
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ                      ศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย  :   หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารออกแบบ    

ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ช่ือภาษาอังกฤษ          :   Bachelor of Technology Program in  Technology of Product    

                                  and  Package Design 

                                  

2. ช่ือปริญญา  

ช่ือเต็มภาษาไทย :   เทคโนโลยบีณัฑติ (เทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑและ 

บรรจุภัณฑ) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Technology (Technology of Product and Package 

                                  Design) 
 

ช่ือยอภาษาไทย          :   ทล.บ.(เทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ) 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ     :   B.Tech. (Technology of Product and Package Design) 

                                    

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑและ 

          บรรจุภัณฑ  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีนไมนอยกวา  136  หนวยกติ 
 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑและ       

         บรรจุภัณฑ  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา  ดงันี้ 



 

 
  

 

3.1.3  รายวชิา  

   1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทกุกลุมวชิาไมนอยกวา   30     หนวยกติ 

  

                  2. หมวดวชิาเฉพาะดาน เรยีนไมนอยกวา   100  หนวยกติ 

                   2.1 กลุมวชิาเอกบังคบั   เรยีน   81  หนวยกติ 
 

5513502 การบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Quality Management) 

3(3-0-6) 

5514903 การวจิัยเพื่อการบรหิารงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Management Research) 

3(2-2-5) 

5522307 การตกแตงผลติภัณฑเซรามิกส  

(Decorative Ceramics Products) 

3(2-2-5) 

5541116 วัสดุและกรรมวธิกีารผลติ  

(Material and Production Processes) 

3(2-2-5) 

5541117 เขียนแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(Industrial Product Design Drawing) 

3(2-2-5) 

5541118 วาดเสนผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(Industrial Product Drawing) 

3(2-2-5) 

5541706 องคประกอบศลิป 

(Composition of Art) 

3(2-2-5) 

5542113   ภาพประกอบสําหรบัการออกแบบ 

(Illustration Design) 

3(2-2-5) 

 

5542116 หลักการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม  

(Principle of Industrial Design) 

3(2-2-5) 

5542216 ออกแบบผลติภัณฑไมเพื่องานอุตสาหกรรม  

(Wood Products for Industrial Applications) 

3(2-2-5) 

5542223 การออกแบบผลติภัณฑไม 

(Wood  Product Design) 

3(2-2-5) 

5542305 การข้ึนรปูผลติภัณฑเซรามิกส 

(Forming Ceramic Products) 

3(2-2-5) 



 

 
  

5542306 การทําตนแบบผลติภัณฑเซรามิกส 

(The Original Ceramic Products) 

3(2-2-5) 

5542307 

 

คอมพิวเตอรตกแตงภาพ  

(Computers Retouching Photographs) 

3(2-2-5) 

5542411 

 

การออกแบบของชํารวยและของตกแตงบาน  

(Souvenir and Home Furnishings Designs) 

3(2-2-5) 

5542413  การออกแบบเฟอรนเิจอรในระบบอุตสาหกกรรม 

(Furniture Design in the Industry) 

3(2-2-5) 

5542504 ออกแบบผลติภัณฑโลหะ 

(Metal Product Design) 

3(2-2-5) 

5542608 ออกแบบผลติภัณฑไฟเบอรกลาส 

(Fiberglass Products Design) 

3(2-2-5) 

5542704 

 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ  

(Principles of Packaging Design) 

3(2-2-5) 

5542705 ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่องานอุตสาหกรรม  

(Packaging Design for Industrial Applications) 

3(2-2-5) 

5543122 

 

ภาพพิมพ  

(Printmaking) 

3(2-2-5) 

5543217 ออกแบบผลติภัณฑกระดาษ  

(Paper Products Design) 

3(2-2-5) 

5543219 ออกแบบผลติภัณฑสิ่งทอ 

(Textile Product Design) 

3(2-2-5) 

5543220 ออกแบบเครื่องประดับ 

(Preliminary Jewelry Design) 

3(2-2-5) 

5543221 ออกแบบผลติภัณฑเครื่องตกแตงทองถิน่ 

(Local Furniture Design) 

3(2-2-5) 

5543707 

 

ออกแบบกราฟฟกสิ่งพิมพ  

(Graphic Design for Publications) 

3(2-2-5) 

5543902 การคนควาวจิัยงานออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(Research for Industrial Design) 

3(2-2-5) 

 



 

 
  

                    2.2  กลุมวชิาเอกเลอืก    เรยีนไมนอยกวา  12  หนวยกติ 
 

5514514 

 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  

(Computer Aided Design) 

3(2-2-5) 

5541119  ประวัตแิละววัิฒนาการการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(History of Industrial Design) 

3(2-2-5) 

 

5541120 หลักการออกแบบ  

(Principle of Design) 

3(2-2-5) 

5541121  เขียนแบบเพื่องานอุตสาหกรรม 

(Drawing for Industrial Applications) 

3(2-2-5) 

5541301 

 

วัสดุ กระบวนการผลติและโครงสราง  

(Materials Production and Structure) 

3(2-2-5) 

5541704 ออกแบบกราฟฟก 

(Graphic Design ) 

3(2-2-5) 

5541707 

 

กลศาสตรพื้นฐานในงานออกแบบผลติภัณฑ  

(Basic Mechanics for Product Design) 

3(2-2-5) 

5542114 เทคนคิการนําเสนอผลงาน 

(Presentation Technique) 

3(2-2-5) 

5542115 เทคนคิการทําหุนจําลอง  

(Model Making Technique) 

3(2-2-5) 

5542217 หลักการออกแบบผลติภัณฑของที่ระลกึ   

(The Design of the Memorial) 

3(2-2-5) 

5542218 ออกแบบผลติภัณฑของที่ระลกึในระบบอุตสาหกรรม  

(Souvenir and Gilf Design in the Industry system) 

3(2-2-5) 

5542219 

 

การออกแบบผลติภัณฑพื้นถิ่น  

(Local Product Design) 

3(2-2-5) 

5542220 ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(Introduction Industrial Design) 

3(2-2-5) 

5542221 การออกแบบผลติภัณฑเอกลกัษณไทยพ้ีนบาน 

(Unique Traditional Thai Design) 

3(2-2-5) 



 

 
  

5542222 ออกแบบผลติภัณฑเอกลกัษณไทยรวมสมัย 

(Design in Contemporary Thai Style) 

3(2-2-5) 

5542308 ออกแบบผลติภัณฑเซรามิกส  

(Ceramics Design)  

3(2-2-5) 

5542408 พื้นฐานงานออกแบบเฟอรนเิจอร 

(The Basic Design of Furniture) 

3(2-2-5) 

5542410  ออกแบบตกแตงภายใน 

(Interior Design) 

3(2-2-5) 

5542412 

 

การออกแบบสามมิต ิ  

(Three Dimension Design) 

3(2-2-5) 

5542505 ออกแบบผลติภัณฑโลหะในระบบอุตสาหกรรม 

(Metal Products in the Industry) 

3(2-2-5) 

5542605 วัสดุและกระบวนการเพื่อการออกแบบพลาสตกิ 

(Materials and Processes for the Design of Plastic) 

3(2-2-5) 

5542606 การออกแบบผลติภัณฑพลาสตกิ  

(Plastic Products Design)  

3(2-2-5) 

5543123 

 

ออกแบบนทิรรศการ  

(Exhibition Design) 

3(2-2-5) 

5543124 เทคโนโลยกีารบรรจแุละการขนสง  

(Packing Technology and Transportation) 

3(2-2-5) 

5543125 

 

การตลาดสําหรับการออกแบบ  

(Marketing for Design) 

3(2-2-5) 

5543126 การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

(Quality Control in Industrial Products) 

3(2-2-5) 

5543127 การถายภาพเพื่อการออกแบบ  

(Photography for Design) 

3(2-2-5) 

5543216 ออกแบบผลติภัณฑปนูปลาสเตอรและซีเมนต 

(Plaster and Cement Product Design) 

3(2-2-5) 

5543218 ออกแบบผลติภัณฑหนัง 

(Design of leather Products) 

3(2-2-5) 



 

 
  

5543222 ออกแบบผลติภัณฑเครื่องตกแตงรวมสมัย 

(Contemporary Design Furniture) 

3(2-2-5) 

5543224 ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรมรวมสมัย  

(Contemporary Design Industries)  

3(2-2-5) 

5543410 ออกแบบเฟอรนเิจอรและการประมาณราคา 

(Furniture Design and Cost Estimating) 

3(2-2-5) 

5543408 การข้ึนรปูผลติภัณฑเซรามิกสดวยจกิเกอร  

(Forming Ceramic Products by Magic Makers) 

3(2-2-5) 

5543409 ออกแบบผลติภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรมขนาด

กลาง 

(Ceramic Products in the Industry) 

3(2-2-5) 

5543604 การออกแบบผลติภัณฑไฟเบอรกลาสในระบบอุตสาหกรรม 

(The Design of Fiberglass Products in the Industry) 

3(2-2-5) 

5543706 

 

ออกแบบกราฟฟกเพื่อการสื่อสาร  

(Graphic Design for Communication) 

3(2-2-5) 

 

                 2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ   เรยีน  7  หนวยกติ 

                         (ใหเลอืกเรยีนกลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้) 

                         1)  วชิาฝกประสบการณ 
 

5543802 

 

การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ                                      

(Preparation for Professional Experience in Technology  

Product  Design and  Packageing) 

1(60) 

5544802 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑ

และบรรจุภัณฑ 

(Field Experience in Technology Product Design and 

Packageing) 

6(600) 

 

                  

                         2)  วชิาสหกจิศกึษา 
 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา   

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 



 

 
  

6004801 สหกจิศกึษา  

(Cooperative Education ) 
 

 

6(600) 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี   เรยีนไมนอยกวา 6   หนวยกติ 

       ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้ากับรายวชิาที่

เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จของหลกัสตูรนี้ 



 

 
  

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

    1.1   กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอานและ

การเขียน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสืบคนสารสนเทศ

ตาง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  

เขียนรายงานไดอยางถกูตองตามหลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by 

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology  

tool for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai  

language principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทกัษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร 

เบื้องตน ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชในชีวติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณ 

เบื้องตนในการสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life,  

Applying basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 

 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                        3(2-2-5) 

(Basic Speaking Skills of English) 

ฝกทกัษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศพัท  ประโยค 

อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

Sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

                              เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน 

คําศัพทใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานทีห่ลากหลาย รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง 

ๆ ฝกเขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบ

โดยใชโครงสรางประโยคและคําศัพทที่เหมาะสม 

                              Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from 

models using appropriate structure and vocabulary. 

