
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ◼ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวิชา VCD ๓๔๐๑ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา    VCD ๓๔๐๑   รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ( Package Design )   

สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   VCD ๓๔๐๑    
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การออกแบบบรรจุภัณฑ์   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Package Design 

 
๒.  จำนวนหน่วยกติ       ๓  (๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    เอกบังคับ    
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      อาจารย์ ภาณุวฒัน์ กาหลบิ    
       
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ / E – Mail Panuwad.ka@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙.  สถานที่เรียน    อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ ห้อง ๕๘๒๐๒ 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาและบทบาทหนา้ที่ของบรรจุภัณฑ์ 
 ๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ 
 ๑.๓ เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบเพื่อพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการผลิตได้ 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
      พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้า 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
   หลักการในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อผลทางด้านประสิทธิภาพของการสื่อสาร  ความเหมาะสมของการผลิต
และการใช้งาน เน้นการฝึกหัดการออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
  Principles of packaging design with the purpose of effective communication, suitable production and 
application with an emphasis on 2-3 dimensions design. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

๓๐ ชั่วโมง ๗๕ ชั่วโมง 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชัน้ ๒ อาคาร มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๖๖-๐๙๕-๖๐๙๕ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Panuwad.ka@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) https://www.facebook.com/todpanuwad.kalip 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfar.ssru.ac.th/panuwad_ka/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elfar.ssru.ac.th/panuwad_ka/
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  แจ้งข้อปฏิบัติในชัน้เรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวทิยาลัย 
(๒)  การส่งงานให้ตรงต่อเวลา และไม่ลอกเลียนงานผู้อ่ืน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย

และการร่วมกิจกรรม 
(๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ ในเนื้อหาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย 
(๒)  การค้นคว้าจากแหล่งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๓)  การฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(๔)  การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสอบปฏิบตัิกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๒)  ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทำ 
(๓) ประเมินจากการนำเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ   
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กรณีศึกษาเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
(๒)  การอภิปรายกลุ่ม 
(๓)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏบิัตจิริง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๖)  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานกลุ่มหนา้ชัน้เรียน 
(๓)  ประเมินจากความถูกต้อง และคุณภาพของผลงาน 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
  (๑)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการทำงาน ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

(๓)  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง
เหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ให้นักศึกษานำเสนอผลงานโดยจัดจดัทำสื่อประกอบการนำเสนอ และใช้อุปกรณ์การนำเสนอเครื่องมือต่างๆ
อย่างเหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากคุณภาพของสือ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
๖. ด้านอ่ืนๆ 

- 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ๑.แนะนำเนื้อหารายวิชาและ               
กระบวนการเรียนการสอน 
๒. ปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชา 

๔ ๑. แจ้งรายละเอียดในแผนการเรียน
ประจำวชิา 
๒. บรรยายเนื้อหาของวิชา 
๓. นักศึกษาทำแบบทดสอบความรู้
ก่อนเรียน 
บรรยายด้วย Google Meet  
หรือ Zoom 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๒ ๑.ความเป็นมาและวิวฒันาการของ
บรรจุภัณฑ์ 
๒. ความหมายและบทบาทหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ 

๔ ๑. บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ Google 
Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๓ ๑. การแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
๒. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 
(Individual packaging) 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๔ ๑. บรรจุภัณฑ์รวมหน่วย (Inner 
packaging) 
๒. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Outer 
packaging) 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๕ ๑. กระบวนการออกแบบบรรจภุัณฑ์ 
๒. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
๓. การทำหุ ่นจำลองโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๖ ๑. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
๒. ส่วนประกอบของงานกราฟกิบน
บรรจุภัณฑ์ 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ
งานกราฟิกกับการออกแบบโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ 

๔ ๑. บรรยาย จากกรณีศึกษาจากการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑน์้ำปลาร้า
ปรุงรส ตราปลารา้พารวย จงัหวัด
สระแก้วด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๗ ความหมายของวัสดุบรรจุภัณฑ ์
 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ◼ ตรี   โท  เอก 
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๘ สอบกลางภาค 
๙ ๑. วัสดุที่ได้จากพืชและผัก 

