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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ศูนยโชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการบรรจุภัณฑ (Packaging) เปนกลยุทธอยางหนึ่งในการจัดการทางการตลาดสมัยใหม
นอกเหนือจาก Price Place Promotion และ Product การบรรจุภัณฑก็คือ การหอหุมสินคาซึ่งชวยสงเสริม
ใหสินคาหรือผลิตภัณฑเปนที่ดึงดูดใจของผูบริโภคและรักษาคุณภาพสินคาใหมีความสดใหมสวยงามและถูก
สุขอนามัยอยูเสมอทั้งนี้ เพื่อสรางความประทับใจและกอใหเกิดความตองการแกผูพบเห็นรวมทั้งมีการนําตรา
สินคา (Branding) มาเปนสื่อในการโฆษณาเพื่อสื่อถึงสรรพคุณ ขอดีของสินคาและผูผลิต บงบอกถึงชื่อเสียงของ
บริษัทผูผลิต และคุณสมบัติของสินคา ณ จุดขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจาก
การผลิตและสงออกสินคาเกษตรมาเปนการผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมมากขึ้นทําใหอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑขยายตัวและมีบทบาทมากขึ้นในการเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ และเปนกิจกรรม
ที่ดําเนินควบคูกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ตองใชบรรจุภัณฑ โดย
เฉพาะอยางยิ่งสินคาอาหารแชเยือกแข็งและอาหารพรอมรับประทาน
ธุรกิจบริการการพิมพและบรรจุภัณฑเปนตัวสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย อาทิ
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและยา เปนตน คลัสเตอรการพิมพและบรรจุภัณฑ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดแบงบริการการพิมพและบรรจุภัณฑออกเปน 4 ประเภท ตามวัสดุ คือ กระดาษ
แกว พลาสติก และโลหะ ซึ่งมูลคา สงออกทั้งหมดอยูในสวนของ Indirect Export ปจจุบัน Lifestyle ของ
ผูบริโภคทั่วโลกแตกตางไปจากเดิมคนสวนใหญหันไปซื้อของConsumer goods จากรานสะดวกซื้อ หรือ
Supermarket พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป เปนการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารแชแข็งมากขึ้น
ทําใหทุกอุตสาหกรรมตองปรับเปลี่ยนกลยุทธและรูปแบบการนําเสนอใหการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑมคี วามสอดคลอง
กับความตองการของตลาด อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑจะเติบโต 5% และคาดวาจะเติบโต 5%
ตอเนื่องไปอีก 3 ปขางหนา โดยมูลคาอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑรวมอยูที่ 4-5 แสนลานบาท แตหาก
นับเฉพาะการพิมพและบรรจุภัณฑที่เปนกระดาษจะอยูที่ 3 แสนกวาลานบาท สัดสวนการพิมพประมาณ 45%
บรรจุภัณฑ 55% กลยุทธและยุทธศาสตร การพัฒนาดานการตลาดเชิงรุก โดยเนนความตองการของตลาดเปน
ที่ตั้ง (Customer-Centric) ใหความสําคัญกับการคาชายแดน โดยเนนพัฒนา SMEs ของไทยใหพัฒนาบรรจุภัณฑ
ที่มีการออกแบบที่นาสนใจและมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการขนสงสินคานั้นๆ ไปจําหนายนอกชุมชน และไป
ยังตลาด AEC สามารถพัฒนาคุณภาพสินคาและบรรจุภัณฑใหสามารถสงไปจําหนายในที่หางไกล และยังคงคุณภาพ
ของสินคาดีอยูก็จะสามารถ เพิ่มมูลคาการสงออกในเขตชายแดนไดเพื่อทดแทนตลาดใหญเดิมที่มูลคาลดลง ซึ่ง
มูลคาการคาชายแดนยังคงเติบโตขึ้น รอยละ 5-6 ทุกปอยางสม่ําเสมอ
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ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา Research Development (R&D)ผูประกอบการไทยเนนผลิต
สินคาตามความชํานาญของผูผลิต โดยไมคํานึงถึงความตองการของตลาด สินคาไทยยังไมมีการพัฒนาดาน
การออกแบบอยางจริงจัง ควรพัฒนาการออกแบบใหเหมาะกับวัตถุดิบที่นํามาใช เชน บรรจุภัณฑอาหาร ควร
เปนวัสดุ Food safety เพื่อสุขอนามัยที่ดี ผูประกอบการขาดการศึกษา Trend ของลูกคา เชน ประเทศในกลุม
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อาทิ Green Product
Eco Product หรือ Recycle Product นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีเทคโนโลยีการพิมพขั้นสูง เทียบเทากับ
ประเทศเจริญแลว ซึ่งถือวาแข็งแกรงที่สุด ใน AEC และยังเปนศูนยกลางการพิมพบนกระดาษสงผลใหการ
สงออกมีแนวโนมดีขึ้น
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การ
พัฒนาที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน พัฒนาจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อีกทั้งการกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตรของประเทศ ศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ
แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาทีม่ กี ารใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึน้ มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ
Operational Technology
จากสถานการณขางตนเปนปจจัยสําคัญเอื้อตอการผลิตบุคลากรทางสายวิชาชีพอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ สรางสรรค (Creative Economy) ประเภทงานออกแบบสรางสรรค (Function Creation)
การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ จึงเปรียบเสมือนฟนเฟองสวนหนึง่ ในการผลักดันและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
สูประเทศที่มีรายไดสูง สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จดวยการออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโนมการผลิตและจําหนายสินคาออกใหมในแตละปเปนจํานวนมาก โดย
เฉพาะในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผูบริโภคเริ่มมองหาผลิตภัณฑที่ปลอดภัย ไรสารพิษและสารปนเปอน มี
คุณคาทางอาหารเหมาะสมตอสุขภาพของแตละบุคคล ปราศจากสารเติมแตง หรือผลิตภัณฑอาหารที่พวกเขา
คุน เคยในการบริโภคที่บาน รวมทั้งอาหารตามประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นหรือภูมิปญญาในอดีต แตนํามาผลิต
และบรรจุในรูปแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัย เชน ในลักษณะ “grab-and-go packaging” หรือ “smart packaging”
รวมทั้ง “environmental concerned packaging” ที่นําเทคโนโลยีการบรรจุและเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหมมา
ใชเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอการใชชีวิตในสังคมยุคใหมที่มีความรีบเรงแตใหความสนใจในสุขภาพ
ในขณะที่ยังคงคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรโลกและตองการลดปญหาดานสิ่งแวดลอมในภาพรวม จากขอมูล
การวิจัย (Mintel GNPD) พบวา ผูบริโภคชาวจีนสวนใหญนิยมทานซุปรอน โจก หรือกวยเตี๋ยวที่คุนเคยมากกวา
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อาหารรสชาติใหมๆ หรืออาหารจากวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งแนวโนมเชนนี้ยังพบในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต
หรือยุโรป ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด เริ่มนําเรื่องราวมานําเสนอตอผูบริโภค สรางความเชื่อมโยงกับ
ความนาสนใจในอดีต มรดกจากรุนสูรุน มาผูกเปนเรื่องราวที่ผูบริโภคอยากคนหาติดตามผลิตภัณฑบางชนิดนํา
วัตถุดิบ สวนผสมที่มีในทองถิ่นมาพัฒนาสรางคุณคา สรางจุดเดนที่แตกตาง วัตถุดิบประเภท ผัก ผลไม ธัญพืช
เปนที่นิยมมากขึ้น ผลิตภัณฑประเภท Vegetarian มีแนวโนมเปนที่นิยมและพบวาในป 2016 มีผลิตภัณฑใน
กลุมนี้เพิ่มมากขึ้นถึง รอยละ 25 เมื่อเทียบกับปกอน ผลิตภัณฑในกลุมวัตถุดิบจากพืชมีการนํามาแปรรูปเพิ่ม
คุณคาและเสนอจําหนายใน รูปแบบที่ชวยอํานวยความสะดวกในการรับประทาน เชน เครื่องดื่มจากธัญพืช
น้ํานมขาว หรือผลิตภัณฑจาก Paper Boat นอกจากนั้นการกาวสูสังคมผูสูงอายุนําไปสูความจําเปนในการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ ที่จําเปนตองมุงเนนใหความสําคัญอยางจริงจัง ผูบริโภคกลุมผูสูงอายุเปนผูมีกาํ ลังซือ้ สูง
และตองใหมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ตอบสนองตอการใชชวี ติ ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
แนวคิดอีกอยางหนึ่งคือขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อมวลชน หรือ Universal Packaging Design
(UD) ซึ่งมาจากหลักการของ นายโรแนล แมซ สถาปนิกที่ตองการออกแบบผลิตภัณฑ และสภาพแวดลอมที่อํานวย
ความสะดวกในการใชงานผลิตภัณฑโดยกลุมคนทุกเพศทุกวัย ไมจํากัดขอบกพรองทางกายหรือสถานะทางสังคม
โดยแนวคิดของ UD จะเนนหลักการ 7 ประการ คือ 1) ความเสมอภาค (equitability) 2) ความยืดหยุน (flexibility)
3) ใชงายเขาใจงาย (simple, intuitive use) 4) ขอมูลชัดเจน (perceptible information) 5) ระบบปองกัน
อันตราย (tolerance for error) 6) ทุนแรงกาย (low physical effort) 7) ขนาดและสถานที่ที่เหมาะสม
(Appropriate size and space for approach)
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก โครงสรางประชากรวัยเรียนลดลง การขยายโอกาสทาง
การศึกษา การแขงขันทางดานหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการ
ของผูเรียนและผูใชบัณฑิต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอยางยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการ
ของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขันเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคที่อาศัยทุนสมองของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อน
การพัฒนา หลักสูตรจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรของชาติที่มีองคความรูทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
สูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติของชาติและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา ดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคา
สูสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอมในหมวดของการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางภูมิคุมกันจากผลกระทบปจจัยภายนอก
ที่ไมสามารถควบคุมได และการปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกอยางยั่งยืน
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพใชเรียน
รวมกันทุกหลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทุกสาขาวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบทุกหลักสูตรตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนือ้ หา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เทคโนโลยีสรางคุณคา พัฒนาคน พัฒนางาน ยกระดับคุณภาพสูสากล
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถดานการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ทัก ษะและความชํานาญทางเทคโนโลยี เพื่อประยุก ตใชในวิชาชีพ
ดานการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีภาวะผูนํา และผูต ามอยา ง
เหมาะสม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ
 พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให ส อดคลอง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
กับความตองการ ของบรรจุภัณฑ ตองการของผูประกอบการดาน
และการพิม พ และการเปลี่ยน บรรจุภัณฑและการพิมพ
แปลงของ เทคโนโลยี

หลักฐาน/ ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมิ น ความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
 ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู
ความสามารถในการ ทํางานของ
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึก ษาในมหาวิท ยาลัยใชร ะบบทวิภาค (Semester System) โดยแบง เวลาศึก ษาในป
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห
รวมทั้ง เวลาสําหรับการสอบดวย
(2) ภาคการศึกษที่สอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห
รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาทีไ่ มบงั คับ ใชเวลาศึกษา
8 สัปดาห รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอนเดือนมีนาคม
- พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาที่สมัครเขามาเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานดานคณิตศาสตรวิท ยาศาสตร และ
ทางดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
(2) นักศึกษามีพื้นฐานดานทักษะทางวิชาชีพไมเพียงพอ
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดอบรมปรั บ ระดั บ พื้น ฐานใหนัก ศึก ษามี พื้น ฐานดา นคณิต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
ทางดานภาษาอังกฤษ
(2) จัดอบรมปรับระดับพื้นฐานใหนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพกอนการศึกษาแรกเพื่อเปนการ
แกไขปญหาในการเรียนภาคปฏิบัติ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2561

2562

2563

2564

2565

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

2564

2565

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน
และคาสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจาย

910,000

1,820,000 2,730,000 3,640,000

3,640,000

เงินงบประมาณแผนดิน

105,000

210,000

420,000

420,000

รวมรายรับ

1,015,000 2,030,000 3,045,000 4,060,000

4,060,000

315,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2,400,000 2,544,000 2,696,640 2,858,438 3,029,945
546,000 1,092,000 1,638,000 2,184,000 2,184,000
364,000

