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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Technology Program in Packaging Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ)
ชื่อยอ (ไทย) :
ทล.บ. (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Technology (Packaging Design)
B.Tech. (Packaging Design)
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2555
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2555
วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบบรรจุภัณฑ
(2) นักวิจัยและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ
(3) นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ และคอมพิวเตอรกราฟก
(4) นักออกแบบอิสระ อาทิเชน นักออกแบบเซรามิก นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบกราฟก
นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบหัตถกรรม นักออกแบบภายใน และนักออกแบบนิทรรศการ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
(1) นายธานี สุคนธะชาติ ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม), 2547 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
(2) นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม), 2549 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจใชประกอบการพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตาม
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งตองการพัฒนาประเทศใหมั่นคง
สังคมสงบสันติและประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและ
การสรางปจจัยแวดลอมในหมวดของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และสรางภูมิคมุ กันจากผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และปรับตัวรับกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกอยางยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพทุนมนุษยผานการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนการสรางนวัตกรรมเพื่อมุงสูการเปน
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อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค การสรางบุคลากรทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ จึงเปนสวนหนึ่งในการผลักดัน
ใหแผนพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จดวยเทคโนโลยีและวิชาการประกอบกับสังคมสภาพแวดลอมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น การเรียนการสอนดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
จึงตองพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดวยยึดถืออัตลักษณของนักปฏิบตั ิที่มีความคิดสรางสรรค
และ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนดําเนินการจัดทําหลักสูตรคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การสรางนักออกแบบบรรจุภัณฑดว ยกระบวนการวิจยั ที่มีความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี เนนทักษะการปฏิบัติอยางสรางสรรค ประกอบกับสภาพพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตั้งอยูใ จกลาง
กรุงเทพมหานครเอื้อประโยชนใหการจัดการศึกษามีความหลากหลายเชิงบูรณาการองคความรูและวิทยาการ
เชื่อมโยงศาสตรการออกแบบแตละแขนงวิชาที่เกีย่ วของ การเนนการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงสูการ
ปฏิบัติทั้งโจทยปญหาของชุมชน (Problem base) และการปฏิบัติทักษะวิชาชีพกับสถานประกอบการ สอดแทรก
เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตและทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความรู ความสามารถ
และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งยังสามารถประยุกตองคความรูสูการพัฒนาดานตาง ๆ ไดอยางหลากหลายเพื่อ
การบริการและรับใชสังคมอยางแทจริง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพอยางยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขันเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรคที่อาศัยทุนสมองของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา หลักสูตรจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิต
หรือบุคลากรของชาติที่มีองคความรูทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ สามารถสอดแทรก
เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติและทองถิ่น มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินยั ทีด่ ี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตผูเชี่ยวชาญ
ความเกีย่ วของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงสูมหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ
เทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัย
แวดลอมในหมวดของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางภูมิคุม
กันจากผลกระทบปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และการปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกอยางยั่งยืน
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอืน่ ที่เกีย่ วของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทัง้ ความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวยปญญา
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถดานการวิเคราะห การวางแผน และการวิจยั
เพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและเทคโนโลยีการพิมพอยางเปนระบบ ตระหนักและซาบซึ้งถึง
ภูมิปญญาไทยเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษบรรจุภณ
ั ฑทองถิ่น
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในวิชาชีพออกแบบ
บรรจุภัณฑไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ประสาน
งานกับบุคคลที่เกี่ยวของ การทํางานเปนกลุม นําเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค แสดงภาวะผูนําและผูตาม
อยางเหมาะสม และรับผิดชอบตอผลการกระทําและการนําเสนอ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอ
เวลา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ สังคม และมีจิตสาธารณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 รายงานผลการประเมิน
กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
หลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน  รายงานผลการประเมินความ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
สถานประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ  ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
อาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
 การศึกษาตอ
ความรูมาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครและผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานความรูภูมิหลังและทักษะทาง
วิชาชีพที่แตกตางกัน จากคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาทีห่ ลากหลายและเปดโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มพี ื้นฐานความรูวิชาสามัญที่สูงกวา สวนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีพื้น
ฐานความรูทางวิชาชีพที่สูงกวา เปนขอไดเปรียบและเสียเปรียบระหวางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ การเขา
รวมกิจกรรมและการแบงเวลา การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษา และการดูแล
นักศึกษา การติดตามผลการศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน อาจจําเปนตองจัดอบรมปรับระดับพืน้ ฐาน
ทางวิชาชีพกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก และการแกไขปญหาการเรียนในภาคปฏิบัติ ทางคณะฯ จะจัดและมอบหมาย
ใหอาจารยที่ปรึกษามีหนาทีใ่ นการดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

ชั้นปที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

-

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

คาบํารุงการศึกษา

350,000

700,000

1,050,000

1,400,000

1,400,000

คาลงทะเบียน

185,500

350,000

535,000

674,400

674,000

เงินงบประมาณแผนดิน

3,500,000

4,025,000

4,629,000

5,323,000

6,121,000

รวมรายรับ

4,035,500

5,075,000

6,214,000

7,397,000

8,195,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

1,120,000 1,288,000 1,481,000 1,703,000 1,959,000

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )

175,000

350,000

525,000

700,000

700,000

3. ทุนการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

100,000

115,000

132,000

152,000

175,000

รวม (ก)

1,445,000 1,803,000 2,188,000 2,605,000 2,884,000
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หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

2,000,000 2,300,000 2,645,000 3,042,000 3,498,000
รวม (ข)

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2,000,000 2,300,000 2,645,000 3,042,000 3,498,000
3,445,000 4,103,000 4,833,000 5,647,000 6,382,000
35

70

105

140

140

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้ เรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
32 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
12 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
9 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
100 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
40 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
39 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
21 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
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- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (09 = คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา, 2 = สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย, 2 = ภาษาตางประเทศ,
3 = สังคมศาสตร, 4 = มนุษยศาสตร, 5 = พลศึกษา, 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร, 2 = วิทยาศาสตร)
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน, 2 = วิชาชีพบังคับ, 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
3(3-0-6)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218
01-002-219

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

01-002-220

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101

มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108
01-004-109

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

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

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)
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 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

02-001-103

สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101
02-002-104

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

100 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุมวิชาแกน 40 หนวยกิต ประกอบดวย
09-111-101

ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ (History of Arts and Design)

3(3-0-6)

09-111-102

องคประกอบศิลป (Composition of Arts)

3(1-4-4)

09-111-103

หลักการเขียนแบบ (Principles of Technical Drawing)

3(1-4-4)

09-111-104

เทคนิคการวาดเสน (Drawing Techniques)

3(1-4-4)

09-111-105

การเขียนแบบอุตสาหกรรม (Industrial Technical Drawing)

3(1-4-4)

09-111-106

ดิจิทัลอารต (Digital Arts)

3(1-4-4)

09-111-107

มูลฐานการออกแบบ (Fundamental of Design)

3(1-4-4)

09-111-108

เทคนิคการระบายสี (Painting Techniques)

3(1-4-4)

09-111-109

การยศาสตร (Ergonomics)

3(3-0-6)
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09-111-210

การทําหุนจําลอง (Model Making)

3(1-4-4)

09-111-211

การปฏิบัติการโรงงาน (Workshop)

3(1-4-4)

