
1 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการพิมพ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Printing Technology 

           
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยกีารพิมพ) 
ช่ือยอ  :  วท.บ. (เทคโนโลยกีารพิมพ) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Science (Printing Technology) 
ช่ือยอ  :  B.Sc. (Printing Technology) 
 

3.  วิชาเอก 
      เทคโนโลยีการพิมพ 
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

131 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
     5.2   ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร (รหัส PTTxxxx) เปนภาษาไทย 
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     5.3 การรับเขาศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 1 ขอ 7 และวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 หรือระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

      5.4   ความรวมมือกับสถานบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

      5.5   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (ปรับปรุงมาจากจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2552) 
    6.2 เร่ิมใชภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
    6.3 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  
          8/2554 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 
    6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  
          เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555  
    6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2555 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ ในปการศึกษา 2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นกัเทคโนโลยีการพิมพ 
(2) ผูแทนฝายขาย วัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองจักรดานการพิมพ 
(3) นักออกแบบกราฟก ส่ิงพมิพและบรรจภุัณฑ 
(4) บุคลากรในสายการวจิัย วิชาการและพฒันา ในอุตสาหกรรมการพมิพหรืออุตสาหกรรม 
      ผูใชส่ิงพิมพ 
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(5) นักบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการพมิพส่ิงพิมพ  
(6) ประกอบธุรกิจสวนตัวเกีย่วกับเทคโนโลยีการพิมพ 
(7) อาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพ 

 

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/การ
วิจัย/การแตงตํารา 

1. นายวีระ โชติธรรมาภรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย  ค.อ.ม.  (ครุศาสตรเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
 
วท.บ.  (เทคโนโลยีการพิมพ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
 
อ.วท. (การพิมพ) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
 

พ.ศ.2545 
 
 
 

พ.ศ.2544 
 
 

พ.ศ.2534 
 
 

พ.ศ.2532 
 
 

พ.ศ.2530 

- แนวโนม 
การจางงาน 
ในอุตสาหกรรม 
สิ่งพิมพ สวน 
งานกอนพิมพ 
- การจัดทําฐาน 
ขอมูลอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพใน 
จังหวัด 
สมุทรสงคราม 
- สถานการณ
ปญหาผูประกอบ
ธุรกิจ 
การพิมพในจังหวัด 
สมุทรสงคราม 
- การสรางสื่อ 
หนังสือดิจทิัล เรื่อง 
เทคโนโลยีการ
พิมพ 
- เอกสารประกอบ 
การสอนเรื่อง  
เทคโนโลยี 
การพิมพเบื้องตน 
- ตํารา  เรื่อง 
เทคนิค 
การพิมพสกรีน 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/การ
วิจัย/การแตงตํารา 

2. นายวัฒน พลอยศรี อาจารย  วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
 

พ.ศ.2551 
 
 

 
พ.ศ.2549 

- บทความแนวทาง 
พีทู กับการปองกัน 
มลพิษในโรงพิมพ 
- บทความเรื่อง 5Rs 
เพ่ือบรรจุภัณฑรักษ
สิ่งแวดลอม  
- งานวิจัยในช้ัน 
เรียนเรื่อง การ 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ของ 
นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี
สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการ
พิมพ เรื่อง วัสดุ
ทางการ 
พิมพ โดยใช 
บทเรียนออนไลน  
-  งานวิจัยเรื่อง  
การสรางฐาน 
ขอมูล 
อุตสาหกรรม 
สิ่งพิมพ จังหวัด
สมุทรสงคราม 
-  งานวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน เรื่อง 
วัสดุรองรับทางการ
พิมพ 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 อุตสาหกรรมการพิมพเปนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ท่ีกําลังขยายตัวเปนอยาง
มาก อุตสาหกรรมการพิมพตองรองรับความตองการบริโภคส่ิงพิมพของประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนทุกป 
ประกอบกระแสการเปล่ียนแปลงหลักของโลกมีความสลับซับซอน การแขงขันและเช่ือมโยงกันมาก
ข้ึน มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจ ท่ีนําไปสูการกําหนดกติกาการคาและการลงทุน รวมท้ังแนวโนม
การพัฒนาสูเศรษฐกิจยุคใหมท่ีมีเทคโนโลยีและการใชความรูเปนฐานการพัฒนา ทําใหประเทศไทย
ตองเรงเตรียมพรอมท้ังการสรางระบบกลไกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปรับตัว กาว
สูระบบเศรษฐกิจยุคใหมได อยางเทาทันและรวดเร็ว เพื่อเปนรากฐานท่ีเขมแข็งม่ันคง ในการ
เสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในอนาคตอันใกล
อุตสาหกรรมการพิมพจะมีการแขงขันกันอยางมาก เนื่องจากมีการเปดการคาเสรีข้ึน ตางชาติ
สามารถมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดสะดวกข้ึน การสรางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีการ
พิมพ เพื่อรองรับการจางงานท่ีจะมีเพิ่มข้ึนจากการที่มีเขตการคาเสรีข้ึนในประเทศไทย ท้ังนี้ยัง
รองรับการไปประกอบอาชีพในดานเทคโนโลยีการพิมพในประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคอ่ืนดวย 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ ไดคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมี

การเปล่ียนแปลงกันตลอดเวลา ท้ังดานความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ระบบการส่ือสาร 
ระบบอินเทอรเน็ต ความกาวหนาเหลานี้ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปน
อยางมาก นักศึกษาตองมีความเขาใจถึงบทบาทของส่ิงพิมพ ท่ีอาจสงผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม การสรางคุณธรรม จริยธรรม จะชวยช้ีนําและขับเคล่ือนใหการเปล่ียนแปลงนี้เปนไปใน
รูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ในหลักสูตรจึงไดกําหนดสงเสริมให
นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม ตองานในหนาท่ี ท้ังนี้ไดกําหนด
เปนรายวิชาในหลักสูตรและมีแทรกอยูในเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรดวยเพื่อใหนักศึกษา
สามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณในอนาคตได 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากความกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ ในปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตอง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ และสามารถปรับเปล่ียนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ี
กาวหนา ตลอดเวลาและรองรับการแขงขันทางธุรกิจส่ิงพิมพ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
โดยการผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีการพิมพ จําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที  
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ โดยตอง
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ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
ท่ีตองเปนผูทรงปญญา ศรัทธาธรรม และนําสังคม  

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดกําหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไววา ทรงปญญา 

ศรัทธาธรรม นําสังคม และไดกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนําเพื่อ
ปวงชน รวมท้ังกําหนดพันธกิจไววา ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรูและเปนประชากรโลกอยางมีความสุข ใหบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 
และผูประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลางหรือ SMEs สูสากล วิจัย สรางวัฒนธรรม และองค
ความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล ดังนั้นรายวิชาตาง ๆ 
หลักสูตร จึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส
ใจถึงผลกระทบตอสังคม ภายใตวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ
เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ  เปนหลักสูตรท่ีสัมพันธและเกี่ยวโยงกับหลักสูตรอ่ืนท้ังใน

รายวิชาการศึกษาท่ัวไปและการศึกษาเฉพาะดาน ไดแก ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ โดยมีความสัมพันธกันในรายวิชาของการออกแบบ
ส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ ท่ีนํามาใชในเทคโนโลยีการพิมพ เพื่อใหสามารถพิมพงานท่ีออกแบบมาได 
ไมสรางปญหาในระหวางการผลิตส่ิงพิมพ ซ่ึงเปนปญหาใหญและมักพบในการปฏิบัติงานจริง 
รวมถึงรายวิชาบรรจุภัณฑ หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย สัมพันธกันในรายวิชา
ออกแบบส่ิงพิมพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สัมพันธในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสาร
การพูด ฟง เขียน อาน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สัมพันธใน
รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ นอกจากนี้ยังมีคณะวิทยาการจัดการ สัมพันธ
ในรายวิชาวิชาความรูทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจ ในการบริหารหลักสูตรจะจัด
ใหนักศึกษาไดศึกษากับคณะและสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาในหลักสูตร 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ เปนหลักสูตรท่ีเปนวิชาเฉพาะจึงเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ี

ศาสตรใกลเคียงกันท่ีสามารถเปดสอนใหนักศึกษาจากสาขาอ่ืนมาเรียนได ไดแก นักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ ท่ีตองเรียนในรายวิชาพื้นฐานการพิมพ รายวิชาการพิมพ
พื้นราบ รายวิชาการพิมพสกรีน รายวิชาการพิมพพื้นลึกและพื้นนูน นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
นิเทศศาสตร ท่ีตองมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน รายวิชาการผลิตส่ิงพิมพ 
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นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป  ท่ีสามารถมาเรียนในรายวิชาออกแบบ
ทางการพิมพ  

13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาวิชาอ่ืน ในคณะท่ี

เกี่ยวของดานเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ โดยความรวมมือในการประสานงาน
กับสาขาวิชาอ่ืนนั้น เปนการเปดโอกาส มิไดกําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แตข้ึนอยูกับ
ความจําเปนของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียน
และประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วและภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพของประเทศไทยอยางจริงจัง อีกท้ังอุตสาหกรรมท่ีผลิตส่ิงพิมพบรรจุ
ภัณฑ ก็มีแนวโนมในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการพิมพมากข้ึน และมีแนวโนมการขยายตัว
เพิ่มข้ึน ทําใหเกิดความตองการบุคลากรท่ีมีความรู ในดานเทคโนโลยีการพิมพเปนอยางดี มี
ความสามารถในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท้ังในดานเคร่ืองจักร วัสดุ เคร่ืองมือตรวจ
วิเคราะห รวมถึงระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
อุตสาหกรรมการพิมพยังตองการบุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห แกไขปญหา หรือมีทักษะในการทํา
วิจัยและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  เพื่อใหสามารถผลิตส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เปนท่ี
ยอมรับของสากลและตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมได ตลอดจนการบริหารจัดการให
บรรลุผลสําเร็จสูงสุด 
  ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯจึงเห็นความจําเปนตองผลิตบุคลากรในดานเทคโนโลยีการพิมพ ท่ี
มีคุณสมบัติดังกลาวในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความตองการดังท่ีกลาวมาแลว ดวยเหตุนี้ 
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  จึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพิมพ เพื่อผลิตบุคลากรตามความตองการของอุตสาหกรรมการพิมพ 
 
2. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา 
  เพื่อใหการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ เปนผูท่ีมีความรู มีคุณธรรม เปนท่ี

ตองการและยอมรับของอุตสาหกรรมการพิมพ จึงไดกําหนดปรัชญาไววา “รอบรูคูคุณธรรม              
มีมาตรฐาน กาวนําการพิมพ” 

2.2 วัตถุประสงค 
2.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ       

ท่ีเนนความสามารถในการบริหาร ควบคุมและการจัดการคุณภาพ ทางดานเทคโนโลยีการพิมพ 
2.2.2 เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถในภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3 เพื่อใหบัณฑิตมีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค  และมีทักษะในการแกปญหาดวย 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2.2.4 เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมท้ัง

มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 
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2.2.5 เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ 

2.2.6 เพื่อใหบัณฑิตไดสรางองคความรูใหม โดยใชการวิจัยและการทําโครงงาน 
2.2.7 เพื่อใหบัณฑิตเปนผูตระหนัก มีสวนรวม และเปนผูสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
 
 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
 

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการ
พิมพ ใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาท่ี 
สกอ. กําหนด 
 

 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตองการของ 
ผูประกอบการ ดานเทคโนโลยี
การพิมพ 
 
 

 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ 
- ผูใชบัณฑติมีความพึง
พอใจในดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน 
โดยเฉล่ียในระดับด ี

 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางเทคโนโลยีการพิมพไป
ปฏิบัติงานจริง 

 

- อาจารยตองเขาอบรมพัฒนา
ในสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพทุกปการศึกษา 
 
- นักศึกษาควรสงผลงานเขา
ประกวดผลงานในระดับตางๆ
เพื่อนําความรูท่ีไดศึกษามาใช
ในการปฏิบัติงานจริง 
 

 

- อาจารยทุกทานตองมีการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง 
 
 
- การสงผลงานเขาประกวด
ในระดบัตางๆ ของ
นักศึกษา 
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หมวดท่ี 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 

เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 13 

     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
          มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดรอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา 
    หลักสูตร 
     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

          เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 1 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 13 

    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   (1)  เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  หมวด 1 ขอ 6 

(2) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนด 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 นักศึกษาท่ีเขามาเรียนจะมีความรูความเขาใจแตกตางกัน เนื่องจากมาจากสถานศึกษาเดิมท่ี
หลากหลาย ท้ังความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร รวมไปถึงการ
ท่ีไมเคยศึกษาในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ ซ่ึงไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของนักศึกษาแรกเขาคือ จะตองใหนักศึกษาเรียน
ทดสอบกอนเรียนในรายวิชาพื้นฐานตาง ๆ เพื่อใหทราบปญหาวานักศึกษามีปญหาในกลุมวิชาใด 
เพื่อสามารถใหนักศึกษาปรับตัวใหสามารถเรียนได ในวิชาภาษาอังกฤษจะตองเสริมทักษะให
นักศึกษาไดส่ือสารอยางถูกตอง ท้ังการฟง พูด อาน และเขียน อาจเปนการจัดเขาคายภาษาอังกฤษ 
เพื่อใหนักศึกษากลาท่ีจะส่ือสารมากข้ึน รวมทั้งใหนักศึกษาเขาทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
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มหาวิทยาลัย หากไมผานการทดสอบก็จะมีการอบรมให ในสวนของการใชคอมพิวเตอรทาง
สาขาวิชาไดจัดคอมพิวเตอรบริการนักศึกษาท้ังในและนอกเวลาเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดใชอยาง
คุมคา สวนวิชาพื้นฐานดานเทคโนโลยีการพิมพ นักศึกษาจะตองสงงานและฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
รวมท้ังการสงผลงานเขาประกวดในโอกาสตาง ๆ ดวย เพื่อเปนกระตุนนักศึกษาใหแสดงศักยภาพ 
 

     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษา/ชั้นป ปการศึกษาท่ีรับเขาและปท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 

ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ 
สําเร็จการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40 

 
40 

 

 2.6   งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาบํารุงการศึกษา 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000  
คาลงทะเบียน       
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       
รวมรายรับ 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000  
  
 คําบํารุงการศึกษา เหมาจาย ภาคเรียนละ 15,000 บาท หักเขามหาวิทยาลัย 80% (12,000 
บาท) คงเหลือ 3,000 บาท และหักเขาคณะ 50% (1,500 บาท)  คงเหลือ 1,500 บาท ภาคการศึกษาละ 
60,000 บาท ในปการศึกษาแรกจะมีงบประมาณ 120,000 บาท ในจํานวนนักศึกษา 40 คน (รายรับ
เฉล่ียตอคนปการศึกษาละ 3,000 บาท รวม 4 ปการศึกษารายรับเฉล่ียคนละ 12,000 บาท) 
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 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 
หมวดเงิน งบประมาณท่ีตองการแตละป(บาท) หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 
เงินเดือนและคาจาง 
ประจํา 
  -อัตราเดิม 
  -อัตราใหม 
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
คาหนังสือและวารสาร 
รายจายอ่ืนๆ 

- 
 
 
 

90,000 
- 
- 

- 
 
 
 

200,000 
- 
- 

- 
 
 
 

250,000 
- 
- 

- 
 
 
 

300,000 
- 
- 

- 
 
 
 

300,000 
- 
- 

 

รวมงบดําเนินการ 90,000 200,000 250,000 300,000 300,000  
คาครุภัณฑ 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

30,000 40,000 
- 

110,000 
- 

180,000 
- 

180,000 
- 

 

รวมงบลงทุน 30,000 40,000 110,000 180,000 180,000  
รวมท้ังส้ิน 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000  

 

 คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 4 ปการศึกษา เทากับ 480,000 บาท (คาใชจาย 480,000 บาท/
จากนักศึกษาจํานวน 40 คน) คิดเปนคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ 12,000 
บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียนและเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 13 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
 เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 หมวด 3 ขอ 15 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
            3.1.1 จํานวนหนวยกิต  
                 รวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต 
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            3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
     โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  มีรายละเอียดใน

หลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวม 131 หนวยกิต ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา 30   หนวยกิต 

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามที่กําหนดไวไม
นอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 
  (1) กลุมวิชาภาษา   เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

   (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
                เรียนไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 95  หนวยกิต 
       ข.1  วิชาแกน  15  หนวยกิต 
  ข.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต  
  ข.3  วิชาชีพ 51 หนวยกิต 
       -  บังคับ 39 หนวยกิต 
       -  เลือก 12 หนวยกิต 
  ข.4  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไมซํ้า กับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี ้

3.1.3. รายวิชา 
-  รหัสวิชา 

      รหัสวิชาประกอบดวย สามหลักแรกเปนตัวอักษรและตามดวยตัวเลข 4 หลัก          
มีความหมายดังนี้ 
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  PTT หมายถึง  รหัสวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