-

-

-

-

728,000 1,092,000 1,456,000 1,456,000

3,310,000 4,364,000 5,426,640 6,498,438 6,669,945

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

รวม (ข)

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

รวม (ก) + (ข)

4,310,000 5,564,000 6,826,640 8,098,438 8,469,945

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
กลุมวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
สาขาวิชา
หนวยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
เชน LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
AD คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
รหัสสาขาวิชา
ระดับการศึกษา

กลุมวิชา

02
1
3
5
1
3

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6 ปริญญาเอก
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2 กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปที่ควรศึกษา 1
ชัว่ โมงปฏิบัติ
สภาพรายวิชา
ชัว่ โมงทฤษฎี
กลุมวิชา
หนวยกิต
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
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กลุมวิชา

สภาพรายวิชา
ระดับการศึกษา

10
30
50
70
81
0
1

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
วิชาไมบังคับ
อนุปริญญา

20
40
60
80
82
1
2

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
วิชาบังคับ
ปริญญาตรี

เชน GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

3(3-0-6)
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

3(3-0-6)

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ (English Reading )

3(3-0-6)

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)

3(3-0-6)

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)



กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity)

3(3-0-6)

GE2300102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

3(3-0-6)

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)

3(3-0-6)

GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2400101 การรูส ารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information Literacy and Study Skills)

3(3-0-6)

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom)

3(3-0-6)

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

3(3-0-6)

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

3(3-0-6)

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)

3(3-0-6)

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life)

3(2-2-5)



กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2500101 พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

GE2500102 ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

GE2500105 นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)
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 กลุม
 วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้

หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

GE2600102 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

กลุ มวิ ชาบู ร ณาการ 4 หน วยกิ ต ให เ ลื อกศึ กษารายวิ ชาต อไปนี้ หรื อรายวิ ชาที่
มหาวิทยาลัย กําหนด
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)

2(2-0-4)

GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers)

2(2-0-4)

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)

2(2-0-4)

GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)

2(2-0-4)

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

2(2-0-4)

กลุม วิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร (Miscellaneous Mathematics)

2(2-0-4)

GE2820102 วิทยาศาสตรกบั การดํารงชีวิต (Science for Living)

2(2-0-4)

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily Life)

2(2-0-4)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ (Color Theories for Design)

3(2-2-5)

AD2011202 สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร (Aesthetics with Science)

3(3-0-6)

AD2021101 การยศาสตรสําหรับงานออกแบบ (Ergonomics for Design)

3(2-2-5)

AD2021302 สถิติสําหรับงานออกแบบ (Statistics for Design)

3(3-0-6)

2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 24 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2011103 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ (History of Arts and Design)

2(2-0-4)

AD2011104 เทคนิคการวาดเสน (Drawing Techniques)

3(1-4-4)

AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม (Industrial Drawing)

3(0-6-3)

AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ(Painting Techniques for Design)

3(1-4-4)

AD2011207 การทําหุนจําลอง (Model Making)

3(0-6-3)

AD2011208 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน (Workshop)

3(0-6-3)

AD2021103 องคประกอบศิลป (Composition of Arts)

2(0-4-2)

AD2021104 พื้นฐานการออกแบบ (Fundamentals of Design)

2(0-4-2)

AD2021105 ดิจิทัลอารต (Digital Arts)

3(0-6-3)
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2.2 วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 48 หนวยกิต
2.2.1.1 กลุมวิชาชีพบังคับ 36 หนวยกิต ประกอบดวย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2022101 ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ (Theories of Packaging Design)

3(3-0-6)

AD2022102 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 (Packaging Design 1)

3(0-6-3)

AD2022203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 (Packaging Design 2)

3(0-6-3)

AD2022204 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3 (Packaging Design 3)

3(0-6-3)

AD2022305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4 (Packaging Design 4)

3(0-6-3)

AD2022306 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5 (Packaging Design 5)

3(1-4-4)

AD2022207 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 1
(Computer for Packaging Design and Printing 1)

3(1-4-4)

AD2022208 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 2
(Computer for Packaging Design and Printing 2)

3(1-4-4)

AD2022209 เทคโนโลยีการพิมพ 1 (Printing Technology 1)

3(1-4-4)

AD2022210 เทคโนโลยีการพิมพ 2 (Printing Technology 2)

3(1-4-4)

AD2022311 สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
(Seminar on Packaging Design and Printing)

3(1-4-4)

AD2022312 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑและการพิมพ
(Packaging and Printing Research and Development)

3(3-0-6)
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2.2.1.2 กลุมวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2013301 การออกแบบเซรามิก (Ceramic Design)

3(1-4-4)

AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)

3(1-4-4)

AD2013303 การออกแบบยานยนต (Automotive Design)

3(1-4-4)

AD2013304 การออกแบบรองเทา (Footwear Design)

3(1-4-4)

AD2013305 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก (Souvenir Product Design)

3(1-4-4)

AD2013406 การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
(Product Design for Creative Economy)

3(1-4-4)

AD2013407 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ (Display and Exhibition)

3(1-4-4)

AD2013408 การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน
(Product Design for Sustainability)

3(1-4-4)

AD2023301 การออกแบบกราฟก (Graphic Design)

3(1-4-4)

AD2023302 การออกแบบภาพลักษณองคกร (Corporate Image Design)

3(1-4-4)

AD2023403 การเปนผูป ระกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Entrepreneurship and Social Enterprises)

3(1-4-4)

AD2023404 การพิมพซลิ คสกรีน (Silk Screen Printing)

3(1-4-4)

AD2023405 พฤติกรรมผูบ ริโภคเพือ่ การออกแบบ (Consumer Behavior for Design)

3(1-4-4)

AD2023406 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเอกลักษณไทย
(Thai Identity Products and Package)

3(1-4-4)

AD2023407 ชุมชนศึกษา (Community Study)

3(3-0-6)
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2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

AD2022414 ศิลปนิพนธ (Arts Thesis)

หนวยกิต
3(0-9-0)

2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2022313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

1(0-2-1)

AD2023409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
(Cooperative Education in Packaging Design and Printing)

6(0-40-0)

ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตรใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑและ
การพิมพ
AD2023410 การฝกงานทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
(Practice in Packaging Design and Printing)

6(0-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี หรือสถาบันอื่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน

22
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

AD2011103 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ

2

2

0

4

AD2011104 เทคนิคการวาดเสน

3

1

4

4

AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

3

0

6

3

AD2021101 การยศาสตรสําหรับงานออกแบบ

3

2

2

5

AD2021103 องคประกอบศิลป

2

0

4

2

AD2022101 ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

3

3

0

6

20
ชั่วโมง / สัปดาห = 29

11

18

31

รวม

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GE2xxxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ

3

1

4

4

AD2021104 พื้นฐานการออกแบบ

2

0

4

2

AD2021105 ดิจิทัลอารต

3

0

6

3

AD2022102 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1

3

0

6

3

18
ชั่วโมง / สัปดาห = 29

7

22

26

รวม

23
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

GE28xxxxxx วิชากลุมบูรณาการ

2

2

0

4

AD2011207 การทําหุนจําลอง

3

0

6

3

AD2011208 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน

3

0

6

3

AD2022203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2

3

0

6

3

AD2022207 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑและการพิมพ 1

3

1

4

4

AD2022209 เทคโนโลยีการพิมพ 1

3

1

4

4

17
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

4

26

21

รวม

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

GE210010x วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

GE282010x วิชากลุมบูรณาการ

2

2

0

4

AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ

3

2

2

5

AD2011202 สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร

3

3

0

6

AD2022204 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3

3

0

6

3

AD2022208 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑและการพิมพ 2

3

1

4

4

AD2022210 เทคโนโลยีการพิมพ 2

3

1

4

4

20
ชั่วโมง / สัปดาห = 28

12

16

32

รวม

24
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

GE220010x วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

GE2xxxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

AD2021302 สถิติสําหรับงานออกแบบ

3

3

0

6

AD2022305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4

3

0

6

3

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

รวม

21
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

x

x

x

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

GE22xxxxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

GE281010x วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

AD2022301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

AD2022306 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5

3

1

4

4

AD2022311 สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ

3

1

4

4

AD2022312 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ
และการพิมพ

3

3

0

6

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 4

3

x

x

x

รวม

19
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

x

x

x

25
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
AD2023409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6

0

40

0

6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

0

40

0

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

AD2022414 ศิลปนิพนธ

3

0

9

0

xxxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xxxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

รวม

9
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

x

x

x

กลุมวิชาภาษาไทย
GE2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตางๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing

26
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทักษะการรับและการสงสาร การพูดเพื่อการนําเสนอ
การอานและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วรรณคดีไทย ความหมายและความสําคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะหและการประเมิน
คาวรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature analysis
and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life

27
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสารและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
documentary, advertisements and public relations
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิ่งของความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English 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
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวสารขอมูล การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions and
warning; conditions; news; exchanging opinions; job application

28
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและ
ฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตางๆ การพบปะผูคนในสถานประกอบการ
การใชโทรศัพทเพื่อติดตองานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของ
สินคาและบริการ การระบุเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกขการตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจวัฒนธรรมในอาชีพตางๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture

29
GE2200103

การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and reading
techniques
GE2200104

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา การฟงระดับ
ยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to dialogues,
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and listening
techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การใหคําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing

30
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ การสนทนาและการอาน
ขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเปนภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns and
grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and answering
questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบ การเขียนจดหมาย
โตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing correspondence;
writing electronic mails
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GE2300101
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและกระแส
โลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics; democracy
and participation in politics; social problems and solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนา
กับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai
culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและการ
ออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การตีความและการ
นําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process
and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and presentation;
research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality
and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศตางๆ
General knowledge of economic society; development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation
at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ที่ดีและความเสี่ยงสําหรับองคการสมัยใหม ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและสังคมโลก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development; good
governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable development;
green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ
การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณและความหลากหลาย แนวคิดการ
กอตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน ความสําคัญ
ของการอยูร วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development cooperation
and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict resolution
GE2400101

การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และการ
คัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนและการใชเครือ่ งมือ ทักษะ
การคนควา การอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and selection;
library’s information-resources storage systems; information resources searching and tool usage;
searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relation
and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการสมัยใหม สุขภาพจิตและ
การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การตีความและการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ด
จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบโครงการ
พัฒนา การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมและการเรียนรู การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
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การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : –
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษยศาสตรวาดวยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนาสมาธิ
จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation and
mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
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กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรมเกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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 appropriaterecreational activities
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กลุมวิชาคณิตศาสตร
GE2600101
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนดกฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินามลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุมการสุมตัวอยาง การประมาณคา และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่ และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตน
และการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร
GE2700101
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกบั ปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introductionto science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการจัดการ
สิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โลกาภิวัฒนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความ
เปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
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GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับการทํางาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม การเปนผูประกอบการ
และความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork;
entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใครครวญ
ดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การบริโภค
อาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬากับการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical activities;
enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption; weight
control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise for health
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GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติท่ดี ี
กิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners; self-care
for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition; the
promotion of mental health
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับการ
ลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ไฟฟาและความปลอดภัย เทคโนโลยีสุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies; health
and beauty
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GE2820103

วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทางการแพทย
วัสดุสําหรับเครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสําหรับเครื่องใชไฟฟา
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric appliance
กลุมวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
AD2011201
ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
3(2-2-5)
Color Theories for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทฤษฎีของสี คุณสมบัติของสี หลักการรับรู จิตวิทยาสี การสื่อความหมายของสี
การใชสีในการออกแบบ เทคนิคการระบายสีดวยวิธีการตางๆ
Principle of color theories; color attribute; perception; color psychology;
definition and meaning of color; color in design; various techniques in painting
AD2011202

สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Aesthetics with Science
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรัชญาศิลปะ ความเกี่ยวของระหวางวิทยาศาสตรกับ สุนทรียศาสตร สภาวะความงาม
รสนิยม สุนทรียธาตุ ประสบการณทางสุนทรียภาพ
Philosophy of arts; science and aesthetic; aesthetics; beauty condition; taste;
aesthetic experience
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AD2021101

การยศาสตรสําหรับงานออกแบบ
3(2-2-5)
Ergonomics for Designer
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบโครงสรางของรางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของมนุษย การทํางานของกระดูก
และกลามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหว พฤติกรรมการใชงานผลิตภัณฑ สภาพแวดลอมสิ่งที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
การวัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย การวิเคราะหขอมูล การนําขอมูลไปใชออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
Structure of the human body; standard proportion of human body; function
of bones and muscles; consumer behavior; environment and product related; measurement
of human body proportion; data analysis; applied the data to a product designing
AD2021302

สถิติสําหรับงานออกแบบ
3(3-0-6)
Statistics for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สถิติสําหรับงานออกแบบ การทดสอบสมมติฐานงานออกแบบ การใชโปรแกรมทางสถิติ
การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบ
Statistical for design; hypothesis testing design; statistical program; statistical
analysis for design
กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
AD2011103
ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4)
History of Arts and Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปะตะวันออก การพัฒนาการออกแบบกอนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การพัฒนาการออกแบบหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคสมัยประวัตคิ วามเปนมาของนักออกแบบ
การออกแบบสมัยใหมของไทยและสากล
Western art; Eastern art; Development of design before and after the industrial
revolution; history and background of designers; Thai and international modern design
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AD2011104

เทคนิคการวาดเสน
3(1-4-4)
Drawing Techniques
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรางโครงสรางรูปทรง ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงทีม่ นุษย
สรางขึ้น การจัดวางภาพระยะของภาพ การกําหนดสัดสวน คาน้ําหนักแสง-เงาภาพ 3 มิติ
Structure of the form; volume of geometric form; natural form; man-made
form; placement of the image; proportion; light-shadow 3D image
AD2011105

การเขียนแบบอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Drawing
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการเขียนแบบสําหรับงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเตรียมงานเขียนแบบเพือ่ การ
ผลิต ในระบบอุตสาหกรรม การถอดแบบผลิตภัณฑ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพคลี่ การเขียนภาพตัดและ
สัญลักษณ การเขียนแบบชิ้นสวนประกอบ การเขียนภาพพิกทอเรียล
Technical drawing for industrial product design; technical drawing preparation
for industrial production; product reproduction; first and third angle orthographic drawing;
dimensioning; sectional view and symbol drawing; component drawing; pictorial drawing
AD2011106

เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ
3(1-4-4)
Painting Techniques for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรางภาพผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากความคิดสรางสรรค การใชสีและเทคนิคตางๆ
ใหมีความเสมือนจริง การรางภาพงานออกแบบในรูปแบบทัศนียภาพ การรางภาพเนนสัดสวน โครงสราง
การจัดวางองคประกอบของภาพ การรางภาพเพื่อการนําเสนอผลงาน
Sketch drawing of product and package; application various of colours and
techniques to achive realistic sketch drawing; sketch drawing of landscape design; sketch
drawing of proportion; structure; layout and composition; product and package characteristic;
sketch drawing for presentation
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AD2011207

การทําหุนจําลอง
3(0-6-3)
Model Making
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประเภทของหุนจําลอง หลักการสรางหุนจําลอง การยอและขยายสัดสวน การเลือกใช
วัสดุที่เหมาะสม กรรมวิธีขึ้นรูปหุนจําลอง การปรับตกแตงหุนจําลอง เทคนิคการนําเสนอหุนจําลองในงาน
ออกแบบ
Types of model; principles of model making; ratio scale reduction and
enlargement; material selection; model forming; model refurbishment; model presentation
techniques in design
AD2011208

การปฏิบัติการโรงงาน
3(0-6-3)
Workshop
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบและขอบังคับของโรงงาน การรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือเครื่องจักร การสรางชิ้นงานจนถึงการตกแตง
ชิ้นงานขั้นสุดทาย การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษางาน
ในโรงงาน
Working in the factory; factory rules and regulations; safety in factory; tools
and machine tools skills; contruction of product from start to the final detail; care and
maintenance of tools and equipments; study in factory
AD2021103

องคประกอบศิลป
2(0-4-2)
Composition of Arts
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบทางศิลปะ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการทางศิลปะ ความเปนเอกภาพ ขนาด
และสัดสวน จุดสนใจและการเนน ความสมดุล ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะและลีลา วิธีการจัดวางภาพ
ในงานออกแบบรูปทรง 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ
Composition of arts; principle of visual element; principle of art; unity; size
and proportion; point of focus and emphasis; balance; harmony; contradiction; rhythm and
style; 2 dimension and 3 dimension design layout
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AD2021104

พื้นฐานการออกแบบ
2(0-4-2)
Fundamentals of Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดองคประกอบทางศิลปะ หลักการทางศิลปะในการออกแบบ การรางแบบผลิตภัณฑ
การสรางแรงบันดาลใจและแนวความคิด การวิเคราะหประเภทของงานออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ
ออกแบบ รูปแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมประเภทตางๆ การนําเสนอผลงาน
Art composition; art principle in design; product designing; inspiration and
ideas; analysis of the type of product design; design process; various types of industrial
production; presentation
AD2021105

ดิจิทัลอารต
3(0-6-3)
Digital Arts
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางสรรคภาพ ลายเสนสําหรับการออกแบบ การจัดการขอมูล
งานออกแบบ การผลิตงานออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
Creative computer programs; design drawing; managing of design data; product
design with computer programs; use of technology for design
วิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาเทคโนโลยีสาขา
วิชาชีพบังคับ
AD2022101
ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ
3(3-0-6)
Theories of Packaging Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของบรรจุภัณฑ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ การขนสง ระบบการกระจายสินคา การตลาด การออกแบบวัสดุ
Definitions and importance of packaging; packaging design principles; legislation
and standards relating to packaging; transportation; distribution system; marketing; material
design
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AD2022102

การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
3(0-6-3)
Packaging Design 1
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑวัสดุธรรมชาติและหัตถกรรมบรรจุภัณฑ วัสดุประเภท
กระดาษ การพัฒนาโครงสรางบรรจุภัณฑพื้นฐาน การเขียนแบบโครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษ มาตรฐานการ
ทดสอบบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ
Packaging design with natural materials and craft packaging; paper type;
development of basic packaging structure; paper packaging designing and drafting; standard
paper packaging testing
AD2022203

การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
3(0-6-3)
Packaging Design 2
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022102 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก พลาสติกชีวภาพและบรรจุภัณฑแกว การออกแบบ
โครงสรางตนแบบบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อการผลิต การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ การทดสอบวัสดุ
บรรจุภัณฑพลาสติก การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
Process of plastic packaging production; bio-plastics and glass containers;
design of prototype plastic packaging for production; graphic design on packaging; plastic
packaging test; packaging design for the environment
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AD2022204

การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
3(0-6-3)
Packaging Design 3
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน การศึกษาและสรางอัตลักษณชุมชนในงาน
ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ การวิเคราะหประมาณราคาตนทุนบรรจุภัณฑ การเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑให
สอดคลองกับกฎระเบียบการบรรจุภัณฑและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน การจัดแสดงสินคาสําหรับผลิตภัณฑ
ชุมชน กลยุทธในการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับนักทองเที่ยว
Packaging design for communities products; study and create community
identity in graphic design on packaging; cost and price analysis on packaging; selection of
packaging materials in accordance with the packaging and regulation and community product
standard; exhibition for community products; strategy for the development of tourist packaging
AD2022305

การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
3(0-6-3)
Packaging Design 4
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022204 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นวัตกรรมเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑสมัยใหม การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับวิสาหกิจขนาด
และขนาดยอม คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑโลหะ การออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความเขากันได
กับเครื่องจักรการบรรจุ ปจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงภายในประเทศ มาตรฐานและวิธกี ารทดสอบ
บรรจุภัณฑในระบบสากล
Innovative packaging technology; packaging design for small and medium
enterprises; features and processes of metal packaging manufacturing; packaging design to be
compatible with packaging machinery; factor determining packaging for domestic transportation;
standards and methods of packaging testing in the international system
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AD2022306

การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
3(1-4-4)
Packaging Design 5
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บรรจุภัณฑเพื่อโลจิสติกสและการสงออก กฎระเบียบการบรรจุภัณฑเพื่อการสงออกตาม
มาตรฐานสากล บรรจุภัณฑกับประสิทธิภาพการเคลื่อนยายในการกระจายสินคา การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑเพือ่
การสงออก มาตรฐานและการเลือกใชแทนรองรับสินคา
Packaging for logistics and export; international standard packaging for export;
packaging with efficiency in the distribution; export packaging design; standard and pallet
selection
AD2022207

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 1
3(1-4-4)
Computer for Packaging Design and Printing 1
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโปรแกรมระบบ 2 มิติเพื่อการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ การออกแบบกราฟก
บนบรรจุภัณฑ การเลือกใชระบบการพิมพใหเหมาะสมกับกราฟกบนบรรจุภัณฑ การใชงานเครื่องจักรเพื่อ
การผลิตตนแบบบรรจุภัณฑ การนําเสนอผลงานการออกแบบ
2D programs for packaging design; presentation in two-dimensions; graphic
design on packaging; optimal printing system for graphics on packaging; application of
packaging prototype production machine; presentation design
AD2022208

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 2
3(1-4-4)
Computer for Packaging Design and Printing 2
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022207 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ และ
การพิมพ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโปรแกรมระบบ 3 มิติเพื่อการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ การเขียนโครงสราง
บรรจุภัณฑเชิงพานิชย การทดสอบระบบการพิมพบนบรรจุภัณฑ การใชงานเครื่องจักร การนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
3D programs for packaging design; structure designing for commercial
packaging; testing of packaging printing system; machine operation; presentation in animated
format
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AD2022209

เทคโนโลยีการพิมพ 1
3(1-4-4)
Printing Technology 1
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพิมพ กระบวนการพิมพ การใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุพิมพ คุณสมบัติ
ของหมึกพิมพ การทําแมพิมพ
Printing principle; printing process; use of tools and equipment; printing
supplies; quality and character of ink; mold making
AD2022210

เทคโนโลยีการพิมพ 2
3(1-4-4)
Printing Technology 2
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022209 เทคโนโลยีการพิมพ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการตกแตง สิ่ง พิม พ การวิเ คราะหแ ละแกป ญ หาทางการพิม พ การควบคุม
คุณภาพงานพิมพ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ การคํานวณราคา
Printing techniques in publication; analysis and solving problems on
printing; printing quality control; printing law and regulation; price calculation
AD2022311

สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
3(1-4-4)
Seminar on Packaging Design and Printing
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ลักษณะ องคประกอบ ขั้นตอน รูปแบบ การวางแผน การเตรียมการ เทคนิค
การนําเสนอ เลือกใชสื่อและการใชภาษาในการสื่อสารในการจัดสัมมนา ฝกปฏิบัติการสัมมนางานออกแบบ
บรรจุภัณฑและการพิมพ การประเมินผล และการสัมมนา
Meanings; characterizes; elements; process; planning; preparation; presentation
techniques; selection of media and language in seminars; practice on seminars about packaging
design and printing focusing on philosophical concepts and evaluation
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AD2022312

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑและการพิมพ
3(3-0-6)
Packaging and Printing Research and Development
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒ นาบรรจุภัณฑแ ละการพิม พ ระเบียบวิธีก ารวิจ ัย
การวางแผนการวิจัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือในการวิจัยการวิเคราะหขอมูลสถิติใชในการวิจัย การสรุปผล การนําเสนอผลการวิจัยเพื่อ
การตอยอดสูผลงานภาคศิลปนิพนธ
Principles of research for packaging and printing 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
วิชาชีพเลือก
AD2013301
การออกแบบเซรามิก
3(1-4-4)
Ceramic Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบเซรามิก ประเภทของเซรามิก กระบวนการผลิตงานเซรามิก วิธีการขึ้น
รูปดวยมือ การตกแตงชิ้นงาน การสรางแมพิมพ วิธีการเผา การออกแบบผลิตงานเซรามิกแบบหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม ประโยชนใชสอยและความงามทางสุนทรียภาพ
Principle of ceramic design; types creative ceramic; process of ceramic; forming
by hand; decorating and completing the final piece; mold making; firing the ceramic; ceramic
designing for both craft and industry; functions and aesthetic beauty
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AD2013302