09-111-212

สุนทรียศาสตร (Aesthetics)

3(3-0-6)

09-111-213

แนวคิดและการนําเสนอผลงาน (Concepts and Presentation)

3(2-2-5)

09-011-314

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 39 หนวยกิต ประกอบดวย
09-212-101

การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 (Packaging Design 1)

3(1-4-4)

09-212-202

การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 (Packaging Design 2)

3(1-4-4)

09-212-203

การออกแบบบรรจุภัณฑ 3 (Packaging Design 3)

3(1-4-4)

09-212-304

การออกแบบบรรจุภัณฑ 4 (Packaging Design 4)

3(1-4-4)

09-212-305

การออกแบบบรรจุภัณฑ 5 (Packaging Design 5)

3(1-4-4)

09-212-206

วัสดุและกระบวนการพิมพ 1 (Materials and Printing Process 1)

3(2-2-5)

09-212-207
09-212-208

3(2-2-5)
3(1-4-4)

09-212-310

วัสดุและกระบวนการพิมพ 2 (Materials and Printing Process 2)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภณ
ั ฑ 1
(Computer Aided Design and Packaging Manufacturing 1)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภณ
ั ฑ 2
(Computer Aided Design and Packaging Manufacturing 2)
สัมมนาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ (Seminar on Packaging Design)

09-212-311

การวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ (Packaging Research and Development)

3(3-0-6)

09-212-412

ศิลปนิพนธ (Arts Thesis)

6(0-18-9)

09-212-209


09-213-401

กลุมวิชาชีพเลือก

3(1-4-4)
3(2-2-5)

21 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
6(0-40-0)
(Co-operative Education in Packaging Technology)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตรใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
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09-213-402

การฝกงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
(Practicum in Packaging Technology)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

3(0-40-0)

09-113-303

การออกแบบเซรามิก 1 (Ceramic Design 1)

3(1-4-4)

09-113-304

การออกแบบเซรามิก 2 (Ceramic Design 2)

3(1-4-4)

09-113-305
09-113-306

การออกแบบเครื่องประดับ 1 (Jewelry Design 1)
การออกแบบเครื่องประดับ 2 (Jewelry Design 2)

3(1-4-4)
3(1-4-4)

09-113-307

การออกแบบหัตถกรรม 1 (Handicraft Design 1)

3(1-4-4)

09-113-308

การออกแบบหัตถกรรม 2 (Handicraft Design 2)

3(1-4-4)

09-113-309

การออกแบบเครื่องเรือน 1 (Furniture Design 1)

3(1-4-4)

09-113-310

การออกแบบเครื่องเรือน 2 (Furniture Design 2)

3(1-4-4)

09-113-311

การออกแบบภายใน 1 (Interior Design 1)

3(1-4-4)

09-113-312

การออกแบบภายใน 2 (Interior Design 2)

3(1-4-4)

09-113-313

การออกแบบกราฟก 1 (Graphic Design 1)

3(1-4-4)

09-113-314

การออกแบบกราฟก 2 (Graphic Design 2)

3(1-4-4)

09-113-415

การพิมพซิลคสกรีน (Silk Screen Printing)

3(1-4-4)

09-113-416

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ (Display and Exhibition)

3(1-4-4)

09-113-417

หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ (Marketing Principles for Design)

3(3-0-6)

09-213-418

3(3-0-6)

09-113-421

การควบคุมคุณภาพการบรรจุภัณฑ
(Packaging Quality Control)
หัวขอพิเศษทางการออกแบบบรรจุภัณฑ
(Special Topic in Packaging Design)
ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
(Unique Thai Products and Local Wisdom)
ชุมชนศึกษา (Community Study)

09-113-422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักออกแบบ (English for Designer)

3(3-0-6)

09-213-419
09-113-420

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-003-xxx วิชากลุมสังคมศาสตร

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

1

0

2

1

3

3

0

6

09-111-101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
09-111-102 องคประกอบศิลป

3

3

0

6

3

1

4

4

09-111-103 หลักการเขียนแบบ
09-111-104 เทคนิคการวาดเสน

3

1

4

4

3

1

4

4

22
ชั่วโมง / สัปดาห = 29

15

14

37

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาดวยตนเอง

01-006-xxx นันทนาการ

1

0

2

1

09-111-105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
09-111-106 ดิจิทัลอารต

3

1

4

4

3

1

4

4

09-111-107 มูลฐานการออกแบบ
09-111-108 เทคนิคการระบายสี

3

1

4

4

3

1

4

4

09-111-109 การยศาสตร
09-212-101 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1

3
3

3
1

0
4

2
4

22
ชั่วโมง / สัปดาห = 33

11

22

29

01-005-xxx วิชากลุมพลศึกษา
02-001-xxx วิชากลุมคณิตศาสตร

รวม

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

รวม

6

15
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

01-004-xxx วิชากลุมมนุษยศาสตร

3

3

0

6

09-111-210 การทําหุนจําลอง

3

1

4

4

09-111-211 การปฏิบัติการโรงงาน

3

1

4

4

09-212-202 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
09-212-206 วัสดุและกระบวนการพิมพ 1
09-212-208 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต
งานบรรจุภณ
ั ฑ 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

3
3
3

1
2
1

4
2
4

4
5
4

21
30

12

18

33

หนวยกิต

ทฤษฎี

01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

01-002-xxx
09-111-212
09-111-213
09-212-203

3
2
3

3
2
2

0
0
2

6
2
5

3

1

4

4

3
3

2
1

2
4

5
4

20
26

14

12

32

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุมภาษาตางประเทศ
สุนทรียศาสตร
แนวคิดและการนําเสนอผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑ 3

09-212-207 วัสดุและกระบวนการพิมพ 2
09-212-209 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต
งานบรรจุภณ
ั ฑ 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห =

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

16
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-003-xxx วิชากลุมสังคมศาสตร

หนวยกิต

ทฤษฎี

3

3

0

6

02-002-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตร
09-212-304 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4

3

3

0

6

3

1

4

4

09-x13-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

09-x13-xxx วิชาชีพเลือก 2

3
3
18
ชั่วโมง / สัปดาห = x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

09-x13-xxx วิชาชีพเลือก 3
รวม

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

หนวยกิต

ทฤษฎี

1

0

2

1

3

3

0

6

09-212-310 สัมมนาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
09-212-311 การวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ

2

2

2

5

3

3

0

6

09-x13-xxx วิชาชีพเลือก 4
09-x13-xxx วิชาชีพเลือก 5

3

x

x

x

3

x

x

x

รวม

15
ชั่วโมง / สัปดาห = x

x

x

x

09-111-314 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
09-212-305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
09-213-401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
รวม

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
09-212-412 ศิลปนิพนธ
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
6

6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

หนวยกิต
8
3
3
14
ชั่วโมง / สัปดาห = x

ทฤษฎี
0
0

ทฤษฎี
0
x
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
40
0
40

0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
16
9
x
x
x
x
x
x

คําอธิบายรายวิชา
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพ้ืนฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening, speaking,
reading and writing
3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-104

18
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับภาษาไทย ความรูทวั่ ไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ ประเภท
การนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ
คุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะห และประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียน
สาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements

01-001-110

19
01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการบรรยาย
แผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
01-002-102

