
 

 
 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสรายชื่อรายวิชา PPD3503 การพฒันาผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ (Packaging Product Development) 

2. จาํนวนหน่วยกติ 3 หนว่ยกิต (2-2-5)  

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตร์บณัฑติ (ออกแบบสิง่พิมพ์ และบรรจภุณัฑ์) 

ประเภทของรายวิชา หมวดวชิาเฉพาะด้าน กลุม่วิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

นางสาวปฏิญญาณ์  แสงอรุณ อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน  ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) PPD1501 วสัดบุรรจภุณัฑ์ 3(2-2-5) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) ไมม่ ี

8. สถานที่เรียน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้สุดท้าย  15 ธนัวาคม 2557 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวชิา 

-  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ 

-  เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาทําให้เกิดการพฒันาผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ได้ 

-  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเลอืกวสัดใุห้เหมาะสมกบังาน 

-  เพ่ือให้ตอ่ยอดการพฒันาผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ได้หลากหลายชนิด 

 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  http://ssru.ac.th/index.php/th/ 

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   http://www.fit.ssru.ac.th/index.php/th/ 

สาขาวิชา ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภณัฑ์  

http://ssru.ac.th/index.php/th/
http://www.fit.ssru.ac.th/index.php/th/


2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพฒันาผลติภณัฑ์และความสามารถในด้านการพฒันา

ผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ในตลาด รวมทัง้การฝึกปฏิบตั ิวเิคราะห์แนวโน้มในได้อยา่งเป็นระบบ โดยใช้หลกัการ

ออกแบบ ทฤษฎี  การตลาด และเทคโนโลยีในปัจจบุนัในการสร้างสรรค์งานออกแบบในเชิงพาณิชย์เบือ้งต้นได้ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

- หลกัการของการพฒันาผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ วิธีสร้างแนวความคิดและคดัเลือกความคิดสําหรับผลิตภณัฑ์

บรรจุภัณฑ์ใหม่ ขัน้ตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดของ

ผลติภณัฑ์ท่ีพฒันาขึน้ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพฒันาผลติภณัฑ์ 

 

2. จํานวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตัิ/ภาคสนาม/การฝึกงาน งานการศกึษาด้วยตวัเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมง

ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความต้องการ

ของนกัศกึษาเฉพาะราย 

 

ฝึกปฏิบตั ิ30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา การศกึษาด้วยตนเอง 

5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

 

3. จํานวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษา และแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

3.1 อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํปรึกษาผา่นเว็บไซด์ของสาขาวชิาท่ี www.printing.ssru.ac.th  และในการ

เรียนการสอนสปัดาห์แรก 

3.2 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะ รายท่ี

ต้องการในวนัจนัทร์-ศกุร์ หลงัเลกิเรียนตัง้แตเ่วลา 16.00-17.00 น.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.printing.ssru.ac.th/


หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

     แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลลการเรียนรู้จากหลกัสตูรหมวดวิชาเฉพาะสูร่ายวชิา

(CurriculumMapping)   • ความรับผิดชอบหลกั  o  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

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 

PPD3503 การพฒันาผลิตภณัฑ์

บรรจภุณัฑ์ 

o o • o o o o o • o o o o • o o o • o o o • o o • o o o 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตามสามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลาํดบัความสาํคญั 

1.2 วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานปฏิบตัิในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน กําหนดสง่งาน ฝึกความรับผิดชอบ  มอบหมายให้นกัศกึษา

ทํางานเป็นกลุม่ ฝึกการเป็นผู้ นํา สมาชิกกลุม่ ฝึกความรับผิดชอบ            

     (2) อธิบายการทํางานร่วมกนัในฐานะผู้ นําและผู้ตาม ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้การทํางานเป็นทีม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

           (1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

           (2) ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียน การปฏิบตังิานและการสอบ 

 

2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

          (3)  สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องค์ประกอบตา่ง ๆ ของการพฒันาบรรจภุณัฑ์ 

          (8) สามารถบรูณาการความรู้ในด้าน ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องค์ประกอบตา่ง ๆ ของการพฒันาบรรจุ

ภณัฑ์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆได้ 



 

   2.2 วิธีการสอน 

           (1)   บรรยายหลกัการและทฤษฎีพร้อมภาพประกอบ 

           (2)   ฝึกคิดวเิคราะห์ การนําเสนอผลงาน วจิารย์ผลงานและการปรับปรุงแก้ไข 

    (3)   อภิปราย การทํางานกลุม่ การวิเคราะห์กรณีศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ลาํดบัของการพฒันาผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