                        เลขหลักพัน แสดง   ช้ันปท่ีควรเรียน 
  เลข 1 หมายถึงช้ันปท่ี 1 
  เลข 2 หมายถึงช้ันปท่ี 2 
  เลข 3 หมายถึงช้ันปท่ี 3 
  เลข 4 หมายถึงช้ันปท่ี 4 
 เลขหลักรอย แสดง ประเภทวิชา 
   เลข 1 หมายถึง ประเภทวิชาแกน 
   เลข 2 หมายถึง ประเภทวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยีการพิมพ 
   เลข 3 หมายถึง ประเภทวิชาระบบเทคโนโลยีการพิมพ 
   เลข 4 หมายถึง ประเภทวิชาการออกแบบการพิมพ   
   เลข 5 หมายถึง ประเภทวิชาบรรจภุณัฑ 
   เลข 6 หมายถึง ประเภทวิชาการบริหารและการจดัการการพิมพ   
   เลข 7 หมายถึง ประเภทวิชาภาษาตางประเทศและเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
   เลข 8 หมายถึง ประเภทวิชาโครงการพิเศษ การสัมมนา   
   เลข 9 หมายถึง ประเภทวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
 เลขหลักสิบและหลักหนวยแสดงระดบัความยากงายของแตละวิชา 
 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา                    30 หนวยกิต 
  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพิมพ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามท่ี
กําหนดไวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 
1. รายวิชาในกลุมวิชาภาษา  เรียนไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
  ก. บังคับเรียน 3  รายวิชา 9  หนวยกิต ดงันี้ 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
GEL1001   การใชภาษาไทย                     3(3-0-6) 
     Thai  Usage 
GEL1002   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน         3(3-0-6) 
    English for Communication and Information Retrieval 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
GEL1003         ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน         3(3-0-6) 
     English for Communication and Study Skills 
  ข.  เลือกเรียน 1  รายวิชา 3  หนวยกิต ดงันี้ 
GEL2001     ภาษาไทยเชิงวชิาการ            3(3-0-6) 
                           Thai  for Academic Purposes 
GEL2002   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 
     English for Academic Purposes 
2. รายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
 ก.  บังคับเรียน 2  รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี ้
GEH1001  สุนทรียภาพกบัชีวิต                     3 (3-0-6) 
      Aesthetic Appreciation 
GEH1002    สังคมไทยในบริบทโลก                                3 (3-0-6) 
      Thai Society in Global Context 
    ข. เลือกเรียน 1  รายวิชา  3  หนวยกิต ดังนี ้
GEH2001     การพัฒนาตน                                      3 (3-0-6) 
      Self  Development  
GEH2002       ความจริงของชีวิต                                             3 (3-0-6) 
      Philosophy of Life 
3. รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  ก.  บังคับเรียน 2  รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี ้
GES1001    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู        3 (3-0-6) 
                           IT for Communication and Learning 
GES1002    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวติ   3 (3-0-6) 
      Science and Technology for Quality of Life 
    ข. เลือกเรียน 1   รายวิชา  3 หนวยกิต ดังนี ้
GES2001   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับส่ิงแวดลอม   3(3-0-6)  
                 Science, Technology and Environment  
GES2002      การคิดและการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 
      Thinking and Decision Making 
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  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                          95 หนวยกิต 
   ข.1  วิชาแกน            15  หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT1101   ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ                                       3(2-2-5) 
      Physics for Printing Technology 
PTT1102   เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Chemistry for Printing Technology 
PTT1103   คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
      Mathematics for Printing Technology 
PTT3101   สถิติและการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ   3(2-2-5) 
      Statistics and Research for Printing Technology 
PTT4101   ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ    3(2-2-5) 
      Practicum in Printing Technology Research 
    ข.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ        22  หนวยกิต 
PTT1201   เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
      Introduction to Printing Technology 
PTT1202   วัสดุทางการพิมพ           3(2-2-5) 
      Printing Materials 
PTT1203   เทคโนโลยีกอนพิมพ      3(2-2-5) 
      Prepress Technology 
PTT1401   การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ     3(2-2-5) 
      Digital Photography for Printing 
PTT1701   ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
      English for Printing Technology 
PTT2201   เทคโนโลยีหลังพิมพ      3(2-2-5) 
      Postpress Technology 
PTT2401   การออกแบบกราฟกทางการพิมพ     3(2-2-5) 
      Graphic Design in Printing 
PTT2601   การประเมินราคางานพิมพ     1(1-1-3) 
      Printing Estimation 
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    ข.3 วิชาชีพ            51 หนวยกิต 
            -  บังคับ            39  หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT1301   การพิมพพื้นนูน       3(2-2-5) 
      Relief Printing 
PTT2301   การพิมพออฟเซต      3(2-2-5) 
      Offset Printing 
PTT2302   การพิมพสกรีน       3(2-2-5) 
      Screen Printing 
PTT2303   การพิมพพื้นลึก       3(2-2-5) 
      Recess Printing 
PTT2501   เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ     3(2-2-5) 
      Packaging Printing Technology 
PTT2602   การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมการพิมพ 3(2-2-5) 
      Environmental Management and Occupational Health  
      in Printing Industry 
PTT2701   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการพิมพ     3(3-0-6) 
      English Business for Printing Technology 
PTT2702  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ               3(3-0-6) 
   English for Presentation in Printing Technology 
PTT3301   การพิมพดิจิทัล       3(2-2-5) 
      Digital  Printing 
PTT3601   การควบคุมคุณภาพการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Quality Control 
PTT3602   การจัดการการผลิตทางการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Production Management  
PTT4801   การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Seminar in Printing Technology 
PTT4802   โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Technology Project 
 
 



18 
 

             -  เลือก  เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา                  12 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT2202    การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ           3(2-2-5)                
      Printing Machine Maintenance 
PTT3401   การออกแบบบรรจุภัณฑ      3(2-2-5) 
      Packaging Design  
PTT3501   บรรจุภัณฑกระดาษ       3(2-2-5) 
      Paper Packaging 
PTT3502   บรรจุภัณฑพลาสติก       3(2-2-5) 
      Plastic Packaging  
PTT3603   การบริหารธุรกิจการพิมพ     3(3-0-6) 
  Administration for Printing Business    
PTT3604   การตลาดในธุรกิจการพิมพ     3(2-2-5) 
      Marketing in Printing Business 
PTT4501   การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ        3(2-2-5) 
      Packaging Materials Test 
PTT4502   การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ           3(2-2-5) 
      Packaging Product Development 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ     3(2-2-5) 
  Standardization in Printing 
PTT4602   การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาดกลาง  3(2-2-5) 
      Small and Medium Enterprises for Printing Business 
PTT4603   เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ   3(2-2-5) 
      Productivity Improvement Techniques in Printing Industry 
PTT4701   เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ    3(2-2-5) 
      Information Technology in Printing 
    ข.4  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                    7 หนวยกิต 
            -  เลือก  เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา                   7 หนวยกิต 
PTT4901   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ    2(90) 
      Preparation for Field Experience in Printing Technology  
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ        5(450) 
   Field Experience in Printing Technology  
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ      1(45) 
   Preparation for Cooperative Education in Printing Technology 
PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ        6(540) 
   Cooperative Education in Printing Technology 
   
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา                6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 3.1.4.  แสดงแผนการศึกษา 

           แผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพิมพ  ในแตละภาคการศึกษาใหนักศึกษาลงทะเบียนจํานวนหนวยกิตไมเกินท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ตามแผนการศึกษา ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
 
GEL1001   การใชภาษาไทย                     3(3-0-6) 
     Thai  Usage 
GEL1002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน        3(3-0-6) 
    English for Communication and Information Retrieval 
PTT1101   ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ                                       3(2-2-5) 
      Physics for Printing Technology 
PTT1102   เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Chemistry for Printing Technology 
PTT1103   คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
      Mathematics for Printing Technology 
PTT1201   เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
      Introduction to Printing Technology 
 
       รวม   18 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 
GEL1003         ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills  
GEL2001     ภาษาไทยเชิงวิชาการ            3(3-0-6) 
                         Thai  for Academic Purposes 
PTT1202   วัสดุทางการพิมพ           3(2-2-5) 
      Printing Materials 
PTT1203   เทคโนโลยีกอนพิมพ      3(2-2-5) 
      Prepress Technology 
PTT1401   การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ     3(2-2-5) 
      Digital Photography for Printing 
PTT1701   ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
      English for Printing Technology 

 
       รวม   18 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
 
GEH1001     สุนทรียภาพกับชีวิต                3(3-0-6) 
      Aesthetic Appreciation 
GEH1002     สังคมไทยในบริบทโลก                          3(3-0-6) 
      Thai Society in Global Context 
PTT1301   การพิมพพื้นนูน       3(2-2-5) 
      Relief Printing 
PTT2201   เทคโนโลยีหลังพิมพ      3(2-2-5) 
      Postpress Technology 
PTT2301   การพิมพออฟเซต      3(2-2-5) 
      Offset Printing 
PTT2401   การออกแบบกราฟกทางการพิมพ     3(2-2-5) 
      Graphic Design in Printing 

 
       รวม   18 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
 

GEH2002          ความจริงของชีวิต                                           3(3-0-6) 
      Philosophy of Life 
GES2002      การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
      Thinking and Decision Making 
PTT2202    การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ           3(2-2-5)                
      Printing Machine Maintenance 
PTT2302   การพิมพสกรีน       3(2-2-5) 
      Screen Printing 
PTT2303   การพิมพพื้นลึก       3(2-2-5) 
      Recess Printing 
PTT2701   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการพิมพ     3(3-0-6) 
      English Business for Printing Technology 
 
       รวม   18 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
 
GES1001     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู   3(3-0-6) 
                         IT for Communication and Learning 
GES1002     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
        Science and Technology for Quality of Life 
PTT2501   เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ     3(2-2-5) 
      Packaging Printing Technology 
PTT2702  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ               3(3-0-6) 
   English for Presentation in Printing Technology 
PTT3301   การพิมพดิจิทัล       3(2-2-5) 
      Digital  Printing 
PTT3603   การบริหารธุรกิจการพิมพ     3(3-0-6) 
  Administration for Printing Business    
 
       รวม   18 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
 
PTT2601   การประเมินราคางานพิมพ     1(1-1-3) 
      Printing Estimation 
PTT2602   การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมการพิมพ 3(2-2-5) 
      Environmental Management and Occupational Health  
      in Printing Industry 
PTT3101   สถิติและการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ   3(2-2-5) 
      Statistics and Research for Printing Technology 
PTT3601   การควบคุมคุณภาพการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Quality Control 
PTT3602   การจัดการการผลิตทางการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Production Management 
PTT3604   การตลาดในธุรกิจการพิมพ     3(2-2-5) 
      Marketing in Printing Business 
 
 
       รวม   16 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
 
PTT4101   ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ    3(2-2-5) 
      Practicum in Printing Technology Research 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ     3(2-2-5) 
  Standardization in Printing 
PTT4701   เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ    3(2-2-5) 
      Information Technology in Printing 
PTT4801   การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Seminar in Printing Technology 
PTT4802   โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Technology Project 
PTT4901   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ    2(90) 
      Preparation for Field Experience in Printing Technology  
หรือ 
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ      1(45) 
   Preparation for Cooperative Education in Printing Technology 
 
 
              รวม         17 - 18   หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
 
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ        5(450) 
   Field Experience in Printing Technology  
หรือ 
PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ        6(540) 
   Cooperative Education in Printing Technology 
 
                 รวม   5 - 6 หนวยกิต 
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    3.1.5.  คําอธิบายรายวิชา 
                   ดูในภาคผนวก ข. 
 

3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

                    3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก/สถาบัน/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ตําแหนงวิชาการ 
ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 นายวีระ  โชติธรรมาภรณ    ค.อ.ม. ครุศาสตรเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(พ.ศ.2545) 

ผูชวยศาสตราจารย 12 12 12 12 

2 นายวัฒน  พลอยศรี      วท.ม. เทคโนโลยีการพิมพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(พ.ศ.2551) 

อาจารย 12 12 12 12 

3 นายไกรพ  เจริญโสภา วท.ม. เทคโนโลยีทางภาพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.2551) 

อาจารย 12 12 12 12 

4 นางสาวศุภวรรณ  พันธเกาะเล่ิง     วท.ม. เทคโนโลยีการพิมพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
(พ.ศ.2554) 

อาจารย 12 12 12 12 

5 นางสาวอพิณญา  มุงออมกลาง 
 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
(แขนงวิชาสื่อสิ่งพิมพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (พ.ศ.2554) 

อาจารย 12 12 12 12 
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 3.2.2.  อาจารยประจํา 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ตําแหนง

วิชาการ 
ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 นายอมร   หลาสมบูรณ D.Ms. Management Science 

Technological  
ผศ. 4 4 4 4 

2 นายสหภพ  กลีบลําเจียก ศป.ม. นฤมิตรศิลป  
(ออกแบบกราฟก) 

อาจารย 4 4 4 4 

 

3.2.3. อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

1 นางสาวดลพร  ศรีฟา ศษ.ม. สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ 

2 นายธนกฤต  คําหอม ค.อ.ม. ครุศาสตรเทคโนโลยี (วิชาเลือกทางการพิมพ) 

3 นางสาวนวรัตน  ชุติภิญโญ      วท.ม. เทคโนโลยีการพิมพ 

 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
      ผูเรียนจะตองลงทะเบียนในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาซ่ึงเปน
รายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองฝกประสบการณในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ  เพื่อให
นักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการฝกปฏิบัติงานจริง โดยทางสาขาวิชาอาจทําความรวมมือกับ
สถานประกอบการ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการจัดประสบการณใหกับผูเรียน ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
  4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
               ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
               (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
               (2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิชาชีพ โดยใชทฤษฎีและการ
ปฏิบัติท่ีไดศึกษามาเปนเคร่ืองมือ 
               (3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
               (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานประกอบการได 
               (5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
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  4.2. ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
  4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
               จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
      นักศึกษาจะทําการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา กําหนดหัวขอเร่ือง ดานเทคโนโลยีการ
พิมพ ท่ีนักศึกษาสนใจมากท่ีสุด โดยการอนุมัติและการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ศึกษา
กระบวนการวิจัยและพัฒนาดานการพิมพ ซ่ึงเปล่ียนไปตามยุคและสมัยของเทคโนโลยี   
    5.1. คําอธิบายโดยยอ 
             โครงงานเทคโนโลยีการพิมพท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกต
ในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 5.2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
              นักศึกษาสามารถทํางานไดดวยตนเองหรือเปนทีม มีความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีการ
พิมพ ใชเคร่ืองมือ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบใน
การพัฒนาตอได 
 5.3.  ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 
 5.4. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต 
 5.5.  การเตรียมการ 
 มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงาน  และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
 5.6.  กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารย
ท่ีปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ
โปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดและการจัดสอบ
การนําเสนอท่ีมีกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 คุณลักษณะพิเศษ : ดานบุคลิกภาพ 
 กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา : มีการสอดแทรกเร่ือง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ
เจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของ และ
ในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
 คุณลักษณะพิเศษ : ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
 กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา :  
 - กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนกัศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา
รายงาน ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนาํเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนาํและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 
 - มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหนกัศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนนิกิจกรรม เพื่อ
ฝกใหนกัศึกษามีความรับผิดชอบ และรูบทบาท 
 - มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวม
ในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 
 คุณลักษณะพิเศษ : ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 กลยทุธหรือกิจกรรมของนักศึกษา : มีการใหความรูถึงผลกระทบตอตนเอง ตอสังคม และขอ
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับนกัเทคโนโลยีการพิมพ  
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1.  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมอยางราบร่ืนและเปนประโยชนตอสวนรวม การจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา อาจารยตอง
พยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 
   (1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 
   (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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   (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
   (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย 
   (5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
   (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ ยังมีวิชากฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับ
นักเทคโนโลยีการพิมพเปนวิชาบังคับ อาจารยท่ีสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มี
การกําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมสวนรวม 
  2.1.2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   กําหนดใหมีวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 
ไดแก การแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สรางนิสัยการตรงตอเวลาในการเขาช้ัน
เรียนหรือการสงงานตามเวลาท่ีไดนัดหมาย สรางความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมาย  การ
ทํางานกลุมตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคน
ตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
 2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 
  - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
  -  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
   - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
       2.2. ความรู 
   2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 
    นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้น ตองเปนส่ิงท่ีผูเรียนตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมส่ิงตอไปนี้ 
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    (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพิมพ 
    (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการดานเทคโนโลยีการ
พิมพ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
    (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตาง ๆ 
ของเทคโนโลยีการพิมพ 
    (4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีการพิมพ ท่ี
นํามาใช รวมท้ังการนําไปประยุกต 
    (5) มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานเทคโนโลยี
การพิมพอยางตอเนื่อง 
    (6) มีความรูในแนวกวางดานเทคโนโลยีการพิมพ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
    (7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร การออกแบบ
ส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑท่ีใชงานไดจริง 
    (8) สามารถบูรณาการความรูในดานเทคโนโลยีการพิมพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
    การทดสอบมาตรฐานน้ี สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาใน
ช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในหลักสูตร 
   2.2.2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
    จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  ท้ังทางทฤษฎีและฝกปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง เชน การใชส่ือ 2-3 มิติ ในการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณจริง การสืบคน
ขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ขอมูลจากอินเตอรเน็ต การเรียนรูจากสถานการณจริง การฝก
ปฏิบัติงานในลักษณะบริษัทจําลอง การสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวด การจัดทํา
โครงงาน การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
   2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
    (1) การทดสอบยอย 
    (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    (3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
    (4) ประเมินจากโครงงานและการวิจัยท่ีนําเสนอ 
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    (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
    (6) ประเมินจากกลุมวิชาประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
  2.3. ทักษะทางปญญา 
   2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ในขณะท่ีสอนนักศึกษาอาจารยตองเนน
ใหผูเรียนคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง 
ไมสอนในลักษณะทองจํา ผูเรียนตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญา 
ดังนี้ 
    (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
    (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 
    (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
    (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาดานเทคโนโลยีการพิมพ
ไดอยางเหมาะสม 
    การวัดมาตรฐานในขอนี้ สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา 
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเล่ียง
ขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามตาง ๆ 
   2.3.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ 
    (2) การอภิปรายกลุม 
    (3)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
   2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
  2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
    นักศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงสวนใหญตองเกี่ยวของ
กับคนท่ีไมรูจักมากอน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมา
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อยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรือ
อาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้ 
    (1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
    (3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
    (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
    (5) สามารถเปนผูริเ ร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ ท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
    (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพ อยาง
ตอเนื่องคุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํา
กิจกรรรมรวมกัน 
   2.4.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง
ประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
    (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
    (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี 
    (4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
    (5)  มีภาวะผูนาํ 
   2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม
ในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
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  2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
    (1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางาน ท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอรออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 
    (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 
    (3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม 
    (4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
    การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา 
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพตอนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุม
นักศึกษา 
   2.5.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ 
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
   2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเกี่ยวของ ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอ ช้ัน
เรียน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
      (Curriculum Mapping) 
   แผนท่ีจะแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุ
ในหมวดท่ี 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม
นําสูผลการเรียนรูบางเร่ืองก็ได   
  ตามโครงสรางหลักสูตรไดแบงโครงสรางออกเปน 3 หมวดวิชา ซ่ึงไดแก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงแบงแผนท่ีแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาออกเปน 2 หมวดวิชา ดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป มีผลการเรียนรูในตารางโดยมีความหมาย ดังนี้ 
       3.1.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
         (1) ใชดุลพินิจ คานิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑทางสังคม 
         (2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ 
       3.1.2 ความรู 
         (1) มีความรูตอการดําเนินชีวิต 
         (2) มีความเขาใจกับการเปล่ียนแปลงสถานการณในปจจุบัน 
         (3) ตระหนักในกฎระเบียบและขอบังคับ 
       3.1.3 ทักษะทางปญญา 
         (1) ทักษะการแกปญหา 
         (2) การวิเคราะหเชิงสรางสรรค 
         (3) ใชทักษะทางวิชาการอยางถองแท 
       3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) มีบทบาทเหมาะสมในการทํางาน 
         (2) มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห 
         (3) รับผิดชอบพัฒนาตนและสังคม 
       3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (1) เลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติ 
         (2) นําเสนอขอมูลขาวสารสมํ่าเสมอ 
         (3) ใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ มีผลการเรียนรูในตารางโดยมีความหมาย ดังนี้ 
       3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
   (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ 
   (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
   (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
   (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   3.2.2 ความรู 
     (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ ในเนื้อหาวิชา 
     (2) สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจและอธิบายความตองการดานเทคโนโลยีการพิมพ 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
     (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตาง ๆ ของ
เทคโนโลยีการพิมพ 
     (4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีการพิมพ ท่ีนํามาใช 
รวมท้ังการนําไปประยุกต 
        (5)   มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานเทคโนโลยีการ
พิมพอยางตอเนื่อง 
     (6) มีความรูในแนวกวางดานเทคโนโลยีการพิมพ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
     (7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร เทคโนโลยีการพิมพ
และบรรจุภัณฑท่ีใชงานไดจริง 
     (8) สามารถบูรณาการความรูในดานเทคโนโลยีการพิมพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
   3.2.3 ทักษะทางปญญา 
     (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
     (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 
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     (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
     (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
   3.3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลาย  สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
     (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
     (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
     (5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 
พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
     (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
   3.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
     (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 
     (3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
ส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม 
     (4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลลการเรียนรูจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา(CurriculumMapping) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 
GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 
GEH2001 การพัฒนาตน ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
GEH2002 ความจริงของชีวติ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 
GEL1001 การใชภาษาไทย ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 
GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 
GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 
GES1002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
GES2001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
GES2002 การคิดและการตดัสินใจ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