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพือ่ ใชภาษาใหถกู ตองตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวติ ประจําวันและการเตือน การกําหนดเงือ่ นไข ขาวหนังสือพิมพ การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกีย่ วกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอน
การปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
01-002-205
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01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทํา
ธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึน้ ในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and sentence
structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับประโยค
การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพือ่ จับใจความและเทคนิค
การฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening comprehension
skills of finding main ideas and listening techniques
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01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรอง และ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and apologizing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting information;
and making an appointment

01-002-219
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01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณภาษาจีนขั้น
พื้นฐานฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสัน้ ๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอเขาใจ
ได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing; basic sentence
patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions understandably
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : คําศัพท และสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-221

01-002-222

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐาน และฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียนวิธี
การแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and learning
how to translate orally
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01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการแปล

ปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-101

01-003-102

3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ
Human Relations
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปร และสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูล และการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสรางแนวคิด และเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธการ
บริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิต และการปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; self-managing
strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional ethics

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ และกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตาง ๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
01-003-105
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับสังคม รัฐ และอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย สถาบัน
การเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพืน้ ฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-107

3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคม และชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจ และการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency economy
philosophy
01-003-108
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสว นบุคคล แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
01-003-112

3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม ประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน เปาหมาย และ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมือง และความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

3(3-0-6)
สันติศึกษา
Peace Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
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01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง และ
บรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and
bibliography
01-004-103

3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of physiology
on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient; personality,
adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
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การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การปรับ
ปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิต และการปรับตัว มนุษยสัมพันธกบั บุคลิกภาพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธ และสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสมั พันธ การเสริม
สรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development and
working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and communication for
building human relationship; happy life enhancement
02-001-101

3(3-0-6)
คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
Fundamental Mathematics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and combination;
introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
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สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุม และการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area and
volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index; introduction
to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงานไฟฟา และการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ และ
พันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
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สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and natural
balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and environment;
environmental impact assessment and environment management

1(0-2-1)
พลศึกษา
Physical Education
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-101

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
01-005-116
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กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริมสมรรถ
ภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬาประเภท
ทีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา และการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid

1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา และการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of individual
sports; sports injuries and first aid
01-005-125

01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย และความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม
นันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ
การอยูคายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of recreation;
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses; recreational
games; camping and appropriate recreational activities
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นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate recreational
activities for training courses
09-111-101

3(3-0-6)
ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
History of Arts and Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติความเปนมา จุดกําเนิดรูปแบบผลงานศิลปะของชนชาติในแถบตะวันตก และตะวันออก
ศิลปะการออกแบบ การพัฒนาการออกแบบกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาการออกแบบหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม รูปแบบ และลวดลาย ยุคสมัย ประวัติความเปนมาของนักออกแบบ และการออกแบบสมัยใหมของ
ไทยและสากล
Background; origins of the arts forms of western and eastern nationals, design development
before the Industrial Revolution; design development after the Industrial Revolution; styles and patterns; periods;
background of designers; Thai and international modern designs
09-111-102

องคประกอบศิลป
3(1-4-4)
Composition of Arts
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทัศนธาตุ วิธีการจัดวางใหเกิดเอกภาพ ดุลยภาพ ความขัดแยง ประสานกลมกลืน จังหวะ เพื่อนํา
มาใชในการออกแบบทั้งทางดานสองมิติ และสามมิติ
Visual elements; placement of the unity; balance; contrast; harmony; assimilation; rhythm;
two and three dimension designs
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หลักการเขียนแบบ
3(1-4-4)
Principles of Technical Drawing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชเครื่องมือ และอุปกรณในการเขียนแบบ การใชเสน การเขียนตัวอักษรไทย–อังกฤษ
การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนสัญลักษณในการเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก
Use of tools and equipment for technical drawing; use of line; lettering Thai-English alphabets;
geometric drawing; symbols in drawing; obliques drawing; isometric drawing
09-111-104

3(1-4-4)
เทคนิคการวาดเสน
Drawing Techniques
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : โครงสราง สัดสวน น้ําหนัก แสงเงา มิติ ของรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต โดยการ
ใชเสน เนนการพัฒนาทักษะในการรางภาพ และการจัดวางภาพ
Structure, proportion; weight; light and shadow and dimension of natural and geometric shapes
drawn by lines; development of sketching and placement skills
09-111-105

การเขียนแบบอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
Industrial Technical Drawing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-111-103 หลักการเขียนแบบ
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การเขียนแบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการเขียนแบบสากล การเตรียมงานเขียนแบบเพื่อการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม การเขียนภาพฉายออรธอกราฟกแบบมุมที่ 1 และมุมที่ 3 การบอกขนาดมิติ การเขียน
ภาพตัดและสัญลักษณ การเขียนแบบชิน้ สวนประกอบ และการเขียนภาพพิกทอเรียล
International standard industrial technical drawing; technical drawing preparation for industrial
manufacturing; first and third angle orthographic drawing; dimensioning; sectional view and symbol drawing;
component drawing; pictorial drawing
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ดิจิทัลอารต
3(1-4-4)
Digital Arts
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางสรรคภาพ และบุคลิกความเปนไทย การนําเสนอดวยสื่อผสม
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว และสื่อปฏิสัมพันธ ประกอบดวยภาพนิ่งสองมิติ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบนพื้นฐาน
หลักการของศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยี
Computer software for picture creation and Thai characters; multimedia and presentation;
interactive media; 2D still images; animation; sound based on principles of design and technology
มูลฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Fundamentals of Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดองคประกอบทางการออกแบบ และ
รางแบบ การสรางแรงบันดาลใจ แนวความคิด การวิเคราะห และพัฒนารูปแบบ กระบวนการออกแบบ ผลิตเชิง
อุตสาหกรรม และการนําเสนอผลงาน
Types of industrial product design; laying out design components and sketching; drawing
inspiration, concept; analysis and development; industrial design and manufacturing process; presentation
09-111-107

09-111-108

เทคนิคการระบายสี
3(1-4-4)
Painting Techniques
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : โครงสราง สัดสวน น้าํ หนัก แสงเงา มิติ ของรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต โดยการใชสี
เนนการพัฒนาทักษะในการระบายสี อุปกรณ และวิธีการเลือกใชสีแตละประเภท
Structure; proportion; weight; light and shadow and dimension of natural and geometric shapes
drawn by colors; development of painting and selection skills
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09-111-109

การยศาสตร
3(3-0-6)
Ergonomics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ระบบโครงสรางของรางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของมนุษย การทํางานของกระดูก
และกลามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหว ลักษณะและขอจํากัดในการเคลื่อนไหวรางกายของมนุษย ความสามารถใน
การมองเห็น ไดยนิ สาเหตุที่มีผลกระทบตอสมรรถภาพการทํางานของมนุษย การนําผลของการศึกษามาเปน
พื้นฐานเพื่อปรับปรุงงานออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานของมนุษย และสิ่งแวดลอมตาง ๆ
Structure of the human body; standard human body shape; function of bones and muscles for
movement; characteristics and restrictions of human body movement; human sight and hearing; cause of human
performance deterioration; use of results of study for further design improvement suiting human and
environment
09-111-210