ตาม ปัจจยัสภาพแวดล้อม และแนวโน้มในรูปแบบสนิค้าในตลาดเบือ้งต้นได้       

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) สอบทดสอบกลางภาค และปลายภาค ในหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

          (2) นําเสนอสรุปการอา่นจากการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

          (3) การร่วมอภิปรายกลุม่จากการวิเคราะห์กรณีศกึษาสงัเกตการปฏิบตัิงานในชัน้เรียนการมีสว่นร่วมในการ 

ปฏิบตัิงานกลุม่  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

           (4) สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม    

3.2 วิธีการสอน 

     (1) การมอบหมายงานฝึกปฏิบตัิ ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน  และนําเสนอผลการศกึษาด้านขอบเขต

การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ลงพืน้ท่ีวิเคราะห์ปัญหาและนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนออกแบบเบือ้งต้นเพ่ือนําเสนอ

แนวโน้มความเป็นไปได้ของตลาด 

           (2) อภิปรายกลุม่  

           (3) วิเคราะห์กรณีศกึษาในการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในปัจจบุนั วิเคราะห์วิจารย์ผลงาน ประเมินผลงาน 

ท่ีฝึกปฏิบตัิการออกแบบ 

     3.3  วิธีการประเมินผล 

           (1) สอบกลางภาค สอบปลายภาคและสอบภาคปฏิบตั ิ

           (2) ให้คะแนนจากฝึกการปฏิบตัิงานร่วมกนัโดยเน้นข้อสอบปากเปลา่ท่ีมีการวิเคราะห์แนวคดิรวมทัง้ทกัษะในการ

พฒันาผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ 

 

 



 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

         (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

    4.2  วิธีการสอน  

    (1) การมอบหมายใหนักศึกษา อภิปรายกลุมจากการวิเคราะหกรณีศึกษาของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
         (2) การมอบหมายงานรายบุคคล    

4.3 วิธีการประเมินผล  

         (1) ให้คะแนน การอภิปรายกลุมรวมกัน 

         (2) การนําเสนองานเปนรายบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

            (1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การทํางานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

    5.2 วิธีสอน 

     (1) มอบหมายงานให้นกัศกึษาทําโครงงาน โดยการสบืค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

  การนําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบโปรแกรมทางการออกแบบและสือ่การนําเสนอ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 

        (1) ให้คะแนน การจดัทํารายงาน โครงงานยอ่ย และนําเสนอด้วยสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           (2) การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีนําเสนอการอภิปราย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

 

สปัดาห์ หวัข้อ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 - แนะนํารายวิชาและการประเมินผล 
- แนะนําข้อตกลงของชัน้เรียนและการเก็บคะแนน 
- แนะนําหนงัสือที่ใช้ประกอบการเรียนและอปุกรณ์ 

 

4 บรรยาย 

อภิปราย 

ศกึษากรณีศกึษา 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

2-4 - การพฒันาผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์บรรจภุณัฑ์(กระดาษ) 

    - ความหมาย ขอบเขตของบรรจภุณัฑ์กระดาษ 

    - วิเคราะห์ปัญหาการ พฒันาผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์  

กระดาษ 

 

12 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 



5 - การพฒันาผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ (พลาสติก) 

     - ความหมาย ขอบเขตของบรรจภุณัฑ์พลาสติก  

     - วิเคราะห์ปัญหาการ พฒันาผลติภณัฑ์ 

บรรจภุณัฑ์  พลาสติก 

 

4 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

6 - การพฒันาผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ (โลหะ) 

    - ความหมาย ขอบเขตของบรรจภุณัฑ์โลหะ 

    - วิเคราะห์ปัญหาการ พฒันาผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์  

โลหะ 

 

4 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

7-8 - การควบคมุคณุภาพ และการเลือกใช้เทคโนโลยี 

   การพิมพ์ 

- มอบหมายงานกลางภาค ( Midterm Project) 

 

8 บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

ศกึษากรณีศกึษา 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

9   สอบ กลางภาค ( Midterm Project) 4 บรรยาย 

นําเสนอผลงาน 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

10-11  บรรจภุณัฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 

     -  บรรจภุณัฑ์กบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

     -  การลดปริมาณของบรรจภุณัฑ์ 

การลดปริมาณของเสีย 

การนํากลบัมาใช้ใหมห่รือใช้ซํา้ 

การเวียนทําใหม ่

- การออกแบบบรรจภุณัฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม                

8 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

12-13 - ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและหลกัการออกแบบเพ่ือการพฒันา 