๒. การใช้ไม้ในการทำบรรจุภัณฑ์ 
๓. ข้อดีและข้อเสียในการนำไม้มาทำ
บรรจุภัณฑ์ 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้โจทย์
คร้ังต่อไปโดยส่งงานผา่น Google 
Drive 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๑๐ ๑. การใช้โลหะในการทำบรรจุภณัฑ์ 
๒. ข้อดีและข้อเสียในการนำโลหะมาทำ
บรรจุภัณฑ์ 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๑๑ ๑.การใช้พลาสติกในการทำบรรจุภัณฑ์ 
๒.ข้อดีและข้อเสียในการนำพลาสติกมา
ทำบรรจุภัณฑ์ 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๑๒ ๑.การใช้แก้วในการทำบรรจุภณัฑ์ 
๒.บรรจุภัณฑ์แก้วประเภทต่างๆ 
๓.ข้อดีและข้อเสียของบรรจุภัณฑ์แก้ว 

๔ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๑๓ ๑.บรรจุภัณฑ์และฉลากอาหาร 
๒.กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้
ฉลาก 

๔ ๑. บรรยาย 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้โจทย์
คร้ังต่อไปโดยส่งงานผา่น Google 
Drive 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 
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จำนวน
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การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๔-๑๕ ส ัญล ักษณ์บนบรรจ ุภ ัณฑ ์และการ
นำไปใช้ 

๘ ๑. บรรยายบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ 
Google Meet 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๑๖ แนวโน ้มของตลาดบรรจ ุภ ัณฑ ์ ใน
ประเทศไทย 

๔ ๑. บรรยาย 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วิจารณ์ผลงานนักศึกษาและให้โจทย์
คร้ังต่อไปโดยส่งงานผา่น Google 
Drive 

อ.ภาณุวัฒน์ กาหลบิ 

๑๗ สอบปลายภาค 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
     

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑.๔, ๒.๑, ๓.๒, 
๔.๕, ๕.๑, ๕.๔ 

การเข้าเรียน ความตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมกิจกรรม ๑-๑๖ ๑๐% 
การฝึกปฏิบัต ิ ๒-๑๕ ๕๐% 
การสอบกลางภาคเรียน ๘ ๑๐% 
การสอบปลายภาคเรียน ๑๗ ๓๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

สมพงษ์  เฟ่ืองอารมณ์. (๒๕๕๐). บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก.กรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดัก 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
        กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๐). คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม, กรุงเทพ ฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 จันทนา อินสระ. (๒๕๖๑).การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส ตราปลาร้าพารวย จังหวัดสระแก้ว. 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 มยุรี  ภาคลำเจียก. (๒๕๓๓). คู่มือการใช้พลาสติกเพ่ือการหีบห่อ,กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
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 _____________ . (๒๕๓๔). คู่มือการใช้โลหะเพื่อการหีบห่อ,กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (๒๕๔๖). คู่มือการใช้แก้วเพื่อการหีบห่อ, กรุงเทพฯ : 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอเดียสแควร์ 
 อมรทัต  สวัสดิทัต. (๒๕๓๒). คู่มือการใช้กระดาษเพ่ือการหีบห่อ, กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 _____________. (2532). คู ่มือการใช้ไม้เพื ่อการหีบห่อ,กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
  John T. Drew & Sarah A. Meyer . (  2008) . Color Management for Packaging, Switzeland : A 
RotoVision Book 

    Luke Herriott. (2007). THE PACKAGING AND DESIGN TEMPLATES SOURCE BOOK, Switzeland : A 
RotoVision Book 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

     www. bunjupun.com/ 

 
         

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม เนื้อหา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ  ปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาและการประเมินผู้สอนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย  
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินในข้อ ๒ ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผลการเรียนของผู้เรียน สอบถามหรือให้อธิบาย สรุปสิ่งที่เรียนรู้วา่เป็นไปตามผลการ
เรียบรู้ในรายวิชาหรือไม ่
 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
ตามข้อเสนอแนะ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

รายวิชา 

(๑) 

คุณธรรม จริยธรรม 

(๒) 

ความรู้ 

(๓) 

ทักษะทางปัญญา 

(๔) 

ทักษะทางความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(๕) 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา VCD ๓๔๐๑   

รายวิชา  

การออกแบบบรรจภุัณฑ ์

Package Design 

 

                                                      

 