การทําหุนจําลอง
3(1-4-4)
Model Making
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประเภทของหุน จําลอง หลักการสรางหุนจําลอง การยอและขยายสัดสวน การเลือกใชวัสดุที่
เหมาะสม กรรมวิธีขึ้นรูปหุนจําลอง การปรับตกแตงหุนจําลอง และเทคนิคการนําเสนอหุนจําลองในงานออกแบบ
Types of model; principles of model making; ratio scale reduction and enlargement; material
selection; model forming; model refurbishment; model presentation techniques in design
การปฏิบตั ิการโรงงาน
3(1-4-4)
Workshop
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการใชโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบและขอบังคับของโรงงาน ระเบียบของโรงงาน
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือ เครื่องจักร ตั้งแตการสราง
ชิ้นงานจนถึงการตกแตงชิน้ งานขั้นสุดทาย และการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบตั ิการโรงงาน
อุตสาหกรรม
Principles of industrial plants using, rules and regulations; security systems in industrial
plants; use of tools and machineries using; maintenance
09-111-211
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09-111-212

สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
Aesthetics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมายของสุนทรียภาพ คํานิยาม หลักปรัชญาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ภาวะความงาม
ความรูสึกการรับรู ประสบการณถึงคุณคาของสิ่งที่งาม รสนิยมความพึงพอใจ หลักการทางศิลปะไทย
Meaning of the aesthetics; definition; philosophical theories; state of beauty awareness;
experience of value of beauty; satisfaction; principles of Thai arts
แนวคิดและการนําเสนอผลงาน
3(2-2-5)
Concepts and Presentation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการสรางแนวความคิดในการออกแบบ ที่มารูปแบบผลงาน กระบวนการคิดทางดาน
สัญลักษณ และทางดานความรูสึก การพัฒนากลั่นกรองแนวคิด การนําเสนอผลงาน เทคนิควิธีการขั้นตอนใน
การนําเสนอรูปแบบตาง ๆ
Process of creating design concept; sources of artwork; symbolic and feeling thinking
process; idea screening; presentation techniques
09-111-213

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการ และแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ การสือ่ สาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงาน
วิชาการ เทคนิคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Principles and concepts of co-operative education; readiness for working with colleagues;
professional ethics; communication; personality and human relations; basic knowledge and techniques for job
application; operation in workplace; project or work presentation techniques; report writing; operational techniques
for co-operative education

09-011-314
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09-212-101

การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
3(1-4-4)
Packaging Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทฤษฎีและหลักการ ประวัตศิ าสตรของบรรจุภัณฑ ความหมาย และนิยามของบรรจุภัณฑ การ
เขียนแบบโครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษ ความรูเกี่ยวกับวัสดุประเภทกระดาษที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ น้ําหนัก
ผลิตภัณฑกับความแข็งแรงของบรรจุภัณฑกระดาษ
การออกแบบและพัฒนาโครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษ
พื้นฐาน
Theories and principles; history of packaging; meanings and definitions of packaging;
technical drawing of paper packaging structure; knowledge of paper used in packaging; gross weight and
strength of paper packaging; design and development fundamentals of paper packaging
09-212-202

การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
3(1-4-4)
Packaging Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-101 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ั ฑ เกณฑการบรรจุกบั
ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุประเภทพลาสติกทีใ่ ชในการทําบรรจุภณ
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑพลาสติก การวิเคราะหตนทุนและความเหมาะสม การออกแบบและพัฒนาโครงสราง
บรรจุภัณฑพลาสติก
Theories and principles of plastic packaging; criterion of packaging and properties of plastic
packaging; cost analysis and appropriateness; design and development of plastic packaging
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09-212-203

การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
3(1-4-4)
Packaging Design 3
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-202 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุโลหะและไมที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ เกณฑการบรรจุกับ
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑโลหะและไม การวิเคราะหตนทุนและความเหมาะสม กลยุทธการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อ
การตลาด การเรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภค การวิเคราะหการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑการเลือกใชวัสดุ
สําหรับบรรจุภัณฑ การคํานวณโครงสรางเพื่อการบรรจุภัณฑ การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑและกราฟกใน
งานบรรจุภัณฑเพื่อการตลาด
Theories and principles of metal and wood packaging design; criterion of packaging on the
properties of metal and wood packaging; cost analysis and appropriateness; strategy of packaging development for
marketing, learning of consumer behavior; analysis design and development of materials used for packaging;
calculating structures for packaging design; packaging structure design and graphic design for marketing
09-212-304

3(1-4-4)
การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
Packaging Design 4
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุประเภทสังเคราะหที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ เกณฑการบรรจุ
กับคุณสมบัติของบรรจุภัณฑสังเคราะห การประมาณราคาตนทุนของบรรจุภัณฑ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อการปกปองและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑภายใน การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑสําหรับชุมชน องคความรูภูมิปญญา
ไทยและทองถิ่น และวิธีการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ
Theories and principles of synthetic packaging design; criterion of packaging and properties
of synthetic packaging; cost approximation of packaging; packaging design procedures for safeguarding and
maintaining the product quality; packaging design for community; Thai and local wisdom; standards and
material and packaging testing
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09-212-305

การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
3(1-4-4)
Packaging Design 5
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-304 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทฤษฎีและหลักการกฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ
สําหรับสินคา มาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ปจจัยพิจารณาการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
การบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงและการสงออก ขั้นตอนวิธีการดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ
Theories and principles of laws and regulations regarding packaging; regulations on product
packaging; standards for industrial packaging; factors on packaging design for transport; packaging for transport
and export; process and procedures of packaging design according to different rules and regulations
3(2-2-5)
วัสดุและกระบวนการพิมพ 1
Materials and Printing Process 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติ หลักการ ระบบการพิมพ วัสดุพิมพ การวิเคราะหความเหมาะสมเกี่ยวกับการเลือกระบบ
พิมพและวัสดุพิมพในการออกแบบบรรจุภัณฑ
History; principles printing process; substrate, analysis appropriate to printing process and
substrate for packaging design

09-212-206

09-212-207

3(2-2-5)
วัสดุและกระบวนการพิมพ 2
Materials and Printing Process 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-206 วัสดุและกระบวนการพิมพ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การเตรียมตนฉบับ กระบวนการทําแมพิมพ วัสดุในการทําแมพิมพ หมึกพิมพ ปฏิบัติเครื่องพิมพ
 หาทางการพิมพ และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ
ในระบบตาง ๆ วิเคราะหปญ
Preparation; plate making process; plate making material; printing ink, printing system practice;
problems printing analysis and printing quality control
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09-212-208

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 1
3(1-4-4)
Computer Aided Design and Packaging Manufacturing 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบ เขียนแบบ และการนําเสนอผลงานใน
ลักษณะสองมิติ คําสั่งเกี่ยวกับเครื่องพิมพ และเครื่องเขียนแบบ หลักการ และวิธกี ารเบื้องตนในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการผลิตงานบรรจุภณ
ั ฑ
Use of computer software packaging for design, drawing and presentation in two-dimensions;
printer command and plotter; principles and methods of using computer programs for packaging
09-212-209