 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญ่ีปุน  คําศัพท   

รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน   

รวมทัง้ศกึษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking 

skill  in daily life including studying of Japanese social. 

 

1571118 ภาษาจีนเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลกัการเบื้องตนของตวัอักษรจนีและฝก 

ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วล ี ประโยค และขอความอยางงายที่ใช 

ในชีวติประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซ้ือของ   

เปนตน 

          Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese  

letters, and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in  

basic Chinese words, phrases, and sentences that are commonly used in daily  

life; for instance, greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน                                                         3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบ 

คําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making Introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making Conclusion and answering questions and  

simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน 3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบ 

คําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion including answering questions and  

simple Korean sentence writing.



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน            3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได   และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence  

writing. 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Khmer  

sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Burmese sentence writing. 

 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน                                                      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Vietnamese sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน                                                    3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa  

Indonesia  structures and grammar focusing on speaking in daily life situations  

such as greetings, making introductions, telling time and buying things, practice  

of reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Bahasa Indonesia sentence writing. 
 



 

 
  

 รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                                            3(2-2-5)    

(Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรูและวธิสีรางความรู  การคิดเชิงสรางสรรค  การ 

พัฒนาสุขภาพกายและจติ  การปลกูฝงคานยิมทีด่งีามตามหลกัศลีธรรม  คุณธรรม   

จรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรแีละจติวญิญาณแหงความเปน 

มนุษย  ความภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ  

อนุรักษภูมิปญญาไทยทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝก 

จติภาวนา  การเขียนบันทกึความดแีละสามารถบูรณาการหลกัคุณธรรมการครอง 

ตน  ครองคนและครองงาน  ไปใชในการดําเนนิชีวติอยางถกูตองและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting  

in honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible  

consciousness towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural  

resources and environment, kindness meditation, mental meditation, writing   

goodness note and can be integrated  the principles of virtues person in self- 

control, conducting oneself, and doing one’s duty used in living correctly and  

appropriately 
 

1500104 ความจริงของชีวิต                                                              3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

           ความหมายของชีวติ  ความจรงิของชีวติ  คุณคาและเปาหมายของชีวติใน 

ดานศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวติและหลกัธรรมในการดําเนนิชีวติตามหลัก 

ศาสนา  การนําหลกัธรรมมาใชแกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลกัการเจรญิสต ิ

เพื่อเขาใจสัจจะธรรมแหงชีวิตตนเอง  ผูอื่น  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปน 

จริง  ดํารงชีวิตดวยหลักสัมมาปฏิบัต ิ เพื่อชีวติสนัตสิุขและสังคมสันติภาพ 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the  

principles of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving  

the life problems in globalization, mindfulness meditation to understand the  

reality of life of oneself others society and everything as the truth, living with   

doing right for peaceful life and society 

 

1500124 เพศวถิี                                                                            3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนใน 

การเรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของ 

มนุษยสัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดง 

ออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ   

กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social  

and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 
 

2000116 สุนทรียภาพของชีวติ            3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรางสรรค 

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชิงการคิดกับ 

สุนทรยีศาสตรเชิงพฤตกิรรมโดยสงัเขป  ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยนิ  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสู 

ทัศนศลิป  ศลิปะดนตรแีละศลิปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรยีนรูเชิงคุณคาจาก 

1) ระดับการรําลกึ 2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3)  นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึง   

เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรยีภาพ  และการนําไปปรับ 

ใชในชีวติ 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and  

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted  

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 
 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                         3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษา 

และพัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อ 

สาร  การพัฒนาพฤตกิรรมการทํางานและการทํางานเปนทมี  การเปนผูนําและผู 

ตาม  และการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

Human behavior factors and casual of behaviors, self study and human  

self development, self management, human relations, communication, work  

development and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

                   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

                  

2500102 วถิไีทย  3(3-0-6) 

(Thai Living) 

             ลกัษณะสงัคมการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย   

   อัตลักษณความเปนไทย  การสาํนึกรักความเปนไทยและสํานึกรักษบานเกิด 

   ประวัตศิาสตรไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทย 

   ในอดตีและปจจุบัน  ปญหาสังคมไทย  กระบวนทศันที่เหมาะสมกับสงัคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and  

tradition, Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai  

history and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social  

problems in Thailand, The Social Paradigm Thailand. 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา                                                                    3(3-0-6) 

(ASEAN Studies) 

            พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง  เศรษฐกจิและสงัคมวัฒนธรรม   

การกอตัง้ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน  การวเิคราะห 

ปญหาและแนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืนๆ ของอาเซียน  

การรวมกลุมประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  เนน 

ลักษณะรวมและความหลากหลายในมิตทิางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ   

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหลานัน้  

           Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. The  

establishment of ASEAN community, Evaluation of ASEAN co operations, Analysis  

of issues and trends. ASEAN’s external relations with other regional cooperation,  

and the development of the member countries with an emphasis on the unity  

and diversity in their history, politics, economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก 3(3-0-6) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบนั  ผลกระทบ 

จากสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การ 

ปรับตัวของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก  

(ยุโรป อาเซียน) วเิคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

Situations of current economy, society, politics and government, effects  

of global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation  

of Thai society accordance with global change focusing on countries from different  

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world  

economic directions. 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2500108 ชีวติกับสิ่งแวดลอม                                                          3(2-2-5) 

(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความ 

สัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนนิกจิกรรม 

โดยใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การ 

สงเสรมิบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ให 

ตระหนกัถงึการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การใชพลงังานทดแทน  ภาวะโลกรอน   

ความเกีย่วของเช่ือมโยง  ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนา 

ที่ยั่งยนื 

Definition, importance of natural resources, environment, systematic  

relations between human being and environment, development and use of  

natural resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by  

using science and technology affecting environment and energy, promotion,  

maintenance, and preservation of environment and natural resources quality  

focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative  

energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the  

principles of sustainable development. 
 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง                                                   3(2-2-5)   

(Self-Economic Sufficiency) 

วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและ 

แนวทางพัฒนาวถิชีีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพือ่ใหตระหนกัในความ 

สําคัญ  มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิ 

ปญญาทองถิ่น  สามารถนําหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิ ี

ชีวติของตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยั่งยนื  มีการ 

ศกึษาดงูานในระดับทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จ  เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบตัทิี่แท 

จรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรม 

วชิาที่สอน) 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  

for Living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of  

His majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge,  

understanding of the philosophy, local wisdom, application of the principles and  

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development  

for organizations and communities, study visit to successful community for  

practical guidelines. (Contents should be related to the fields of students) 

 

2500113 สทิธแิละหนาท่ีพลเมอืง                                                     3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

           ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศกึษา  เสรมิสราง 

อุดมการณและพลงัความคิด  พลังความรกัและพลังความสามัคคี  อยูรวมกนับน 

พื้นฐานของการเคารพกตกิาของสงัคม  เคารพผูอ่ืนและเคารพหลกัการของการ 

ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย สามารถทํางานเช่ือมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน   

การเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทุจรติ  ตอตานการคอรัปช่ัน 

และมีภูมิความรูดาน  หลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู 

            Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to  

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention.  

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ                                                            3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยน 

แปลง  แนวโนมระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ   

ปญหาระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัย 

ธรรมชาต ิ การดํารงอยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยั่งยนืและสนัตสิุขทั่งในระดับ 

บุคคล  ประชาคมทองถิ่น  ประชาคมโลก 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Evolution and interaction between man and environment, change of  

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with  

nature, natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful  

living with nature at personal, local and global levels. 

 

             1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ                                              3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธพิลและมีผลกระทบตอ 

ชีวติและสงัคม  การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา   

การใชโปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสาร 

ขอมูล  การแสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และ 

แหลงขอมูลตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิทางปญญา  กฎหมายและจริยธรรมทาง 

คอมพิวเตอร  เพื่อดํารงชีวติประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ                                                      3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  การคิดวเิคราะห  ความคิดสราง 

สรรค  การวเิคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การตดัสนิใจ   

กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชิงวพิากษ  และการประยุกต 

ใชการคิดกับการแกปญหาในชีวติประจําวัน 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical  

application for problem solutions in daily life 



 

 
  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Information technology system, influence of computer on life and society,  

Practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spreadsheet and using presentation program, communication,  

searching for information from computer networks and database regarding  

intellectual rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                                               3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดย 

ตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพ 

แวดลอม  สงัคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยกุต 

ใชเพื่อคุณภาพชีวติ 

Process of scientific and technological development, application of science  

for life quality development, happy and efficient living regarding the effects of  

modern science and technology on man, environment, society, politics and  

culture, application of scientific knowledge for quality of life. 
 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ                                                               3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกาย  

และการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกีฬาเพื่อ

สุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสราง

กลามเนื้อ  การเสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ํา 

หนัก  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  นวัตกรรมการออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ  

สถานบรกิารสําหรบัการสงเสรมิการออกกําลังกายและการเลนกฬีา 

   Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for 

health, benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical 

fitness test, gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight 

control, nutrition with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter 

for promotion in exercise and sport. 