41 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลลการเรียนรูจากหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะสูรายวิชา(CurriculumMapping) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

 
ทักษะทางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2  3  4 5 6  1 2  3 4 
PTT1101 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ              ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

PTT1102 เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

PTT1103 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 

PTT1201 เทคโนโลยีการพิมพเบื้องตน ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT1202 วัสดุทางการพิมพ      ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT1203 เทคโนโลยีกอนพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

PTT1301 การพิมพพื้นนูน ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

PTT1401 การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● 

PTT1701 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT2201 เทคโนโลยีหลังพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

PTT2202 การบํารุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ        ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 
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รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

 
ทักษะทางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2  3  4 5 6  1 2  3 4 
PTT2301 การพิมพออฟเซต ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT2302 การพิมพสกรีน ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT2303 การพิมพพื้นลึก ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT2401 การออกแบบกราฟกทางการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT2501 เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

PTT2601 การประเมินราคางานพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

PTT2602 การจัดการสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
ในอุตสาหกรรมการพิมพ 

● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● 

PTT2701 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสําหรับ 
เทคโนโลยีการพิมพ             

● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

PTT3101 สถิติและการวิจัยสําหรับเทคโนโลยี 
การพิมพ 

● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ 

PTT3301 การพิมพดิจิทัล ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

PTT3401 การออกแบบบรรจุภัณฑ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 
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รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

 
ทักษะทางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2  3  4 5 6  1 2  3 4 
PTT3501 บรรจุภัณฑกระดาษ  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● 

PTT3502 บรรจุภัณฑพลาสติก  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● 

PTT3601 การควบคุมคุณภาพการพิมพ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ 

PTT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

PTT3603 การบริหารธุรกิจการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

PTT3604 การตลาดในธุรกิจการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 

PTT4101 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ๐ ● ● ● ● 

PTT4501 การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 

PTT4502 การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 

PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 

PTT4602 การประกอบธุรกจิการพิมพขนาดเล็ก
และขนาดกลาง 

● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

PTT3501 บรรจุภัณฑกระดาษ  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● 
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รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

 
ทักษะทางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2  3  4 5 6  1 2  3 4 
PTT4603 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมการพิมพ 

● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

PTT4701 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพมิพ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● 

PTT4801 การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

PTT4802 โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

PTT4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PTT4903 การเตรียมสหกจิศึกษาเทคโนโลย ี
การพิมพ   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 



45 
 

หมวดท่ี 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 หมวด 4 ขอ 16 

1.1 เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 หมวด 6 ขอ 23 และ 24 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน ในระดับรายวิชา อาจ
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน อาจมีการประเมิน
ขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดย มีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
การศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

(1) การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบหรือสอบถามจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรืออาจใชการสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ 
นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน หลังจากบัณฑิตเร่ิมเขาทํางาน เปนตน 

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ท่ีเรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ัง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ  
 (ก) จํานวนรางวัลท่ีเขาประกวดผลงาน 
 (ข) จํานวนสิทธิบัตร 
 (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
 (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 

 3.1.1  เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 
 3.1.2  มีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.00 
 3.1.3  ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
 3.1.4  ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 
 3.2.1 เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 3.2.2  ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3.2.3  ผานมาตรฐานภาษาอังกฤษและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุ ยื่นคํารองแสดง ความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอช่ือตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน รวมท้ังจัดอาจารยพี่เล้ียงคอยแนะนํา 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
(4) ใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
(5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
 กลไกการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในรูปแบบของคณะกรรมการ ทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายดําเนินการบริหาร จัดการงานดานวิชาการและงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ             
การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร การอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา ทําหนาท่ี
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
     การดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น จะมีอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา  5 คน  ประกอบดวย 
  1. อาจารย ผู รับผิดชอบหลักสูตร  เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม ตํ่ากวาระดับ             
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ  คอมพิวเตอรกราฟก   
การออกแบบกราฟก ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (ส่ือส่ิงพิมพ) หรือสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพ 
 2. อาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่า กวา
ระดับปริญญาโท หรือมีประสบการณทางดานสาขาเทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีทางภาพ 
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ คอมพิวเตอรกราฟก การออกแบบกราฟก ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา (ส่ือส่ิงพิมพ)  หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพ 
 
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหหลักสูตร เปนไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร จึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  
ดังนี้ 
 2.1 การบริหารงบประมาณ งบประมาณท่ีสาขาวิชาไดรับใชดําเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑตาง ๆ ท่ีสงเสริมการเนียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดงบประมาณในการ
บริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสรางวิชาการ การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
เพื่อสังคม การจัดทําโครงงานและการวิจัย ซ่ึงกําหนดแผนงบประมาณไวในแตละปงบประมาณ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม สาขาวิชามีสถานท่ีเรียนท้ังหองเรียน หองปฏิบัติการที่มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน มีครุภัณฑประจําสถานท่ี
เรียน เชน โตะ เกาอ้ี เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองฉายประเภทตาง ๆ ยังมีแหลงเรียนรูภายในมหาวิยาลัย  
ไดแก สํานักวิทยบริการที่ใหบริการท้ังส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออ่ืน ๆ เชน  ซีดีรอม แถบวีดีทัศน แถบ
บันทึกเสียง ฯลฯ ท่ีจะใหผูเรียนศึกษา คนควา มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะใหนักศึกษา
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เขาถึงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว นักศึกษาสามารถเสนอใหสํานักวิทยบริการจัดซ้ือ ส่ือ
ท่ีตองการศึกษาคนควา ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยผูสอน มีหองสมุดสําหรับศึกษา
คนควา หองสืบคนขอมูล และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไดดําเนินการจัดต้ังหองสมุดประจําของสาขาวิชา เพื่อเปนแหลงรวบรวมหนังสือ และงานวิจัย 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ไดแก 

2.3.1 มีแหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการและชุมชน 

2.3.2 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหนักศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจําสาขาวิชา ซ่ึงจะทําใหมีการจัด
และใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร เม่ือสาขาวิชาไดจัดทรัพยากรตาง ๆใหกับนักศึกษา 
เม่ือส้ินภาคเรียนในแตละภาคเรียนควรทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการในการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมตาง ๆ แลวรวบรวมประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร จัดสรรงบประมาณในสวนท่ีนักศึกษามีความตองการ 
 
3.  การบริหารคณาจารย 

3.1  การรับอาจารยใหม 
 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม จะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาเทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ  คอมพิวเตอรกราฟก   การออกแบบกราฟก ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา           
(ส่ือส่ิงพิมพ) หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพ 

3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตอง

ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ี
จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
 ใหมีการแตงต้ังอาจารยพิเศษตองมีคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนใหมีการกําหนดคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร รวมท้ังเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ท่ีใช
ในดานเทคโนโลยีการพิมพ จะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชส่ือการสอนไดอยางสะดวก  
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และมีเจตคติท่ีดีตอหลักสูตร แนะแนววิธีการ
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตร  แนะนํา
สภาพแวดลอมท่ัวไปและแหลงเรียนรูตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 5.2 จัดอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีแนะนําและติดตามการเรียนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกัน
ปญหาดานการเรียนการสอนท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหคําแนะนําดานอ่ืน ๆ ตามความตองการ
ของนักศึกษา 
 5.3 เชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อเสริมสรางการเรียนรูท้ังดานสติปญญา อารมณ และสังคมเพื่อให
เกิดความม่ันใจในการเรียนยิ่งข้ึน  
 5.4 อาจารยผูสอนทุกทานจะทําหนาท่ีเปนผูแนะนําปรึกษาแกนักศึกษา ท้ังในดานการเรียนการสอน
และดานอ่ืน ๆ 
 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาได
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบัณฑิต            
จะดําเนินการดังนี้ 
 6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะดําเนินการวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคมอยางตอเนื่อง 
 6.2 ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ท่ีปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตาง ๆ ภายหลัง
จากจบการศึกษาไปแลวเปนระยะ ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและตัว
นักศึกษาเอง 
 6.3  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ
สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป  การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4)  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินงานประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5)  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

 X X X X 

(9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8   การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
  กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไว เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียน จากการทดสอบยอย การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ัน
เรียน รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบและจะสามารถชี้ไดวาผูเรียน
มีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารย ในดานความหลากหลายของวิธี              
การสอน การจัดทําแผนบริหารการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจง
เกณฑการประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสรางบรรยากาศการเรียนการสอน และการใชส่ือ
การสอนในทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะกระทําเม่ือนักศึกษาเรียนอยู ช้ันปท่ี 4 และตองออกฝก
ปฏิบัติงานในรายวิชาประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงจะเปนชวงเวลา
ท่ีอาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานได
หรือไม มีความรับผิดชอบและยังออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวม
และในแตละรายวิชา นอกจากนี้นักศึกษาจะตองทดสอบความรูในวิชาเฉพาะดาน ซ่ึงจะดําเนินการเม่ือ
นักศึกษาไดปฏิบัติงาน ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เรียบรอยแลว เพื่อประเมิน
ความรูของนักศึกษาในภาพรวมและในรายวิชาเฉพาะดาน 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละ
รายวิชากรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
 
เอกสารแนบ (ในภาคผนวก) 

ภาคผนวก ก   
 คําอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข 
 การแกไขหลักสูตร 
ภาคผนวก ค   
 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  
ภาคผนวก ง   
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
ภาคผนวก จ 

 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุมหรือรายงาน
การวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ 
 ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 
GEL1001            การใชภาษาไทย                                                 3 (3-0-6) 
       Thai Usage 
                 หลักเกณฑแนวคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร  พัฒนาทักษะของการใชภาษาไทย ท้ัง
การฟง การอาน การพูด การเขียน การอางอิง การสืบคนสารนิเทศและการนําเสนอผลงานดวยส่ือตางๆ 
รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูลไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนฐานในการศึกษาและสงเสริมการ
เรียนรู 
 
GEL1002    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน  3 (3-0-6) 
            English for Communication and information Retrieval 
                 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(พูด ฟง อานเขียนฯ) ในสถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังการสืบคนสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส การอางอิง และเรียนรูจากส่ือการเรียนรู
ตาง ๆ อาทิ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน 
 
GEL1003    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน   3 (3-0-6) 
            English for Communication and Study Skills 
                 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การใหขอมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น  
กลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ การเขียนในชีวิตประจําวัน การอางอิง และการใชพจนานุกรม เพื่อการ
อานและการเขียน โดยใชส่ือ ระบบสารนิเทศ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
 
GEL2001    ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                 3 (3-0-6) 
                   Thai  for Academic Purposes 
                  ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอางอิง การใชสาระนิเทศ เพื่อการสืบคนขอมูลจากส่ือหลากหลายท้ังส่ือส่ิงพิมพ
และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการนําเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบ้ืองตนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
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รหัสวิชา       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 
GEL 2002      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3 (3-0-6) 
              English for Academic Purposes 
                 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การ
เขียนรายงานและผลงาน การอางอิง การใชสาระนิเทศ เพื่อการสืบคนขอมูลจากส่ือหลากหลายท้ังส่ือ
ส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเขียนงานวิจัยเบ้ืองตนและการนําเสนอรายงานหรือผลงานใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 
GEH1001   สุนทรียภาพกับชีวิต      3 ( 3-0-6 ) 
            Aesthetic Appreciation 
                 การสรางประสบการณ การรับรูและเขาใจดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และการแสดง 
โดยผานกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร เพื่อนําไปสูความซาบซึ้งและเห็นในคุณประโยชนใน
ดานความงามทางศิลปะศาสตรเพื่อความสุขของชีวิตหรือเพื่อการดํารงชีวิต 
 
GEH1002   สังคมไทยในบริบทโลก                     3 ( 3-0-6 ) 
            Thai Society in Global Context 
                 พื้นฐานและวิวัฒนาการสังคมไทย  ความสัมพันธและผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิ
วัตน อันมีผลตอวัฒนธรรมและสังคมไทยท่ีตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง ใหทันตอกระแสโลกยุค
ปจจุบัน ท้ังดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมท้ังแนวพระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยูอยางมีจิตสํานึกแหงความเปนไทย รวมท้ังเสนอแนวทางเลือก
ท่ีหลากหลาย 
 
GEH2001   การพัฒนาตน                     3 ( 3-0-6 ) 
            Self Development 
            หลักการพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย  แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวิธีการพัฒนาตน ท้ังการ
กํากับควบคุมตนเอง การพัฒนาตนใหเกิดศักยภาพสูงสุด การปฏิบัติตน การปองกันกับพฤติกรรมเส่ียง
ในชีวิตอยางเหมาะสม การดําเนินชีวิตท่ีมีคุณคาและสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ
การพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน 
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รหัสวิชา     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 
GEH2002    ความจริงของชีวิต                               3 (3-0-6) 
             Philosophy of Life 
           หลักการและการเขาใจถึงความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและไตรสิกขา เพื่อการเขาใจ
ตนเอง ผูอ่ืน สังคม ธรรมชาติ และสรรพส่ิง ในการกําหนดเปาหมายของชีวิตและการดํารงชีวิตในสังคม
โลกยุคโลกาภิวัตน การนําเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุขและสันติ 
 
GES1001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู               3 (3-0-6) 
     IT for Communication and Learning 
          หลักการและความสําคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบคน 
การสรางสารนิเทศ การใชขอมูลสารสนเทศและแสวงหาความรูจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศบนเครือขายคอมพิวเตอร การใช
ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนาการส่ือสารและการเรียนรู 
 
GES1002   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                    3 (3-0-6) 
            Science and Technology for Quality of Life 
            การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การพลังงาน การส่ือสารและโทรคมนาคม ท้ังทางดานกายภาพและชีวภาพท่ีมีตอคุณภาพชีวิต การ
สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน 
 
GES2001   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับส่ิงแวดลอม     3 (3-0-6) 
           Science, Technology and Environment  
            ความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม ผลกระทบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอส่ิงแวดลอม    ระบบนิเวศ    ระบบส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ  ปญหามลพิษส่ิงแวดลอมแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(บ-ป-อ) 
GES2002       การคิดและการตัดสินใจ                                                3 (3-0-6) 
         Thinking and Decision Making 
         หลักการ และกระบวนการการคิดของมนุษย การคิดข้ันวิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินคา การใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใชขอมูลและเหตุผลในกระบวนการ
แกปญหา การประยุกตการคิดและการตัดสินใจใชในชีวิตประจําวัน 
 
PTT1101   ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ        3(2-2-5) 
  Physics for Printing Technology 
  เวกเตอร คล่ืน แสง โมเมนตัม แรงและกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบ
ตาง ๆ ทัศนศาสตร และฝกปฏิบัติ 
 
PTT1102   เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ   3(2-2-5) 
  Chemistry for Printing Technology 
  สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ  เคมีอินทรีย  เคมีพอลิเมอร เคมีพื้นผิว กระแส
วิทยา โฟโตเคมี และฝกปฏิบัติ 
 
PTT1103  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
  Mathematics for Printing Technology  
  ลําดับ อนุกรม ฟงกชัน เมทริกซ ดีเทอรมินนัต เวกเตอร อนุพันธ  อินทิกรัล  
 
PTT1201  เทคโนโลยีการพิมพเบื้องตน   3(2-2-5) 
  Introduction to Printing Technology 
  ความหมายของการพิมพ ประวัติการพิมพ วิวัฒนาการการพิมพ งานกอนพิมพ            
การพิมพในระบบตาง ๆ งานหลังพิมพ วัสดุรองรับการพิมพ และฝกปฏิบัติ 
 
PTT1202     วัสดุทางการพิมพ   3(2-2-5) 
  Printing Materials 
  คุณสมบัติของวัสดุพิมพท่ีใชในการพิมพประเภทตาง ๆ หมึกพิมพ วัสดุรองรับการ
พิมพ การทดสอบคุณภาพของวัสดุพิมพ การเลือกใชประเภทของวัสดุพิมพ วิเคราะหปญหาและวิธีการ
แกไขท่ีเกิดอันเปนผลมาจากวัสดุทางการพิมพ และฝกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                             น(บ-ป-อ) 
PTT1203   เทคโนโลยีกอนพิมพ   3(2-2-5) 
  Prepress Technology 
  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีกอนพิมพระบบดิจิทัล การจัดการขอความ วิธีการและ
อุปกรณนําเขาภาพ การผลิตภาพพิมพสี การจัดประกอบหนา การวางหนา การทําปรูฟ การพิมพผลออก 
วิเคราะหปญหาและวิธีการแกไขท่ีเกิดอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีกอนพิมพ และฝกปฏิบัติ 
 
PTT1301  การพิมพพื้นนูน   3(2-2-5) 
  Relief Printing 
  ความเปนมาของการพิมพพื้นนูน  หลักการพิมพพื้นนูน กระบวนการพิมพพื้นนูน  
กระบวนการผลิตงานพิมพเลตเตอรเพรส ดรายออฟเซต  เฟล็กโซกราฟ การวิเคราะหปญหา วิธีการ
แกไข และฝกปฏิบัติ 
 
PTT1401  การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ   3(2-2-5) 
  Digital Photography for Printing     
  วิวัฒนาการการถายภาพระบบดิจิทัล หลักการทํางานของกลองดิจิทัล สวนประกอบ
ของกลอง การใชกลอง อุปกรณตาง ๆ การถายโอนขอมูลภาพ หลักการถายภาพ เทคนิคการถายภาพ  
 
PTT1701   ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
  English for Printing Technology 
  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอุตสาหกรรมการพิมพ โดยมุงพัฒนาและ
ฝกฝนทักษะดานการอาน เขียน ฟง พูด รวมถึงศัพทเทคนิคทางเทคโนโลยีการพิมพ คูมือการใช
เคร่ืองพิมพ เคร่ืองมือและอุปกรณทางเทคโนโลยีการพิมพ  
 
PTT2201   เทคโนโลยีหลังพิมพ   3(2-2-5) 
  Postpress Technology 
 การนําส่ิงพิมพไปทําเปนรูปแบบตาง ๆ การแปรสภาพและการแปรรูปหลังการพิมพ 
การเพิ่มมูลคางานพิมพ และฝกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                             น(บ-ป-อ) 
PTT2202     การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ  3(2-2-5) 
  Printing Machine Maintenance 
  การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางพิมพ การจัดทําแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการ
พิมพ  ระบบบํารุงรักษาทวีผล ระยะเวลาในการดูแลเคร่ืองจักรทางการพิมพ ตรวจสอบ แกไขสวน         
ตาง ๆ ของเคร่ืองท่ีชํารุด การปองกันการชํารุดกอนระยะเวลาอันควร และฝกปฏิบัติ 
 
PTT2301  การพิมพออฟเซต   3(2-2-5) 
  Offset Printing 
  ความเปนมา หลักการพิมพออฟเซต กระบวนการผลิต วัสดุทางการพิมพ การทํา
แมพิมพ  เคร่ืองพิมพออฟเซต  การวิเคราะหและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการพิมพออฟเซต และ
ฝกปฏิบัติ 
 
