้
อาจารย์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามคุณภาพ
และความต้องการของอาจารย์ โดยเน้น
ที่การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. อาจารย์ควรมีการลงตีพิมพ์
วารสารงานวิจัยที่อยู่ ในฐาน ข้อมูล 
TCI หรือ Scopus ให้มากข้ึน 

จากผลประเมินในครั้งที่ผ่านมา ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้น าผลการประเมิน
มาประชุมและวางแผนแก้ไข ปรับปรุงให้
เป็นไปตามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในได้ชี้แนะแนวทางพัฒนา
และปรับปรุง เพื่อให้ผลเกิดกับการประเมิน 
ในครั้งนี้ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เพิ่มมากขึ้น 

ทางสาขามีการประชุม วางแผน และ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพิ่ม
มากข้ึน ได้แก่ 

๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไปอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาการบริการหลักสูตร ด้านต่างๆ
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ 

๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขา 
วิชาและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ยังไม่มีอาจารย์
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
แต่ได้ยื่นส่งผลงาน เพื่อก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน ซึ่งอยู่
ในกระบวนการพิจารณา และมีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก
เพิ่มข้ึน 

๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขา 
วิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้มีการลงตีพิ มพ์ วารสารและ
ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 

หมวดที่ ๖ ข้อคิดเห็น  
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 ๗๙ 

๖.๒ สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

กระบวนการประเมิน คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการส่งแบบประเมินระบบออนไลน์ไปยังสถานประกอบการ
ที่มีบัณฑิตท างานและ ผลรวมของคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์เท่ากับ ๔.๑๒ คะแนน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ๑. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. แสดงออกถึงทักษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๓. มีทักษะการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ โดยการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชาที่สามารถแก้ปัญหาจากข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บัณฑิตได้ และจัดให้มีโครงการอบรม หรือศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
       ควรมีการเพิ่มทักษะปฏิบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 

๖.๓ สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

กระบวนการประเมิน คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการส่งแบบประเมินระบบออนไลน์ไปยังสถานประกอบการ
ที่มีบัณฑิตท างานและ ผลรวมของคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์เท่ากับ ๔.๑๐ คะแนน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ๑. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. แสดงออกถึงทักษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๓. มีทักษะการปฏิบตัิงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ โดยการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชาที่สามารถแก้ปัญหาจากข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บัณฑิตได้ และจัดให้มีโครงการอบรม หรือศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
ควรมีการเพิ่มทักษะปฏิบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) 
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 ๘๐ 

 
 
 

๗.๑ การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปี 
ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
(ถ้ามี) 
ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง  
๒ ปีที่ผ่านมา 

     การเปลี่ยนแปลงจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid 19) ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ให้ต้องระมัดระวังด้านสุขภาพอนามัยให้มากขึ้น 
จึงส่งผลกระทบถึงการจัดการเรียนการสอนให้ต้องเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงอาจ
ส่งกระทบในรายวิชาที่ต้องลงมือปฎิบัติที่ไม่สามารถปฎิบัติงานได้เต็มที่นัก ผล
การเรียนรู้ของปีการศึกษานี้จึงอาจลดประสิทธิภาพลง และการเปลี่ยนผ่านทาง
โลกอุตสาหกรรมจากยุคสามมาเป็นยุคที่สี่ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีร่วม 
กันในการจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโน 
โลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ ล้วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์โดยตรง จึงต้องมีการเปลี่ยน 
แปลงเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่มมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ
ปรับปรุงรอบถัดไป โดยควบคุมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการสอน เช่น 
ให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ 
มือถือหรือคอมพิวเตอรม์าใช้หาข้อมูล เมื่ออาจารย์ตั้งโจทย์ให้ค้นหาเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนในชีวิตประจ าวัน ด้านซอฟแวร์และ
อุปกรณ์การทดลอง ต้องมีความทันสมัยสามารถเชื่อมโยงการใช้งานได้จริงกับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๗ การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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 ๘๑ 