 

 
  

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

               2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

          2.1  กลุมวชิาเอกบังคบั 
 

5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

(Industrial Quality Management) 

              ความหมายของคุณภาพ  ประวัตแิละววัิฒนาการที่สําคัญของแนวคิด 

คุณภาพ  หลักการของระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9000  รวมทัง้ข้ันตอนการ

ดําเนนิการและการขอรบัการรับรองระบบ 

The definition of quality, History and evolution of the concept of quality, 

The principles of ISO 9000 quality management system, processes and to 

obtain certification system. 

 

5514903  การวจัิยเพ่ือการบริหารงานอุตสาหกรรม               3(2-2-5) 

(Industrial  Management  Research) 

           หลกัการและแนวคิดในการวจิยั   เทคนคิวธิกีารวจิัย   กระบวนการวจิยั   

การทําเคาโครงการวจิัยทางการบรหิารงานอุตสาหกรรม  ฝกปฏิบัตกิารทํา สาร

นพินธ (Baby Thesis) และนําเสนอรายงานการวจิัย 

Principles and concepts in research, Methods of research, the research 

process, writing research project management industry, the practice of writing 

(Baby Thesis) and present a research paper.  

 

5522307 การตกแตงผลติภัณฑเซรามกิส  3(2-2-5) 

(Decorative Ceramics Products)  

                      วัสดุ  อุปกรณและเครื่องมือที่ใชข้ึนรูปดวยแปนหมุน (Throwing)  รวมถงึ 

 สารเคลอืบชนดิตาง ๆ เทคนคิ  กรรมวธิตีกแตงผลติภัณฑ เชน การเขียนลวดลาย     

 การเคลอืบผิว ฯลฯ  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบเขียนแบบผลติภัณฑเซรามิกสดวย 

 กรรมวธิดีังกลาว  จนสําเร็จเปนช้ินงาน 

Materials and tools used with dial up (Throwing), as well as various 

coatings. Technical processes such as product design, surface pattern, a 

practice designed a ceramic product with the process. Complete the work. 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5541116 วัสดุและกรรมวธิกีารผลติ          3(2-2-5) 

(Material and Production Processes) 

      คุณสมบัตแิละกรรมวธิกีารผลติของวัสดุอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ เชน    

ดนิ  ปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต แกว ไม กระดาษ ยาง โลหะ ผา พลาสติก ฯลฯ    

เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช  จัดทัศนศึกษากรรมวิธีการผลิตจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในบางโอกาส 

Properties and processing of industrial materials such as clay, plaster 

of paris, cement, glass, wood, paper, rubber, metal, fabric, plastic, etc. to 

guide the choice. The field of industrial manufacturing processes from time to 

time, etc. 
 

5541117 เขียนแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 

(Industrial Product Design Drawing) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนการเขียนแบบ  เครื่องมือเครื่องใช 

วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการเขียนแบบ  หลกัการเขียนแบบเบื้องตน ฝกปฏิบตักิาร

เขียนภาพฉาย (Orthographic Projection)  ภาพไอโซเมตรกิ (Isometric)  ภาพออ

บลกิ (Oblique)  ภาพไดเมตรกิ (Dimetric)  ภาพไตรเมตรกิ (Trimetric)  ภาพคลี่ 

(Pattern Development ตามระบบการเขียนแบบเทคนคิมาตรฐานสากล 

Meaning, importance, the benefits of writing, tools, and materials. 

Devices in the drawings. Basic principles of drawing. The practice of drawing 

such as orthographic Projection, isometric, oblique, dimetric, trimetric, pattern  

development in accordance with international standards and technical 

drawings. 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

5541118 วาดเสนผลติภัณฑอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

(Industrial Product Drawing) 

          ฝกปฏิบัตกิารเขียนภาพลายเสน  ภาพเหมือนจรงิจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาต ิ 

เชน  ทิวทัศน  คน สัตว  ฯลฯ  สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน  เชน  หุนปูนปน  สิ่งกอสราง 

สถาปตยกรรมตาง ๆ ใหไดสดัสวนแสงและเงา  และองคประกอบของศลิปะที่ถูกตอง

มีความเหมือนจรงิ  เนนเทคนคิการเขียนภาพ  การใชดนิสอ  ปากกาปากกาลกูลื่น  

เครยองชารโคล  ฯลฯ 

   Practice drawing lines. Realistic picture of what exists in nature, such 

as people, animals, landscapes, etc. The man-made structures, such as Puppet 

stucco architecture given different proportions of light and shadow and the 

elements of art to be realistic. The technique of painting using pencil, ballpoint 

pen, Charles K. Cole, etc. 

 

5541706  องคประกอบศลิป      3(2-2-5) 

    (Composition of Art) 

  ความหมายของการสรางสรรค  ปญหาเกี่ยวกับวิธกีารแสดงออก  ศกึษา

ทฤษฏีองคประกอบศิลป  การปฏิบัติเกี่ยวกับรูปทรง  บริเวณวาง  ความขัดแยง  

ความประสาน  กลมกลนืของปจจัยองคประกอบตาง ๆ ของศลิปะ  การแกปญหา

เกี่ยวกับรูปแบบ  แนวความคิดการแสดงออกและเทคนิค  วิจารณ  แนะนําเปน

รายบคุคลและเปนกลุม 

  Meaning of creativity and the problem of expression. Study theories of 

art components, practices on form, space, contrast, harmonization of art factors, 

problem-solving of forms concept ,expressions and techniques in criticism  as 

individuals and groups. 

 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542113   ภาพประกอบสําหรับการออกแบบ    3(2-2-5) 

    (Illustration Design)  

  ปฏิบัติงานการออกแบบสรางสรรคภาพประกอบดวยเทคนิคและอุปกรณ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนา  ทักษะในการสื่อความหมายดวยภาพจากเรื่องราวและบทความ

ที่กําหนด รวมทัง้ฝกหัดเขียน ภาพประกอบประเภทตาง ๆ เพื่อความเหมาะสมกับ

งาน 

Work on illustration design with different techniques and materials, in 

order to develop skills in communicating assigned stories and articles through 

pictures. Practice drawing several kinds of illustrations to suit the usage. 

 

5542116 หลักการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม             3(2-2-5) 

(Principle of Industrial Design) 

         หลักการ  และข้ันตอนการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบ  

 มาตรฐานสากล  เชน  อิทธพิลของส ี วัสด ุ องคประกอบของศลิปะ  และสิ่งที่มี

อิทธพิลตอผลติภัณฑ  ฯลฯ  เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลติภัณฑ

ในสถานการณจริง  วิธีการนําความคิดสรางสรรค (Creative Idea)  มาพัฒนา

แนวความคิดในการออกแบบ (Idea Development) ฝกวเิคราะหและเปรยีบเทยีบ

สิ่งที่มีอิทธพิลตอผลติภัณฑตาง ๆ เชน  ส ี วัสด ุ องคประกอบของศลิปะ  ฯลฯ   

ฝกปฏิบัตกิารออกแบบผลติภัณฑอยางงาย ๆ ไมมีระบบกลไก (Non-mechanism)   

โดยเนนเฉพาะความงามของรูปทรง (Form)  และประโยชนใชสอย (Function) 

    Principles and procedures, product design industry. According to 

international standards such as the influence of the material elements of art. 

And influential. The products are used to thinking in product design in the real  

situation. How creativity to develop the concept design. Analyze and compare 

the influence of products such as color, material, composition of art, etc., 

practices a simple product design, no mechanics with particular emphasis on 

the beauty of the form and functions. 

 



 

 
  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542216 ออกแบบผลติภัณฑไมเพ่ืองานอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

(Wood Products for Industrial Applications)  

          ชนดิ  ประเภทและคุณสมบัตขิองไมอัดแผนชนดิตาง ๆ ที่จําหนายในประเทศ  

เครื่องมือ  อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชกับงานไมอัดแผน  กรรมวิธกีารแปรรูป 

และการปรับปรุงคุณภาพ  กระบวนการข้ึนรูปและการตกแตงสผิีว  หลกัการออก 

แบบผลติภัณฑไม จากไมอัดแผน  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบ   และการประกอบ การ

ข้ึนรูปผลิตภัณฑจากไมอัดแผน  โดยเนนการผลิตงานประเภทหัตถกรรมและ

อุตสาหกรรมขนาดยอม 

The type and properties of plywood sheets, various types of domestic 

machinery and equipment used for plywood sheets. Processing and quality 

improvement. Forming process. Color and decoration. The design of wood 

products. Sheets of plywood. Design practice. And the product formed from  

a sheet of plywood. By focusing on the production of handicrafts and small 

industries. 

 

5542223 ออกแบบผลติภัณฑไม              3(2-2-5) 

(Wood Product Design) 

          ชนิด  ประเภทและคุณสมบัติของไมจริงชนิดตาง ๆ ของไทย  ศึกษา 

เครื่องมือ  อุปกรณและเครื่องจักรที่ใชกับงานไม  กรรมวิธีการแปรรูป  การ 

ปรับปรุงคุณภาพ  กระบวนการข้ึนรูปและการตกแตงสีผิว  ศกึษาหลักการออก 

แบบผลติภัณฑไมจากไมจรงิ  การแกะสลักไมและการฉลุไม  ฝกปฏิบัต ิ การออก 

แบบและข้ึนรูปผลติภัณฑไมจากไมจริงเปนวัสดุหลัก  เนนชนิดงานขนาดเล็ก  มี

ความสวยงามประณตีนําไปใชสอยได  เปนผลติภัณฑประเภทของที่ระลกึเครื่อง 

ประดับเครื่องตกแตง ฯลฯ 

Properties of wood species and varieties in Thailand. Of equipment 

and machinery for the wood. The privatization process. Quality improvement. 