PTT2302  การพิมพสกรีน   3(2-2-5) 
  Screen Printing  
 ประวัติ หลักการของระบบการพิมพพื้นสกรีน เทคนิคการทําตนฉบับ การทําแมพิมพ
แบบตาง ๆ ข้ันตอนการพิมพ การเลือกใชหมึกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัสดุพิมพ  และฝกปฏิบัติ  
 
PTT2303   การพิมพพื้นลึก   3(2-2-5) 
  Recess Printing 
  ความเปนมาของการพิมพพื้นลึก  หลักการพิมพพื้นลึก กระบวนการพิมพพื้นลึก 
กระบวนการผลิตงานพิมพอินทาลโย กราวัวร แพด การวิเคราะหปญหา วิธีการแกไข และฝกปฏิบัติ 
 
PTT2401    การออกแบบกราฟกทางการพิมพ   3(2-2-5) 
  Graphic Design in Printing 
  หลักพื้นฐานของการออกแบบส่ิงพิมพ ความรูทางดานกราฟก หลักการออกแบบท่ี
สัมพันธกับระบบการพิมพ สีกับการออกแบบ การจัดทําอารตเวิรก ภาพประกอบ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการออกแบบ และฝกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                              น(บ-ป-อ) 
PTT2501   เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ   3(2-2-5) 
  Packaging Printing Technology 
  โครงสรางบรรจุภัณฑ ประเภทของบรรจุภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ กระบวนการ
พิมพส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ เทคนิคและการทํางานของเคร่ืองพิมพตาง ๆ ท่ีใชกับบรรจุภัณฑแตละประเภท  
และฝกปฏิบัติ 
 
PTT2601   การประเมินราคางานพิมพ   1(1-1-3) 
  Printing Estimates 
  ความรูเกี่ยวกับการประเมินราคางานพิมพในระบบการพิมพตาง ๆ วิธีการคิดและ
ประเมินราคางานพิมพ การใชแบบประเมินราคา การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการประเมินราคางาน
พิมพ และฝกปฏิบัติ 
 
PTT2602   การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัยในเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
  Environmental Management and Occupational Health in Printing  
  Technology 
  การจัดระบบส่ิงแวดลอม การจัดการของเสียและมลพิษ ผลกระทบจากสารเคมี 
พิษวิทยา  ระบบมาตรฐานสากลในการจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรทางการพิมพ การปองกันอุบัติเหตุ การจัดสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม
การพิมพ  
 
PTT2701   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการพิมพ   3(3-0-6) 
  English Business for Printing Technology 
  การใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการพิมพ เสริมสรางทักษะในการฟง พูด อาน เขียน 
สําหรับธุรกิจการพิมพ การเลือกรูปแบบการเขียนท่ีเหมาะสม ฝกเขียน รายงาน จดบันทึก จดหมาย
โตตอบธุรกิจแบบตาง ๆ ฝกเขียนประวัติสวนตัว จดหมายสมัครงาน รวมท้ังวิธีการอ่ืนท่ีชวยให
นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพทางภาษา  
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                             น(บ-ป-อ) 
PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ                      3(3-0-6) 
             English for Presentation in Printing Technology 
 การใชภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อนําเสนอ การพูดนําเสนอ ท้ังอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ การอานบทความ ศัพทและเทคนิคการนําเสนอ 
 
PTT3101   สถิติและการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ         3(2-2-5) 
      Statistics and Research for Printing Technology 

  สถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ  การสุมตัวอยาง การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคา การ
ทดสอบสมมติฐาน ระเบียบวิธีวิจัย  การศึกษางานวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  
    
PTT3301  การพิมพดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital Printing 
 ความเปนมา หลักการของการพิมพดิจิทัล กระบวนการพิมพดิจิทัล ข้ันตอนและ
กระบวนการผลิตงานพิมพ ประเภทและชนิดของการพิมพดิจิทัล การเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภท
ของงานพิมพ  ปญหาและวิธีแกไข และฝกปฏิบัติ 
 
PTT3401   การออกแบบบรรจุภัณฑ   3(2-2-5) 
  Packaging Design 
  หลักการและวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ ประเภทและบทบาทหนาท่ีของบรรจุภัณฑ 
วิเคราะหความตองการของการออกแบบบรรจุภัณฑ การสรางสรรครูปแบบบรรจุภัณฑ โครงสรางของ
บรรจุภัณฑ การจัดทําอารตเวิรกบรรจุภัณฑ ฝกการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีทํามาจากวัสดุตาง ๆ 
 
PTT3501  บรรจุภัณฑกระดาษ    3(2-2-5) 
  Paper Packaging 
 ประเภทของบรรจุภัณฑกระดาษ โครงสราง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี       การ
ออกแบบบรรจุภัณฑกระดาษ  ระบบการพิมพบนบรรจุภัณฑ และฝกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                             น(บ-ป-อ) 
PTT3502  บรรจุภัณฑพลาสติก    3(2-2-5) 
  Plastic Packaging 
 ประเภทของบรรจุภัณฑพลาสติก โครงสราง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี       การ
ออกแบบบรรจุภัณฑพลาสติก  ระบบการพิมพบนบรรจุภัณฑ และฝกปฏิบัติ 
 
PTT3601  การควบคุมคุณภาพการพิมพ   3(2-2-5) 
  Printing Quality Control 
  การควบคุมคุณภาพ การออกแบบ วัสดุทางการพิมพ  การควบคุมคุณภาพงานกอน
พิมพ การควบคุมคุณภาพการผลิตงานพิมพ การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ การนําระบบมาตรฐาน
คุณภาพมาใชและการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
PTT3602   การจัดการการผลิตทางการพิมพ   3(2-2-5) 
  Printing Production Management 
  การจัดองคกรทางการผลิต การวางระบบการผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผนการ
ผลิต การทําตารางการผลิต การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพทางการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง  
 
PTT3603   การบริหารธุรกิจการพิมพ   3(3-0-6) 
  Administration for Printing Business    
  โครงสรางของธุรกิจ การวางแผน การบริหารตนทุน งบประมาณ  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารดานเคร่ืองพิมพและเคร่ืองจักรอ่ืน มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
การพัฒนาธุรกิจการพิมพ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับการพิมพ  
 
PTT3604   การตลาดในธุรกิจการพิมพ   3(2-2-5) 
  Marketing in Printing Business   
  หลักการและแนวความคิดทางการตลาด สวนประสมการตลาด ระบบการตลาด 
ประเภทของตลาด การตลาดของธุรกิจการพิมพ กลยุทธทางการตลาด การวางแผนการตลาด พฤติกรรม
ของผูบริโภค การสงเสริมการตลาด หลักการขาย การขายในธุรกิจการพิมพ ฝกเขียนแผนการตลาด 
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รหัสวิชา       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                             น(บ-ป-อ) 
PTT4101   ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ          3(2-2-5) 
  Practicum in Printing Technology Research    
  การดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพ รายงานการ
วิจัย และการนําเสนอรายงานการวิจัย 
 
PTT4501 การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ      3(2-2-5) 
 Packaging Materials Test 
 การทดสอบสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ การทดสอบกระดาษ แผนกระดาษลูกฟูก ฟลม
พลาสติก ฟลมประกบ บรรจุภัณฑเพื่อการขนสงและขายปลีก และฝกปฏิบัติ 
 
PTT4502 การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ       3(2-2-5) 
 Packaging Product Development 
 หลักการของการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ วิธีสรางแนวความคิดและคัดเลือก
ความคิดสําหรับผลิตภัณฑบรรจุภัณฑใหม ข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ การประเมินผลของ
ผลิตภัณฑ ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึน ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ 
 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ            3(2-2-5) 
  Standardization in Printing 
  มาตรฐานในกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ มาตรฐานของวัสดุทางการพิมพ ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอคุณภาพของส่ิงพิมพ  การตรวจสอบมาตรฐาน ระบบมาตรฐานโรงพิมพ ระบบ
มาตรฐานสากล และฝกปฏิบัติ 
 
PTT4602   การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาดกลาง  3(2-2-5) 
  Small and Medium Enterprises for Printing Business 
  การดําเนินธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาดกลางในประเภทตาง ๆ การจัดรูปแบบ
ธุรกิจ  การเร่ิมตนการประกอบธุรกิจการพิมพ การวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจ วิเคราะหปญหา
และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการพิมพ และฝกปฏิบัติในลักษณะบริษัทจําลอง 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                             น(บ-ป-อ) 
PTT4603  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ  3(2-2-5) 
  Productivity Improvement Techniques in Printing Industry 
  ความหมายของการเพ่ิมผลผลิต เทคนิควิธีการในการเพ่ิมผลผลิต ระบบการผลิต ปจจัย
การผลิต ผลท่ีไดของการเพ่ิมผลผลิต วิธีการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  การลดตนทุน  
 
PTT4701  เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ   3(2-2-5) 
  Information Technology in Printing 
  องคประกอบของการส่ือสารขอมูล กระบวนการส่ือสารขอมูล ประเภทของระบบการ
ส่ือสารขอมูล ระบบเครือขาย การใชเว็บไซต ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในแบบตาง ๆ  
 
PTT4801  การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ   3(2-2-5) 
         Seminar in Printing Technology 
  หลักการสัมมนา รูปแบบการสัมมนา กระบวนการสัมมนา การเขียนรายงาน การ
นําเสนอ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ   
 
PTT4802  โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ   3(2-2-5) 
  Printing Technology Project 
  การคนควา วิจัยและพัฒนา หัวขอดานเทคโนโลยีการพิมพ โดยการอนุมัติและการ
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการสอบโครงงาน จัดทํารายงาน
การศึกษาโครงงานในรูปแบบของปริญญานิพนธ 
 
PTT4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีการพิมพ              2(90) 
  Preparation for Field Experience in Printing Technology  
  กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติของนักศึกษากอนออกไป
ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการภายนอก ใหนักศึกษามีทักษะ ความรู เจตคติ ตลอดจน
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ  
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                              น(บ-ป-อ) 
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ              5(450) 
 Field Experience in Printing Technology 
วิชาบังคับกอน : PTT4901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ   
                     Preparation for Field Experience in Printing Technology  
 การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการภายนอกท่ีครบวงจร ท้ังนี้นักศึกษาตองมีช่ัวโมง
การฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 450 ช่ัวโมงปฏิบัติการ และมีการเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล รายงานท้ังอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข รวมถึงผลการแกไข และสรุป
ประมวลความรูท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ            1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in Printing Technology  
  กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติของนักศึกษากอนออกไป
ฝกปฏิบัติในสถานประกอบการภายนอก ใหนักศึกษามีทักษะ ความรู เจตคติ ตลอดจนคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
PTT4904  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ          6(540) 
  Cooperative Education in Printing Technology 
วิชาบังคับกอน : PTT4903  การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ 
                      Preparation for Cooperative Education in Printing Technology  
                       การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการเทคโนโลยีการพิมพภายนอกท่ีครบวงจร ท้ังนี้
นักศึกษาตองมีช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 540 ช่ัวโมงปฏิบัติการ และมีการเขียนรายงานการ
ฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล รายงานท้ังอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข รวมถึงผลการ
แกไข และสรุปประมวลความรูท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกสหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2555 
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
 

1. หลักสูตรเดิมฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2552 ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขคร้ังนี้แลวในคราวประชุม
คร้ังท่ี .......... เม่ือวันท่ี ............... 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เร่ิมใชกับนกัศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
4. การปรับปรุงแกไข มีสาระในแกไขดังนี ้

 เปล่ียนรหัสวิชา 
 การปรับปรุงวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ 
 ปรับรายวิชาออก 
 ปรับเพิ่มรายวชิา 
 เปล่ียนแปลง ช่ือวิชา รหัสเลขวิชา  
 การปรับปรุงคําอธิบายรายวชิา 
 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง 

 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
    5.1   เปล่ียนรหัสวิชาจาก PRTxxxx เปน PTTxxxx 

 5.2 การปรับปรุงวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ (ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตามขอกําหนดโครงสรางหลักสูตร ขอ 8.2 
หมวดวิชาเฉพาะ) ดังนี ้
 

เดิม ปรับปรุง 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 
กลุมวิชาการจดัการ  
กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ    

วิชาแกน 
วิชาพื้นฐานวชิาชีพ 
วิชาชีพ 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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 5.3  รายวิชาท่ีปรับออก ในหมวดวิชาเฉพาะ (รวม 15 รายวิชา) 
รหัสวิชา    ช่ือวิชา             น(บ-ป-อ) 
PRT2101 ฟสิกสประยุกตสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ           3(2-2-5) 

 Applied Physics for Printing Technology 

PRT2102 เคมีประยุกตสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 

 Applied Chemistry for Printing Technology 

PRT2104 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics for Printing Technology 

PRT2401 การออกแบบกราฟกทางการพิมพ  3(2-2-5) 

 Graphic Design in Printing 

PRT2402   เคร่ืองพิมพออฟเซตและการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ          3(2-2-5) 
 Offset Press and Printing Machine Maintenance 
PRTT3303 การพิมพไรแรงกด 3(2-2-5) 
 Non-Impact Printing 
PRT3201  เทคโนโลยีทางภาพ  3(2-2-5) 

Imaging Technology 
PRT3501 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Graphic Design in Print Media by Computer 
PRT3604 ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ 3(3-0-6) 

Printing Industry  
PRT3605 การตลาดในอุตสาหกรรมการพิมพ 3(3-0-6) 

Marketing in Printing Industry 
PRT3701 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีการพิมพ   1(1-0-1) 

Law and Ethics in Printing Technology 
PRT4101 ไฟฟากับอุตสาหกรรมการพมิพ 3(2-2-5) 

Electricity in Printing Industry 
PRT4103 อิเล็กทรอนิกสการพิมพ 3(2-2-5) 

Electronics Printing 
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รหัสวิชา    ช่ือวิชา             น(บ-ป-อ) 
PRT4805 การเตรียมสหกิจศึกษาและประสบการณวิชาชีพ 1(90)

เทคโนโลยีการพิมพ    
 Preparation for Cooperative Education and Field Experience 
  in Printing Technology  
PRT4806 สหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ  6(540) 
 Cooperative Education and Field Experience in Printing Technology 

 
             5.4  รายวิชาท่ีปรับเพิ่ม ในหมวดวชิาเฉพาะ (รวม 17 รายวิชา) 
        วิชาแกน (5 วิชา) 
PTT1101 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ                                       3(2-2-5) 
 Physics for Printing Technology 
PTT1102 เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Chemistry for Printing Technology 
PTT1103 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(3-0-6) 
 Mathematics for Printing Technology 
PTT3101 สถิติและการวจิัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Statistics and Research for Printing Technology 
PTT4101 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Practicum in Printing Technology Research  
 วิชาชีพ  บังคับ (2 รายวิชา) 
PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ     3(3-0-6) 
 English for Presentation in Printing Technology 
PTT3301 การพิมพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital  Printing 
 วิชาชีพ  เลือก (6 รายวิชา) 
PTT2202   การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ         3(2-2-5)                
 Printing Machine Maintenance 
PTT4501 การทดสอบวสัดุบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 
 Packaging Materials Test 
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รหัสวิชา    ช่ือวิชา             น(บ-ป-อ) 
PTT4502 การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภณัฑ 3(2-2-5) 
 Packaging Product Development 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ 3(2-2-5) 
 Standardization in Printing 
PTT3603 การบริหารธุรกิจการพิมพ 3(3-0-6) 
 Administration for Printing Business    
PTT3604 การตลาดในธุรกิจการพิมพ 3(2-2-5) 
 Marketing in Printing Business 
  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (4 รายวิชา) 
PTT4901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ   2(90) 
     Preparation for Field Experience in Printing Technology  
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ  5(450) 
  Field Experience in Printing Technology 
PTT4903     การเตรียมสหกจิศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ      1(45) 
    Preparation for Cooperative Education in Printing Technology  
PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพมิพ   6(540) 
  Cooperative Education in Printing Technology 
 

          5.5   เปล่ียนแปลง ช่ือวิชา รหัสเลขวชิา จํานวนหนวยกิต 
5.5.1  เปล่ียนแปลงรหัสเลขวิชา  (รวม 22 รายวิชา) 
 

รหัสเลขวิชาเดมิ รหัสเลขวิชาใหม 
PRT1101  เทคโนโลยกีารพิมพเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
    Introduction to Printing Technology 

PTT1201 เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน      3(2-2-5) 
   Introduction to Printing Technology  

PRT1102 วัสดุทางการพิมพ                       3(2-2-5) 
    Printing Materials 

PTT1202 วัสดุทางการพิมพ                       3(2-2-5) 
    Printing Materials 

PRT1201 เทคโนโลยีกอนพิมพ          3(2-2-5) 
    Prepress Work Technology 

PTT1203 เทคโนโลยีกอนพิมพ          3(2-2-5) 
    Prepress Technology 

PRT1301 การพิมพพื้นนูน          3(2-2-5) 
   Relief  Printing 

PTT1301 การพิมพพื้นนูน          3(2-2-5) 
               Relief  Printing 

PRT1501 การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ 3(2-2-5) 
    Digital Photography for Printing 

PTT1401 การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ 3(2-2-5) 
    Digital Photography for Printing 
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รหัสเลขวิชาเดมิ รหัสเลขวิชาใหม 
PRT2105 ภาษาอังกฤษสําหรบั          3(3-0-6) 
                 เทคโนโลยีการพิมพ 
    English for Printing Technology 

PTT1701 ภาษาอังกฤษสําหรับ          3(3-0-6) 
                 เทคโนโลยกีารพิมพ 
    English for Printing Technology 

PRT2301 การพิมพออฟเซต          3(2-2-5) 
    Offset Printing 

PTT2301 การพิมพออฟเซต          3(2-2-5) 
    Offset Printing 

PRT2302 การพิมพสกรีน           3(2-2-5) 
    Screen Printing 

PTT2302 การพิมพสกรีน           3(2-2-5) 
    Screen Printing 

PRT2401 เทคโนโลยีหลงัพิมพ          3(2-2-5) 
                Post press Work Technology 

PTT2201 เทคโนโลยีหลงัพิมพ          3(2-2-5) 
                Post press Technology 

PRT2601 การประเมินราคางานพิมพ         1(1-0-1) 
    Printing Estimates 

PTT2601 การประเมินราคางานพิมพ         1(1-1-3) 
    Printing Estimation 

PRT3105 ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจการพิมพ 3(3-0-6) 
    English Business for Printing  
                Technology 

PTT2701 ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกจิการพิมพ 3(3-0-6) 
    English Business for Printing  
                Technology 

PRT3301 การพิมพพื้นลึก                         3(2-2-5) 
    Recess Printing 

PTT2303 การพิมพพื้นลึก                         3(2-2-5) 
    Recess Printing 

PRT3304 เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 
    Packaging Printing Technology 

PTT2501 เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 
    Packaging Printing Technology 

PRT3305 บรรจุภัณฑกระดาษ           3(2-2-5) 
    Paper Packaging 

PTT3501 บรรจุภัณฑกระดาษ           3(2-2-5) 
    Paper Packaging 

PRT3306 บรรจุภัณฑพลาสติก           3(2-2-5) 
    Plastic Packaging 

PTT3502 บรรจุภัณฑพลาสติก           3(2-2-5) 
    Plastic Packaging 

PRT3601 การควบคุมคุณภาพการพิมพ     3(2-2-5) 
    Printing Quality Control 

PTT3601 การควบคุมคุณภาพการพิมพ     3(2-2-5) 
    Printing Quality Control 

PRT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ3(2-2-5) 
    Printing Production Management 