3(1-4-4)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตงานบรรจุภัณฑ 2
Computer Aided Design and Packaging Manufacturing 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-208 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต
งานบรรจุภัณฑ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบ เขียนแบบ และการนําเสนองานผลงาน
บรรจุภัณฑในลักษณะสามมิติที่มีความซับซอน การออกแบบวัตถุเสมือนจริง และภาพเคลื่อนไหว
Use of computer software packaging for design, drawing and presentation of packaging in
complex three-dimensions; virtual object and animation design
สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ
3(2-2-5)
Seminar on Packaging Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความหมาย ลักษณะ องคประกอบ ขั้นตอน รูปแบบ การวางแผน การเตรียมการ เทคนิคการ
นําเสนอ เลือกใชสื่อและการใชภาษาในการสื่อสารในการจัดสัมมนา และฝกปฏิบัติการสัมมนางานออกแบบ
บรรจุภัณฑ โดยเนนแนวคิดปรัชญาและการประเมินผล
Meanings, characterizes, elements, process, planning, preparation, presentation techniques;
selection of media and language in seminars; practice on seminars about packaging design focusing on
philosophical concepts and evaluation

09-212-310
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09-212-311

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ
3(3-0-6)
Packaging Research and Development
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการวิจยั
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนโครงการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือใน
การวิจยั การวิเคราะหขอมูลสถิติใชในการวิจัย การสรุปผลและการนําเสนอผลการวิจัย เพื่อการตอยอดสูผลงาน
ภาคศิลปนิพนธ
Principles of research for packaging design and development; research methodology;
planning; study of related literature; research project writing; data collection; research instrument; statistical
analysis; results and presentation for further arts thesis
09-212-412

ศิลปนิพนธ
6(0-18-9)
Arts Thesis
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-212-304 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
09-212-311 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การนําเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ ศึกษาคนควา วิเคราะห ขั้นตอน กระบวนการและบูรณาการดานการออกแบบ
จนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณตามกระบวนการวิจัยใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกําหนด รายงานความ
กาวหนา และประเมินผลสอบประมวลความรูจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ และนําเสนอผลงานศิลปนิพนธใน
รูปแบบนิทรรศการเผยแพรสูสาธารณชน
Presentation of research proposal on design and packaging development approved by the board
of arts thesis; study and analysis of design process and integration until completion according to research
methodology; progress report; comprehensive examination; presentation of arts thesis as exhibition
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09-213-401

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
6(0-40-0)
Co-operative Education in Packaging Technology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-011-314 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ ลักษณะพนักงานชัว่ คราว ไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด ในหนวยงานราชการ สํานักงานเอกชน สถานประกอบการ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ
Training on the packaging technology as a temporary employee for at least one semester at
government; organizations; private offices; enterprises or industrial factories; evaluation by co-operative education
advisor, mentor in the workplace and technical reports
09-213-402

3(0-40-0)
การฝกงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
Practicum in Packaging Technology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ั ฑ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของในหนวยงานราชการ สํานักงานเอกชน สถาน
ฝกงานเทคโนโลยีบรรจุภณ
ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อไดรับความรู ทักษะ เจตคติ ประสบการณในอาชีพ ไมนอยกวา 210
ชั่วโมง และจัดทํารายงานประสบการณวชิ าชีพ
Professional practice in packaging technology or related fields in a government organizations,
private offices, enterprises or industrial factories to obtain knowledge, skills, attitudes, professional experience
of at least 210 hours and preparation of practicum reports
09-113-303

การออกแบบเซรามิก 1
3(1-4-4)
Ceramic Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการในการผลิตงานเซรามิก ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือ การตกแตงชิ้นงาน การสราง
แมพิมพ การเผา การออกแบบและผลิตงานเซรามิกเบื้องตน
Production process of ceramics by molding by hand; decorating product; making mold; firing;
basic ceramic product design and production
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09-113-304

การออกแบบเซรามิก 2
3(1-4-4)
Ceramic Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-113-303 การออกแบบเซรามิก 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : แนวคิด วัตถุดบิ กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกในระบบอุตสาหกรรม การเขียน
สีเคลือบ การเผาชิ้นงานเซรามิก โดยคํานึงถึงการใชงานของผูใช ประโยชนใชสอย สุนทรียศาสตร ตามแนวโนม
ของยุคสมัยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก
Concepts; raw materials; process of ceramic design in the industry; glazing ceramic firing with
consideration, utilization; aesthetics and trends of ceramic design
09-113-305

3(1-4-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 1
Jewelry Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ประวัติความเปนมาของเครื่องประดับ วัตถุดิบ เครื่องมือ วิธีการผลิตและกระบวนการออกแบบ
เครื่องประดับเชิงศิลปะ เพื่อตอบสนองประโยชนใชสอย สุนทรียศาสตร และแนวโนมการออกแบบเครื่องประดับ
History; raw materials; tools; production methods and jewelry design process responding to
utilization, aesthetics and trends
3(1-4-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 2
Jewelry Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-113-305 การออกแบบเครื่องประดับ 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรมที่ซับซอน การหลอม การหลอ
การขึ้นรูปดวยเครื่องจักร การชุบเคลือบผิว การประยุกตใชวัสดุธรรมชาติและสังเคราะห และเครื่องเคลือบ
Design and manufacturing process of complex industrial jewelry; melting; casting; molding
by machine; plated surface; application of natural and synthetic materials and coating

09-113-306
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09-113-307

การออกแบบหัตถกรรม 1
3(1-4-4)
Handicraft Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : การสรางตนแบบลายถัก การทอ การพิมพ การยอม การเย็บ ปก ปะ การระบายสี เทคนิค และ
วิธีการแกปญหาในการสรางสรรคสุนทรียศาสตร
Craft of knitting; weaving; printing; dyeing; embroidery; painting; techniques and problem
solving in aesthetics creativity
09-113-308

การออกแบบหัตถกรรม 2
3(1-4-4)
Handicraft Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-113-307 การออกแบบหัตถกรรม 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : งานหัตกรรมพื้นบาน แนวคิดในการออกแบบ เทคนิคชาง การเลือกใชวัสดุ การสนองตอหนาที่
ใชสอย สุนทรียศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสรางสรรคโดยเนนการพัฒนาดานคุณคาศิลปะ สงเสริม
วัฒนธรรมและสังคม การประยุกต ภูมิปญญาทองถิ่นสูการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม
Local handicraft; concepts of design; techniques; material selection; functional response;
aesthetics; guidelines for the development of creative design with emphasis on the value of arts; promotion of
culture and society; application of local wisdom to handicraft design
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09-113-309

การออกแบบเครื่องเรือน 1
3(1-4-4)
Furniture Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทฤษฏีและหลักการออกแบบเครื่องเรือนไม ประเภทและรูปแบบของเครื่องเรือน การออกแบบ
เครื่องเรือนโดยคํานึงถึงสัดสวนของเครื่องเรือนกับการใชงานของมนุษย ความงาม วัสดุและโครงสราง กรรมวิธี
การผลิต การแสดงแบบเครือ่ งเรือน และการทําตนแบบเครื่องเรือน ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องเรือน ขยายแบบ
โครงสราง และการเขาไมขนาดเทาจริง หนาที่ และการใชงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นสวนประกอบของเครื่อง
เรือนไม วิธีการเขาเดือย และแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในแตละยุคสมัย
Theories and principles of wooden furniture design; types and form of furniture; furniture
design with consideration of the proportions of furniture and the use of human; aesthetics; material and structure;
production processes; display of furniture and furniture prototypes; technical drawings; wood structure
amplification and wood with joints actual size; function and use of machinery; components of wooden furniture;
methods and concepts in the design of furniture in each period
09-113-310

การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1-4-4)
Furniture Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-113-309 การออกแบบเครื่องเรือน 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : แนวคิดและขัน้ ตอนการออกแบบเครื่องเรือนประเภทลอยตัวที่ใชโลหะเปนวัสดุหลัก การออกแบบ
และการเขียนแบบ การยอสวน การแสดงแบบ รายละเอียดเทคนิคการทําสวนประกอบ การทําหุนจําลอง การทํา
ตนแบบ
Concepts and design process of designing floating furniture used metal as the main material;
design; Technical drawing; scaling; presentation; technical details of the components; model making; prototype
making
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09-113-311

การออกแบบภายใน 1
3(1-4-4)
Interior Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ทฤษฎีในการออกแบบตกแตงภายใน แนวความคิด และกระบวนการออกแบบภายในบานพัก
อาศัย การจัดพื้นทีใ่ ชสอยสําหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน โครงสรางอาคารและงานระบบที่เกีย่ วของ
การเลือกใชสี และวัสดุตกแตง
Principles and theories of interior design; concept and design process of home interior; plan for
residential buildings; placement of furniture; building structures and systems; selection of colors and materials
09-113-312

3(1-4-4)
การออกแบบภายใน 2
Interior Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-113-311 การออกแบบภายใน 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : แนวคิด และกระบวนการการออกแบบภายในอาคารพาณิชยกรรม อาคารสาธารณะ การจัดพื้นที่
ใชสอยสําหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน โครงสรางอาคารและระบบที่เกี่ยวของ การเลือกใชสี และ
วัสดุตกแตง กฎหมายที่เกี่ยวของ
Concepts and design process of commercial architecture; public buildings; space for residential
buildings; placement of furniture; building structures and relevant systems; selection of colors and materials;
relevant legislation
09-113-313

การออกแบบกราฟก 1
3(1-4-4)
Graphic Design 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการออกแบบกราฟกดวยภาพและตัวอักษร การออกแบบภาพประกอบ ภาพถาย การออกแบบ
สัญลักษณ เครื่องหมายการคา การออกแบบตัวอักษร การประยุกตใชการออกแบบกราฟกเพื่อเสริมคุณคาของ
งานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และบรรจุภณ
ั ฑ
Principles of graphic design with images and characters; illustration; photography; symbol;
trademark; character or font; application of graphic design to enhance the value of industrial products and
packaging
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09-113-314

การออกแบบกราฟก 2
3(1-4-4)
Graphic Design 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 09-113-413 การออกแบบกราฟก 1
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู: การออกแบบกราฟกเพื่อใชในเชิงธุรกิจ และประกอบการนําเสนอ การออกแบบสิ่งพิมพ
การออกแบบกราฟกสําหรับองคกร การออกแบบโฆษณา และการออกแบบกราฟกในสภาพแวดลอม
Graphic design for commercials and business presentations; printing design; corporate identity
graphic design; advertising design; environment graphic design
09-113-415

3(1-4-4)
การพิมพซิลคสกรีน
Silk Screen Printing
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : แนวคิดการผลิตสื่อการพิมพซิลคสกรีน หลักการและการพิมพดวยระบบซิลคสกรีน เทคนิค
วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการพิมพซิลคสกรีน การใชสี และหมึกพิมพ
Concepts of silk screen printing media production; principles of silk screen printing;
techniques of silk screen printing; materials of silk screen printing; colors and inks
3(1-4-4)
การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
Display and Exhibition
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการ และองคประกอบในการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ เนื้อที่ใชสอย รูปทรง แสง สี
วัสดุ และจิตวิทยาในการออกแบบสวนจัดแสดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวร การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ การวาง
แผนการบริหาร และการเตรียมการในการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
Principles and elements of display and exhibition; space; shapes; light; colors; materials and
psychology in exhibition design both temporary and permanent; selection of materials and equipment; planning of
management and preparation for display and exhibition
09-113-416

48
09-113-417

หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
Marketing Principles for Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : บทบาทความสําคัญของการตลาดที่มีผลตอเศรษฐกิจ สังคม องคประกอบทางการตลาด นับตั้งแต
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การกําหนดราคา และการสงเสริมการขาย องคประกอบที่สอดคลองกับพฤติกรรม
รสนิยมของผูบริโภคกลุมเปาหมายภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ปจจัยสําคัญทางการตลาดที่มีผลตอการ
ออกแบบ
Role of marketing that affects the economy; society; elements of marketing from product,
distribution, pricing and promotion; elements that correspond to the behavior and tastes of the consumer target
groups under different conditions marketing; factors affecting the design
09-213-418

การควบคุมคุณภาพการบรรจุภัณฑ
3(3-0-6)
Packaging Quality Control
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรม หลักสถิติ เทคนิคที่ใชในการ
ควบคุมคุณภาพ เทคนิคการสุมตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ
Quality control system of industrial packaging; principles of statistics; quality control
techniques; random sampling techniques; testing of product quality; raw materials and product manufacturing
processes; product quality assurance standard system
09-213-419

หัวขอพิเศษทางการออกแบบบรรจุภัณฑ
3(3-0-6)
Special Topic in Packaging Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีตองเรียนควบคู : หัวขอหรือวิทยาการสมัยใหม การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการสรางองคความรูใหม และ
การถายทอดเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตออาชีพทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
Topics or modern sciences; appropriate use of technology to create new body of knowledge
and technology transfer useful for the profession of packaging design
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09-113-420

ผลิตภัณฑเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Unique Thai Products and Local Wisdom
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : รูปแบบผลิตภัณฑจากวัสดุทอ งถิ่นทั้งที่เปนธรรมชาติ และสังเคราะห แหลงวัสดุ คุณสมบัติ
เครื่องมือและอุปกรณ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ และการบรรจุหบี หอ ภูมิปญญาทองถิ่นตามบริบทแวดลอม
ทางสังคม ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชีวิต และพัฒนาการของชุมชน เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นตามสภาพทองถิ่นแตละพื้นที่
Forms of products from local materials both natural and synthetic materials; sources; properties;
tools and equipment; design and development of products and packaging; local wisdom in the different social
contexts; relationship between local wisdom and way of life and community development; appropriate technology;
social impact and globalization and local wisdom development in each location
09-113-421

3(2-2-5)
ชุมชนศึกษา
Community Study
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน ความหมาย และความสําคัญของการ
พัฒนาชุมชน ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและองคกรทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
รวมทั้งวิเคราะหโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพปญหาชุมชน และการวาง
แผนแกปญหา สรางกระบวนการพัฒนาชุมชนแนวใหม
Principles; concepts and theories in community development; meaning and importance of
community development; study of local wisdom and local organizations both public and private sectors related to
community development; analysis of community development activities; field work to study community problems
and planning solutions; development of processes of new community development
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09-113-422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
English for Designer
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีตองเรียนควบคู : โครงสรางภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษในการอาน การฟง การนําเสนอ การอภิปราย
การเขียน ศัพทเทคนิคสําหรับนักออกแบบ
English structure and usage for reading, listening, presentation, discussion, writing, technical
vocabulary for designer
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

2558

2559

นายธานี สุคนธะชาติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

2557

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

2556

ลํา
ดับ
ที่

อาจารย

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อุตสาหการ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541

12

12

12

12

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2544
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544
เครือ่ งเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
เครือ่ งเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
เทคโนโลยีออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
ผลิตภัณฑ
2542
อุตสาหกรรม

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

อ.ส.บ.
2

นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.
ทล.บ.