Forming process. Color and decoration. The design of wood products from 

wood. Wood and wood carving stencils for designing and forming the wood  

from the wood as the main material. The exquisite beauty of the small to 

house the products of the mind. Jewelry. Furniture, etc. 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542305 การข้ึนรูปผลติภัณฑเซรามกิส                      3(2-2-5) 

(Forming Ceramic Products) 

                      รายละเอียดคุณสมบัตขิองวัตถดุบิ และสารเคมีชนดิตาง ๆ ทีใ่ชในการ

เตรยีมดนิปนและน้ําเคลอืบ   ถงึกระบวนการข้ึนรูปดวยมือ  เชน  วธิบีบี  วธิขีด    

วธิแีผน  วธิกีดจากแมพิมพ   ฝกปฏิบัตกิารออกแบบ เขียนแบบ และการข้ึนรปู

ผลติภัณฑเซรามิกส  ตามกระบวนการดงักลาว จนสําเรจ็เปนช้ินงาน 

Detailed properties of the material and various chemicals used in the 

preparation of clay and glaze. Forming processes, such as free form, coiling 

slab and press molding method. Practice of design drawings and product 

forming ceramics. According to the process. Complete the work. 
 

5542306 การทําตนแบบผลติภัณฑเซรามกิส            3(2-2-5) 

(The Original Ceramic Products) 

                      คุณสมบัตขิองปลาสเตอร   วัสดุและเครื่องมือที่ใชทําแมพิมพปูนปลาสเตอร

แบบแยกช้ิน และกรรมวธิกีารหลอดวยน้ําดนิ  การเคลอืบผิวดนิ  ฝกปฏิบัต ิ การ

ออกแบบ  เขียนแบบผลติภัณฑเซรามิกส  และหลอข้ึนรปูช้ินงานดวยวธิกีารหลอ

ดวยน้ําดนิ (Slip Casting)  จนเปนช้ินงานสําเร็ว 

About the properties of materials and tools used to make plaster molds, 

plaster-piece, and casting techniques with clay. The coating surface of clay 

(Engobe). Design practice a ceramic product, the casting material to cast with 

water and soil (Slip Casting) is a successful piece of work. 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

5542307  คอมพิวเตอรตกแตงภาพ 3(2-2-5) 

    (Computers Retouching Photographs) 

 หลักการตกแตงภาพและสรางภาพ  ประเภทบติแม็ป (Bitmap)  ศกึษา 

วธิกีารใชโปรแกรมสําเรจ็รูปที่ใชในการตกแตงภาพและสรางภาพ  การใชเครือ่งมือ

ตกแตงภาพ  การเลือกพื้นที่ภาพแบบตาง ๆ การปรับความมืดสวางและสีภาพ 

การใชงานเลเยอร  การใชตัวอักษร  การใชลักษณะพิเศษ (Effect)  ศกึษาระบบสี 

ความละเอียดภาพ เพื่อใชในสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนกิสตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิารใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  สรางผลงานตกแตงภาพและสรางภาพ  ปฏิบัตกิารพิมพภาพ

และการบนัทกึไฟลเพื่อนําไปใชรวมกบัโปรแกรมอ่ืน ๆ 

Principle photography and imaging sector bitmap learn how to use a 

computer program used to create images and pictures. Using images To select 

a different image The darkness, brightness, and color images. Operating Layer 

The letters to the effects of color resolution. For use in print and electronic media 

in the practice of statistical programs. Create images and create photo. 

Operating printing and saving files to be shared with other applications. 

 

5542411   การออกแบบของชํารวยและของตกแตงบาน   3(2-2-5) 

    (Souvenir and Home Furnishings Designs) 

 การวเิคราะหรูปแบบของชํารวย  และของตกแตงที่มีอยูในทองตลาด 

ปฏิบัตกิารออกแบบและพัฒนารปูแบบใหตรงกับความตองการเหมาะสมกับผูใช 

กําหนดวัสดุอุปกรณกระบวนการผลติและบรรจุภัณฑใหสามารถปฏิบัตกิารได

อยางมีประสทิธภิาพฝกปฏิบัตเิพื่อใหเกดิทกัษะ 

Pattern Analysis gift And decorative items available in the market. The 

design and development of models to suit the user's needs. Be the materials, 

manufacturing processes and packaging operations to effectively practice the 

skills. 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542413 การออกแบบเฟอรนเิจอรในระบบอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

(Furniture Design in the Industry) 

รูปแบบและหลักการออกแบบ  ตู  โตะ  เตยีง  และช้ันวางของแบบตาง ๆ  

ที่ทําจากวัสดุตาง ๆ ศกึษาขอมูลตาง ๆ ทีใ่ชประกอบการออกแบบ  ฝกปฏิบตักิาร

ออกแบบเขียนแบบเฟอรนเิจอร  ประเภทตู  โตะ  เตยีง  และช้ันวางของ  ฯลฯ   

การทําหุนจําลองการทําตนแบบ  

(Prototype)Layout and design of the cabinet room table and shelves of 

different ways, made from different materials, information from design. Laboratory 

furniture design, cabinet room, tables, beds, cabinets and shelves, etc., 

making model and prototype. 
 

 

5542504 ออกแบบผลติภัณฑโลหะ     3(2-2-5) 

     (Metal Product Design) 

       คุณสมบัตแิละลักษณะทั่ว ๆ ไปของโลหะที่นํามาใชผลติเปนผลติภัณฑ

ประเภทตาง ๆ ศกึษาวธิกีารใชอุปกรณ  เครื่องมือและเครื่องจกัรที่ใชแปรรูปและ

ข้ึนรูปรวมทัง้  กระบวนการตกแตงผิวโลหะ   ฝกปฏิบตักิารออกแบบช้ินงานโลหะ

ขนาดเล็ก และทดลองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักรและการทําหุนจําลอง 

General features and characteristics of the metal used to produce the 

products and how to use equipment and machinery for processing and forming, 

as well. The metal surface. Practice in design, small pieces of metal. And 

machinery and equipment used to make models. 

 

5542608 ออกแบบผลติภัณฑไฟเบอรกลาส      3(2-2-5) 

                   (Fiberglass Products Design) 

                      ชนดิ  คุณสมบตั ิ และการใชงานของพลาสตกิเหลวโพลเิอสเตอรเรซิน 

   (Unsaturated Polyester Resin) ใยแกว  และวัสดุอ่ืน ๆ ศกึษาวธิกีารใชเครื่องมือ 

อุปกรณ  และกระบวนการข้ึนรูปผลติภัณฑไฟเบอรกลาสดวยแมพิมพช้ินเดียว   

ศกึษาหลักการออกแบบผลติภัณฑไฟเบอรกลาสขนาดเลก็  ฝกปฏิบตักิารออกแบบ 

และจัดทําผลติภัณฑ  ไฟเบอรกลาสขนาดเลก็ เชน  โคมไฟ  นาฬิกา  เครื่องตกแตง  

เฟอรนเิจอรสําหรับเดก็ ฯลฯ 



 

 
  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Types, property and applications of liquid plastic poly-ester resin 

(Unsaturated Polyester Resin), fiber glass and other materials, how to use the  

tools and process for forming a molded fiber glass piece. A study of a small 

fiber glass, practice and preparation a small fiber glass such as lamps, clocks, 

small furniture. Furniture for children, etc. 
 

5542704 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ                    3(2-2-5) 

                    (Principles of Packaging Design) 

                      ประวัติความเปนมาของบรรจุภัณฑ  หลักการออกแบบ  หนาที่และ

โครงสรางของบรรจุภัณฑชนดิตาง ๆ ศกึษาวัสดุหลักที่สามารถนํามาใชทําบรรจุ 

ภัณฑได  เชน  กระดาษ  พลาสตกิ  ไม  แกว  ฯลฯ  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบบรรจุ

ภัณฑพื้นฐาน  เชน  ซอง กลองพับอยางงาย ๆ และฝกปฏิบัตกิารทําหุนจําลองเทา

จรงิ   

    The history of the package. The design and structure of various types 

of packaging. Educational materials that can be used to make packaging, such 

as paper, plastic, wood, glass, etc. the practice of packaging such as envelopes, 

boxes, folding easily. The model and actual practices. 
 

5542705 ออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ืองานอุตสาหกรรม             3(2-2-5) 

(Packaging Design for Industrial Applications) 

หลกัการออกแบบ  รูปแบบและโครงสรางของบรรจุภัณฑ  โดยเนนการศกึษา

เรื่องโครงสรางที่มีความสลับซับซอนปานกลาง  การประยุกตกราฟกอยางงาย ๆ 

เขากับตัวบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม  วัสดุชนดิตาง ๆ ที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ  

เชน  กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนดิตาง ๆ ฯลฯ  ฝกปฏิบัตอิอกแบบบรรจุ

ภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันทั่ว ๆ ไป  ที่ใชกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก  โดย

การวางแบบ(Pattern) และกราฟกใหมีความเหมาะสม  พรอมวเิคราะหการนําวัสดุ

มาใช และฝกปฏิบัตกิารทําหุนจําลองเทาจรงิ 



 

 
  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Design principles. Form and structure of the package. The study focuses 

on the structure of a complex medium. Application of simple graphics. With 

the appropriate packaging. Different types of materials. Used in packaging 

such as corrugated cardboard and various types of packaging design practices, 

etc. used in everyday normal use of corrugated cardboard, and by placing a 

(Pattern) and graphics to be appropriate. And analysis of materials used. The 

model and actual practices. 
 