PTT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ3(2-2-5) 
    Printing Production Management 

PRT3603 การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
                ในอุตสาหกรรมการพิมพ          3(2-2-5) 
    Environmental Management and  
                Occupational Health  in Printing  
                Industry 

PTT2602 การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
                ในอุตสาหกรรมการพิมพ          3(2-2-5) 
    Environmental Management and  
                Occupational Health  in Printing  
                Industry 

PRT4102  เทคโนโลยสีารสนเทศในการพิมพ  
                 3(2-2-5) 
    Information Technology in Printing 

PTT4701 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ  
                 3(2-2-5) 
    Information Technology in Printing 
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รหัสเลขวิชาเดมิ รหัสเลขวิชาใหม 
PRT4601  การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็ก 
                  และขนาดกลาง         3(2-2-5) 
    Small and Medium Enterprises for  
                 Printing Business  

PTT4602 การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็ก 
                 และขนาดกลาง         3(2-2-5) 
   Small and Medium Enterprises for  
                Printing Business 

PRT4901 การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ 1(1-0-2) 
                Seminar in Printing Technology 

PTT4801 การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ 3(2-2-5) 
                Seminar in Printing Technology 

PRT4902 โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ    3(2-2-5) 
                 Printing Technology Project 

PTT4802 โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ    3(2-2-5) 
                 Printing Technology Project 

 
หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับปรุง ดังนี ้

  หมวดวิชาเฉพาะ                              95  หนวยกิต 
   1. วิชาแกน               15  หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT1101   ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ                                       3(2-2-5) 
      Physics for Printing Technology 
PTT1102   เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Chemistry for Printing Technology 
PTT1103   คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
      Mathematics for Printing Technology 
PTT3101   สถิติและการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ   3(2-2-5) 
      Statistics and Research for Printing Technology 
PTT4101   ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ    3(2-2-5) 
      Practicum in Printing Technology Research 
    2.  วิชาพื้นฐานวชิาชีพ        22  หนวยกิต 
PTT1201   เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
      Introduction to Printing Technology 
PTT1202   วัสดุทางการพิมพ           3(2-2-5) 
      Printing Materials 
PTT1203   เทคโนโลยีกอนพิมพ      3(2-2-5) 
      Prepress Technology 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT1401   การถายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ     3(2-2-5) 
      Digital Photography for Printing 
PTT1701   ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
      English for Printing Technology 
PTT2201   เทคโนโลยีหลังพิมพ      3(2-2-5) 
      Postpress Technology 
PTT2401   การออกแบบกราฟกทางการพิมพ     3(2-2-5) 
      Graphic Design in Printing 
PTT2601   การประเมินราคางานพิมพ     1(1-1-3) 
      Printing Estimation 
    3. วิชาชีพ            51 หนวยกิต 
          -  บังคับ            39  หนวยกิต 
PTT1301   การพิมพพื้นนูน       3(2-2-5) 
      Relief Printing 
PTT2301   การพิมพออฟเซต      3(2-2-5) 
      Offset Printing 
PTT2302   การพิมพสกรีน       3(2-2-5) 
      Screen Printing 
PTT2303   การพิมพพื้นลึก       3(2-2-5) 
      Recess Printing 
PTT2501   เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ     3(2-2-5) 
      Packaging Printing Technology 
PTT2602   การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมการพิมพ 3(2-2-5) 
      Environmental Management and Occupational Health  
      in Printing Industry 
PTT2701   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการพิมพ     3(3-0-6) 
      English Business for Printing Technology 
PTT2702  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ               3(3-0-6) 
   English for Presentation in Printing Technology 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT3301   การพิมพดิจิทัล       3(2-2-5) 
      Digital  Printing 
PTT3601   การควบคุมคุณภาพการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Quality Control 
PTT3602   การจัดการการผลิตทางการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Production Management  
PTT4801   การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Seminar in Printing Technology 
PTT4802   โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
      Printing Technology Project 
            -  เลือก  เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา                  12 หนวยกิต 
PTT2202    การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ           3(2-2-5)                
      Printing Machine Maintenance 
PTT3401   การออกแบบบรรจุภัณฑ      3(2-2-5)  
      Packaging Design  
PTT3501   บรรจุภัณฑกระดาษ       3(2-2-5) 
      Paper Packaging 
PTT3502   บรรจุภัณฑพลาสติก       3(2-2-5) 
      Plastic Packaging  
PTT3603   การบริหารธุรกจิการพิมพ     3(3-0-6) 
  Administration for Printing Business    
PTT3604   การตลาดในธุรกิจการพิมพ     3(2-2-5) 
      Marketing in Printing Business 
PTT4501   การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ        3(2-2-5) 
      Packaging Materials Test 
PTT4502   การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ           3(2-2-5) 
      Packaging Product Development 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ     3(2-2-5) 
  Standardization in Printing 
PTT4602   การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาดกลาง  3(2-2-5) 
      Small and Medium Enterprises for Printing Business 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT4603   เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ   3(2-2-5) 
      Productivity Improvement Techniques in Printing Industry 
PTT4701   เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ    3(2-2-5) 
      Information Technology in Printing 
    4. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                    7 หนวยกิต 
         -  เลือก  เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา                   7 หนวยกิต 
PTT4901   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ    1(90)  
      Preparation for Field Experience in Printing Technology  
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ        5(450) 
   Field Experience in Printing Technology  
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ      1(45) 
   Preparation for Cooperative Education in Printing Technology 
PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ        6(540) 
   Cooperative Education in Printing Technology 

 
5.6 การปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

5.6.1 รายวิชาท่ีปรับเปล่ียนเนื้อหา (รวม 19 รายวิชา) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

PRT1101 เทคโนโลยีการพิมพเบื้องตน   3(2-2-5) 

             Introduction to Printing Technology 

ความหมายของการพิมพ ประวัติการพิมพ

และวิวัฒนาการของการพิมพ ศึกษาการพิมพในระบบ

ตาง ๆ ไดแก ระบบการพิมพพ้ืนนูน ระบบการพิมพพ้ืน

ราบ ระบบการพิมพพ้ืนลึก ระบบการพิมพพ้ืนฉลุ ระบบ

การพิมพไรแรงกด งานหลังพิมพ ตลอดจนวัสดุพิมพ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพิมพ 

 

PTT1201 เทคโนโลยีการพิมพเบื้องตน   3(2-2-5) 

  Introduction to Printing Technology 

  ความหมายของการพิมพ ประวัติการพิมพ 

วิวัฒนาการการพิมพ งานกอนพิมพ การพิมพในระบบ

ตาง ๆ งานหลังพิมพ วัสดุรองรับการพิมพ และฝกปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
PRT1201  เทคโนโลยีกอนพิมพ         3(2-2-5) 
     Prepress Technology 
                ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีกอนพิมพระบบ
ดิจิทัล การจัดการขอความ วิธีการและอุปกรณนําเขา
ภาพ การสรางภาพ การผลิตภาพพิมพสี การจัดประกอบ
หนา การวางหนา การพิมพผลออก การทําปรูฟ การทํา
แมพิมพของระบบการพิมพตางๆ และระบบการจัดการ
สี 

PTT1203  เทคโนโลยีกอนพิมพ        3(2-2-5) 
  Prepress Technology 
  ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีกอนพิมพระบบ
ดิจิทัล การจัดการขอความ วิธีการและอุปกรณนําเขาภาพ 
การผลิตภาพพิมพสี การจัดประกอบหนา การวางหนา 
การทําปรูฟ การพิมพผลออก วิเคราะหปญหาและวิธีการ
แกไขที่เกิดอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีกอนพิมพ และฝก
ปฏิบัติ 

PRT1301 การพิมพพ้ืนนูน          3(2-2-5) 
    Relief Printing 
               กระบวนการพิมพพ้ืนนูน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ความเปนมาของการพิมพพ้ืนนูน หลักการ
พิมพพ้ืนนูน ขั้นตอนและกระบวนการผลิตงานพิมพเลต
เตอรเพรส งานพิมพดรายออฟเซตงานพิมพ     เฟล็
กโซกราฟ งานปมนูน งานปมตัด งานประทับรอยรอน
ดวยโลหะเปลว งานพิมพตัวเลข  ตลอดจนงานพิมพอื่น
ที่ใชแมพิมพแบบนูน รวมถึงการแกปญหา ตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับกระบวนการพิมพพ้ืนนูน 

PTT1301 การพิมพพ้ืนนูน         3(2-2-5) 
  Relief Printing 
  ความเปนมาของการพิมพพ้ืนนูน หลักการพิมพ
พ้ืนนูน กระบวนการพิมพพ้ืนนูน กระบวนการผลิตงาน
พิมพเลตเตอรเพรส ดรายออฟเซต  เฟล็กโซ กราฟ การ
วิเคราะหปญหา วิธีการแกไข และฝกปฏิบัติ 

PRT1501 การถายภาพดิจิทัลเพ่ือการพิมพ   3(2-2-5) 
                Digital Photography for Printing 
                เรียนรูวิวัฒนาการการถายภาพระบบดิจิทัล 
หลักการทํางานของกลองดิจิทัล สวนประกอบของกลอง 
การใชกลอง อุปกรณตาง ๆ การถายโอนขอมูลภาพ 
หลักการถายภาพ เทคนิคการถายภาพ การตกแตงภาพ  
การพิมพภาพ 

PTT1401 การถายภาพดิจิทัลเพ่ือการพิมพ    3(2-2-5) 
    Digital Photography for Printing 
    วิวัฒนาการการถายภาพระบบดิจิทัล หลักการ
ทํางานของกลองดิจิทัล สวนประกอบของกลอง การใช
กลอง อุปกรณตาง ๆ การถายโอนขอมูลภาพ หลักการ
ถายภาพ เทคนิคการถายภาพ 

PRT2105  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ
     English for Printing Technology   3(2-2-5) 
               การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ โดยมุงพัฒนาและฝกฝนทักษะ
ดานการอาน เขียน ฟง พูด ในกิจกรรมที่เก่ียวของกับงาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ เชน การอานและ
แปลความหมายบทความ ศัพทเทคนิคทางเทคโนโลยี
การพิมพ คูมือการใชเครื่องพิมพ เครื่องมือและอุปกรณ
ทางเทคโนโลยีการพิมพ เขียนรายงานสั้น ๆ บรรยาย 
และนําเสนอ 

PTT1701  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ
     English for Printing Technology   3(3-0-6) 
    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ ดานการอาน เขียน ฟง พูด 
ศัพทเทคนิคทางเทคโนโลยีการพิมพ คูมือการใช
เครื่องพิมพ เครื่องมือและอุปกรณทางเทคโนโลยีการ
พิมพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
PRT2302   การพิมพสกรีน                       3(2-2-5) 
      Screen Printing  
                 ประวัติ หลักการของระบบสกรีน เทคนิคการ
ทําตนฉบับ ขั้นตอนการพิมพสกรีน การเลือกใชหมึก
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน 
กระดาษ ผา การต้ังฉาก ฝกปฏิบัติการพิมพ ดวยมือและ
เครื่องพิมพ ทั้งงานสีเดียวและหลายสี ฝกปฏิบัติการ
พิมพดวยเครื่องพิมพสกรีน ทั้งงานสีเดียวและหลายสี 
การใชเครื่องกับงานที่เปนวัสดุไมแบนราบ เชน พิมพลง
บนถวย แกว ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

PTT2302   การพิมพสกรีน       3(2-2-5) 
      Screen Printing  
                 ประวัติ หลักการของระบบการพิมพพ้ืนสกรีน 
เทคนิคการทําตนฉบับ การทําแมพิมพแบบตาง ๆ 
ขั้นตอนการพิมพ การเลือกใชหมึกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
วัสดุพิมพ  และฝกปฏิบัติ 

PRT2401  เทคโนโลยีหลังพิมพ         3(2-2-5) 
     Post press Technology 
                การนําสิ่งพิมพไปทําเปนรูปแบบตาง ๆ เชน 
การพับ การเก็บเลม การเย็บเลม การเขาเลมแบบ  ตาง ๆ 
การแปรสภาพหลังการพิมพ เชน การเคลือบเงา การปม
นูน การประทับรอยรอนดวยโลหะเปลว การปมตัด ปม
พับ เปนตน การเพ่ิมมูลคางานพิมพ 

PTT2201  เทคโนโลยีหลังพิมพ           3(2-2-5) 
     Postpress Technology 
               การนําสิ่งพิมพไปทําเปนรูปแบบตาง ๆ การ
แปรสภาพและการแปรรูปหลังการพิมพ การเพ่ิมมูลคา
งานพิมพ และฝกปฏิบัติ 

PRT2601  การประเมินราคางานพิมพ          1(1-0-1) 
     Printing Estimates 
                ความรูเก่ียวกับการประเมินราคาสิ่งพิมพ 
วิธีการคิดและประเมินราคาสิ่งพิมพ การใชแบบการคิด
และประเมินราคาในแบบตาง ๆ รวมทั้งการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการประเมินราคางานพิมพ 

PTT2601  การประเมินราคางานพิมพ            1(1-1-3) 
     Printing Estimates 
    ความรูเก่ียวกับการประเมินราคางานพิมพใน
ระบบการพิมพตาง ๆ วิธีการคิดและประเมินราคางาน
พิมพ การใชแบบประเมินราคา การนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการประเมินราคางานพิมพ และฝกปฏิบัติ 

PRT3105  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการพิมพ  3(2-2-5) 
     English Business for Printing      
                 Technology 
                การใชภาษาอังกฤษในงานเทคนิค และธุรกิจ
การพิมพ เสริมสรางทักษะในการฟง พูด อาน เขียน 
สําหรับธุรกิจการพิมพ การเลือกรูปแบบการเขียนที่
เหมาะสม นักศึกษาฝกเขียน รายงาน บันทึก จดหมาย
โตตอบธุรกิจแบบตาง ๆ เชน การสั่งซื้อสินคา การนัดสง
สินคา การเสนอราคา ฝกเขียนประวัติสวนตัว จดหมาย
สมัครงาน การนําเสนอโครงการ  ตาง ๆ การพูดหนาช้ัน
เรียน รวมท้ังวิธีการอ่ืนที่ชวยใหนักศึกษาสามารถแสดง
ศักยภาพทางภาษา 
 

PRT2701  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการพิมพ    3(3-0-6) 
     English Business for Printing 
                 Technology 
     การใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการพิมพ การฟง 
พูด อาน เขียน สําหรับธุรกิจการพิมพ การเลือกรูปแบบ
การเขียนที่เหมาะสม ฝกเขียน รายงาน จดบันทึก 
จดหมายโตตอบธุรกิจแบบตาง ๆ ฝกเขียนประวัติสวนตัว 
จดหมายสมัครงาน การพูดหนาช้ันเรียน รวมท้ังวิธีการ
อื่นที่ชวยใหนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพทางภาษา 
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PRT3304  เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ    3(2-2-5) 
     Packaging Printing Technology 
                เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ กรรมวิธีการ
พิมพสิ่งพิมพบรรจุภัณฑแบบตางๆ วัสดุที่สําคัญ
ทางดานบรรจุภัณฑ เชน บรรจุภัณฑกระดาษ พลาสติก 
โลหะ เทคนิคและการทํางานของเคร่ืองพิมพตาง ๆ ที่ใช
กับบรรจุภัณฑแตละประเภท 

PTT2501  เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑ      3(2-2-5) 
     Packaging Printing Technology 
     โครงสรางบรรจุภัณฑ ประเภทของ   
บรรจุภัณฑ การออกแบบบรรจภัุณฑ กระบวนการพิมพ
สิ่งพิมพบรรจุภัณฑ เทคนิคและการทํางานของ
เครื่องพิมพตาง ๆ ที่ใชกับบรรจุภัณฑแตละประเภท  และ
ฝกปฏิบัติ 

PRT3305  บรรจุภัณฑกระดาษ                    3(2-2-5) 
     Paper Packaging 
                ประเภทของบรรจุภัณฑกระดาษ โครงสราง
ของบรรจุภัณฑกระดาษ ระบบการพิมพ การออกแบบ
บรรจุภัณฑกระดาษ 

PTT3501   บรรจุภัณฑกระดาษ            3(2-2-5) 
      Paper Packaging 
                ประเภทของบรรจุภัณฑกระดาษ โครงสราง 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี       การออกแบบบรรจุ
ภัณฑกระดาษ  ระบบการพิมพบนบรรจุภัณฑ และฝก
ปฏิบัติ 

PRT3306  บรรจุภัณฑพลาสติก          3(2-2-5) 
     Plastic Packaging 
                ประเภทของบรรจุภัณฑพลาสติก โครงสราง
ของบรรจุภัณฑพลาสติก ระบบการพิมพ การออกแบบ
บรรจุภัณฑพลาสติก 

PTT3502  บรรจุภัณฑพลาสติก             3(2-2-5) 
     Plastic Packaging 
                ประเภทของบรรจุภัณฑพลาสติก โครงสราง 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี       การออกแบบบรรจุ
ภัณฑพลาสติก  ระบบการพิมพบนบรรจุภัณฑ และฝก
ปฏิบัติ 

PRT3601 การควบคุมคุณภาพการพิมพ       3(2-2-5) 
    Printing Quality Control 
               การควบคุมคุณภาพ การออกแบบ วัสดุทางการ
พิมพ  เชน กระดาษ หมึกพิมพ สารเคมีที่ใช ฟอยล การ
ควบคุมคุณภาพงานกอนพิมพ การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตงานพิมพ การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ การ
จัดการคุณภาพเชิงรวม การนําระบบประกันคุณภาพมา
ใชและการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 

PTT3601  การควบคุมคุณภาพการพิมพ        3(2-2-5) 
     Printing Quality Control 
     การควบคุมคุณภาพ การออกแบบ วัสดุ
ทางการพิมพ  การควบคุมคุณภาพงานกอนพิมพ การ
ควบคุมคุณภาพการผลิตงานพิมพ การควบคุมคุณภาพ
งานหลังพิมพ  การนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใชและ
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

PRT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ  3(2-2-5) 
    Printing Production Management 
               การจัดองคกรทางการผลิต ความรูดาน
เครื่องจักรและอุปกรณการพิมพ การบํารุงรักษาให
สามารถดําเนินการการผลิตไดอยางตอเน่ือง การใช
ใบสั่งงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนการผลิต การจัดทําตารางการ
ผลิต การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพทางการผลิต 
การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณทางการผลิต 
 

PTT3602  การจัดการการผลิตทางการพิมพ  3(2-2-5) 
    Printing Production Management 
    การจัดองคกรทางการผลิต การวางระบบการ
ผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การทํา
ตารางการผลิต การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ
ทางการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง 
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PRT3603   การจัดการสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
                  ในเทคโนโลยีการพิมพ          3(2-2-5) 
      Environmental Management and  
                   Occupational Health in Printing    
                   Technology 
                  หลักการวิเคราะห การจัดระบบสิ่งแวดลอม 
มลพิษตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ การสราง
จิตสํานึก ในการดูแล พิทักษและรักษาสิ่งแวดลอม การ
จัดการของเสียในอุตสาหกรรมการพิมพ สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางสังคม ความรูพ้ืนฐาน
ดานพิษวิทยาที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการพิมพ 
ผลกระทบจากเคมีตาง ๆ ในอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอม 
การนํามาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดลอมมาใช 
เชน มาตรฐาน ISO 14000 มอก. 18000 แนวคิดเก่ียวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงพิมพ ความ
ปลอดภัยในการใชเครื่องพิมพ เครื่องจักรทางการพิมพ 
การปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได รวมท้ัง
การจัดสภาพแวดลอมในโรงพิมพใหเหมาะสมตอการ
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