3

นายทินวงษ รักอิสสระกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

4
5

นายชานนท ตันประวัติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวธัญญธร อินทรทาฉาง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย
อาจารย

ศ.ม.
ศ.บ.
วท.บ.

ภาระการสอนตอ
สัปดาห แตละป
การศึกษา
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

อาจารย

2

นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

3

นางสาวกิ่งกาญจน พิจักขณา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

4

นายพีรัฐ ลิมปากรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวดรุณรัตน พิกุลทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

6

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

7

นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

8

นายประชา พิจักขณา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

9

นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

10

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

5

อาจารย

การออกแบบ
อุตสาหกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
ค.อ.บ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
ศ.บ. การออกแบบตกแตง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2543
ภายใน
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2542
M.F.A. Fine Arts in Art
California State University, 2003
B.F.A. Fine Arts in Art
Otis College of Art and Design, 1998
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
ศม. ประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
ศบ. จิตรกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2543
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
อ.ส.บ. เทคโนโลยีศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
พระนครเหนือ, 2544
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543
ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
ศป.บ. นฤมิตรศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544

ภาระการสอนตอ
สัปดาห แตละป
การศึกษา
2559

นายคมเขต เพ็ชรรัตน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

2558

สถ.ม.

1

สาขาวิชา/วิชาเอก

2557

คุณวุฒิ

2556

ตําแหนง
วิชาการ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3.2.2 อาจารยพิเศษ

4
5

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

2559

3

คุณวุฒิ

2558

2

นายปฐวี ศรีโสภา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวนชพรรณ จั่นทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายพัฒนา ธรรมนิยาม
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายจิตศิลป อภิรักษมนตรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

2557

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

2556

ลํา
ดับ
ที่

ภาระการสอนตอ
สัปดาห แตละป
การศึกษา

อาจารย

ศป.ด.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554

3

3

3

3

อาจารย

ปร.ด.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553

3

3

3

3

อาจารย

ค.อ.ม.

วิจัยและการ
สรางสรรค
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีการพิมพ

3

3

3

3

อาจารย

ค.อ.ม.

3

3

3

3

อาจารย

ค.อ.ม.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2544
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550

3

3

3

3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกงาน)
จากความตองการที่บณ
ั ฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูก ารทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได
กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ ซึ่งจะจัดอยูใ นกลุมวิชาชีพบังคับ ยกเวนกรณีที่นักศึกษามี
คุณสมบัตไิ มตรงตามระเบียบฯ อนุโลมใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึน้
(2) สามารถนําความรูและทักษะทีไ่ ดนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ศิลปนิพนธ)
ศิลปนิพนธของนักศึกษาตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใชความรู
ใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กําหนด รวมทัง้ จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการเปนที่ประจักษตอ สาธารณชน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การนําเสนอโครงงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการศิลปนิพนธ ศึกษาคนควา วิเคราะห และออกแบบ จนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณตามกระบวนการวิจัยให
เปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกําหนด รายงานความกาวหนาและประเมินผลสอบประมวลความรูจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธและ นําเสนอผลงานศิลปนิพนธในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรสูสาธารณชน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการทําโครงงานหรืองานวิจัยไปประยุกตใชในการประมวล
ความรูจัดทําศิลปนิพนธ เพื่อการแกปญหาหรือพัฒนางานทางดานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑหรือแขนงวิชาที่เกี่ยวของ
ได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานรายวิชาการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑจัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการ
ตามแผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินงานตออาจารยที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ หรือ คณะกรรมการศิลปนิพนธ
ที่คณะฯ แตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามกําหนด โดยประเมินผลจากความกาวหนาในการทํา
โครงการ หรืองานวิจยั รายงานสรุป และกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
 ดานบุคลิกภาพ

 ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
 สอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การสรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกีย่ วของ และใน
กิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
 กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี
การกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให
ทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
 กิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนกั ศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบ
 มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การ แสดงความคิดเห็น
 มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
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(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซือ่ สัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวฒ
ั นธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกั ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยการ
ทํางานกลุมนัน้ ตองฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานที่ไดรับมอบหมายของผูอื่น เปนตน
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ั ฑทั้งภาคทฤษฏีและ
(1) มีความรูแ ละความเขาใจในเนื้อหาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ภาคปฏิบัติ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแกไขปญหา
(3) มีความรูท ี่เกิดจากการบูรณาการความรูทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปญญาไทย ตลอดจนเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษบรรจุภัณฑทองถิ่น
และสรางผลงานดวยองคความรู
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัตใิ น
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนีใ้ หเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนีค้ วรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู
เชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูแ ละทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตในการออกแบบ
(2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิพากษ วิจารณ และอภิปรายกลุม
(3) การแกปญ
 หาจากพืน้ ที่
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบคุ คลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล ความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงานโครงงานหรืองานวิจยั (ศิลปนิพนธ)
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
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ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศและชวยในการออกแบบ การเขียนแบบ และ
การสื่อสารงานออกแบบสูสาธารณะไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัตงิ านไดถูกตองโดยใชใชหลักความคิดสรางสรรคผสมผสาน
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ศิลปนิพนธ)
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ

59
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงการของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนาํ สูผลการเรียนรู
บางเรื่องก็ไดผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

2

3

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

4

5

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

2

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

5

1

2































   
   
   
   
   
   
   
   
   

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

● ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
01-005-101
01-005-116

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
พลศึกษา
ลีลาศ

2

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

   
   
   
   
   
   
   
   
   

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

● ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา
(3) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปญญาไทย ตลอดจนเปนสวนหนึ่งการอนุรักษและบรรจุภัณฑทองถิ่น และ
สรางผลงานดวยองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูแ ละทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงานโครงการหรืองานวิจยั (ศิลปนิพนธ)
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศและชวยในการออกแบบ การเขียนแบบ และการสื่อสารงาน
ออกแบบสูสาธารณะไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

68
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยใชใชหลักความคิดสรางสรรคผสมผสาน
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได

69
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

09-111-101 ประวัติศาสตรศิลปะและ
การออกแบบ
09-111-102 องคประกอบศิลป
09-111-103 หลักการเขียนแบบ
09-111-104 เทคนิคการวาดเสน
09-111-105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
09-111-106 ดิจิทัลอารต
09-111-107 มูลฐานการออกแบบ
09-111-108 เทคนิคการระบายสี
09-111-109 การยศาสตร
09-111-210 การทําหุนจําลอง

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

09-111-211 การปฏิบัติการโรงงาน
09-111-212 สุนทรียศาสตร
09-111-213 แนวคิดและการนําเสนอ
ผลงาน
09-011-314 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
09-212-101 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
09-112-202 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
09-212-203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
09-112-304 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
09-112-305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

09-212-206 วัสดุและกระบวนการพิมพ 1
09-212-207 วัสดุและกระบวนการพิมพ 2
09-212-208 คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบและผลิตงาน
บรรจุภัณฑ 1
09-212-209 คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบและผลิตงาน
บรรจุภัณฑ 2
09-212-310 สัมมนาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

09-212-311 การวิจยั และพัฒนา
บรรจุภัณฑ
09-212-412 ศิลปนิพนธ
09-213-401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ
09-213-402 การฝกงานเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ
09-113-303 การออกแบบเซรามิก 1
09-113-304 การออกแบบเซรามิก 2
09-113-305 การออกแบบเครื่องประดับ 1
09-113-306 การออกแบบเครื่องประดับ 2