5543122   ภาพพิมพ               3(2-2-5) 

    (Printmaking) 

  หลักการประวัตศิาสตรศลิปะภาพพิมพในยุคตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิารพิมพ 

ในเทคนคิตาง ๆ  เชน  แมพิมพจากกระดาษ  ไม  โลหะและสื่อผสม 

History of printmaking in different periods. Practice on several 

techniques such as silk-screening, woodcut, engraving and multi-media 

printing. 
 

5543217 ออกแบบผลติภัณฑกระดาษ               3(2-2-5) 

(Paper Products Design)  

ประวัตคิวามเปนมา  ชนดิ  ประเภท  คุณสมบัตแิละกรรมวธิกีารผลติของ

กระดาษชนดิตาง ๆ ศกึษาเครื่องมือ  อุปกรณ  และเครือ่งจักรที่ใชกับงานกระดาษ 

และกระบวนการข้ึนรูปชนดิตาง ๆ ศกึษาหลักการออกแบบผลติภัณฑกระดาษชนดิ

ตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิารออกแบบ และข้ึนรปูผลติภัณฑหตัถกรรมกระดาษ  เชน  ของ

เลนสําหรับเด็ก  ตุกตา  เครื่องประดับ  ฯลฯ 

The history of properties and processing of various types of paper, tools, 

equipment and machinery for the paper. The process of forming various kinds 

of paper products. Design practice. And molded products such as toys, children's 

crafts, paper dolls, jewelry, etc. 



 

 
  

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

5543219 ออกแบบผลติภัณฑสิ่งทอ        3(2-2-5) 

(Textile Product Design) 

 ประวัตคิวามเปนมา ลกัษณะและรูปแบบผลติภัณฑผาทอ  ผาพิมพและสิ่ง

ทออ่ืน ๆ ของไทย  ศกึษาคุณสมบัติของผา  สียอม  สพิีมพและสารเคมีประกอบ

อ่ืน ๆ กระบวนการ  การทอและการพิมพซิลคสกรนี  ฝกปฏิบัตอิอกแบบลายผาทอ  

ลายพิมพผาและรูปแบบผลติภัณฑที่ทําจากผาทอ  และผาพิมพ 

History, the product design and textiles, printed fabrics and other textiles 

in Thailand, characterization of the fabric, dyeing, printing and dyeing, chemical, 

textile, and other assembly processes, silk screen printing. Practice design 

patterns, fabrics and woven fabrics, printed fabrics, woven products made 

from fabrics and prints. 

 

5543220 ออกแบบเคร่ืองประดับ       3(2-2-5) 

                    (Preliminary Jewelry Design) 

                      ประวัต ิ ววัิฒนาการ  เทคนคิและกรรมวธิกีารผลติเครื่องประดับ  จากวัสด ุ

ธรรมชาต ิและ/หรอืวัสดุสังเคราะห  ศกึษาการออกแบบเครื่องประดับในเชิงศลิปะ 

ใหสัมพันธกับเครื่องแตงกาย  รูปแบบของเครื่องประดับประเภทตาง ๆ การใช 

เครื่องมืออุปกรณ  กระบวนการข้ึนรูป  และตกแตงเครื่องประดับ  ฝกปฏิบัติ 

การออกแบบทําเครื่องประดับพื้นฐาน  เชน  การตัดฉลุ  การพับ  การถกั  การเช่ือม 

การปม ฯลฯ  และนําเทคนคิตาง ๆ  มาประยุกตใชกับการออกแบบเครื่องประดับ 

ไดอยางเหมาะสม 

History, Evolution, techniques, and manufacturing processes. From 

natural materials. And / or synthetic materials. Study Design The Arts in 

relation to clothing. Computer models of different types of equipment. Forming  

process. And decorative accessories. Practice basic jewelry design, stencil 

cutting, folding, stamping, welding, knitting, etc., and the techniques used to 

design properly. 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543221 ออกแบบผลติภัณฑเคร่ืองตกแตงทองถิ่น    3(2-2-5) 

(Local Furniture Design) 

  ลักษณะ  และรูปแบบเครือ่งตกแตงจากภาคตาง ๆ ของไทยจากอดตีมาจน 

ถงึปจจุบัน  ศกึษาชนดิ  ประเภทและคุณสมบัตขิองวัสดทุี่นํามาใช  วธิใีชเครื่องมือ  

อุปกรณ  และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติ 

การทําผลติภัณฑเครื่องตกแตงรปูลกัษณไทยจากวัสดตุาง ๆ ทีเ่หมาะสม 

Furniture styles and themes from various sectors. Of Thailand from the 

past to the present study, the type and properties of materials used. The tools 

and process for forming various kinds. Practice in the design and decoration 

products made from materials such as Thai style. 

 

5543707  ออกแบบกราฟกสิ่งพิมพ     3(2-2-5) 

    (Graphic Design for Publications) 

การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  การออกแบบสิ่งพิมพ  ประเภทของ

การออกแบบ  ข้ันตอนกระบวนการออกแบบ  การพิมพในระบบอุตสาหกรรม  

การจัดวางหนากระดาษ รูปเลม  การกําหนดส ี การใชและออกแบบตัวอักษร 

การออกแบบพื้นหลังและการสรางภาพประกอบ  กราฟกจากระบบคอมพิวเตอร 

ฝกปฏิบตักิารออกแบบกราฟกสิง่พิมพ  โดยใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 

กราฟกตาง ๆ เชน  แผนพับ  หนังสอื  วารสาร  จลุสาร  หนังสอืพิมพและสิ่งพิมพ    

อ่ืน ๆ เปนตน 

Studied graphic design on the packaging. The publication of the design 

process, the design process. Industrial Printing Systems The layout of the coloring 

book and character design. Background design And creating illustrations 

Computer Graphics Practice publications graphic design Using creativity in 

graphic design, such as brochures, pamphlets, books, journals, newspapers 

and other publications, and so on 



 

 
  

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543902        การคนควาวจัิยงานออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 

(Research for Industrial Desig)  

หลักการ  ระเบยีบวธิกีารวจิัย  สถติ ิ เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการออก 

แบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน ข้ันการเตรียมงาน  ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  ข้ัน 

วเิคราะหขอมูล  ข้ันนําเสนอผลงานวจิัย  ฯลฯ  ฝกปฏิบตักิารคนควาวจิัยในหัวขอ

เรื่องที่กําหนด  สรุปเปนภาคเอกสาร   

The statistical methods of research to bring information to the product 

design industry, such as the preparation. The data collection. The data analysis. 

The present research, practice, research, etc. in a given subject. A summary 

of the document.  

 

          2.2  กลุมวชิาเอกเลอืก 

 

5514514 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ                   3(2-2-5) 

(Computer Aided Design)        

หลักการและวธิีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวย

คอมพิวเตอรเทคนคิการสรางภาพสองมิต ิ เชน  ภาพลายเสน  ภาพประกอบ 

เรื่องราว  ภาพทางการออกแบบกราฟฟก ฯลฯ ฝกปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร      

เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป 

 Principles and methods of using a computer program used to create 

two-dimensional computer visualization techniques such as visual story line. 

Graphic design, graphics, etc. The computer laboratory. To assist in the design 

and use. 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5541119   ประวตัแิละววิัฒนาการการออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

(History of Industrial Design) 

ประวัตคิวามเปนมาและววัิฒนาการของศลิปะสากลของแตละยุคและการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา  วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ 

  อุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมกลุมยุโรป  อเมรกิาและเอเชีย  รวมทัง้ประเทศ 

ไทย  ศกึษาปรัชญา  แนวคิดและผลงานนกัออกแบบผลติภัณฑที่มีช่ือเสยีงในอดตี

และปจจุบนั 

The History and evolution of the international art of the era. And revolution. 

Industry in Europe and America. The evolution of industrial design. In the 

industrialized countries of Europe. America and Asia. As well as in the study of 

philosophy and the products of the famous designers in the past and present. 

  

5541120 หลักการออกแบบ       3(2-2-5) 

(Principle of Design) 

หลกัการออกแบบองคประกอบของศลิปะและทฤษฎีส ี เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการสรางสรรคงานออกแบบฝก  ปฏิบตักิารออกแบบงานประเภท 2 มิต ิ และ 3 

มิติ  โดยเนนการใชหลกัการออกแบบ  การจดัองคประกอบของศลิปะ  การวเิคราะห

และให  คําอธบิายเปรยีบเทยีบเรื่องความงามได  มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคในเชิง

ออกแบบ  

Design elements of art and color theory. To serve as the basis for creative 

design. Practice of two-dimensional and three dimensional design with emphasis 

on the use of design principles. The elements of the art analysis and describes 

the beauty is. There is creativity in design. 

 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5541121 เขียนแบบเพ่ืองานอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 

(Drawing  for Industrial Design) 

 ฝกปฏิบัตกิารเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)  ผลติภัณฑ 

แบบตาง ๆ การเขียนแบบภาพตดัเต็มสวน (Full Section)  การเขียนแบบภาพตัด 

ครึ่งสวน (Half Section) การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail Drawing)       

การเขียนแบบภาพชวย (Auxillary Drawing) การเขียนแบบแยกช้ินสวน (Assembly  

Drawing of Exploded  View)  การเขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing)  เนนการ 

ปฏิบัตกิารเขียนแบบผลติภัณฑที่ใชวัสดุตางชนดิกนั และสามารถแยกช้ินสวนของ 

ช้ินงานนัน้ ๆ สําหรับนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

Practice drawing the Orthographic projection, full section, half section, 

detail drawing, auxillary drawing,  assembly arawing of exploded  view,  

working drawing. Focused on the design of products using different materials. 