PTT2602 การจัดการสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
                ในเทคโนโลยีการพิมพ           3(2-2-5) 
   Environmental Management and 
               Occupational Health in Printing  
   Technology 
  การจัดระบบสิ่งแวดลอม การจัดการของเสีย
และมลพิษ ผลกระทบจากสารเคมี พิษวิทยา  ระบบ
มาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักร
ทางการพิมพ การปองกันอุบัติเหตุ การจัดสภาพแวดลอม
ในอุตสาหกรรมการพิมพ 

PRT4102 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ   3(2-2-5) 
   Information Technology in Printing 
               องคประกอบของการสื่อสารขอมูล 
กระบวนการสื่อสารขอมูล ประเภทของระบบการ
สื่อสารขอมูล ระบบเครือขายขอมูลคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายระยะใกล(LAN) ระบบเครือขายระยะไกล
(WAN) ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การใชเว็บไซต 
ระบบเน็ทเวิรค สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในแบบตาง ๆ เพ่ือใหกาวทัน
ความกาวหนาของโลกเทคโนโลยีการพิมพได 

PTT4701 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ   3(2-2-5) 
    Information Technology in Printing 
    องคประกอบของการสื่อสารขอมูล 
กระบวนการสื่อสารขอมูล ประเภทของระบบการสื่อสาร
ขอมูล ระบบเครือขาย การใชเว็บไซต สิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
แบบตาง ๆ 

PRT4601  การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็ก 
                และขนาดกลาง          3(2-2-5) 
   Small and Medium Enterprises for 
                 Printing Business 
               การดําเนินธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาด
กลางในประเภทตาง ๆ การจัดรูปแบบธุรกิจในลักษณะ
ตาง ๆ การเริ่มตนประกอบธุรกิจการพิมพ การจด
ทะเบียน การลงทุน เงินทุน การบัญชี การวางแผน การ
ควบคุม การบริหาร การติดตอประสานงาน การ
วิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจ รวมทั้งจัดให
นักศึกษาทดลองประกอบธุรกิจการพิมพในลักษณะ
รูปแบบของบริษัทจําลองเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน 
แลวสรุปผลการจัดการ นํามาวิเคราะหปญหาและ
อุปสรรคที่พบในการจัดบริษัทจําลอง 

PTT4602  การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็ก 
                 และขนาดกลาง             3(2-2-5) 
     Small and Medium Enterprises for 
                  Printing Business 
     การดําเนินธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาด
กลางในประเภทตาง ๆ การจัดรูปแบบธุรกิจ  การเริ่มตน
การประกอบธุรกิจการพิมพ การวิเคราะหความเปนไปได
ของธุรกิจ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจการพิมพ และฝกปฏิบัติในลักษณะบริษัทจําลอง 
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PRT4901 การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ  1(1-0-2) 
               Seminar in Printing Technology 
                สัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพ เพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบการณในงานอุตสาหกรรมการพิมพ 
ระหวางนักศึกษากับผูเช่ียวชาญ ดานเทคโนโลยีการ
พิมพกับสถานประกอบทางดานอุตสาหกรรมการพิมพ 
เชน โรงพิมพ แยกสี ตลอดจนการอภิปราย เสนอความ
คิดเห็น วิเคราะหปญหา ศึกษาแนวทางแกปญหาและ
ความเปนไปได รวมท้ังแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
การพิมพ ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชประกอบอาชีพตอไป 

PTT4801  การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ     3(2-2-5) 
     Seminar in Printing Technology 
    หลักการสัมมนา รูปแบบการสัมมนา 
กระบวนการสัมมนา การเขียนรายงาน      การนําเสนอ 
และจัดสัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพ   

PRT4902 โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ      3(2-2-5) 
  Printing Technology Project 
                   นักศึกษาจะทําการศึกษา คนควา วิจัยและ
พัฒนา กําหนดหัวขอเรื่องดานการพิมพที่นักศึกษาสนใจ
มากที่สุด โดยการอนุมัติและการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน ศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนาดาน
การพิมพ ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคและสมัยของเทคโนโลย ี
เสนอตอคณะกรรมการโครงงาน 

PTT4802  โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ         3(2-2-5) 
     Printing Technology Project 
     คนควา วิจัยและพัฒนา หัวขอดานเทคโนโลยี
การพิมพ โดยการอนุมัติและการแนะนํา  ของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการสอบ
โครงงาน จัดทํารายงานการศึกษาโครงงานในรูปแบบ
ของปริญญานิพนธ 

 
 5.6.2 รายวิชาท่ีเพิ่มข้ึน (รวม 18 รายวิชา) 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(บ-ป-อ) 
PTT1101 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ         3(2-2-5) 
 Physics for Printing Technology 
 เวกเตอร คล่ืน แสง โมเมนตัม แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบ          
ตาง  ๆ ทัศนศาสตร และฝกปฏิบัติ 
 
PTT1102  เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Chemistry for Printing Technology 
 สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ  เคมีอินทรีย  เคมีพอลิเมอร  
เคมีพื้นผิว กระแสวิทยา โฟโตเคมี และฝกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(บ-ป-อ) 
PTT1103 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(3-0-6) 
 Mathematics for Printing Technology  
 ลําดับ อนุกรม ฟงกชัน เมทริกซ ดีเทอรมินนัต เวกเตอร  อนุพันธ  อินทิกรัล  
 
PTT2202 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ  3(2-2-5) 
 Printing Machine Maintenance 
 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางพิมพ การจดัทําแผนการบํารุงรักษา เคร่ืองจักรทางการพิมพ  
ระบบบํารุงรักษาทวีผล ระยะเวลาในการดแูลเคร่ืองจักรทางการพิมพ ตรวจสอบ แกไขสวนตาง ๆ ของ
เคร่ืองท่ีชํารุด การปองกันการชํารุดกอนระยะเวลาอันควร และฝกปฏิบัติ 
 
PTT2401 การออกแบบกราฟกทางการพิมพ  3(2-2-5) 
 Graphic Design in Printing 
 หลักพื้นฐานของการออกแบบส่ิงพิมพ ความรูทางดานกราฟก หลักการออกแบบท่ี
สัมพันธกับระบบการพิมพ สีกับการออกแบบ การจัดทําอารตเวิรก ภาพประกอบ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการออกแบบ และฝกปฏิบัติ 
 
PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยกีารพิมพ    3(3-0-6) 
 English for Presentation in Printing Technology 
 การใชภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อนําเสนอ การพูดนําเสนอ ท้ังอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ การอานบทความ ศัพทและเทคนิคการนําเสนอ 
 
PTT3101 สถิติและการวจิัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Statistics and Research for Printing Technology 
 สถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ  การสุมตัวอยาง การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคา การ
ทดสอบสมมติฐาน ระเบียบวธีิวิจัย  การศึกษางานวจิัย  การเขียนโครงการวิจัย 
 
PTT3301  การพิมพดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Digital Printing 
 ความเปนมา หลักการของการพิมพดิจทัิล กระบวนการพิมพดจิทัิล ข้ันตอนและ
กระบวนการผลิตงานพิมพ ประเภทและชนิดของการพมิพดิจิทัล การเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภท
ของงานพิมพ  ปญหาและวิธีแกไข และฝกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
PTT3603  การบริหารธุรกิจการพิมพ  3(3-0-6) 
 Administration for Printing Business    
 โครงสรางของธุรกิจ การวางแผน การบริหารตนทุน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารดานเคร่ืองพิมพและเคร่ืองจักรอ่ืน มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ การ
พัฒนาธุรกิจการพิมพ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับการพมิพ 
 
PTT3604  การตลาดในธุรกิจการพิมพ  3(2-2-5) 
 Marketing in Printing Business   
 หลักการและแนวความคิดทางการตลาด สวนประสมการตลาด ระบบการตลาด ประเภท
ของตลาด การตลาดของธุรกิจการพิมพ กลยุทธทางการตลาด การวางแผนการตลาด พฤติกรรมของ
ผูบริโภค การสงเสริมการตลาด หลักการขาย การขายในธุรกิจการพมิพ ฝกเขียนแผนการตลาด 
 
PTT4101 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
 Practicum in Printing Technology Research 
 การดําเนนิการวิจัยขนาดเล็ก ในหวัขอท่ีเกีย่วของกับเทคโนโลยีการพิมพ รายงานการวิจัย 
และการนําเสนอรายงานการวิจัย 
 
PTT4501 การทดสอบวสัดุบรรจุภัณฑ       3(2-2-5) 
 Packaging Materials Test 
 การทดสอบสมบัติของวัสดบุรรจุภัณฑ การทดสอบกระดาษ แผนกระดาษลูกฟกู ฟลม
พลาสติก ฟลมประกบ บรรจภุัณฑเพื่อการขนสงและขายปลีก และฝกปฏิบัติ 
 
PTT4502 การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภณัฑ        3(2-2-5) 
 Packaging Product Development 
 หลักการของการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภณัฑ วิธีสรางแนวความคิดและคัดเลือกความคิด
สําหรับผลิตภัณฑบรรจุภณัฑใหม ข้ันตอนของการพฒันาผลิตภัณฑ การประเมินผลของผลิตภัณฑ 
ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึน ปจจยัท่ีมีผลตอการพฒันาผลิตภัณฑและออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑบรรจุภณัฑ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(บ-ป-อ) 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ  3(2-2-5) 
 Standardization in Printing 
 มาตรฐานในกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ มาตรฐานของวัสดุทางการพิมพ ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอคุณภาพของส่ิงพิมพ การตรวจสอบมาตรฐาน ระบบมาตรฐานโรงพิมพ ระบบ
มาตรฐานสากล และฝกปฏิบัติ 
 
PTT4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ                2(90) 
  Preparation for Field Experience in Printing Technology  
  กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติของนักศึกษากอนออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการภายนอก ใหนักศึกษามีทักษะ ความรู เจตคติ ตลอดจน
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ  
 
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ              5(450) 
 Field Experience in Printing Technology 
วิชาบังคับกอน : PTT4901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ   
                         Preparation for Field Experience in Printing Technology  
 การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการภายนอกท่ีครบวงจร ท้ังนี้นักศึกษาตองมีช่ัวโมงการฝก
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 450 ช่ัวโมงปฏิบัติการ และมีการเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
รายงานท้ังอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข รวมถึงผลการแกไข และสรุปประมวล
ความรูท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ              1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in Printing Technology  
  กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติของนักศึกษากอนออกไปฝก
ปฏิบัติในสถานประกอบการภายนอก ใหนักศึกษามีทักษะ ความรู เจตคติ ตลอดจนคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                                   น(บ-ป-อ) 
PTT4904  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ          6(540) 
  Cooperative Education in Printing Technology 
วิชาบังคับกอน : PTT4903  การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ 
                         Preparation for Cooperative Education in Printing Technology  

         การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการเทคโนโลยีการพิมพภายนอกท่ีครบวงจร ท้ังนี้
นักศึกษาตองมีช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 540 ช่ัวโมงปฏิบัติการ และมีการเขียนรายงานการ
ฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล รายงานท้ังอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข รวมถึงผลการ
แกไข และสรุปประมวลความรูท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกสหกิจศึกษา 

 
5.7 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงปรากฏดังนี ้
 

 
โครงสรางหลักสูตร 

เกณฑกระทรวง 
(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 
พ.ศ. 2552 
(หนวยกิต) 

โครงสรางใหม 
พ.ศ. 2555 
(หนวยกิต) 

1.หมวดศึกษาท่ัวไป 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

>30 
>84 
>6 

30 
94 
6 

30 
95 
6 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 130 131 
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เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  130  หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร   9  หนวยกิต 
 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร        6  หนวยกิต 
 (3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร       6  หนวยกิต 
 (4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร                9  หนวยกิต 
       วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  94  หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาแกน  42  หนวยกิต 
 (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน  33  หนวยกิต 
 (3) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ               6  หนวยกิต 
       สําหรับวชิาชีพ       
 (4) กลุมวิชาการจัดการ    6  หนวยกิต 
 (5) กลุมวิชาประสบการณวชิาชีพ  7  หนวยกิต 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  131  หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต  
(1) กลุมวิชาภาษา              12  หนวยกิต   
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร              9  หนวยกิต 
    และสังคมศาสตร           
(3) กลุมวิชาวทิยาศาสตร               9  หนวยกิต 
    และเทคโนโลยี         
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  95  หนวยกิต 
(1) วิชาแกน                             15  หนวยกติ 
(2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   22  หนวยกิต    
(3) วิชาชีพ                                      51  หนวยกิต 

     -  บังคับ                               39 หนวยกิต 
 -  เลือก                                12  หนวยกิต 

(4) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       7  หนวยกิต 
   หรือสหกิจศึกษา     

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงตรา
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีไวดังนี้ 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๑ 
  ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 
ในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “คณะ” หมายความวา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยการศึกษา วิทยาลัย                
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  “สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร 
  “ภาควิชา” หมายความวา กลุมของอาจารยผูสอนท่ีสําเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด ประธานศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย              
ท่ีนักศึกษาสังกัดหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีเทียบเทาคณะ ซ่ึงจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาสังกัด 
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  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชา และ/หรือภาควิชา หรือคณะ        
ท่ีคณบดีแตงต้ังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหทําหนาท่ีแนะนําตักเตือน ให
คําปรึกษา และแนะแนวการศึกษา ดูแลความประพฤติ และมีสวนรวมในการประเมิน ความกาวหนาใน
การเรียน 
  “ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานท่ีจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเรียกวา
วิทยาลัย ศูนยการศึกษา หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนก็ได 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ 
คําส่ัง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 

หมวด ๑ 
การรับเขาศึกษา 

 
  ขอ ๖ คุณสมบัติ และเง่ือนไขการรับเขาเปนนักศึกษา 
  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาข้ึนไป เวนแตหลักสูตรศึกษา
ตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา 
  สําหรับนักศึกษาตางชาติตองสําเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเชนกัน 
  (๒) เปนผูมีจิตปกติ และไมเปนโรคติดตอรายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาวิชาชีพ หรือ 
โรคท่ีสังคมรังเกียจ เวนแตกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  (๓) ไมเปนผูถูกคัดช่ือออก หรือไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตาม 
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 
  (๔) ไมเปนผูเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๕) มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมขัดตอกฎหมาย 
  (๖) ในกรณีพเิศษนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา วาเห็นสมควรให 
รับเขาศึกษา 
  ขอ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเปนนักศึกษา 
  (๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา  จากผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือใหเปนไป
ตามระเบียบการคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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  (๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา หรือผูท่ีไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
ประกาศหรือรายละเอียดของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 
  (๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖  ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขา 
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเรียนเต็มเวลา 
  (๒) นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขา 
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเรียนไมเต็มเวลา 
  (๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนสมทบ และ/หรือ
การทําวิจัยโดยไมมีสิทธ์ิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๙ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  (๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย เห็นวา
มีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย 
  (๒) คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอนยาย 
   (ก) มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ และไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มากอนแลว 
   (ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ไมนอยกวา 
๒.๐๐ 
   (ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ใหนับรวม
เวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวย 
  (๓) การขอโอนยายเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตองปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไม
นอยกวา ๓๐ วัน กอนเปดการศึกษา 
   (ข) ติดตอขอใหสถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสงระเบียนแสดงผลการเรียนและรายละเอียด 
เนื้อหารายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัย 
  (๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชาท่ี
เกี่ยวของ 
  ขอ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต 
รายวิชาหรือชุดวิชาใหเปนไปตามหมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน
ระบบ 
  ขอ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีท่ีสอง 
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  (๑) นักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทาอาจขอ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเพิ่มเติมได 
  (๒) นักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงตอมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยสงถึง
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนเปดการศึกษา 
  (๓) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชาท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ใหนักศึกษาไดรับการยกเวน การเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
หลักสูตรปริญญาตรีท่ีขอศึกษาเปนปริญญาท่ีสอง 
  (๕) ใหนักศึกษาดําเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือชุดวิชาเรียน และ 
โอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอ ๑๐ เพื่อใชจัดแผนการศึกษาใหม โดยการแนะนําของสาขาวิชาและ/
หรือภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีโอนหนวยกิตไมได และ/หรือไมไดอยูในแผนการเรียนใหตัดออก 
โดยความเห็นชอบของคณบดี 
  ขอ ๑๒ การรายงานตัวเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 
 
ขอ ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน ๓ รูปแบบ 
(๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบดวย 
(ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ป 
การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอย

กวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต 
ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใชระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาคไดดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึงปการศึกษาสุดทายท่ีสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร จะไมนําภาคการศึกษาฤดูรอนในปการศึกษานั้นมารวม สวนนักศึกษาภาคพิเศษ
ใหนําภาคการศึกษาฤดูรอนมารวมดวย 
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หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจําเปนตองเปดสอน ในภาคการศึกษาฤดูรอน เพื่อ
การฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเปนไปเพื่อประโยชนของ
นักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นใหถือเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

(ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา  ซ่ึงจัดในวันหยุด              
สุดสัปดาห หรือเปดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน หรือเวลาอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช
ระบบ ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ กับ ๑ ภาคการศึกษาฤดู
รอน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน มี
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรียนและจํานวนหนวยกิตเปนสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้น
ใหถือเปนภาคการศึกษาปกติ 

(๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญของการจัดการศึกษา 
การสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสมัครใจ  ศักยภาพ  ความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม
สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิตสาขาวิชาท่ีจัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบงออกเปนรายวิชา หรือชุด
วชิาท่ีกําหนดเนื้อหามากนอยตามจํานวนหนวยกิต ดังนี้ 

(๑) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาการบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

(๒) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

(๔) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ท่ีมิใชระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดท่ี
เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตร 
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(๕) ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได ใหมหาวิทยาลัยกําหนด
หนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาไดตามความเหมาะสม แตจะตองใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียน 
 

ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแตละภาคการศึกษา โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูแนะนําใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และใหเปนไป
ตามเอกัตภาพของแตละบุคคล โดยถือขอปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้ 

(๑) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ
ลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวา
ดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

(๒) การลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหกระทําไดภายในระยะเวลา เพิ่ม–ถอน 
รายวิชาหรือชุดวิชา เทานั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระทํามิได 

(๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกําหนดระยะเวลา เพิ่ม-ถอน กระทําไดโดยขอยกเลิก
รายวิชาหรือชุดวิชา แตตองกระทํากอนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห 

(๔) ในกรณีท่ีมีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหน่ึงได 

(๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว 

(๖) การลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ 
 (ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
การลงทะเบียนท่ีนอยกวา ๙ หนวยกิต ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 (ข) ภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนไดไมเกิน 
๑๐ หนวยกิต  