 
 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
๑. กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนด้านความสามารถ
การสื่อสารสารสนเทศ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวหน้าหลักสูตร - ความสามารถและทักษะของผู้เรียน
ทางดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้น 

๒. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบ
ออฟเซ็ท 

ตุลาคม ๒๕๖๕ หัวหน้างานพัสด ุ - อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

-ไม่ม-ี 
 

๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

-ไม่ม-ี 
 

๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
-ไม่ม-ี 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมและพฒันาความก้าวหนา้             
เพื่อยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 

มิถุนายน ๒๕๖๖ หัวหน้างานบุคลากร 

๒. ส่งเสริมและพฒันาทักษะทางวชิาชีพ มิถุนายน ๒๕๖๖ หัวหน้าสาขาวิชา 
๓. ส่งเสริมและพฒันาการส่งผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการลงตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ หัวหน้าสาขาวิชา 

 
 
 
 

หมวดที่ ๘ แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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 ๘๒ 
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 ๘๓ 

 

 
สรุปผลการประเมนิตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
  

๑. ตารางผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งช้ีระดบัหลักสูตร 
 ๒. ตารางการวเิคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 ๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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 ๘๔ 

๑. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีบ่งช้ี 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑติ 
๒.๑ คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๖๑.๙๐ ๔.๑๒ 
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

๑ ปี (ระดับปริญญาตรี) 
๘๔.๒๑ ๔.๒๑ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๑๖ 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา - ๓.๐๐ 
๓.๒ การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - ๓.๐๐ 
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - ๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๓ ๓.๐๐ 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - ๓.๐๐ 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ๔.๔๔ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ๒๐ ๕.๐๐ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ๔๐ ๓.๓๓ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๖๐ ๕.๐๐ 

๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - ๓.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๔ ๓.๔๘ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ สาระของรายวชิาในหลักสตูร - ๓.๐๐ 
๕.๒ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - ๔.๐๐ 
๕.๓ การประเมินผู้เรียน - ๓.๐๐ 
๕.๔ ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๕ ๓.๗๕ 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ๔.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๖ ๔.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่๒-๖) ๓.๖๐ 
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 ๘๕ 

๒. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบท่ี 
I 

(ปัจจัยน าเข้า) 
P 

(กระบวนการ) 
O 

(ผลลัพธ์) 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐  ระดับคุณภาพด ี
๔.๐๑ – ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดมีาก 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
๒ บัณฑติ - - ๔.๑๗ ๔.๑๗ ระดับคณุภาพดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓.๐๐ - - ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 

๔ อาจารย ์ ๓.๔๘ - - ๓.๔๘ ระดับคณุภาพด ี

๕ หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

๓.๐๐ ๔.๐๐ - ๓.๗๕ ระดับคณุภาพด ี

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน ๓.๒๑ ๓.๗๕ ๔.๑๗ ๓.๖๐ ระดับคุณภาพดี 
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๖ องค์ประกอบ (๑๓ ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ ๒) มีจ านวน ๓ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดี (องค์ประกอบที่ ๔, ๕, ๖) 
และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (องค์ประกอบที่ ๓)  

หากเมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
(๓.๒๑ คะแนน) กระบวนการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (๔.๐๐ คะแนน)  และผลลัพธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (๔.๑๗ 
คะแนน) 

 
๓. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
๑. หลักสูตรมีการบริการวิชาการในประเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เชิงพ้ืนที่/ชุมชน โดยการน านักศึกษาเข้า

ร่วมท าให้นักศึกษาไดร้ับประสบการณ์จริง ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. และถ่ายทอด

อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 



 

                 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ๘๖ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. หลักสูตรควรมีการส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณวุฒิทางวิชาการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินและทบทวนผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

๓. ควรพัฒนาสถานที่ สิ่งแวดล้อม และควรจัดที่แสดงผลงานส าหรับนักศึกษา 
๔. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ

เลือกการตีพิมพ์วารสารที่อยู่ในฐาน Tci / Scopus เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและคุณภาพผลงานที่มากขึ้น 