The separate parts of the piece. For use in industry. 

 

5541301   วัสดุ กระบวนการผลติ และโครงสราง    3(2-2-5) 

    (Materials Production and Structure 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัตวัิสดุ  กรรมวธิกีารผลติ และโครงสราง    

สําหรับหตัถอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

ในทองถิ่นอีสานและในภูมิภาคตาง ๆ การเลือกใชวัสดุ  กรรมวิธี  โครงสรางที่

เหมาะสมในการออกแบบผลติภัณฑที่สนองตอบในดานความงาม  ประโยชนใชสอย  

ความแข็งแรงคงทน  การศกึษาเทคโนโลยใีหม ๆ ทางดานวัสด ุ วธิกีารผลติ โครงสราง  

การศกึษาระบบมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ทศันศกึษา 

Basic knowledge regarding qualities of materials production processes 

and structures in Thai craft industry, small and medium enterprises, including 

that used in Esan and other regions of Thailand. Studies on the proper use of 

different materials and processes in product design for beauty, utility, and 

durability, as well as new technology about materials production processes and 

structures. Study standard system in small and medium industrial work. Site-

seeing. 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5541704 ออกแบบกราฟฟก             3(2-2-5) 

(Graphic Design) 

หลักการออกแบบกราฟกพื้นฐาน  เทคนคิการจดัองคประกอบงานกราฟก

ประเภทตาง ๆ เชน  การจัดภาพ  การกําหนดสี  การเลือกใชวัสดุ  การพิมพ 

เบื้องตน การพิมพซิลคสกรนี การพิมพระบบตาง ๆ ฯลฯ  ฝกปฏิบตักิารออกแบบ

สัญลักษณ  การออกแบบตัวอักษร  การออกแบบเครื่องหมายการคา  การออกแบบ 

ลวดลาย  การทํา ArtWork และฝกปฏิบตักิารพิมพซิลคสกรนีบนกระดาษ  ผาและ

วัสดุอ่ืน ๆ 

The basic principles of graphic design. The composition of various types of 

graphics such as images, color, the choice of material. The initial printing, 

silkscreen printing. The practice of printing and logo design. Character design. 

Design trademark. Making art work design pattern and practice of printing 

silkscreen on paper, fabric and other materials. 

 

5541707   กลศาสตรพ้ืนฐานในงานออกแบบผลติภัณฑ   3(2-2-5) 

    (Basic Mechanics for Product Design) 

หลักกลศาสตรพื้นฐาน  จุดศูนยถวง  จุดรวมมวล  เสถียรภาพ  ศกึษา

คุณสมบัตขิองวัสดทุางกล  ความเคน  ความเครยีด  โมเมน  ความเฉื่อยของวัสด ุ

ในการออกแบบผลติภัณฑ รวมทัง้  การรับน้ําหนักคงที่  น้ําหนักจรและออกแบบ

จุดตอ  ศึกษาระบบกลไกชนิดตาง ๆ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ  

ฝกปฏิบัตทิดลองทฤษฎี  และออกแบบผลติภัณฑที่ใชหลักทางกลศาสตร  โดยการ

ทําหุนจําลองเพื่อทดสอบทฤษฎี 

The basic mechanics stable center of gravity, the total mass properties. 

Stress, strain, motion of the mechanical treatment of the material inertia. In 

product design as well as the weight constant weight, and the design point.  

Various types of mechanical systems To the Product components Practice  

theory test And designing products using the core mechanics. By making a  

model to test the theory 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542114 เทคนคิการนําเสนอผลงาน            3(2-2-5) 

(Presentation Technique) 

ฝกปฏิบัตเิทคนคิการนําเสนองานดวยวธิกีารตาง ๆ เชน  การเขียนทัศนยีภาพ 

(Perspective)   การเขียนภาพเหมือนจรงิ (Rendering)  ที่เปนช้ินงานผลติภัณฑการ

นําเสนอ Plate  ผลงานดวยรปูภาพ  และตวัอักษร  การจดัองคประกอบของการนํา 

เสนองาน  ฯลฯ  ฝกปฏิบัตกิารสื่อความหมายดวยภาพและภาษา  เทคนคิวธิกีาร

นําเสนองาน  การเขียนแนวคิดในการออกแบบ (Concept of Design)  รวมทัง้เทคนคิ

การสื่อความหมายดวยภาษาพูดอยางมีศลิปะ 

Training and technical presentations by various means such as a  

panorama.(Perspective) realism painting (Rendering) is a product sheet of the 

present Plate with image and text elements of the presentation, practice, etc., 

meaning the images and language. Technical presentations. The concept and 

design (Concept of Design), as well as techniques for interpretation. The 

language spoken there is an art. 

 

5542115 เทคนคิการทําหุนจําลอง              3(2-2-5) 

(Model Making Technique) 

ชนดิ  ลกัษณะ  เทคนคิวธิแีละวัสดุที่ใชสรางหุนจําลองชนดิตาง ๆ  ฝกปฏิบัต ิ

การสรางหุนจําลองจากวัสดุตาง ๆ เชน  ดนิน้ํามัน  ปูนปลาสเตอรกระดาษ  ไม  

พลาสตกิ โลหะ  ฯลฯ  และวธิกีารตกแตงรายละเอียดและผิวหนา (Surface)  ใหดู

เหมือนจรงิ 

Kinds, techniques, and materials used to build models of various kinds. 

Practice.Modeling of materials such as paper, wood, plastic, metal, plaster, 

clay, etc., and how to decorate your profile and surface, it seems real. 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542217 หลักการออกแบบผลติภัณฑของท่ีระลกึ    3(2-2-5) 

(The Design of the Memorial) 

ลักษณะและรูปแบบของทีร่ะลกึที่ผลติในประเทศที่มีรูปแบบด ี กําลังไดรับ

ความนยิมและมีจําหนายทั่วไป  ศกึษาชนดิ  ประเภท และคุณสมบตัขิองวัสดุที่นํา 

มาใช  วิธีใชเครื่องมือ  อุปกรณและกระบวนการข้ึนรูปชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติ 

การออกแบบและปฏิบัติ  การทําผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีรูปแบบและแนวคิด

แปลกใหม 

The nature and form of souvenirs produced in countries with good 

form. Gaining popularity. The general availability of the type and properties   

of materials and equipment used to process the form of various design and 

operating practices to produce a souvenir. Rich and creative. 
 

5542218 ออกแบบผลติภัณฑของท่ีระลกึในระบบอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

(Souvenir and Gilf Design in the Industry system) 

ลักษณะ และรูปแบบของที่ระลกึที่ผลติจากตางประเทศที่มีการออกแบบ 

ที่ด ี ศกึษาชนดิ  ประเภท  คุณสมบตัขิองวัสดุที่นํามาใช  วธิใีชเครื่องมืออุปกรณ 

และกระบวนการข้ึนรูปชนดิตาง ๆ  ฯลฯ  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบและปฏิบัตกิารทํา

ผลติภัณฑของที่ระลกึที่มีรูปสากลโดยมุงเนนการสงออกไปตางประเทศ 

The nature and form of souvenirs made from abroad. A well-designed 

study of the properties of the materials used. The tools and processes to form 

various designs and operating practices, etc. products. Gift with a global focus 

on exports to foreign countries. 

 

5542219   การออกแบบผลติภัณฑพ้ืนถิ่น     3(2-2-5) 

    (Local Product Design) 

     วิจัยผลิตภัณฑพื้นถิ่นของไทยในดาน  วัสดุ  รูปทรง  ประโยชนใชสอย 

ลวดลาย  กรรมวธิกีารผลติ  ความสัมพันธกบั  ผูบรโิภค  การใชเครื่องทุนแรงใน

การผลติและเทคนคิอันเปนภูมิปญญาในการผลติ  ออกแบบโดยการตอยอดหรอื

ประยุกต  ผลติภัณฑพื้นถิน่ของไทยเพื่อการออกแบบเปนผลติภัณฑรวมสมัยและ

ทัศนศกึษาผลติภัณฑพื้นถิ่นของไทย 



 

 
  

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

Local product research on various topics such as materials, design 

motifs, functions, productions, consumer relations, contemporary product 

design using local wisdom and techniques, field trip to local product 

manufacturing centers. 

 

5542220 ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 

(Introduction Industrial Design)  

            รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลติภัณฑหัตถกรรม  และผลติภัณฑ 

  เซรามิกสในลักษณะตาง ๆ ของประเทศไทยและตางประเทศ  ฝกปฏิบัตกิารออก 

แบบและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาวใหมีรูปแบบ  และประโยชนใชสอยที่

เหมาะสมสามารถผลติในระบบอุตสาหกรรม  การกําหนดแนวคิดและวธิกีารออก 

แบบผลติภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเนนการฝกการออกแบบราง 

(Sketch Design)  ฝกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจํากัดและ

เสรมิสรางความคิดรเิริ่มสรางสรรค 

 The concept of product design and craft. and ceramics in a variety of 

domestic and international. Design and practice. Development of such a form 

and functionality that can be produced in the industry. The concept and design 

of industrial products based on international standards for the design sketch 

(Sketch Design) to design and practice in a limited time. And enhance 

creativity. 