การออกแบบเครื่องเรือน
3(1-4-4)
Furniture Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในแตละยุคสมัย การออกแบบเครื่องเรือนไม รูปแบบของ
เครื่องเรือน วัสดุและโครงสราง กรรมวิธีการผลิต การนําเสนอแบบเครื่องเรือน การทําตนแบบเครื่องเรือน
การเขียนแบบเครื่องเรือน โครงสรางและการเขาไมขนาดเทาจริง การใชงานเครื่องมือและเครื่องจักร
Concepts of furniture design in each era; wooden furniture design;
types and forms of furniture; materials and structure; production processes; display of
furniture; furniture prototypes making; furniture technical drawings; wood structure
amplification and actual size wood joints; uses of machinery
AD2013303

การออกแบบยานยนต
3(1-4-4)
Automotive Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวความคิดสรางสรรค วิศวกรรมยานยนตและการตลาด แนวทางในการออกแบบ การ
ออกแบบผลิตภัณฑขนสง ประเภทของรถยนตและจักรยานยนต หลักการดานการออกแบบยานยนต สุนทรียภาพ
ความเขาใจกระบวนการดานการออกแบบยานยนต
Creative thinking; automotive engineering and marketing. design guideline;
transportation design; types of cars and motorcycles; principles of automotive design; aesthetics;
understanding of process of automotive design
AD2013304

การออกแบบรองเทา
3(1-4-4)
Footwear Design
ที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู:
แนวความคิดสรางสรรค การออกแบบผลิตภัณฑรองเทา วัสดุและอุปกรณ หลักการยศาสตร
เพื่อการออกแบบ การใชงานของรองเทาแตละประเภท หลักการตลาดเพื่อการออกแบบรองเทา การนําเสนอ
รูปแบบรองเทาเพื่อการผลิต
Creative thinking; footware product design; equipment and materials; economict
for design; function and usage of different types of shoes and footware; marketing principles
for footware design ; presentation of shoes and footware for production
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AD2013305

การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
3(1-4-4)
Souvenir Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก ผลิตภัณฑของที่ระลึกประเภทตางๆ วิเคราะหสถานที่
และบริบทชุมชน การสรางแนวคิดในการออกแบบ วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุรวมที่นํามาออกแบบ การตลาดเพื่อ
การออกแบบ การนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึก
Concept design; meaning of souvenir; types of souvenirs; analysis of locations
and community contexts; design concept; local materials and non-local used in design;
presentation of souvenirs
AD2013406

การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
3(1-4-4)
Product Design for Creative Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การสรางสรรคงานออกแบบผลิตภัณฑ ทรัพยสินทางปญญา
การสั่งสมความรูของสังคมภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม การสรางตนแบบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานกลุมอุตสาหกรรมประเภทงานออกแบบสรางสรรค
Concept of economic propulsion; creativity in product design; intellectual
property; knowledge of the society and local wisdom; modern technology and innovation;
prototype concept base on innovation; creative industries design
AD2013407

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
3(1-4-4)
Display and Exhibition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ องคประกอบในการแสดงสินคาและนิทรรศการ จิตวิทยา
การออกแบบ การจัดแสดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวร การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ การวางแผนการบริหาร
จัดการ การเตรียมการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
Exhibitions; elements of display and exhibition; design psychology; temporary
and permanent exhibitions; selection of materials and equipment; planning; management;
presentation of exhibition
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AD2013408

การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน
3(1-4-4)
Product Design for Sustainability
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่ง ยืน การออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึง ถึง ผลกระทบทาง
สภาพแวดลอม การใชวัสดุ กรรมวิธกี ระบวนการผลิต ผลิตภัณฑที่สรางความยั่งยืนในสังคม ผลิตภัณฑที่ตอ
ยอดเชิงพาณิชย
Sustainable product design; product design based on environmental Impacts;
use of materials; manufacturing processing; product that create a sustainable society;
product that pursue commercial advancement
AD2023301

การออกแบบกราฟก
3(1-4-4)
Graphic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบกราฟกดวยภาพ การออกแบบภาพประกอบ เทคนิคการถายภาพ การใชสี
และสัญลักษณ เครื่องหมายการคา การออกแบบตัวอักษร กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟก
Graphic design with images; illustration design; photography technique; color
and symbol; design trademark; font designing; law and regulations related to graphic design
AD2023302

การออกแบบภาพลักษณองคกร
3(1-4-4)
Corporate Image Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของภาพลักษณองคกร องคประกอบของภาพลักษณองคกร กระบวนการวิธี
ในการสรางแบรนด อัตลักษณองคกร การสื่อสารภาพลักษณองคกร
Meaning of corporate image; element of corporate image; the process of
branding; corporate identity; corporate image communication
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AD2023403

การเปนผูประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
3(1-4-4)
Entrepreneurs and Social Enterprises
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาทีตอ งเรียนควบคู : การตอยอดองคความรู ทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
การเรียนรูแบบองคกรเสมือนจริง การเสนอขายงาน การคํานวณและกําหนดราคา การติดตอและชองทางการ
สื่อสาร การบริหารจัดการชุมชนและสังคม การเตรียมผูประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
Knowledge acquisition; working place skills; virtual learning; sale; calculation
and pricing; contacts and communication channels; management community and social;
preparation for an entrepreneur
AD2023404

การพิมพซิลคสกรีน
3(1-4-4)
Silk Screen Printing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การผลิตสื่อการพิมพซิลคสกรีน หลักการและการพิมพดวยระบบซิลคสกรีน เทคนิคและ
วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการพิมพซิลคสกรีน การใชสีและหมึกพิมพ
Concepts of silk screen printing media production; principles of silk screen
printing; techniques and materials; process of silk screen printing; colors and inks
AD2023405

พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
Consumer Behavior for Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทของการตลาดที่มีผลตอเศรษฐกิจสังคม องคประกอบทางการตลาด การจัดจําหนาย
การกําหนดราคา การสงเสริมการขาย รสนิยมของผูบริโภค กลุมเปาหมาย ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การออกแบบ
Role of marketing that affects the social economy; marketing elements;
distribution; pricing; promotion; testes of consumers; target groups; marketing factors that
affect design
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AD2023406

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเอกลักษณไทย
3(1-4-4)
Thai Identity Products and Package
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีตองเรียนควบคู : ลักษณะเอกลักษณไทย การถายทอดทักษะภูมิปญญาทองถิ่น รูป แบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑจากวัสดุทองถิ่น คุณสมบัตขิ องแหลงวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ บริบทแวดลอมทางสังคม การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น
Thai identity; transfer of knowledge of local wisdom; product model and
packaging from local materials; material properties; tools and equipment; social context;
product design and packaging of local wisdom
AD2023407

ชุมชนศึกษา
3(3-0-6)
Community Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการพัฒนาชุมชน ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาชุมชน การวิเคราะหกิจกรรมพัฒนาชุมชน การศึกษาสภาพปญหาชุมชน การวางแผนแกปญหา
การสรางกระบวนการพัฒนาชุมชนแนวใหม
Community development concepts; importance of community development;
public and private sectors involved in community development; community development
activity analysis; community problems; planning to solving the problems; creating an alternative
community development process
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กลุมวิชาโครงงาน
AD2022414
ศิลปนิพนธ
3(0-9-0)
Arts Thesis
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022306 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
AD2022312 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑและการพิมพ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การนําเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและการพิมพ โดยไดรบั ความเห็นชอบ
และอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ ศึกษาคนควา วิเคราะห ขั้นตอน กระบวนการและบูรณาการดานการ
ออกแบบ จนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณตามกระบวนการวิจัยใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกําหนด
รายงานความ กาวหนา และประเมินผลสอบประมวลความรูจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ และนําเสนอผลงาน
ศิลปนิพนธในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรสูสาธารณชน
Presentation of research proposal on design and packaging and printing
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
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
AD2022313
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณงาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย
การเขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting eslablishments and job applications;
job interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system and
safety; report writing and presentation
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AD2023409

สหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
6(0-40-0)
Cooperative Education in Packaging Design and Printing
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด า นงานเทคโนโลยี บ รรจุ ภั ณ ฑ แ ละการพิ ม พ เสมื อ นพนั ก งานของ
หนวยงานตามลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงานการ
ปฎิบัติงาน หรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in packaging design and printing as an actual employee
according to the position being appointed for not less tan 16 weeks; accomplishing the work
report or project report under the supervision of the supervisor and teacher.
AD2023410

การฝกงานทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
6(0-40-0)
Practice in Packaging Design and Printing
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2022313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพหรือสาขาที่เกี่ยวของในหนวยงานราชการ
สํานั ก งาน เอกชน สถานประกอบการ หรื อ โรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ได รั บ ความรู ทั ก ษะ เจตคติ
ประสบการณในอาชีพ ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง และจัดทํารายงานประสบการณวิชาชีพ
Professional practice in packaging design and printing 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
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

อาจารย

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อุตสาหการ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
การพิมพ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
การออกแบบ
บรรจุภัณฑ
สหวิทยาการ
การวิจัยเพื่อ
การออกแบบ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบ
ดินเผา
เครื่องเคลือบ
ดินเผา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548

ภาระการสอน ตอ
สัปดาห แตละ
ปการศึกษา

1

นางมัทธนี ปราโมทยเมือง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศษ.บ.

2

นายธานี สุคนธะชาติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

อส.บ.
3

นายชูเกียรติ
อนันตเวทยานนท
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

วท.บ.
4

นายคณิต อยูสมบูรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

ทล.บ.
5

นายชานนท ตันประวัติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

สถ.ด

ศ.ม.
ศ.บ.

2564

คุณวุฒิ

2563

ตําแหนง
วิชาการ

2562

ชื่อ – นามสกุล
เลขทีบ่ ัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

12 12 12 12

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล า 12 12 12 12
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล า 12 12 12 12
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 12 12 12 12
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 12 12 12 12
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
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3.2.2 อาจารยประจํา
สาขาวิชา/
วิชาเอก

1

นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

M.F.A.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ออกแบบ
นิเทศศิลป
การออกแบบ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
การออกแบบ
ตกแตงภายใน
สหวิทยาการ
การวิจัยเพื่อ
การออกแบบ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
Art

B.F.A.

Art

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
ประยุกต
ศิลปศึกษา
จิตรกรรม

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

ภาระการสอน ตอ
สัปดาห แตละ
ปการศึกษา

ศบ.บ.

2

นายคมเขต เพ็ชรรัตน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ม.
ค.อ.บ.

3

นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ปร.ด.
ค.อ.ม.

ศ.บ.

4

นางสาวกิ่งกาญจน
พิจักขณา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ด

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
5

6

นายพีรัฐ ลิมปากรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวพิมจุฑา พิกุลทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

อาจารย

ค.อ.บ.
7

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศม.
ศบ.

2564

คุณวุฒิ

2563

ตําแหนง
วิชาการ

2562

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2540
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
12 12 12 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2546
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2542
California State University,
Los Angeles, 2003
Otis College of Art and
Design, New Zealand, 1998
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
12 12 12 12
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
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3.2.2 (ตอ)
สาขาวิชา/
วิชาเอก

8

นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
สหวิทยาการ
การวิจัยเพื่อ
การออกแบบ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
นฤมิตรศิลป
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

ภาระการสอน ตอ
สัปดาห แตละ
ปการศึกษา

ค.อ.บ.
9

นายประชา พิจักขณา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

สถ.ด

ค.อ.ม.