นักศึกษาภาคปกติท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิตในภาค
การศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิต ในภาคการศึกษาฤดูรอน และนักศึกษาภาคพิเศษท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิต
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ในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

 (ค) สําหรับนักศึกษาไมเต็มเวลาการลงทะเบียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๗) การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๘) การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๙) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกวา ๑ สาขาวิชา หรือไดรับอนุญาตใหศึกษาได

มากกวา ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาหรือชุด

วิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้นใหไดรับอักษร W 
(๑๑) กรณีท่ีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะ

ราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา ท่ีเปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๒) การเพิ่ม - ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
(๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากับรายวิชาหรือชุดวิชาใด ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู

ได หากผูสอนและคณบดีท่ีรายวิชาหรือชุดวิชานั้นสังกัดอยูอนุญาตเปนลายลักษณอักษร โดยขอคิดผล
การศึกษาได ๓ ประการ 

 (ก) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-และ 
F ในกรณีนี้ใหนําหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 

 (ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน S, U ในกรณีท่ีนักศึกษา สอบไดผล
การศึกษา U นักศึกษาไมตองเรียนซํ้า 

 (ค) การใหผลการศึกษาเปน V 
  (๑) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V ไดตองไมมีการปฏิบัติ 
  (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V จะนําไปเปนวิชาบังคับกอน

(Prerequisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาตอเนื่องไมได 
  (๓) มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบ V 

แตจะลงในใบรายงานผลการศึกษาเปนอักษร V เม่ือผูสอนตรวจสอบเห็นวามีเวลาเรียนเพียงพอ 
  (๔) นักศึกษาไมจําเปนตองสอบ  หรือทํากิจกรรมในรายวิชา หรือชุดวิชาท่ี

ลงทะเบียนแบบ V 
  (๕) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาตางประเทศ แบบ V ไมได 
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หมวด ๔ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชา ท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เม่ือทําการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดคร้ังสุดทายแลว ใหถือวา 
การเรียนการสอนนั้นส้ินสุดลง 

(๒) นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัด
และการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ท้ังนี้เวนแตอาจารยผูสอนจะพิจารณาใหสิทธ์ินั้น 

ผูไมมีสิทธ์ิไดรับการประเมินผล เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะไดรับระดับ คะแนน 
F หรืออักษร U 

(๓) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับคะแนนและคาระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล 
โดยแบงระดับคะแนนเปนอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดับ เวนแตรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U เปนระดับคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา คาระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม ๔ 
A- ดีเยี่ยม  ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก ๓.๕๐ 
B ดี ๓.๐๐ 
B- คอนขางดี ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางคอนขางดี ๒.๕๐ 
C ปานกลาง ๒.๐๐ 
C- ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ 
D+ คอนขางออน ๑.๕๐ 
D ออน ๑.๐๐ 
D- ออนมาก ๐.๗๕ 
F ตก ๐ 
 (๔) ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหการประเมินผล ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมมีระดับคะแนน

หรือนักศึกษารองขอตอมหาวิทยาลัยกอนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ๆ ตามขอ ๑๕ (๑๓) ให
มหาวิทยาลัยประเมินผลโดยไมมีระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชานั้น ดวยอักษร 
ดังนี้ 
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อักษร  ผลการศึกษา 
S   ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U   ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) สอบไมผาน 
(๕) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมิไดประเมินผลการศึกษา หรือไมมีการ

ประเมินผล ใหแสดงดวยตัวอักษร ดังนี้ 
อักษร  ผลการศึกษา 
I   ไมสมบูรณ (Incomplete) 
V   ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง (Visiting) 
W   ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
P   การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (In progress) 
(๖) อักษร I เปนสัญลักษณแสดงวาการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไมสมบูรณ

การใหอักษร I ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระทําไดในกรณี 
 (ก) นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นได ดวยเหตุสุดวิสัย

โดยมีหลักฐานแสดง 
 (ข) อาจารยผูสอนและ/หรือหัวหนาสาขาวิชา ท่ีสอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควร

รอผลการศึกษาท่ีเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
นักศึกษาจะตองดําเนินการเพ่ือแกอักษร I เปนคาระดับคะแนน หรืออักษร S หรือ U กอนสอบ

ปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยสองสัปดาห หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร I เปนระดับคะแนน F หรืออักษร U 
(๗) อักษร P เปนสัญลักษณแสดงวารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไมมีการวัดผลประเมินผล ใน

ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ใหใชเฉพาะบางรายวิชาหรือชุดวิชา ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

อักษร P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการวัดผลแลว ท้ังนี้ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการสอบปลาย
ภาคประจําภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนอักษร P เปน ระดับคะแนน F หรืออักษร U 

(๘) อักษร W เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา 
 (ก) นักศึกษาไดยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขกําหนดเวลา 
 (ข) การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขเปนโมฆะ 
 (ค) การเรียนไมเปนไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ในกรณีของการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบรวมฟง 
 (ง) นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาหรือถูกใหออก หรือถูกไลออก ในภาคการศึกษานั้น 
 (จ) นักศึกษาลาออกกอนวันเร่ิมสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น 



97 
 

(๙) รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเปนอักษร S, U, I, P, V, และ W จะไมถูกนํามา
คํานวณหาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย 

(๑๐)  การนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, 

D-, และอักษร S จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม โดยไมรวมรายวิชา
หรือชุดวิชาท่ีตองเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับความรูตามมติคณะกรรมการประจําคณะ 

 (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนับหนวยกิตสะสม ได
เพียงคร้ังเดียว และใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให
ลงทะเบียนซํ้าได และนักศึกษาลงทะเบียนมากกวา ๑ คร้ังใหนับหนวยกิตสะสมไดทุกคร้ัง 

 (ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีเทียบเทากันใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะ
รายวิชาหน่ึงรายวิชาใดหรือชุดวิชาหน่ึงชุดวิชาใดเทานั้น 

(๑๑) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย จากหนวยกิตประจําภาคการศึกษา
และคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียของรายวิชาหรือชุดวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน และมี
การวัดผลเปนระดับคะแนน 

(๑๒) ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีแตละ
หลักสูตรสาขาวิชากําหนดไว นักศึกษาจะตองเร่ิมลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นซํ้าอีกจนไดระดับ
คะแนนเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(๑๓) นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น เปนการ
ช่ัวคราว อาจขอโอนหนวยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

 รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะตองมีจํานวน
หนวยกิต จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเทากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐาน 
หากไมเปนไปตามนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๑๔) การหาคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย 
คาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย คิดเปนเลข

ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีผลการศึกษาเปน I ไมนําหนวยกิตมารวมหารเฉล่ีย 
การคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน
ของทุกรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน รวมกันแลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาหรือชุดวิชา 

(๑๕) การเรียนซํ้า 
 (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา

นั้นซํ้าได เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีอํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
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 (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาท่ีไมพอใจ (U) ซ่ึงเปน
รายวิชาหรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ตองเรียนซํ้าในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นจนกวาจะสอบผาน 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเรียนวิชาอ่ืนแทน จะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีอํานวยการสอน
รายวิชาหรือชุดวิชานั้น 

(๑๖) นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแลว มีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียไมถึง ๒.๐๐ อาจขอ
เรียนซํ้ารายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาตาง
สาขาวิชา หรือตางคณะซ่ึงไมเคยเรียนมากอนได ในกรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาตางคณะจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีอํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นกอน 

(๑๗) การอนุมัติผลและการรายงานผลการศึกษา 
 (ก) คณบดีเปนผูอนุมัติผลการวัดผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติของนักศึกษา

ภายในคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 (ข) ใหคณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะใหสภาวิชาการ

ทราบทุกภาคการศึกษาปกติ 
 

หมวด ๕ 
การลา การยายสาขาวิชา และการพนสภาพ 

 
ขอ ๑๗ การลา 
(๑) การลาไมเขาช้ันเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจําเปน หรือปวยไมสามารถเขาช้ันเรียนในช่ัวโมง

เรียนไดจะตองยื่นใบลาตออาจารยผูสอน แตถาลาติดตอกันต้ังแต ๗ วันข้ึนไป ใหยื่นใบลาตามแบบท่ี
คณะกําหนดผานอาจารยท่ีปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอน 

(๒) การลาพักการศึกษา 
 (ก) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 
  (๒) ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
  (๓)  เจ็บ ปวย หรือประสบอุบัติเหตุ 
  (๔)  ไมไดลงทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอน

ทุกรายวิชาหรือทุกชุดวิชา ท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมไดรับอักษร W 
  (๕) เหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 
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 รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักจะไมปรากฏ ในทะเบียน
ผลการศึกษา 

 (ข) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหมไมมีสิทธ์ิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกเวน
แตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

 (ค) นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย 
พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา ถึง
คณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ 

 สําหรับนักศึกษาปริญญาท่ีสอง และ/หรือนักศึกษาท่ีมีอายุต้ังแต ๒๐ ปข้ึนไปสามารถลา
พักการศึกษาไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 

 (ง) นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกวา ตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

 (จ)  การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาศึกษา 
(๓) การลาออก  นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกใหยื่นใบลา พรอมหนังสือยินยอมจาก

ผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษาถึงคณบดี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ขอ ๑๘ การยายสาขาวิชา 
(๑) การยายภายในคณะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ/หรือเง่ือนไขตามประกาศของคณะ 
(๒)  การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหเปนไปตามเง่ือนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓)  การยายสาขาวิชาท้ังภายในคณะและ/หรือตางคณะจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียว 
(๔)  รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดเรียนแลวท้ังหมด ใหโอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือชุดวิชาและ

นํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหมดวย 
(๕) นักศึกษาท่ีไดยายสาขาวิชาแลว ตองดําเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได

เรียน 
(๖) การยายสาขาวิชาท้ังในคณะและตางคณะจะสมบูรณ เม่ือไดชําระคาธรรมเนียมการ มอบ

ตัว เขาเปนนักศึกษาใหมและไดรับรหัสนักศึกษาใหมแลว 
นักศึกษาท่ีไมไดรับการพิจารณาใหยายสาขาวิชาท่ีขอยายจะลงทะเบียน ตามเง่ือนไขของสาขา

วิชาเอกน้ันเพื่อนํามาอางเปนเหตุผลในการขอยายเขาสังกัดสาขาวิชานั้น ๆ ภายหลังมิได 
ขอ ๑๙ สาเหตุในการพนสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 
(๓) โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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(๔) ไมมาลงทะเบียนใหเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษา
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาท่ีพนสภาพกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได เม่ือมีเหตุผลอัน
สมควร โดยชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษาแต
ตองขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ป นับจากวันท่ีนักศึกษาพนสภาพนักศึกษา 

(๕ ถูกลบช่ือออกจากการเปนนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา 
(๖) ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๗) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันได

กระทําโดยประมาท 
(๘) การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล 
 (ก) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ตํ่ากวา ๑.๖๐ เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาปกติท่ีสอง นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 
   (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตํ่ากวา ๑.๘๐ เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๔ ท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ และท่ี ๑๖ นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 
   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตมีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตํ่ากวา ๑.๘๐ 
   (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป เกิน ๒๐ภาค

การศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) 

 (ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุตอไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ตํ่ากวา ๑.๖๐ เม่ือส้ิน

ภาคการศึกษาท่ี ๓ นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 
   (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตํ่ากวา ๑.๘๐ เม่ือส้ิน

ภาคการศึกษาท่ี ๖ ท่ี ๙ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๕ ท่ี ๑๘ ท่ี ๒๑ และท่ี ๒๔ นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 
   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตยังมีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตํ่ากวา ๑.๘๐ 
   (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป เกิน ๑๒ ภาค

การศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
 (๙) ใชหลักฐานปลอม หรือแจงความเท็จ หรือปกปดความจริงในการพิจารณารับเขาเปน

นักศึกษา 
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ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว แตไดรับคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่า
กวา ๒.๐๐ จะไดรับอนุญาตใหลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพ่ิมเติมตอไป ถาคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย
ตํ่ากวา ๒.๐๐ ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๑ การพนสภาพนักศึกษา 
(๑) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี             

ทําหนาท่ีในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษา ตามท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับนี้ เม่ือส้ินภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ผลการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน ให
นําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน ยกเวนผูท่ีจบการศึกษาใน
ภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีทํา
หนาท่ีในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษา ตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับนี้เม่ือส้ินภาคการศึกษาทุกภาค 

 
 

หมวด ๖ 
การเสนอใหสําเร็จการศึกษา 

 
ขอ ๒๒ การขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด

ดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๓ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การศึกษาภาคปกติ ไมกอน ๙ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและ
ไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 (๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การศึกษาภาคปกติ ไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 (๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การศึกษาภาคปกติ ไมกอน ๖ ภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 (๔) หลักสูตรปริญญาตรี ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหมหาวิทยาลัยทําเปน
ประกาศเกี่ยวกับเวลาสําเร็จการศึกษา และตองมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของการศึกษาปริญญานั้น 
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ขอ ๒๔ เกณฑการสําเร็จการศึกษา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

 (๑) สอบไดในรายวิชาหรือชุดวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร ท้ังในรายวิชาหรือชุดวิชาและ 
เง่ือนไขท่ีกําหนดของสาขาวิชานั้น 
(๒) ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร และคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียในวิชาเอก

ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ และไมมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน I หรือ P 
(๓) ไมมีคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีคางชําระตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(๔)  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเปนเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษา โดยมติคณะกรรมการประจําคณะ ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๕ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามขอ ๒๔ จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติ

เพิ่มเติมดังนี้ 
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาปกติ ของหลักสูตรนั้น 

ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเวนลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

(๒) ไมเคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดรับระดับคะแนนตํ่ากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
(๓) ไมถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) นักศึกษาท่ีมีการเทียบวิชาและโอนหนวยกิตรายวิชาหรือชุดวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม 
(๕) นักศึกษาผูท่ีจะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย

ต้ังแต ๓.๗๕ ข้ึนไป 
(๖) นักศึกษาท่ีจะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย

ต้ังแต ๓.๕๐ ข้ึนไป 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมไดถามีคุณสมบัติ ตาม

เกณฑการใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถวนท้ังสองตอน คือ เม่ือศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา และเม่ือศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

ขอ ๒๖ การใหปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม  คณบดีโดยความเห็นชอบ  ของ
คณะกรรมการประจําคณะ เปนผูเสนอช่ือนักศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๒๔ และขอ 
๒๕ ซ่ึงสมควรไดรับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ เพื่อ
นําเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
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หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเขาสูการศึกษาในระบบ 

 
ขอ ๒๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน 
(๑) ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ คุณสมบัติและเง่ือนไขการรับเขาเปน

นักศึกษา 
(๒)  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาหรือเทียบเทาในหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

(๓) มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของ          
ผูขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได 

ขอ ๒๘ หลักเกณฑการเทียบความรูและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
(๑) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือ
รับรอง 

รายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิต ใหบันทึกผลการเรียนเปน S 
(๒) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม

นอยกวาสามในส่ีของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีขอเทียบ 
(๓) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีสอบไลได ไมตํ่ากวาระดับ

คะแนน C หรือ คาระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
(๔) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา  หรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาและโอน           

หนวยกิตไดไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
(๕) รายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะ

ไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย 
(๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษา 
(๗) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไม

เกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตร ท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว 

ขอ ๒๙ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต จากการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาในระบบซ่ึงไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสู
การศึกษาในระบบ 
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(๑) การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา ตาม
หลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 

(๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุม
ชุดวิชา และเกณฑการตัดสินของการประเมินแตละวิธีใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๓) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมตํ่ากวาระดับคะแนน C หรือคาระดับคะแนน ๒.๐๐หรือ
เทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชานั้น แตจะไมให
ระดับคะแนนและไมนํามาคิดคาระดับคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย 

(๔) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน 
(๕) การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา จากการศึกษานอกระบบหรือ

การศึกษาในระบบซ่ึงไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหหนวย
กิตไดไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีขอเทียบ 

(๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 
 

หมวด ๘ 
การจัดการศึกษาท่ีศูนยใหการศึกษา 

 
ขอ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนยใหการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได โดยจัดทํา

เปนโครงการ และใหแสดงขอมูล ความตองการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาท่ีเปดสอนและการ
บริหารจัดการโครงการ ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๑ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนยใหการศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑) การประชาสัมพันธศูนยใหการศึกษา 
(๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขาย

ระยะใกล ระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
(๓) การใหบริการผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขายขอมูล ศูนย

การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพื่อคนควาหาความรูดวยตนเอง
และอาจจะจัดการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษาทางไกลก็ได 

ขอ ๓๒ ศูนยใหการศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบท้ังในภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ขอ ๓๓ การบริหารศูนยใหการศึกษา ใหมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร

ประจําศูนยใหการศึกษา 
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  (ก)  คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย 
    (๑) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ 
    (๒) รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
    (๓) คณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
    (๔) หัวหนาศูนยใหการศึกษา คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
    (๕) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ 
    (๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (ข) คณะกรรมการบริหารประจําศูนยการศึกษา ประกอบดวย ประธานศูนยให

การศึกษา เปนประธานกรรมการ และใหอธิการบดีแตงต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการบริหารงาน
และเลขานุการในแตละแหงตามความเหมาะสม จํานวนไมเกิน ๖ คน 

ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังบุคคลตามวรรคแรก โดยออกเปนคําส่ังมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
ประธานศูนยใหการศึกษา 

ประธานศูนยใหการศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอใหอธิการบดีแตงต้ังบุคคลผูทํา
หนาท่ีรองประธานศูนยใหการศึกษา หรือไมก็ได และใหอธิการบดีแตงต้ังเจาหนาท่ีปฏิบัติงานฝายตาง 
ๆ เทาท่ีจําเปน โดยออกเปนคําส่ังมหาวิทยาลัยของแตละศูนย ใหการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา มีวาระการดํารง
ตําแหนงสองป ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกกรรมการใหมดํารงตําแหนง
แทนเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหกสิบ
วันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุม ดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา 
(๓) ใหคําปรึกษา สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารประจําศูนยให

การศึกษา 
(๔) ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
(๕) อนุมัติวงเงินงบประมาณท่ีใชในการบริหารการศึกษาของศูนยใหการศึกษา 
(๖) อนุมัติผลการศึกษา 
(๗) แตงต้ังอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด

หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ 
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารงานการจัดการศึกษาของศูนยใหการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ 
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(๒) บริหารงานวิชาการของศูนยใหการศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล ใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาการ 

(๓) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยเม่ือ
ส้ินสุดปการศึกษา 

ขอ ๓๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ วิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีทํา
หนาท่ีสอน บรรยาย ฝกอบรม และนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาของศูนยใหการศึกษา แตละแหงตาม
มาตรฐานและระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในส่ิงตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยเครือขาย

ระยะใกลระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
(๒) การใหบริการผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขายขอมูล ศูนย

การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพื่อคนควาหาความรู 
 

 
 
         ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           กร ทัพพะรังสี 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ง 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีใชในปจจุบันใหมี

ความเหมาะสมย่ิงข้ึน เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่งของ
เกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี ้

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ท่ีจะเปดใหม และ
หลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวนัถัด
จากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๒”  ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ระดับตน

พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันท่ี ๔ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ (ตอเนือ่ง ๒ ป) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันท่ี ๔ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา 

 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอส่ือสารกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี รวมท้ังใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษา
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ภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาค
ปกติ 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี ้
   ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
   ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัระบบการศึกษานัน้ 
รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
  ๖. การคิดหนวยกิต 
   ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง ตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
   ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
   ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
ระบบทวภิาค 
  ๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
   ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ ๑๒ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
   ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ ๑๕ ป 
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
   ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐ 
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘ 
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
   ๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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    หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) จะตองถือเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ 
คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 
   ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
  ๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี ้
   ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง 
มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนนิชีวติและ
ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจดัวิชาศึกษาท่ัวไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวชิาหรือลักษณะบูรณา
การใด ๆ กไ็ด โดยผสมผสานเน้ือหาวชิาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังนี้จํานวน
หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดงักลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
   ๘.๒ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ท่ี
มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี ้
    ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม
นอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
    ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวชิาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต 
    ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต 
    ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม
นอยกวา ๔๒ หนวยกิต 
    สถาบันอุดมศึกษาอาจจดัหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ
วิชาเอกและวชิาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโท ตองมี
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จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกติ ในกรณีท่ีจดัหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิ
ตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกติ 
   ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเองถนดั
หรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถท่ีสามารถวัด
มาตรฐานได ท้ังนี้ นกัศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกีย่วกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา ๕ คนและในจํานวน
นั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน ท้ังนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกิน
กวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
  ๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนปุริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๑๑. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกติ และไมเกิน ๒๒หนวย
กิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 
๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะสําเร็จการศึกษา
ไดดังนี ้
    ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
    ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
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    ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
    ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน 
ไมเต็มเวลา 
   สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกติ 
   หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน      
หนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษา ท้ังนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 
   ๑๒. เกณฑการวดัผลและการสําเร็จการศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวดัผล 
เกณฑข้ันตํ่าของแตละรายวชิา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบตาม
จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ท่ีแตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 
   ๑๓. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา วิชา 
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชช่ือปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ี
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชือ่ไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชช่ือปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   ๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกาํหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
     ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
     ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
     ๑๔.๓  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
     ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
   ๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 
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   ๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี ้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้เปนท่ีสุด 
 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  อดิศัย โพธารามิก 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก จ 
 

คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน 
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพ 

และ 
รายงานการวพิากษหลักสูตร 
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คําส่ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ท่ี   15.1 /2554 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

 เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  จึงเห็นสมควรแตงต้ังใหผูมีรายช่ือตอไปนี้เปนคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร   ดังนี้ 
 

1.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ ์ อัตพุฒ ประธาน 
  2.  อาจารย ดร.วิทยา เมฆขํา รองประธาน 
  3.  รองศาสตราจารยปรีชา   ปนกลํ่า ผูทรงคุณวุฒิ 
  4.  นายสมนึก   กมลเสวีกุล ผูทรงคุณวุฒิ   
  5.  นายบรรณดิษฐ   สันตินิพัทธ ผูทรงคุณวุฒิ 

 6. ผูชวยศาสตราจารยจง  บุญประชา กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารยสมสกลุ จีระศิลป กรรมการ 
 8. อาจารยสุรพันธุ รัตนาวะด ี กรรมการ 
 9. อาจารยปรีชญา ครูเกษตร กรรมการ 
10. อาจารยจิรวุฒิ ดวงอินทร กรรมการ 
11. อาจารยดวงรัตน ดานไทยนํา กรรมการ 
12.อาจารยรจนา จันทราสา กรรมการ 
13.อาจารยพิบูล ไวจิตรกรรม กรรมการ 
14. อาจารยวัชราธร เพ็ญศศิธร กรรมการ 
15. อาจารยสุภัทรา ลูกรักษ กรรมการ 
16. อาจารยจิติมา  เสือทอง กรรมการ 
17. อาจารยณฐัพนธ  อนุสรณทรางกูร กรรมการ 

 18. อาจารยดร.พลัง วงษธนสุภรณ กรรมการและเลขานุการ  
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2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ ์ อัตพุฒ ประธาน 
 2.  อาจารย ดร.วิทยา เมฆขํา รองประธาน 

3. รองศาสตราจารย ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ ผูทรงคุณวุฒิ 
 4. อาจารยอนนัต   ตันวิไลศิริ ผูทรงคุณวุฒิ 
 5. อาจารยไพบูลย   กลมกลอม ผูทรงคุณวุฒิ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมร หลาสมบูรณ กรรมการ 
7. อาจารยวัฒน พลอยศรี กรรมการ 
8. อาจารยไกรพ เจริญโสภา กรรมการ 
9. อาจารยพรทิพย ธรรมจริยาพันธุ กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยวีระ โชติธรรมาภรณ กรรมการและเลขานุการ 

     
หนาท่ี ดําเนินการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

                                ส่ัง   ณ   วันท่ี  18   มกราคม  พ.ศ.2554      
 

             
 

                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ) 
             คณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    
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สรุปการวิพากษหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพ 

เม่ือวันท่ี 27-28 มกราคม 2554 
ณ หองประชมุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หอง 4340 

 
 
ผูเขารวมวิพากษหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ (ผูทรงคุณวุฒิ) หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยี           
การพิมพและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 2. อาจารยไพบูลย กลมกลอม (ผูทรงคุณวุฒิ) หวัหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 3. อาจารยอนันต   ตันวิไลศิริ (ผูทรงคุณวฒิุ) อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

4. ผูชวยศาสตราจารยวีระ โชติธรรมาภรณ (กรรมการและเลขานุการ) หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมร หลาสมบูรณ (กรรมการ) อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
การพิมพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 6. อาจารยวัฒน พลอยศรี (กรรมการ) อาจารยประจําสาขาวชิาเทคโนโลยีการพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 7. อาจารยไกรพ เจริญโสภา (กรรมการ) อาจารยประจําสาขาวชิาเทคโนโลยีการพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 8. อาจารยพรทิพย  ธรรมจริยาพันธุ (กรรมการ) อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 9. นางสาวศุภวรรณ  พันธเกาะเล่ิง ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 
ขอเสนอแนะจากผูวิพากษหลักสูตร 
 จากหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการพิมพ ป พ.ศ.2552 ไดมีการปรับปรุง
สาระตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ซ่ึง
สามารถสรุปในสาระท่ีมีการปรับปรุง ดังนี้ 
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 1.  การปรับเปล่ียนรหัสวิชา จากการใชรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษจาก PRT เปน PTT เนื่องจาก
ฐานขอมูลหลักสูตรป พ.ศ.2552 ยังจัดการเรียนการสอนอยูในปจจุบัน จะสงผลใหมีการซํ้าซอนของ
รหัสวิชาได ประกอบกับมีการแบงประเภทวิชาใหม จึงจําเปนตองมีการเรียงลําดบัเลขวิชาตามประเภท
วิชา ช้ันปท่ีควรเรียน และระดับความยากงายของแตละวชิา โดยมีขอสรุปดังนี ้

PTT หมายถึง  รหัสวชิาเทคโนโลยีการพิมพ  
ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักพัน แสดง   ช้ันปท่ีควรเรียน 
 เลข 1 หมายถึงช้ันปท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึงช้ันปท่ี 2 
 เลข 3 หมายถึงช้ันปท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึงช้ันปท่ี 4 
เลขหลักรอย แสดง ประเภทวิชา 
 เลข 1 หมายถึง ประเภทวิชาแกน 
 เลข 2 หมายถึง ประเภทวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีการพิมพ 
 เลข 3 หมายถึง ประเภทวิชาระบบเทคโนโลยีการพิมพ 
 เลข 4 หมายถึง ประเภทวิชาการออกแบบการพิมพ   
 เลข 5 หมายถึง ประเภทวิชาบรรจุภัณฑ 
 เลข 6 หมายถึง ประเภทวิชาการบริหารและการจัดการการพิมพ   
 เลข 7 หมายถึง ประเภทวิชาภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เลข 8 หมายถึง ประเภทวิชาโครงการพิเศษ การสัมมนา   
 เลข 9 หมายถึง ประเภทวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
เลขหลักสิบและหลักหนวยแสดงระดับความยากงายของแตละวิชา 

 2. โครงสรางหลักสูตร ใหคงโครงสรางหลักสูตรไว แตใหมีการปรับเปล่ียน การปรับปรุงวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตามขอกําหนดโครงสรางหลักสูตร ขอ 8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

 

เดิม ปรับปรุง 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 
กลุมวิชาการจดัการ  
กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ    

วิชาแกน 
วิชาพื้นฐานวชิาชีพ 
วิชาชีพ 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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 3.  ปรับรายวิชาออก ในหมวดวิชาเฉพาะ (รวม 15 รายวิชา) 
รหัสวิชา    ช่ือวิชา             น(บ-ป-อ) 
PRT2101 ฟสิกสประยุกตสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ           3(2-2-5) 
PRT2102 เคมีประยุกตสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PRT2104 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PRT2401 การออกแบบกราฟกทางการพิมพ  3(2-2-5) 
PRT2402   เคร่ืองพิมพออฟเซตและการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ          3(2-2-5) 
PRTT3303 การพิมพไรแรงกด 3(2-2-5) 
PRT3201  เทคโนโลยีทางภาพ  3(2-2-5) 
PRT3501 การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
PRT3604 ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ 3(3-0-6) 
PRT3605 การตลาดในอุตสาหกรรมการพิมพ 3(3-0-6) 
PRT3701 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีการพิมพ   1(1-0-1) 
PRT4101 ไฟฟากับอุตสาหกรรมการพมิพ 3(2-2-5) 
PRT4103 อิเล็กทรอนิกสการพิมพ 3(2-2-5) 
PRT4805 การเตรียมสหกิจศึกษาและประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ   1(90)  
PRT4806 สหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ  6(540) 
              4. ปรับเพิ่มรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (รวม 17 รายวิชา) 
      วิชาแกน (5 วิชา) 
PTT1101 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ                                       3(2-2-5) 
PTT1102 เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT1103 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(3-0-6) 
PTT3101 สถิติและการวจิัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT4101 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5)  
 วิชาชีพ  บังคับ (2 รายวิชา) 
PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ     3(3-0-6) 
PTT3301 การพิมพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 วิชาชีพ  เลือก (6 รายวิชา) 
PTT2202   การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ         3(2-2-5)                 
PTT3603  การบริหารธุรกิจการพิมพ 3(3-0-6) 
PTT3604  การตลาดในธุรกิจการพิมพ 3(3-0-6) 
PTT4501  การทดสอบวสัดุบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา    ช่ือวิชา             น(บ-ป-อ) 
PTT4502  การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภณัฑ 3(2-2-5) 
PTT4601  การทํามาตรฐานทางการพิมพ 3(2-2-5) 
     วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (4 รายวิชา) 
PTT4901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ   2(90)  
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ   5(450) 
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ   1(45) 
PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ   6(540) 
 5. การปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา (รวม 19 รายวิชา) ไดแก  
PTT1201  เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน    3(2-2-5) 
PTT1203   เทคโนโลยีกอนพิมพ 3(2-2-5) 
PTT1301  การพิมพพื้นนนู 3(2-2-5) 
PTT1401  การถายภาพดจิิทัลเพื่อการพมิพ     3(2-2-5) 
PTT1701   ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ 3(3-0-6) 
PTT2302    การพิมพสกรีน 3(2-2-5) 
PTT2201  เทคโนโลยีหลังพิมพ 3(2-2-5) 
PTT2501   เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภณัฑ      3(2-2-5) 
PTT2601   การประเมินราคางานพิมพ 1(1-1-3) 
PTT2602  การจัดการส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัยในเทคโนโลยีการพิมพ 3(2-2-5) 
PTT2701  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการพมิพ 3(3-0-6) 
PTT3501    บรรจุภัณฑกระดาษ  3(2-2-5) 
PTT3502   บรรจุภณัฑพลาสติก  3(2-2-5) 
PTT3601   การควบคุมคุณภาพการพิมพ         3(2-2-5) 
PTT3602   การจัดการการผลิตทางการพิมพ   3(2-2-5) 
PTT4602   การประกอบธุรกิจการพิมพขนาดเล็กและขนาดกลาง 3(2-2-5) 
PTT4701  เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ    3(2-2-5) 
PTT4801   การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ      3(2-2-5) 
PTT4802   โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ         3(2-2-5) 

เนื่องจากมีรายวิชาท่ีตองปรับปรุงคําอธิบายจํานวนมาก ผูทรงคุณวุฒิจึงมอบให                    
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในสวนของมหาวิทยาลัยรวมกันปรับปรุงใหทันสมัยและแกไขตาม
ขอเสนอ แนะที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอไวแลว แลวสงใหผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจอีกคร้ังหนึ่ง 
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 7. รายวิชาท่ีเพิม่ขึ้น (รวม 18 รายวิชา) ไดแก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(บ-ป-อ) 
PTT1101 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ         3(2-2-5) 
PTT1102  เคมีสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT1103 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(3-0-6) 
PTT2202 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT2401 การออกแบบกราฟกทางการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ    3(3-0-6) 
PTT3101 สถิติและการวจิัยสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT3301  การพิมพดิจิทัล     3(2-2-5) 
PTT3603  การบริหารธุรกิจการพิมพ  3(3-0-6) 
PTT3604  การตลาดในธุรกิจการพิมพ  3(2-25) 
PTT4101 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT4501 การทดสอบวสัดุบรรจุภัณฑ       3(2-2-5) 
PTT4502 การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภณัฑ        3(2-2-5) 
PTT4601 การทํามาตรฐานทางการพิมพ  3(2-2-5) 
PTT4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ    2(90)  
PTT4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ           5(450) 
PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ   1(45) 
PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ   6(540)  

ในรายวิชาท่ีเพิ่มข้ึนรายวิชารวม 18 รายวิชา ผูทรงคุณวุฒิมอบใหคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรในสวนของมหาวทิยาลัยรวมกันเขียนคําอธิบายรายวิชา ท้ังนี้ใหดูหลักสูตรเทคโนโลยี                
การพิมพของมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศประกอบการเขียนคําอธิบายรายวิชา แลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจอีกคร้ังหนึ่ง 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล   นายวีระ โชติธรรรมาภรณ 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  0000323 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    สัญญาจางเลขท่ี ขาราชการ ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2535 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑติ (ครุศาสตร
เทคโนโลยี) 

พ.ศ.2545 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการพิมพ) 

พ.ศ.2544 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นิเทศศาสตร) 

พ.ศ.2534 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 

พ.ศ.2532 
 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร 
(การพิมพ) 

พ.ศ.2530 
 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

 
5.  ผลงานวิชาการ 
    5.1  งานวิจัย 

- ป พ.ศ.2550 แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ สวนงานกอนพิมพ 
- ป พ.ศ.2554 การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมส่ิงพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม 
- ป พ.ศ.2554 สถานการณปญหาผูประกอบธุรกิจการพิมพในจังหวัดสมุทรสงคราม 
- ป พ.ศ.2554 การสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ืองเทคโนโลยีการพิมพ 

    5.2  เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ 
  - ป พ.ศ.2549 เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน 

- ป พ.ศ.2549 หนังสือ เร่ือง เทคนิคการพิมพสกรีน 
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 5.3 บทความทางวิชาการ 
  - ป พ.ศ.2551 มาตรฐานการพิมพ ISO12647 กับ มอก.2260 
  - ป พ.ศ.2552 เทคโนโลยี QR Code 
  - ป พ.ศ.2553 เทคโนโลยีการพิมพและเทคนิคการปองกันการปลอมแปลงบนธนบัตรไทย 
  - ป พ.ศ.2554 นวัตกรรม BIB Packaging กับบรรจุภัณฑของเหลว 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
     6.1 ดานบริหาร 
  - พ.ศ.2537 หัวหนาฝายเอกสารการพิมพ 
  - พ.ศ.2537 กรรมการและเลขานุการศูนยการพิมพ 
  - พ.ศ.2538 หัวหนาฝายเลขานุการศูนยวิจัย 
  - พ.ศ.2543-2548 รองประธานศูนยการศึกษาดรุณพิทยา 
  - พ.ศ.2548-2553 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  - พ.ศ.2549-ปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
 6.2 ดานการสอน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
  - สาขาวิชานิเทศศาสตร 
  - สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 
  - สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล   นายวัฒน  พลอยศรี 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  039463 สังกัด คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
    สัญญาจางเลขท่ี  135    ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554  สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
4.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท เทคโนโลยีการพิมพ         พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ         พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
5.  ผลงานวิชาการ 
    5.1  งานวิจัย 
  - ป พ.ศ.2553 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยใชบทเรียนออนไลน  
  - ป พ.ศ.2554 งานวิจัยเร่ือง การสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  - ป พ.ศ.2554 งานวิจยัเร่ือง การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดย
ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส     
 5.2  บทความทางวิชาการ 
  - ป พ.ศ.2552 บทความแนวทางพีทู กับการปองกันมลพิษในโรงพิมพ วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552 
  - ป พ.ศ.2553 บทความเร่ือง 5Rs เพื่อบรรจุภัณฑรักษส่ิงแวดลอม วารสารวันการพิมพไทย ป 
2553 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
     6.1 ดานการสอน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
  - สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล   นายไกรพ  เจริญโสภา 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  038164 สังกัด คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
    สัญญาจางเลขท่ี  0164 ลงวันท่ี  1 ตุลาคม 2554  สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
4.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางภาพ  พ.ศ.2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ         พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
5.  ผลงานวิชาการ 
    5.1  งานวิจัย 
  - ป พ.ศ.2553  งานวิจัยในช้ันเรียนเร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา การพิมพพื้นนูน เร่ือง 
ระบบพิมพ   เฟล็กโซกราฟ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา        
  - ป พ.ศ.2554  งานวิจัยเร่ือง เร่ือง สถานการณปญหาผูประกอบธุรกิจการพิมพในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
  - ป พ.ศ.2554 งานวิจัยเร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) วิชา การพิมพดิจิทัล สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา 
 5.2  บทความทางวิชาการ 
  - ป พ.ศ.2553  บทความเร่ือง การวิเคราะหคุณภาพตัวอักษรพิมพจากเคร่ืองพิมพเลเซอร
สํานักงาน วารสารการพิมพบรรจุภัณฑ ป 2553 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
     6.1 ดานการสอน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
  - สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวศุภวรรณ พันธเกาะเล่ิง 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  047939 สังกัด คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
    สัญญาจางเลขท่ี  1307   ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554  สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
4.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท เทคโนโลยีการพิมพ         พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ         พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
5.  ผลงานวิชาการ 
 - 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
     6.1 ดานการสอน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
  - สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวอพิณญา  มุงออมกลาง 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  049946 สังกัด คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    สัญญาจางเลขท่ี           ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑติ 
(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา แขนงวชิาส่ือ
ส่ิงพิมพ) 

พ.ศ.2554 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

พ.ศ.2550 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

5.  ผลงานวิชาการ 
    -  
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
     6.1 ดานการสอน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
  - สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 

 