 

5542221         ออกแบบผลติภัณฑเอกลักษณไทยพ้ืนบาน        3(2-2-5) 

 (Unique Traditional Thai Design) 

ศลิปะและวัฒนธรรมพื้นบานของไทยในภาคตาง ๆ วเิคราะหเอกลกัษณ

เดน ๆ ดานรูปแบบ  แนวคิด  รวมทั้งวัสดุที่นํามาใชฝกปฏิบัติการออกแบบและ

ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทย  โดยใชแนวคิดและวิธีการออกแบบ

ผลติภัณฑระบบสากล 

Thai art and culture in various sectors. Unique feature of the conceptual 

model and materials used. Design and operating practices unique Thai products. 

The concept and design of products internationally. 



 

 
  

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

5542222 ออกแบบผลติภัณฑเอกลักษณไทยรวมสมัย   3(2-2-5) 

(Design in Contemporary Thai Style) 

          แนวคิดดานศลิปะและวัฒนธรรมยุครวมสมัยของไทย  วเิคราะหแนวโนม 

เอกลกัษณเดนในอนาคต  ฝกปฏิบตักิารออกแบบและปฏิบัตกิารทําผลติภัณฑ

เอกลกัษณไทยสมัยปจจุบันเนนการผลติระบบอุตสาหกรรม 

The concept of art. And contemporary culture of Thailand. Trend 

analysis. Its dominance in the future. Design practice. And the unique Thai 

products produced during the present industrial system. 

 

5542308 ออกแบบผลติภัณฑเซรามกิส             3(2-2-5) 

                    (Ceramics Design)  

                      ความหมาย  ความสําคัญของเซรามิกส  ประวัตโิดยสังเขปของเซรามิกส

ไทยและสากล  ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพื้นฐานที่ใชในงานเซรามิกส     

ฝกทักษะการออกแบบผลติภัณฑเซรามิกสประเภทนูนต่าํและลอยตวั  ฝกปฏิบตั ิ

                     การออกแบบและการข้ึนรปูเซรามิกสดวยกรรมวธิพีื้นฐานอยางงาย ๆ ฝกปฏิบัต ิ

การออกแบบ  การทําแมพิมพและหลอช้ินงานขนาดเลก็  โดยเนนความสวยงาม

ของรูปทรงเปนหลกั 

The meaning of the ceramics. Brief History of Thai and International 

Studies, ceramics materials and manufacturing processes used in the ceramics. 

Practice out. Ceramic product type, geometry, and practice floating and 

ceramic forming process using a simple basic design practice. The mold. And  

a small piece of casting. By focusing on the beauty of the shape is. 

 



 

 
  

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

5542408 พ้ืนฐานงานออกแบบเฟอรนเิจอร                 3(2-2-5) 

(The Basic Design of Furniture) 

ประวัตแิละแนวคิดในการออกแบบเฟอรนเิจอรในยุคสมัยตาง ๆ หนาที่ 

และใชงานของเฟอรนเิจอรชนดิตาง ๆ เครื่องมือ  เครื่องจักรเบื้องตนที่ใชในงาน

เฟอรนเิจอร ช้ินสวนประกอบตาง ๆ ของเฟอรนเิจอรไม   วธิกีารเขาเดอืยชนดิ

ตาง ๆ ฝกปฏิบตักิารออกแบบและการเขียนแบบ  การยอสวน  การแสดงแบบ 

รายละเอียดเทคนคิการทําสวนประกอบของเฟอรนเิจอรไม  การทําหุนจําลอง  

การทําตนแบบ 

History and Concepts in the design of the furniture of different periods 

of active duty, and various types of furniture, equipment primarily used in 

furniture, various components of wood. How Ekgaedai types. Practice in design 

and drawings, Foreshortening, the display, details of the technical components 

of the wood, making model and prototype. 

 

5542410 ออกแบบตกแตงภายใน             3(2-2-5) 

                    (Interior Design) 

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน  การจัดวางผัง

บรเิวณกลุมส ี วัสดุและครุภัณฑ  โดยการศกึษารูปแบบสถาปตยกรรมสถาปตย 

กรรมภายในลวดลาย  คติและแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล  หรือ

รูปแบบในอดีต  และนํามาประยุกตสําหรับการออกแบบตกแตงภายใน  ใหเกิด

รูปแบบรวมสมัยของอาคารประเภทตาง ๆ หรอือาคารที่ไดรับการปรับปรุงหนาที่ใช

สอยทีส่อดคลองกับกจิกรรมในยุคปจจุบนั  ศกึษาและฝกปฏิบัตกิารกําหนดแนวคิด   

การออกแบบเขียนแบบ  การเขียนรายการประกอบแบบการเขียนทัศนียภาพ 

(Perspective)  และทําแบบจําลอง (Model) 

Basic principles and theories of interior design. The layout of the colors, 

materials and equipment to study architecture. Interior design principle and 

the concept in the design of Thai and international. The model was applied for 

the design and decor. The contemporary style of building types. The building  

 



 

 
  

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

5542412   การออกแบบสามมติ ิ      3(2-2-5) 

    (Three Dimension Design) 

   กระบวนการออกแบบงานสามมิต ิ หลักการทฤษฎีและองคประกอบ  มวล 

ปรมิาตร  ความเขาใจนูนสูง  นนูต่ํา  ความเขาใจโครงสรางงานสามมิต ิ การสราง

งานสามมิตดิวยวัสดตุาง ๆ กระบวนการสรางแนวทางและมุมมองสามดานสามมิติ

ในงานออกแบบผลติภัณฑ  การทําหุนจําลอง  การนําเสนอผลงานจากหุนจําลอง 

 Three-dimensional design, three-dimensional theory and elements, 

mass, volume, understanding in three-dimensional structure and perception,  

materials of choice in three-dimensional product design, model making and  

presentation. 
 

5542505 ออกแบบผลติภัณฑโลหะในระบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

(Metal Products in the Industry) 

เครื่องมือ  อุปกรณและเครื่องจักรที่ใชสําหรับการผลติข้ึนรูปโลหะแผน 

ศกึษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการเขียนแผนคลี่  ช้ินงาน  โลหะแผนรูปทรงตาง ๆ  

และการเขียนแบบแยกช้ินสวน  ศกึษาหลักการออกแบบผลติภัณฑงานโลหะแผน    

ฝกปฏิบัตกิารออกแบบเขียนแบบ  การทําหุนจําลอง  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ประเภทมีระบบกลไกอยางงาย ๆ ไมซับซอน  ที่ใชโลหะเปนแผนวัสดุหลัก  เชน  

กลองตูรับจดหมาย  โคมไฟฟา ฯลฯ  เนนการผลติระบบพื้นฐาน 

Equipment and machinery for the manufacture of sheet metal forming. 

Study and practice on a sheet spread sheet metal shapes. And a separate  

piece. The design of sheet metal. Practice in design drawings. The model. 

Industrial products. The mechanism is based on a simple sheet metal is used 

as the primary mailbox light, etc. The production of electricity infrastructure. 

 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5542605 วัสดุและกระบวนการเพ่ือการออกแบบพลาสตกิ           3(2-2-5) 

(Materials and Process for the  Design of Plastic) 

ชนดิ  คุณสมบัตแิละการใชงานของพลาสตกิเหลวโพลเิอสเตอร (Unsaturated 

Polyester Resin) ยางซิลโิคน  ใยแกว  และวัสดุอ่ืน ๆ ศกึษาและฝกทักษะวธิกีารใช

เครื่องมือ  อุปกรณ  กระบวนการทําแมพิมพแบบถลก  แมพิมพแบบผา  วธิกีาร

หลอ และการตกแตง 

Types, property and applications of liquid plastic poly-ester (Unsaturated 

Polyester Resin), silicone, rubber, fiberglass and other materials. study and 

training. How to mold a Tlk process equipment. The split mold casting and 

finishing methods. 

 

5542606 การออกแบบผลติภัณฑพลาสตกิ             3(2-2-5) 

(Plastic Products Design) 

                     ชนดิ  คุณสมบตักิารใชงาน  และกรรมวธิกีารผลติพลาสตกิแผนอะครลิกิ 

(Acrylic)  พี.ว.ีซี. (PVC.) และ เอ.บ.ีเอส. (ABS.)  ศกึษาเครื่องมืออุปกรณที่ใชแปร 

รูปและกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกแผนชนิดตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบ 

ผลติภัณฑพลาสตกิแผน  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบ และทาํหุนจําลองขนาดเทาจรงิ     

ผลิตภัณฑที่กําลังนิยมใชกันอยูในตลาดเปนผลิตภัณฑขนาดเล็ก  เชน  กลอง 

บรรจ ุ กลองโชวสนิคา  ฯลฯ 

The functionality and processing of plastic sheets, acrylic (Acrylic) PVC 

and ABS, study of the tools, And processing equipment. The different types of 

plastic molding processes. A study of the plastic product design, design practice. 

Actual size and model. The product was used in the market. The small 

products such as boxes, packing boxes, etc.  

 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543123  ออกแบบนทิรรศการ      3(2-2-5) 

    (Exhibition Design) 

  ความหมาย  วัตถุประสงคและหลักออกแบบนทิรรศการในรูปแบบตาง ๆ 

รวมทั้งนําเสนอสินคา ณ จุดจําหนาย  ศึกษาการปฏิบัติงานดานการวางแผน

กําหนดข้ันตอนการทํางาน  การออกแบบ  สราง  ตดิตัง้  การประชาสัมพันธและ 

การเปดแสดง 

Meaning, objective, and principle of exhibition design in various forms, 

including product supply unit at the marketing point. Study operation of 

planning, staging, working, designing, building, installing, promoting, and 

opening. 
 