อส.บ.
10

นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
10

12

13

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวอุทัยวรรณ
ประสงคเงิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางศิริพันธ มิ่งขวัญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

อาจารย

ศป.บ.
ค.อ.ม

อาจารย

วท.บ
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

2564

คุณวุฒิ

2563

ตําแหนง
วิชาการ

2562

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2549
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2555
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา,2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 12 12 12 12
คุณทหารลาดกระบัง, 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2545
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานในสถานประกอบการณ
ดังนั้นหลักสูตรจึงไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ ซึ่งจะจัดอยูในกลุม
วิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามระเบียบฯ อนุโลมใหลงทะเบียน
เรียนรายวิชาฝกงานทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป ระสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทัก ษะในการปฏิบ ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลัก การความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) สามารถนําความรูและทักษะที่ไดนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะหและประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ศิลปนิพนธ)
ศิลปนิพนธของนักศึกษาตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใชความรู
ใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธกําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง
เก็บขอมูลวิเคราะหขอมูล และทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดสงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กําหนดรวมทั้งจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน
5.1 คําอธิบายรายวิชาโดยยอ
การนําเสนอศิลปนิพนธ โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการศิลปนิพนธ ศึกษา
คนควา วิเคราะห และออกแบบ จนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณตามกระบวนการวิจัยใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะ
กรรรมการกําหนด รายงานความกาวหนา และประเมินผลสอบประมวลความรู จากคณะกรรมการศิลปนิพนธ
และนําเสนอผลงานศิลปนิพนธในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรสูสาธารณะชน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถนําความรู และทักษะที่ไดจากการทําโครงงาน หรืองานวิจัยไปประยุกตใชในการ
ประมวลความรูจัดทําศิลปนิพนธ เพื่อการแกปญหาหรือพัฒนางานทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑและการ
พิมพหรือแขนงวิชาที่เกี่ยวของได
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5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑและการพิมพ จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่
ปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ และจัดรายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นั ก ศึ ก ษาต อ งนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น การโครงงานต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาศิ ล ปนิ พ นธ ห รื อ
คณะกรรมการศิลปนิพนธที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ประเมินผลจากความกาวหนาทําโครงการหรือการวิจัย รายงานสรุป และกําหนดรูปแบบการนําเสนอตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ - มีการสอดแทรกคานิยมพื้นฐานในดานคุณธรรม จริยธรรม มี
วิชาชีพ
สัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ มีจิตสาธารณะ และทําหนาที่
เปนพลเมืองที่ดี
- มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ดานออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
 ดานความรูเชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ - มีการใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปน
สําคัญ โดยเนนหลัก การทางทฤษฎีและประยุก ตหลักการ
ทางทฤษฎีลงสูการปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคนควา
จากแหล ง ความรู ต า งๆ และการอภิ ป รายร ว มกั น เช น
รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
- ในรายวิชาปฏิบัติจัดใหนักศึกษาทุก คนไดล งมือปฏิบัติจริง
ทั้งในรูปแบบปฏิบัติตามคําแนะนํา และใหนักศึกษาคิดและ
วางแผนการปฏิบัติงานดวยตนเอง
- จัด กิ จ กรรมการปฏิ บัติ ง านจากสถานการณ จ ริง และให
นั ก ศึ ก ษาได เ ข า ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับงานและงานออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
- มีกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแกปญหาจากสถานการณ
จริง กิจ กรรมเสริม ความรูและประสบการณเ พิ่ม เติม เชน
การศึ ก ษาดู ง านภายนอก การเชิ ญ วิ ท ยากรจากสถาน
ประกอบการมาใหความรู
 ดานความใฝรูองคความรูแ ละเทคโนโลยีที่ - มี ก ารสอดแทรกองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการจัดใหมีบุคคล และ/หรือองคกรภายนอก เขามาถายทอด
ความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ดานภาวะผูนํ า การทํางานรวมกับ ผูอื่ น - ในกระบวนการเรียนการสอนมีการกําหนดใหนกั ศึกษาทํางาน
ความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง
เปนกลุม และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม
ใหทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะ
ผูนําและการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
- ปลูกฝงการมีวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาอยาง
สม่ําเสมอ การสงงานที่มอบหมายใหตรงตอเวลา การมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
 ดานการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการสอดแทรกการใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน การวิเคราะห
และการนําเสนอทั้งภาษาไทยและตางประเทศ
- มอบหมายงานใหนัก ศึกษาไดสืบคน รวบรวมความรู และ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารอางอิงทั้งภาษาไทยและตางประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความ
เปนมนุษย
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(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กําหนดเวลาเรียน การสงงานภายในเวลาที่กํา หนด
และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) สอดแทรกความสําคัญของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
(2) การตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน อาทิ ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนด และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงานและการนําเสนอ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการ
ทํางาน
(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมเชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
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(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) บรรยายและใชเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนหลักการ ทฤษฎีและ
การปฏิบัติ
(2) มอบหมายงานโดยการศึ ก ษาค นควา ด วยตนเองเพิ่ม เติม และการนํ าเสนอผล
การศึกษา
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแกปญหาจากสถานการณจริง กิจกรรมเสริมความรู
และประสบการณเพิ่มเติม เชนการศึกษาดูงานภายนอก หรือการบรรยายจากบุคคลภายนอก และการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
(2) ประเมินผลจากโครงงาน รายงานการคนควา หรือรายงานสรุปเนื้อหารายวิชา
(3) มีก ารประเมิ นความรู ของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย และจากสถานประกอบการที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทาง
ดานเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
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(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดว ยตนเอง
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) จัดกิจกรรมการศึกษาคนควาและการอภิปราย เชน รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
(Problems Base)
(2) จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณจริง
(3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สังเกตจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบวัดความรู ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสอื่ สารตอสังคม
ไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเ ริ่ม แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเ ชิง สรางสรรคทั้ ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดลอมพลังงาน
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
(2) มอบหมายงานทั้งแบบงานเดี่ยว และงานกลุมเพื่อใหนักศึกษารวมมือในการทํางาน
และสามารถแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันได
(3) กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมโดยใชนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย รายบุคคลและกลุม
(3) ประเมินจากพฤติก รรมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาและติดตามการทํา งาน
รวมกับผูอื่น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทัก ษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับ การทํางานที่เ กี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี
(2) มีทัก ษะในการวิเ คราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรห รือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุก ตใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยไดอยา ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณอักษร และ
การสื่อความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเ ครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใชหลักการคํานวณทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) มอบหมายงานใหศึกษาคนควา โดยเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(3) สอนโดยใชสื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงสารสนเทศในการนําเสนอ
(4) สอนโดยใชสื่อการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหารายวิชา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยสามารถเลือกใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรใน
การวิเคราะหไดอยางถูกตอง
(2) ประเมินจากผลงานและความสามารถในการคิด วิเคราะห ที่ไดจากการศีกษา
(3) ประเมินการใชเ ทคนิคการนําเสนอโดยสามารถเลือกใชอุป กรณท างเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลการเรียนรูในรายวิชา
2.6 ดานทักษะการปฏิบัติงาน
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพือ่ ประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชา
ตางๆ ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) จัดการสอนแบบสาธิตเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ และการปฏิบัติงานตามใบ
งานที่กําหนด
(2) จัดกิจ กรรมการสอนใหมีก ารฝก ปฏิบัติจ ริง โดยใหนัก ศึก ษาสามารถคิดและวาง
แผนการดําเนินงานไดอยางอิสระ
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมการวิเคราะห แกไขปญหาและการควบคุมคุณภาพ
และสนับสนุนใหนักศึกษาเขาประกวดทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
ทําโครงงาน สหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน
(1) ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนจากการปฏิบัติงาน
(2) ประเมินจากผลงาน และผลการดําเนินการกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
(3) การทดสอบวัดทัก ษะความรู เชน การทดสอบปฏิบัติ การประเมินโครงงานของ
นักศึกษา การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
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(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเ พื่อการศึกษาปญหาทีซ่ บั ซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูน ําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

                   

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                   

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

                   

GE2100104 วรรณคดีไทย

                   

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ

                   

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

  

 







GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

  

 

 

 



GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค

  
 

      
 

   

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ

   
   
  

 

 

 

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ

  

 





GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

  

 

 

 



GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน

  

 







GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  

 

 

 



GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย

  

 

    

GE2300102 มนุษยสัมพันธ

               

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจยั

                   

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และทักษะสังคม                


 
 

GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ

                   

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               

 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

               

 

GE2300108 อาเซียนศึกษา
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GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2300109 สันติศึกษา
GE2400101 การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา

2

3

4

ความรู
5

1

  

 

 

 

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

       
 

1

2

3

4

 
 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป

               

 

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมปิ ญญาทองถิ่น

            

 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ

               

 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

               

 

GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ

                   

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ

                   

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวติ

               

GE2500101 พลศึกษา

                   

GE2810102 ลีลาศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

                   

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล

                   

GE2500105 นันทนาการ

                   

GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน

                   

GE2600102 สถิติเบื้องตน

                   

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

                   

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน

                   

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

               

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21

                   

GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ

               

 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
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GE2500103 กีฬาประเภททีม

77
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
ระหวางบุคคล
และ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2

3

4

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร

                   

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวติ

                   

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

  

 

 

   

 

77

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคลองคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุก ตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในการปฏิบัติ
งานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทางดานเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูใ นสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่ม แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเ ชิง สรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดลอมพลังงาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิตปิ ระยุกตตอ การ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณอักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
ทักษะการปฏิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ทักษะการปฎิบัตงิ าน
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
AD2011202 สุนทรียศาสตรกับ
วิทยาศาสตร
AD2021101 การยศาสตรสําหรับงาน
 

ออกแบบ
AD2021302 สถิติสาํ หรับงานออกแบบ

AD2011103 ประวัติศาสตรศิลปะและ    

การออกแบบ
AD2011104 เทคนิคการวาดเสน


AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม


AD2011106 เทคนิคการระบายสี


เพื่องานออกแบบ
AD2011207 การทําหุนจําลอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

AD2022102
AD2022203
AD2022204
AD2022305
AD2022306
AD2022207

1




  

  
 

  
  

ความรู

2 3 4 5 1 2

 

    

 

 

การปฏิบตั ิการโรงงาน
องคประกอบศิลป
พื้นฐานการออกแบบ
ดิจิทัลอารต
ทฤษฎี
   
การออกแบบบรรจุภัณฑ
การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
  
การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
  
การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
  
การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
    
การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
    
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
  

บรรจุภัณฑและการพิมพ 1

3 4 5




  
  

 















  

  
    

  
  
  


    
    
    

 












ทักษะการปฎิบัติงาน
1





2 3 4 5
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AD2011208
AD2021103
AD2021104
AD2021105
AD2022101

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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AD2022208 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑและการพิมพ 2
AD2022209 เทคโนโลยีการพิมพ 1


AD2022210 เทคโนโลยีการพิมพ 2


AD2022311 สัมมนาการออกแบบ
   

บรรจุภัณฑและการพิมพ
AD2022312 การวิจัยและพัฒนา
    
บรรจุภัณฑและการพิมพ
AD2013301 การออกแบบเซรามิก
    
AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน
  
AD2013303 การออกแบบยานยนต
    
AD2013304 การออกแบบรองเทา
    

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ทักษะการปฎิบัติงาน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

AD2013305
AD2013406

AD2013408
AD2023301
AD2023302
AD2023403
AD2023404

83

AD2013407

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ทักษะการปฎิบัติงาน
และการใชเทคโนโลยี
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
การออกแบบผลิตภัณฑของ
 

     
   
  
 
ที่ระลึก
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ

   

   
   
    
เศรษฐกิจสรางสรรค
การจัดแสดงสินคา
    

   
     
   
และนิทรรศการ
การออกแบบผลิตภัณฑ
 
 

   
    
   
เพื่อความยั่งยืน
การออกแบบกราฟก
  

 
   
     
   
การออกแบบภาพลักษณ
  

 
 

       
องคกร
การเปนผูประกอบการและ
   

 
   

 

    
วิสาหกิจเพื่อสังคม
การพิมพซิลคสกรีน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ทักษะการปฎิบัติงาน
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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AD2023405 พฤติกรรมผูบริโภค
เพื่อการออกแบบ
AD2023406 ผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ 
 