บรรจภุณัฑ์สง่เสริมการพาณิชย์ เบือ้งต้น 

 -  สภาพแวดล้อม 

 -  การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

 -  การรับรู้และการมองเห็นภาพ 

 -  การตลาด 

 

8 บรรยาย 

ศกึษากรณีศกึษา 

สืบค้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

14-16  
    -   หวัข้ออิสระ (Free Composition) 

  

12 ให้นกัศกึษานําความรู้ที่ได้เรียนมา

ตลอด 11 สปัดาห์ มาทําข้อมลู

วิเคราะห์และออกแบบโดยกําหนด

หวัข้อการนําเสนอเอง 

  1.นกัศกึนําเสนอแบบร่างเป็น    

รายบคุคล 

  2.นําเสนอผลงานจริง 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 



  3.วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ 

     เป็นรายบคุคล 

17   สอบปลายภาค 4 - สอบผลงานปลายภาค  

(Final  Project)  ผลงานที่ได้รับ

มอบหมายในชัน้เรียน 

ปฏิญญาณ์  

แสงอรุณ 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผู้ เรียน งานที่จะใช้ประเมินผู้ เรียน สปัดาห์ที่

กําหนด 

สดัสว่นของการประเมินผล 

(1) 

 

2.8,5.1 การสอบข้อเขียน 

- สอบปลายภาค 

 

17 

 

20% 

(2) 1.1,4.4 การเข้าชัน้เรียน ตลอดเทอม 5% 

(3) 1.3,2.3,2.8,3.4,4.4,5.1 การมีสว่นร่วมอภิปราย การนําเสนอ 

และการแสดงความคิดเห็น ในชัน้เรียน 

ตลอดเทอม 5% 

(4) 1.3,2.3,2.8,3.4,4.4,5.1 การสง่ผลงาน 

ผลงานกลางภาค  (Midterm Project) 

ผลงานปลายภาค (Final Project) 

ผลงานที่ได้รับมอบหมายในชัน้เรียน 

 

9 

17 

ตลอดเทอม 

 

20% 

30% 

20% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลัก 

ปุ่ น คงเจริญเกียรต.ิ 2547. รวมบทความ "บรรจุภณัฑ์" (พ.ศ.2544-2547) /ปุ่ น คงเจริญเกียรติ. 

    กรุงเทพฯ: แพคเมทส์. 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

นวลน้อย บญุวงษ์. 2539. หลกัการออกแบบ. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

ฉตัรชยั อรรถปักษ์. 2551. องค์ประกอบศิลปะ. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ : วิทยพฒัน์.  

วิรุณ ตัง้เจริญ. 2534. ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย. สาํนกัพิมพ์โอเดียนสโตร์.  

นเร ขอจิตตเมต์. 2550. เสกสรรปัน้แตง่บรรจภุณัฑ์.กรุงเทพฯ : Than. Book  

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4


ทาคาชิ นิชิซาวา แปลโดย จินตรา แก้วปลัง่. การบริหารการผลติ. กรงเทพมหานคร, : บริษัทประชาชนจํากดั, 2530 

นิรัช สดุสงัข์. ออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2548  

นพดล สหชยัเสรี. 2546. เอกสารประกอบการสอน วชิา Environment & Behavior . ภาควชิาวางแผน ภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบนัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

ลดัดา โศภนรัตน์. 2546. อิทธิพลของการออกแบบบรรจภุณัฑ์ตอ่กระบวนการตดัสนิใจของ 

ผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาการโฆษณา : จฬุาลงกรณ์   

      - วารสารขา่วสารในวงการพิมพ์ 

      - วารสารการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ 

 

 หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

- การสนทนาระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 

- ผลงานนกัศกึษาทัง้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 

- การนําผลงานของนกัศกึษามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 

- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา (คะแนน/เกรด) และการให้

คะแนนนกัศกึษา 

5. การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงรายวชิาทกุๆ 5 ปี หรือตามผลการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา: อาจารย์ ปฏิญญาณ์  แสงอรุณ 

 

ลงช่ือ......................................        วนัท่ีรายงาน   20 ธนัวาคม 255 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร: อาจารย์ สหภพ  กลบีลาํเจียก 

 

ลงช่ือ......................................        วนัท่ีรายงาน   20 ธนัวาคม 2557 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร: อาจารย์ ศภุวรรณ พนัธ์เกาะเลิง่ 

 

ลงช่ือ.....................................        วนัท่ีรายงาน   20 ธนัวาคม 2557 


	    -   หัวข้ออิสระ (Free Composition)