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

09-113-307
09-113-308
09-113-309
09-113-310
09-113-311
09-113-312
09-113-313
09-113-314
09-113-415
09-113-416

การออกแบบหัตถกรรม 1
การออกแบบหัตถกรรม 2
การออกแบบเครื่องเรือน 1
การออกแบบเครื่องเรือน 2
การออกแบบภายใน 1
การออกแบบภายใน 2
การออกแบบกราฟก 1
การออกแบบกราฟก 2
การพิมพซิลคสกรีน
การจัดแสดงสินคา
และนิทรรศการ

ความรู

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4











































































































































































การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4








ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

09-113-313
09-113-314
09-113-415
09-113-416

การออกแบบกราฟก 1
การออกแบบกราฟก 2
การพิมพซิลคสกรีน
การจัดแสดงสินคา
และนิทรรศการ
09-113-417 หลักการตลาดเพื่อ
การออกแบบ
09-213-418 การควบคุมคุณภาพการ
บรรจุภัณฑ
09-213-419 หัวขอพิเศษทางการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

09-113-420 ผลิตภัณฑเอกลักษณไทย
และภูมิปญญาทองถิ่น
09-113-421 ชุมชนศึกษา
09-113-422 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักออกแบบ

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนกั ศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรม
การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การกําหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาํ อยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงาน โดยองคกรระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะดําเนินการ ดังตัวอยางดังตอไปนี้
2.2.2 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
วิชาชีพ
2.2.3 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
2.2.4 การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.5 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัตอิ ื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.6 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบวิชาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดยี ิ่งขึ้นดวย
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2.2.7 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
2.2.8 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนผลงานที่ไดรับการยอมรับและ
ปฏิบัติจริง (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพือ่ สังคมและประเทศชาติ
(ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอ สังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมคี วามรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจยั อยางตอเนือ่ ง โดยผานการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและหรือตาง
ประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสว นรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั ใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุม วิจยั ตาง ๆ ของคณะฯ
(5) ใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันและสามารถ
เปนผูนําในการสรางองค
ความรูใหม ๆ ทางดานการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
 กระตุนใหนกั ศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในทางวิชาการและวิชาชีพที่
ทันสมัย
 ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพ
มาตรฐาน
 มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหทนั สมัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ, มีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ 5
ป
 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและ
มีกิจกรรมประจําวิชาใหนกั ศึกษา
ศึกษาความรูทที่ ันสมัยดวยตนเอง,
จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนการ
สอน และ/หรือ ผูชวยสอนเพื่อ
กระตุนใหเกิดความใฝรู
 กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
ประสบการณในวิชาชีพการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ และมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน,

การประเมินผล
 หลักสูตรสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดหนวยงาน
วิชาชีพดานการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
 จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบตั ิ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศกึ ษาคนควาความรู
ใหมดว ยตนเอง
 จํานวนคณาจารยผูสอนมีการ
เพิ่มเติมประสบการณ พัฒนา
อบรม และผลิตผลงานวิชาการ
อยางตอเนื่องทุกป, ผลการ
ประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน , จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู
 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
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เปาหมาย

การดําเนินการ
 สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา
ในทางวิชาการ และหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ หรือสาขาที่
เกี่ยวของ, สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปศึกษาดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกีย่ วของทั้ง
ในและตางประเทศ
 จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความรวมมือระหวาง
ประเทศ ผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ,
ประเมินหลักสูตรโดยกรรมการ
ภายในหลักสูตรทุกป

การประเมินผล
ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุก 2 ป, โดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ป,
ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุก 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจะจัดสรรงบประมาณประจําป รวมทัง้ งบประมาณแผนดินและเงินรายได เพือ่ จัดหาบุคลากรให
เพียงพอตอความตองการ จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภณ
ั ฑสําหรับการเรียนการ
สอนดานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑอยางเพียงพอ และการสนับสนุนกิจกรรมในดานตาง ๆ เชน การทัศนศึกษา
การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน ตลอดจนการสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูด ว ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
- อาคารสถานที่
- หองสมุด
- เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑและอุปกรณการสอน
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร
จอรับภาพ
กลองถายภาพระบบดิจิตอล
ระบบเครื่องเสียง
ไมโครโฟน
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
เครื่องพล็อตเตอรสี
เครื่องพริ้นเตอรเลเซอรสีขนาด A3
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
เครื่องสแกนเนอร
กระดานพรอมปากกาแบบสัมผัส

จํานวนที่
มีอยู
1
5
4
2
3
13
40
2
2
1
1
1
20

ตองการ
เพิ่มใน
อนาคต
2
2
2
4
2
2
50
8
2
2
2
10
20

หนวยนับ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซือ้ หนังสือ และตําราที่เกีย่ วของ
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่
จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับใหหองสมุดจัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯมีเจาหนาที่ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
เพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดา นโสตทัศน
อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการ
ใชสื่อของอาจารยผูสอนดวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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 จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการเขียนแบบ หอง
คอมพิวเตอร อุปกรณการเรียน
ภาคปฏิบัติ ทรัพยากรและสื่อที่
เพียบพรอม เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียน และเพื่อใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดดว ยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
 จัดใหมีหองเรียนที่มีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมหองปฏิบัติการเขียน
แบบที่มีเครื่องมือวิชาชีพในระดับ
สากล เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 จัดใหมีหองคอมพิวเตอรที่มี
จํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมและเพียงพอ
 จัดใหมีอุปกรณการเรียน
ภาคปฏิบัติ
 จัดเตรียมหนังสือตํารา และสื่อ
เพื่อการเรียนรูอ ยางครบถวน

การประเมินผล
 รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
 จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณ
ตางๆ
 สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อที่มีใหบริการ และสถิติการ
ใชงาน
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตองการใหบริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรูแ ละการปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การ ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ หรือที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันเพือ่ วางแผนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษตองมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑหรือเกี่ยวของ และมีประสบการณในสายวิชาชีพไมนอยกวา 10 ป เพราะจะเปนผูถายทอดประสบ
การณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
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4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวของ และจะตองสามารถ
บริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก เชน การเตรียมอุปกรณ หองปฏิบัติการเขียนแบบ หอง
คอมพิวเตอร เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
คณะฯ มีการแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกั ศึกษา และตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจาก
นี้คณะฯ ไดจัดที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําในการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการบุคลากรในสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑนนั้ คาดวามีความตอง การเพิ่มขึน้
เรื่อย ๆ เนื่องจากการแขงขันดานเศรษฐกิจและการเปดการคาเสรีเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
สอดคลองกับวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ ทั้งนี้คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยฯ ไดทําการศึกษาและ
นําขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับ
นักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5
X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปทแี่ ลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5
X X X X X
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-
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X

X

X

X

X

X
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-

-
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X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือการ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน
สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ
ประเมิน การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
12.1 ใหนกั ศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละวิชา
12.2 สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา
12.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูร ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน
การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
12.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหม
มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบณ
ั ฑิต
คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ และตัวบงชี้เพิม่ เติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกัน คุณภาพ
ภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบณ
ั ฑิต ผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหทบทวน
ขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ(ถามี)
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