เอกลักษณไทย
AD2023407 ชุมชนศึกษา
 

AD2022414 ศิลปนิพนธ
 
AD2022313 การเตรียมความพรอม
   
สหกิจศึกษา
AD2023409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
   
บรรจุภัณฑและการพิมพ
AD2023410 การฝกงานทางการออกแบบ
   
บรรจุภัณฑและการพิมพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในระดับรายวิชา โดยอาจารยผูสอนใน
รายวิชานั้นๆ มีการประเมินการสอนของผูสอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบวิธีการ
วัดผลการเรียนรูใ หเปนไปตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษา โดยกําหนดใหมีการทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(2) นําผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูจากการทวนสอบเขาสูการพิจารณาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึก ษา เพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใชการประเมิน
ตามความเหมาะสมในแตละกรณีดังนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยการประเมิ น ด ว ย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึง พอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมิน จากบั ณ ฑิต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในส ว นของความพร อ มและความรู จ าก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือ ผูประกอบการ ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ
เปนอาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรและมีผล
การศึกษา ผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และผานการเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
คณะ รูและเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในหลักสูตรที่สอน รวมทั้งเทคนิคการสอน และการวัด
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคก รตางๆ การประชุม ทางวิ ชาการทั้ง ในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่ม พู น
ประสบการณ
(3) ใหขอมูลแกอาจารยใหม เกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอน และรายละเอียดหลักสูตร เพื่อให
เขาใจและเตรียมการตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
(4) มีกําหนดอาจารยพเี่ ลี้ยงเพื่อใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทีเ่ กี่ยวกับการทํางาน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตางๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ หรือการถายทอดเทคโนโลยีแกสังคมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) สนุบสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ กําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
บริบทและวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่กํากับดูและการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดยใน
ระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
หรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายดานประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใ ชบัณฑิตเปนประจํา
ทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยู
ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
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4. อาจารย
หลัก สูตรใหความสําคัญ กับ คุณภาพของอาจารย ซึ่ง เปนปจ จัยสําคัญ ในการผลิตบัณฑิตจึง มี การ
กําหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นยังจัดทําระบบ การบริหาร
อาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารยเขามามีสวนรวม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณ
ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู
หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ได มาวิเคราะห
และใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ มีการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและสื่อ
สารสนเทศ ที่มีความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูของนักศึกษา
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัย เอื้อใหอาจารยผูสอนสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและซอฟตแวร
ที่สอดคลองกับสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ อยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมทั้ง
หองปฏิบัติการโครงงาน และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
(3) มีหองปฏิบัติการตัดกระดาษ ตัดตนแบบบรรจุภัณฑ และปมไดคัทบรรจุภัณฑ เพื่อใหการเรียนรูใน
การปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีหองปฏิบัติการงานพิม พระบบออฟเซท และพิมพร ะบบพลอตเตอร เพื่อใหการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีหองสมุดแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนมีหนังสือ ตํารา และวารสารในวิชาชีพที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของใน
จํานวนที่เหมาะสม
(6) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมคอมพิวแตอรที่
ถูกตองตามกฎหมายพรอมปฏิบัติงาน สําหรับประกอบการสอน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับมาตราฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนิน
การของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามเจตนารมณของการจัดทํา
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณของการ
จัดทํามคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจ ากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมของทุกหลักสูตร (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : X มีการดําเนินกิจกรรม
– ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรูของนักศึกษา
(2) ประชุ ม ร ว มคณาจารย ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น และขอคํ า แนะนํ า /
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน และประเมินผลการสอบ
(4) การประเมินผลจากการแสดงผลงานของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ประเมินจากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมินการเรีย นการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จ บตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
(2) ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
(3) ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
(1) รวบรวมขอ เสนอแนะ/ขอ มูล จากการประเมิน ของนัก ศึก ษา คณาจารย ผูใ ชบ ัณ ฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

ภาคผนวก ข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเปนไปตามความในมาตรา
๑๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีหนาที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการในสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเที ยบโอนผลการเรี ยน” หมายความว า การนํ า ผลการเรี ยนรู ซึ่ง เปนความรู ทั กษะและ
ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ
จากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหอธิการบดี รักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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๒
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๖ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๗ ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดําเนินการเทียบโอนผล การ
เรียน ดังนี้
(1) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ใหคณบดีแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ
(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษา
ในระบบ ใหอธิการบดีแตงตั้ งคณบดีเ ปนประธานกรรมการ ผูแทนสถานประกอบการ หรือผูแ ทนองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ
ขอ ๘ คณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น มี ห นา ที่ ดํ า เนิ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นรู แ ละ
ประเมินความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
ขอ ๙ ผูขอเทียบโอนผลการเรียน ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ ๑๐ ค า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นและหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ใหอยูในอํานาจของคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
สวนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๒ หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน วยกิต ระหวา ง
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวาสามใน
สี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะนํามาเทียบโอนหนวยกิตต องมีระดับคะแนนไมต่ํากวา ค หรือ C (ผล
การศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเทา
(4) รายวิชาที่เที ยบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกั นแล วตองมีจํานวนหน วยกิ ตไม เกินสามในสี่ ของ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาทีไ่ ดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
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ขอ 13 ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวันนับ
จากวันที่ผูขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธิ์และไมประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียน และ
ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจของคณบดีเปนผูพิจารณาการใหเทียบโอน แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษานั้น
ขอ 14 ใหมีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบ
แสดงผลการศึกษา
(2) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให หากเปนหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุมและตองใชผล
การเรียนประกอบวิชาชีพ ใหกําหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอน เพื่อนํามาคิดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)ไวสวนทายรายวิชา
หรือกลุมวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา
สวนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 1๕ หลั กเกณฑ การเทียบโอนผลการเรี ยนโดยการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน วยกิ ต ระหว าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ  ม วิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท า ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ ข องรายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอน และมี จํา นวนหน วยกิ ต เที ย บเท า หรื อมากกว า ตามที่ กํา หนดไว ในหลั กสู ต รของ
มหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ มวิชาที่จะนํามาเทียบโอนหนวยกิตตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา ข หรือ B (ผล
การศึกษาดี) หรือคาระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเทา หรือไดรับระดับคะแนน S (สอบผาน/เปนที่พอใจ)
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกินรอยละสี่สิบของจํานวน
หนวยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
(5) รายวิชาทีไ่ ดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการคนควาอิสระ ตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ขอ 1๖ ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวันนับ
จากวันที่ผูขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธิ์และไมประสงคจะขอเทียบโอน ผลการเรียน
และใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
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ขอ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให จะไม
นํามาคิ ดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให บันทึกอั กษร “TC” (Transfer
Credits) ไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูก ารศึกษาในระบบ
สวนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ขอ 18 หลั กเกณฑ การเที ย บโอนผลการเรี ย น โดยการเที ย บโอนความรู แ ละให ห น วยกิ ต จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู จ ะกระทํา ได โ ดยการทดสอบมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ และ การประเมิน
แฟมสะสมงาน
(2) การเที ยบโอนความรูเปนรายวิช าหรือกลุมวิ ชาตามหลักสู ตรที่เป ดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
รายวิชาหรื อกลุมวิชาที่ เทียบโอนใหเมื่อรวมกั นแลวตองมี จํานวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของจํานวนหน วยกิต ตลอด
หลักสูตร
(3) การขอเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาของสาขาวิชาใด ใหสาขาวิชานั้นเปนผูก าํ หนด
วิธีการและการดําเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูนั้นตองรับผลการประเมินเทียบไดไมตา่ํ กวา ระดับคะแนน
ค หรือ C (ผลการศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน 2.0 จึงจะใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนน เฉลีย่
สะสม โดยบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพ
ควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น
ขอ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธกี ารประเมิน ดังนี้
(1) หน วยกิ ตที่ ไดจากการทดสอบมาตรฐานให บั นทึ กอักษร “CS” (Credits from Standardized
Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CE” (Credits from
Examination)
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ใหบันทึกอักษร
“CT” (Credits from Training)
(4) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ใหบันทึกไวสวนทายของรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่เทียบโอนให เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม และตองใชผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ใหกําหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุมวิชาเพื่อนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไวสวนทายรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผล
การศึกษา
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สวนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๒0 หลั กเกณฑ การเที ย บโอนผลการเรี ย น โดยการเที ย บโอนความรู แ ละให ห น วยกิ ต จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมิ นเพื่ อการเที ย บโอนความรู กระทํ า ได โ ดยวิ ธีการใดวิ ธีการหนึ่ ง หรื อหลายวิ ธี
ประกอบดวยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การสอบขอเขียน การสอบ สัมภาษณ การ
ประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ การประเมินแฟมสะสมงาน การแสดง
ผลงานอันเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ไดที่มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาของแตละหลักสูตร
(2) การเทียบโอนความรูเปนรายวิชาที่มีหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละสี่สิบ ของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ
(3) การเที ย บโอนความรู ต องได รับ ผลการประเมิ น เที ยบได ไม ต่ํา กว า ระดั บ คะแนน B (ผล
การศึกษาดี) หรือคาระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนได
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนน เฉลี่ย
สะสม
ขอ ๒1 ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก ที่ขึ้น
ทะเบี ยนเป นนักศึกษา ทั้ งนี้เพื่ อให ผูขอเทียบโอนไดทราบจํา นวนรายวิ ชาที่เ ทียบโอนไดและรายวิชาที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมตามหลักสูตร
ขอ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก อักษร “CE” (Credits
from Examination)
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ให บันทึก
อักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน ว ยกิ ต ที่ ไ ด จากการประเมิ น แฟ ม สะสมงาน ให บั น ทึ ก อั กษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคกอน ใหบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบ
โอนใหในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
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หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาภาคทฤษฎี
ลําดับ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ

1

AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ

3

2

1

2

AD2011202 สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร

3

3

0

3

AD2021101 การยศาสตรสาํ หรับงานออกแบบ

3

2

1

4

AD2021302 สถิตสิ าํ หรับงานออกแบบ

3

3

0

5

AD2011103 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะและการออกแบบ

2

2

0

6

AD2011104 เทคนิคการวาดเสน

3

1

2

7

AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ

3

1

2

8

AD2022101 หลักทฤษฎีออกแบบบรรจุภัณฑ

3

3

0

9

AD2022306 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5

3

1

2

10

AD2022207 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ 2 มิติ

3

1

2

11

AD2022208 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ 3 มิติ

3

1

2

12

AD2022209 เทคโนโลยีการพิมพ 1

3

1

2

13

AD2022210 เทคโนโลยีการพิมพ 2

3

1

2

14

AD2022311 สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ

3

1

2

15

AD2022312 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑและการพิมพ

3

3

0

16

AD2013301 การออกแบบเซรามิก

3

1

2

17

AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน

3

1

2

18

AD2013303 การออกแบบยานยนต

3

1

2

19

AD2013305 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก

3

1

2
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ

20

AD2023404 การพิมพซลิ คสกรีน

3

1

2

21

AD2013407 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

3

1

2

รวม

62

32

30

ชื่อวิชา

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ

รายวิชาภาคปฏิบัติ
ลําดับ รหัสวิชา
1

AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

3

0

3

2

AD2011207 การทําหุนจําลอง

3

0

3

3

AD2011208 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน

3

0

3

4

AD2021103 องคประกอบศิลป

2

0

2

5

AD2021104 พื้นฐานการออกแบบ

2

0

2

6

AD2021105 ดิจิทัลอารต

3

0

3

7

AD2022102 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1

3

0

3

8

AD2022203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2

3

0

3

9

AD2022204 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3

3

0

3

10

AD2022305 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4

3

0

3

11

AD2022414 ศิลปนิพนธ

3

0

3

12

AD2022313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

1

13

AD2023409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ

6

0

6

38

0

38

รวม

ภาคผนวก ง
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
Bachelor of Technology Program
in Packaging Design
2. โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตรวม
138 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความ
สามารถดานการวิเคราะห การวางแผน
และการวิจัย เพื่อการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ อยางเปนระบบ ตระหนัก
และถึงเอกลักษณของศิลปะ และวัฒนธรรม
ของชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น สอดแทรก
สูงานบรรจุภัณฑและการพิมพและพัฒนา
ตอยอดสูสากล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต ใชในวิชาชีพ
ออกแบบบรรจุภัณฑไดอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความรับผิดชอบประสาน
งานกับบุคคลที่เกี่ยวของการ ทํางานเปนกลุม
นําเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค แสดงภาวะ
ผู นํ าและผู ตามอย างเหมาะสม และ
รับผิดชอบตอผลการกระทําและการนําเสนอ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอหนาที่ สังคม และ มีจิตสาธารณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ
Bachelor of Technology Program
in Packaging Design and Printing
หนวยกิตรวม
130 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความ
สามารถดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพและสามารถนําความรูท ี่
ไดไปใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบ
2. เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีทัก ษะและความ
ชํานาญทางเทคโนโลยี เพื่อประยุก ต
ใชในวิชาชีพดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพไดอยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีทัก ษะดานความ
สัม พั นธ ร ะหว า งบุค คล มี ภ าวะผู นํ า
และผูตามอยางเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยา
บรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ
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4. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-111-109 การยศาสตร
(Ergonomics)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : ระบบโครงสราง
รางกาย ของมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐาน
ของมนุษย การทํางานของกระดูกและ
กลามเนื้อ เพื่อการเคลื่อนไหว ลักษณะ
และขอจํากัด ในการเคลือ่ นไหวรางกาย
มนุษย การนําผลของการศึกษาเปนพื้นฐาน
เพื่อปรับปรุง งานออกแบบใหเหมาะสม
กับการใชงาน มนุษยและสิง่ แวดลอม
09-111-102 องคประกอบศิลป
(Composition of Arts)
(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทัศนธาตุ วิธีการ
จัดวางใหเกิดเอกภาพ ดุลภาพ ความขัดแยง
ประสานกลมกลืน จังหวะเพื่อนํามาใช
ในการออกแบบทั้งทางดานสองมิติ และ
สามมิติ

09-111-104 เทคนิคการวาดเสน
(Drawing Techniques)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : โครงสราง สัดสวน
น้ําหนัก แสงเงา มิติ ของรูปทรงธรรมชาติ
และรูปทรงเรขาคณิต โดยการพัฒนาทักษะ
ในการรางภาพ และการจัดวางภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2021101 การยศาสตร สําหรับงาน
ออกแบบ
(Ergonomics for Design)
3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา : ระบบโครงสรางของ
รางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของ
มนุษย การทํางานของกระดูกและกลามเนื้อ
เพื่อการเคลื่อนไหว พฤติกรรมการใชงาน
ผลิตภัณฑตางๆ สภาพแวดลอมสิ่งที่เกีย่ วของ
กับผลิตภัณฑ การวัดขนาดสัดสวนรางกาย
มนุษย การวิเคราะหขอมูล การนําขอมูล
ไปใชออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
AD2021103 องคประกอบศิลป
(Composition of Arts)
2(0-4-2)
คําอธิบายรายวิชา : องคประกอบทาง
ศิลปะ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการ
ทางศิลปะ ความเปนเอกภาพ ขนาด และ
สัดสวน จุดสนใจและการเนน ความสมดุล
ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะและ
ลีลา วิธีการจัดวางภาพ ในงานออกแบบ
รูปทรง 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ
AD2011104 เทคนิคการวาดเสน
(Drawing Techniques)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การรางโครงสราง
รูปทรง ปริมาตรของรูป ทรงเรขาคณิต
รู ป ทรงธรรมชาติ รู ป ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น
การจัดวางระยะของภาพ การกําหนด
สัดสวน คาน้ําหนักแสง-เงาภาพ 3 มิติ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-111-106 ดิจิทัลอารต
(Digital Arts)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ
สรางสรรคภาพ และบุคลิกภาพความเปนไทย
การนําเสนอดวยสื่อผสมในรูปแบบภาพเคลือ่ นไหว
และสื่อปฎิสมั พันธ ประกอบดวยภาพนิ่งสองมิติ
ภาพเคลื่อนไหว หลักการของศิลปะ การออกแบบ
และเทคโนโลยี
09-212-101 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
(Packaging Design 1)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีและหลักการประวัติศาสตร
ของบรรจุภัณฑ ความหมาย และนิยามของบรรจุภัณฑ
การเขี ย นแบบโครงสร า งบรรจุ ภั ณ ฑ ก ระดาษ
ความรูเกี่ยวกับวัสดุประเภทกระดาษที่ใชในการทํา
บรรจุภัณฑ น้ําหนักผลิตภัณฑกับความแข็งแรงของ
บรรจุ ภั ณฑ ก ระดาษ การออกแบบและพั ฒ นา
โครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษพื้นฐาน
09-212-202 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
(Packaging Design 2)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีและหลักการออกแบบ
วัส ดุประเภทพลาสติก ที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ
เกณฑการบรรจุกับคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑพลาสติก
การวิเ คราะหตนทุน และความเหมาะสม การ
ออกแบบและพัฒนาโครงสรางบรรจุภัณฑพลาสติก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2021111 ดิจิทัลอารต
(Digital Arts)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : โปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสรางสรรคภาพ
ลายเสนสําหรับ การออกแบบ การ
จัดการขอมูลงานออกแบบ การผลิต
งานออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
การใชเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
AD2022102 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ 1
(Packaging Design 1)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑวัสดุธรรมชาติ
และหัตถกรรมบรรจุภัณฑ วัสดุประเภท
กระดาษ การพัฒนาโครงสรางบรรจุภัณฑ
พื้นฐาน การเขียนแบบโครงสรา ง
บรรจุภัณฑกระดาษ มาตรฐานการ
ทดสอบบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ
AD2022203 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ 2
(Packaging Design 2)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : กรรมวิธีการผลิต
บรรจุภัณฑพลาสติก พลาสติกชีวภาพ
และบรรจุภัณฑแกว การออกแบบ
โครงสรางตนแบบบรรจุภัณฑพลาสติก
เพื่อการผลิต การออกแบบกราฟกบน
บรรจุภัณฑ การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ
พลาสติก การออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-212-203 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3
(Packaging Design 3)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีและหลักการออกแบบ
วัสดุโลหะและไมที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ เกณฑ
การบรรจุกับคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑโลหะและไม
การวิเคราะหตนทุนและความเหมาะสม กลยุทธ
การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการตลาด การเรียนรู
พฤติกรรมของผูบริโภค การวิเคราะห การออกแบบ
และพัฒ นาบรรจุภัณฑ การเลือกใชวัสดุสําหรับ
บรรจุภัณฑ การคํานวณโครงสรางเพื่อการบรรจุภัณฑ
การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑและกราฟกใน
งานบรรจุภัณฑเพื่อการตลาด
09-212-104 การออกแบบบรรจุภัณฑ 4
(Packaging Design 4)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีและหลักการออกแบบ
วัสดุประเภทสังเคราะหที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ
เกณฑ ก ารบรรจุ กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ
สังเคราะห การประมาณราคาตนทุนของบรรจุภัณฑ
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการปกปอง
และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑภายใน การออกแบบ
บรรจุภัณฑสําหรับชุมชน องคความรูภูมิปญญาไทย
และทองถิ่น และวิธีการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2022204 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ 3
(Packaging Design 3)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบ
บรรจุภั ณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
การศึกษาและสรางอัตลักษณชุมชน
ในงาน ออกแบบกราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑ
การวิเ คราะหป ระมาณราคาตนทุน
บรรจุภัณฑ การเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑ
ให ส อดคล อ งกั บ กฎระเบี ย บการ
บรรจุภัณฑและมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุม ชน การจัดแสดงสินค าสํา หรั บ
ผลิตภัณฑชุมชน กลยุทธในการพัฒนา
บรรจุภัณฑสําหรับนักทองเที่ยว
AD2022305 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ 4
(Packaging Design 4)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : นวัตกรรม
เทคโนโลยี การบรรจุภั ณฑ สมั ยใหม
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ
วิ ส าหกิ จ ขนาด และขนาดย อ ม
คุ ณ สมบั ติ และกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต
บรรจุ ภั ณ ฑ โ ลหะ การออกแบบ
บรรจุ ภัณ ฑ ใ หมี ค วามเข า กัน ได กั บ
เครื่องจักรการบรรจุ ปจจัยพิจารณา
การบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงภายใน
ประเทศ มาตรฐานและวิธีการทดสอบ
บรรจุภัณฑในระบบสากล

125
รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-212-105 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
(Packaging Design 5)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีและหลักการกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับเกีย่ วกับ
การบรรจุหีบหอสําหรับสินคา มาตรฐานที่ใชใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ปจจัยพิจารณาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพือ่ การขนสง การบรรจุภัณฑ
เพื่อการขนสงและการสงออก ขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ
09-011-314 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา
(Preparation for Cooperative
Education)

1(0-2-1)
คําอธิบายรายวิชา : หลักการและแนวคิด ของสห
กิจศึกษา ความพรอมในการทํางาน รวมกับรวมงาน
จริ ยธรรมในการประกอบ วิช าชีพ การสื่ อสาร
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและ
เทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ และการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ เทคนิ ค การนํ า เสนอ
โครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ
เทคนิคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2022306 การออกแบบบรรจุภัณฑ 5
(Packaging Design 5)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : บรรจุภัณฑเพื่อ
โลจิสติกสและการสงออก กฎระเบียบ
การบรรจุภัณฑเพื่อการสงออกตาม
มาตรฐานสากล บรรจุ ภั ณ ฑ กั บ
ประสิทธิภาพการเคลื่อนยายในการ
กระจายสินคา การออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อการสงออก มาตรฐานและการ
เลือกใชแทนรองรับสินคา
AD2022313 การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for
Cooperative
Education)
1(0-2-1)
คําอธิบายรายวิชา : กระบวนการ
สห กิ จ ศึ ก ษา กา รเ ลื อ กส ถา น
ประกอบการและการสมัครงาน การ
สั ม ภาษณ ง านอาชี พ การพั ฒ นา
บุคลิก ภาพ กฎหมายแรงงาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภั ย การเขี ย น
รายงานและการนําเสนองาน
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5. รายวิชาใหม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-213-401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
(Cooperative Education in
Packaging and Printing
Technology)
6(0-40-0)
คําอธิบายรายวิช า : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ลักษณะพนักงาน ชั่วคราว ไม
นอยกวา 1 ภาคการศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด
ในหนวยงานราชการ สํานัก งานเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการ
ประเมิน ผลจากอาจารย ที่ป รึ ก ษาสหกิจ ศึ ก ษา
พนัก งาน พี่เ ลี้ยงในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2023409 สหกิจศึกษาทางการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ
(Cooperative
Education in
Packaging Design
and Printing)
6(0-40-0)
คําอธิบายรายวิชา : ปฏิบัติงานจริง
ดานงานเทคโนโลยีบ รรจุภัณฑและ
การพิ ม พ เสมื อ นพนั ก งานของ
หนวยงานตามลักษณะงานในตําแหนง
งานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไม
นอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงาน
การปฏิบัติงาน หรือรายงานการทํา
โครงงานภายใตการดูแลของพนักงาน
พี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
(Theories of
Industrial Product
Design)
3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา : หลักการทฤษฎี
ของสี คุณสมบัติของสี หลักการรับรู
จิตวิทยาสี การสื่อความหมายของสี
การใชสีในการออกแบบ เทคนิคการ
ระบายสีดวยวิธีการตางๆ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2011202 สุนทรียศาสตรกับ
วิทยาศาสตร
(Aesthetics and Science)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : ปรัชญาศิลปะ ความ
เกี่ยวของระหวางวิท ยาศาสตรกับสุนทรีย
ศาสตร สภาวะความงาม รสนิยม สุนทรีย
ธาตุ ประสบการณทางสุนทรียภาพ
AD2021302 สถิติสําหรับงานออกแบบ
(Statistics for Design)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : สถิติสําหรับงานออกแบบ
การทดสอบสมมติ ฐานงานออกแบบ การใช
โปรแกรมทางสถิติ การวิเคราะหทางสถิติเพื่อ
การออกแบบ
AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องาน
ออกแบบ
(Painting Techniques for
Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การรางภาพผลิตภัณฑ
และบรรจุ ภั ณฑ จ ากความคิด สรา งสรรค
การใชสีและเทคนิคตางๆ ใหมีความเสมือน
จริง การรางภาพงานออกแบบในรูปแบบ
ทั ศ นี ย ภาพ การร า งภาพเน น สั ด ส ว น
โครงสรางการจัดวางองคประกอบของภาพ
การรางภาพเพื่อการนําเสนอผลงาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2022101 ทฤษฎีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ
(Theories of Packaging
Design)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : ความหมายของ
บรรจุภัณฑ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
การขนส ง ระบบการกระจายสิ น ค า
การตลาด การออกแบบวัสดุ
AD2022207 คอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ 1
(Computer for
Packaging Design and
Printing 1)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การใชโปรแกรม
ระบบ 2 มิติเพื่อการออกแบบโครงสราง
บรรจุ ภั ณฑ การออกแบบกราฟก บน
บรรจุภัณฑ การเลือกใชระบบการพิมพ
ให เ หมาะสมกั บ กราฟ ก บนบรรจุภัณ ฑ
การใชงานเครื่องจักรเพื่อการผลิตตนแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ การนํา เสนอผลงานการ
ออกแบบ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2022208 คอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ
และการพิมพ 2
(Computer for
Packaging Design and
Printing 2)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การใชโปรแกรม
ระบบ 3 มิติเพื่อการออกแบบโครงสราง
บรรจุภัณฑ การเขียนโครงสรางบรรจุภัณฑ
เชิงพานิชย การทดสอบระบบการพิมพ
บนบรรจุภัณฑ การใชง านเครื่ องจัก ร
การนํ า เสนอผลงานในรู ป แบบภาพ
เคลื่อนไหว
AD2022209 เทคโนโลยีการพิมพ 1
(Printing Technology 1)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : หลัก การพิม พ
กระบวนการพิมพ การใชเครื่องมือและ
อุปกรณ วัสดุพิมพ คุณสมบัติของหมึก
พิมพ การทําแมพิมพ
AD2022210 เทคโนโลยีการพิมพ 2
(Printing Technology 2)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : เทคนิคการตกแตง
สิ่ง พิม พ การวิเ คราะหแ ละแกป ญ หา
ทางการพิมพ การควบคุมคุณภาพงาน
พิมพ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ การ
คํานวณราคา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2013301 การออกแบบเซรามิก
(Ceramic Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : หลักการออกแบบ
เซรามิก ประเภทของเซรามิก กระบวน
การผลิตงานเซรามิก วิธีการขึ้นรูปดวยมือ
การตกแต ง ชิ้ นงาน การสร างแม พิ ม พ
วิธีการเผา การออกแบบผลิตงานเซรามิก
แบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ประโยชน
ใชสอยและความงามทางสุนทรียภาพ
AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน
(Furniture Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวคิดในการ
ออกแบบเครื่อ งเรือ นในแตล ะยุ คสมั ย
การออกแบบเครื่องเรือนไม รูปแบบของ
เครื่องเรือน วัสดุและโครงสราง กรรมวิธี
การผลิต การนําเสนอแบบเครื่องเรือน
การทําตนแบบเครื่องเรือน การเขียนแบบ
เครื่องเรือน โครงสรางและการเขาไม
ขนาดเทาจริง การใชงานเครื่องมือและ
เครื่องจักร
AD2013303 การออกแบบยานยนต
(Automotive Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวความคิด
สรางสรรค วิศวกรรมยานยนตและการตลาด
แนวทางในการออกแบบ การออกแบบ
ผลิตภัณฑขนสง ประเภทของรถยนตและ
จักรยานยนต หลักการดานการออกแบบ
ยานยนต สุน ทรีย ภาพ ความเขา ใจ
กระบวนการดานการออกแบบยานยนต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2013304 การออกแบบรองเทา
(Footwear Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวความคิด
สร า งสรรค การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ
รองเทา วัสดุและอุปกรณ หลัก การย
ศาสตรเพื่อการออกแบบ การใชงานของ
รองเทาแตล ะประเภท หลัก การตลาด
เพื่อการออกแบบรองเทา การนําเสนอ
รูปแบบรองเทาเพื่อการผลิต
AD2013305 การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ
ของที่ระลึก
(Souvenir Product
Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑของที่ระลึกประเภท
ตางๆ วิเคราะหสถานที่ และบริบทชุมชน
การสรางแนวคิดในการออกแบบ วัส ดุ
พื้นถิ่นและวัสดุรวมที่นํามาออกแบบ การ
ตลาดเพื่ อการออกแบบ การนําเสนอ
รูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึก
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2013406 การออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
(Product Design for
Creative Economy)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ การสร างสรรคงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ ทรัพยสินทางปญญา การสั่ง
สมความรู ของสั ง คมภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม การสราง
ตนแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานกลุ ม
อุ ต สาหกรรมประเภทงานออกแบบ
สรางสรรค
AD2013408 การออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อความยั่งยืน
(Product Design for
Sustainability)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑอ ยา งยั่ง ยืน การออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑที ่คํ า นึง ถึง ผลกระทบทาง
สภาพแวดลอ ม การใชวัสดุ กรรมวิธี
กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ร า ง
ความยั่งยืนในสังคม ผลิตภัณฑที่ตอยอด
เชิงพาณิชย
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2023302 การออกแบบภาพลักษณ
องคกร
(Corporate Image
Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ความหมายของ
ภาพลัก ษณองคก ร องค ป ระกอบของ
ภาพลัก ษณองคก ร กระบวนการวิธีใน
การสร า งแบรนด อั ต ลั ก ษณ อ งค ก ร
การสื่อสารภาพลักษณองคกร
AD2023403 การเปนผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจเพือ่ สังคม
(Entrepreneurs and
Social Enterprises)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การตอยอดองค
ความรู ทักษะการปฏิบัติง านในสถาน
ประกอบการและวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
การเรียนรูแบบองคกรเสมือนจริง การ
เสนอขายงาน การคํานวณและกําหนด
ราคา การติดตอและชองทางการสื่อสาร
การบริหารจัดการชุมชนและสังคม การ
เตรียมผูประกอบการและวิสาหกิจ เพื่อ
สังคม
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2023405 พฤติกรรมผูบ ริโภค
เพื่อการออกแบบ
(Consumer Behavior
for Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : บทบาทของ
การตลาดที่ มี ผ ลต อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
องค ป ระกอบทางการตลาด การจั ด
จํ า หน า ย การกํ า หนดราคา การ
สง เสริม การขาย รสนิยมของผูบริโ ภค
กลุมเปาหมาย ปจ จัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการออกแบบ
AD2023406 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
เอกลักษณไทย
(Thai Identity
Products
and Package)
3(1-4-4)
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า : ลัก ษณะ
เอกลัก ษณไ ทย การถา ยทอดทัก ษะ
ภูมิป ญ ญาทองถิ่น รูป แบบผลิต ภัณ ฑ
แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณฑ จ า ก วั ส ดุ ท อ ง ถิ่ น
คุณสมบัติของแหลงวัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ บริบทแวดลอมทางสังคม การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นางมัทธนี ปราโมทยเมือง

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

การศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541

การฝกอบรม

พ.ศ. 2561 The completion of training course on package design
“That will Increase Product Value”

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2555-ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2543-2554 อาจารย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
2541-2543 ผูชวยผูจัดการ บริษทั ซีพี ออลล จํากัด

ผลงานทางวิชาการ
มัทธนี ปราโมทยเมือง. 2559. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการขายและ
แสดงเอกลักษณเฉพาะถิ่น กรณีศึกษาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมกะหรี่พั๊ฟ จ.สระบุร.ี
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 8 (สิงหาคม). 358-359.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายธานี สุคนธะชาติ

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

การศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541

การฝกอบรม

1. พ.ศ. 2561 The completion of training course on package design
“That will Increase Product Value”
2. พ.ศ. 2560 โครงการศูนยดิจิทลั ชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce
(ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce)
3. พ.ศ. 2560 โครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ
4. พ.ศ. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 3

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2554 - ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2547 - 2553 หัวหนาแผนกหลังการพิมพ บริษัท สุรพิมพ จํากัด
2547 - 2552 นักวิชาการอุตสาหกรรม สวนบรรจุภัณฑและการพิมพ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2546 - 2547 นักออกแบบบรรจุภัณฑ ศูนยการบรรจุหบี หอไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
2545 - 2546 นักออกแบบผลิตภัณฑ ศูนยพฒ
ั นาผลิตภัณฑและเพิม่ มูลคา
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

139
ผลงานทางวิชาการ
ธานี สุคนธะชาติ ชานนท ตันประวัติ ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท และ คณิต อยูสมบูรณ. 2561.
การบูรณาการงานวิจัยสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน. วารสารการศึกษา
ไทย. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.15, 144 (เมษายน-พฤษภาคม) : 32-33.
ธานี สุคนธะชาติ. 2560. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการแบบบูรณาการใน
สถาบันอุดมศึกษา. วารสารการศึกษาไทย. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
14, 137 (กุมภาพันธ-มีนาคม) : 27-29.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

การศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544

การฝกอบรม

1. พ.ศ. 2560 โครงการสัมนา เรื่อง การทบสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการ
เรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP)
สูสากล (Rising) Star (OTOP) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
3. พ.ศ. 5559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP รายใหม

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2548–ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2547-2550 ที่ปรึกษา บริษัท ทองธนาโอเชี่ยนมารีสเซอรวิส จํากัด
2544-2547 อาจารย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
2542-2543 ชางพิมพ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ผลงานทางวิชาการ
ธานี สุคนธะชาติ ชานนท ตันประวัติ ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท และ คณิต อยูสมบูรณ. 2561.
การบูรณาการงานวิจัยสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน. วารสารการศึกษา
ไทย. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.15, 144 (เมษายน-พฤษภาคม) : 32-33.

141

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายคณิต อยูสมบูรณ

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

การศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2558
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552

การฝกอบรม

1. พ.ศ. 2560 โครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ ภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการออกแบบอุตสาหกรรมสรางสรรค พ.ศ. 2560
โครงการคิดอยางสรางสรรคดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
2. พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP)
สูสากล (Rising) Star (OTOP) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
3. พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) สูสากล (Rising Star OTOP : RSO) กิจกรรมที่ 1
ประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑและจัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ
4. พ.ศ. 5559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP รายใหม
5. พ.ศ. 2558 โครงการ ADDA Design Contest ครั้งที่ 7

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2559-ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
ธานี สุคนธะชาติ ชานนท ตันประวัติ ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท และ คณิต อยูสมบูรณ. 2561.
การบูรณาการงานวิจัยสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน. วารสารการศึกษา
ไทย. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.15, 144 (เมษายน-พฤษภาคม) : 32-33.
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายชานนท ตันประวัติ

ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย

การศึกษา

สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สหวิทยาการการวิจัยเพือ่ การออกแบบเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2560
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543

การฝกอบรม

-

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2548- ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
ธานี สุคนธะชาติ ชานนท ตันประวัติ ชูเกียรติ อนันตเวทยานนท และ คณิต อยูสมบูรณ. 2561.
การบูรณาการงานวิจัยสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน. วารสารการศึกษา
ไทย. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.15, 144 (เมษายน-พฤษภาคม) : 32-33.

ภาคผนวก ฉ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)

ภาคผนวก ช
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร
3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายธานี สุคนธะชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. ดร.สุรวิทย นันทการัตน
ประธานกรรมการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี อารยภานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นายไชยวุฒิ พึ่งทอง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสมาคมบรรจุภัณฑไทย
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผูชวยศาสตราจารยยวุ ดี
2. นางมัทธนี
3. นายธานี
4. นายชูเกียรติ
5. นายคณิต
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท

พรธาราพงศ
ปราโมทยเมือง
สุคนธะชาติ
อนันตเวทยานนท
อยูสมบูรณ
ตันประวัติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