5543124   เทคโนโลยีการบรรจุและการขนสง    3(2-2-5) 

    (Packaging Technology and Transportation) 

  หลักการกรรมวิธีและเทคนิคตาง ๆ ในการบรรจุผลิตภัณฑตางชนิดให

เหมาะสมกับสภาพ การใชงานทกุข้ันตอนนับตัง้แต  การบรรจ ุ การกระจายสนิคา 

การวางจําหนาย  การเก็บรักษาการใชงานและหลักการใชงาน  รวมทัง้การขนสง

และการคลังสนิคา 

         Procedures and techniques in packing different kinds of products to suit 

any functioning condition: packing, distributing, selling, storing, using, and 

operating products, including transportation and storage. 
 

5543125  การตลาดสําหรับการออกแบบ    3(2-2-5) 

    (Marketing for Design) 

  ความหมายและความสําคัญของการตลาดซ่ึงเกี่ยวของกบันโยบายผลติภัณฑ

การกําหนดราคา  การสงเสรมิการขายและการโฆษณา  ตลอดจนชองทางการจัด

จําหนาย  ทัง้นี้โดยสัมพันธกบการพิจารณาวางแผนออกแบบ  และวเิคราะหทดสอบ 

ตลอดจนประเมินผลงานออกแบบ 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Meaning and importance of marketing, which involves policy, product, 

price determination, sale promotion and advertisement, including opportunity of 

distribution, related to the consideration of planning, analysing and evaluating 

designed works. 
 

5543126 การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

(Quality Control in Industrial Products) 

       ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  โดยอาศัย 

พื้นฐานทางสถติมิาใชประกอบ  เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในกรรมวธิคีวบคุมคุณภาพ 

ผลติภัณฑ  รวมทัง้วธิกีารปฏิบัตกิารตรวจสอบตัวอยาง  การสรางระบบและวธิ ี

การควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ  ตลอดจนมาตรฐานสนิคา 

Theory and practice. Quality control in industrial applications. It is based on 

the statistics used. In order to effectively process and product quality. The 

operating procedures for the monitoring system and quality control of industrial 

products. As well as standard products. 
 

5543216 ออกแบบผลติภัณฑปูนพลาสเตอรและซเีมนต  3(2-2-5) 

                    (Plaster and Cement Product Design) 

ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลติภัณฑปนูพลาสเตอรและซีเมนต

ชนดิตาง ๆ ศกึษาคุณสมบตัขิองพลาสเตอรและซีเมนต  วธิกีารใชเครื่องมืออุปกรณ

และทําแมพิมพ  กระบวนการข้ึนรูปและตกแตง  ฝกปฏิบัติการออกแบบ  และฝก

ปฏิบัตทิําแมพิมพและหลอช้ินงาน  เนนช้ินงานรูปนูนต่ําและช้ินงานรูปลอยตัวขนาด

เล็ก  เชน  ผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก  เครื่องประดับ  เครื่องตกแตง  ของ

ชํารวย  ฯลฯ 

The layout and design of cement plaster, cement, and various properties 

of plaster and cement. How to use the equipment and mold forming and 

finishing processes. Design practice. The practice of molding and casting work. 

On a convex lower surface and a floating small pieces of memorabilia products. 

Jewelry. Furniture, gifts, etc. 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543127 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ               3(2-2-5) 

(Photography for Design) 

                      อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของการถายภาพนิง่  ศกึษาปฏิบตักิารถายภาพนิ่ง 

  ฝกปฏิบัติการถายภาพขาว-ดํา  ส ี และสไลด  เพื่อใหไดคุณภาพพิเศษตามเนื้อ 

หาของการออกแบบ  การสรางเนื้อหาในงานถายภาพ  การจดัองคประกอบ  การ 

เลอืกหามุมของภาพ  การฝกความคิดสรางสรรค  เทคนคิการจดัวางหุน  การจัด 

แสดง  การจัดฉากพิเศษ  การจัดแสง  เทคนคิการถายภาพ  เทคนคิการใชอุปกรณ 

ประกอบ  เพื่อประกอบการออกแบบ 

A variety of photography equipment. Operating the camera. Practice 

white photography - black and white slides to give a special quality of the 

design, content creation in the image. Organization. The angle of the practice  

of creativity. The layout of the robot is on display in the optical imaging 

techniques. The use of accessories. To the design. 
 

 

5543218 ออกแบบผลติภัณฑหนัง                 3(2-2-5) 

                    (Design of leather Products) 

                       ชนดิ ประเภท และคุณสมบัตขิองหนงัชนดิตาง ๆ ศกึษาหลักการออกแบบ    

ผลติภัณฑหนัง  เครื่องมือ  อุปกรณ  และเครื่องจกัรชนดิตาง ๆ ทีใ่ชกับงานหนงั    

ฝกปฏิบัติวธิใีชเครื่องมืออุปกรณชนดิตาง ๆ ในการดุนลาย  การลอกลาย   การ 

ตกแตงผิว  การตัดเย็บและการประกอบช้ินสวนอ่ืน ๆ ฝกปฏิบัตกิารออกแบบ 

ลวดลาย  และผลติภัณฑหนงัช้ินขนาดเลก็  เนนทําเปนของที่ระลกึ  เชน  เข็มขัด   

พวงกุญแจ   กระเปาใสธนบัตร กรอบรูป 

Species and the types of movies. The design of leather products, machinery 

and equipment types. Applied to the film. Practice using the equipment of 

various types of propulsion, tracing the pattern of surface materials and other 

components. Practice pattern design. And a small piece of leather products. 

The souvenirs such as key chains, bags, belts, photo frames. 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543222 ออกแบบผลติภัณฑเคร่ืองตกแตงรวมสมัย    3(2-2-5) 

(Contemporary Furniture Design) 

ลักษณะและรูปแบบเครื่องตกแตงจากประเทศตาง ๆ ทีมี่ผลงานการออก 

แบบเปนที่ยอมรับทั่วไป  ชนดิ  ประเภท  และคุณสมบัตขิองวัสดุทีน่ํามาใช   วธิใีช

เครื่องมืออุปกรณและกระบวนการข้ึนรปูชนดิตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิารออกแบบและ

ปฏิบัตกิารทําผลติภัณฑเครื่องตกแตงรูปลกัษณสากล  โดยมุงเนนการสงออกตาง 

ประเทศ 

Characteristics and patterns of ornaments of different designs available.   

It is generally accepted that the type and properties of materials used. How to 

use the equipment. The process for forming various kinds. Design practice. 

The products and the international furniture design. With a focus on export. 

 

5543224 ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรมรวมสมัย   3(2-2-5) 

(Contemporary Design Industries)  

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  5541121   เขียนแบบเพ่ืองานอุตสากรรม 

รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลติภัณฑพลาสตกิและผลติภัณฑ

บรรจุภัณฑในลักษณะตาง ๆ ภายในประเทศและตางประเทศ  ฝกปฏิบตักิารออก 

แบบ  การกําหนดแนวคิดและพัฒนาผลติภัณฑกลุมดังกลาว  โดยศกึษาขอมูล

ประกอบการออกแบบวธิกีารออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐาน 

สากลทีส่ามารถผลติในระบบอุตสาหกรรม   ฝกทกัษะการออกแบบอยางรวดเร็ว  

ในเวลาจํากัด (Sketch Design) และเสรมิสรางความคิดรเิริ่มสรางสรรค 

Models and concepts in product design and plastic packaging products. 

In different ways. Domestic and foreign. Practice in the design. The concept 

and development of such groups. The study of industrial design, product design 

system. Standards that can be produced in the industry. Skills to design a limited 

time (Sketch Design). And enhance creativity. 

 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543410 ออกแบบเฟอรนเิจอรและการประมาณราคา    3(2-2-5) 

(Furniture Design and Cost Estimating) 

                      ฝกปฏิบัตอิอกแบบเฟอรนเิจอรลอยตัว Free Standing Furniture  และ

เฟอรนิเจอรติดตาย (Built-in Furniture)  ภายในอาคารและภายนอกอาคาร     

รายละเอียดของเฟอรนิเจอรการอานแบบ  วธิีการแยกรายการแบบและวัสดุ    

การคํานวณคิดราคาจากแบบ  การคํานวณปรมิาตรของวัสดุประเภทตาง ๆ ที ่

ปรากฏในแบบ  การเสนอราคา  การคิดคํานวณราคาแรงงาน  ราคาออกแบบ   

การทําสัญญาวาจาง  การคํานวณราคาแบบประมาณและแบบละเอียด   

          Practice of furniture design and furniture, the death rate Free Standing 

Furniture (Built-in Furniture) indoors and outdoors. Read full details of furniture. 

How to separate the items and materials. The pricing model to calculate the 

volume of different types of materials listed in the bidding for the design 

calculations for the labor contract. To calculate the amount and pattern. 

 

5543408 การข้ึนรูปผลติภัณฑเซรามกิสดวยจิกเกอร                3(2-2-5) 

(Forming Ceramic Products by Magic Makers)  

วัสดุ  อุปกรณและเครื่องมือและกรรมวธิกีารข้ึนรูปดวยใบมีด (Jiggering)  

การเผาเตาเผาชนดิตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิารออกแบบเขียนแบบผลติภัณฑเซรามิกสที่

ผลติดวยกรรมวธิกีารผลติแบบข้ึนรูปดวยใบมีด  ฝกปฏิบตักิารทําตนแบบ(Prototype) 

การสรางแมแบบ (Block Mold)  และการฝกทําใบมีดทัง้ชนดิภายใน (Jollying)  และ

ภายนอก (Jiggering)  เทคนคิการเผาและเตาเผา  จนสําเร็จเปนช้ินงาน 

Materials and tools and methods for forming the blade (Jiggering) burning 

furnaces and various types of training products, ceramics, design drawings 

produced by the process of forming a blade. Laboratory prototype (Prototype) 

to create a template (Block Mold) and practice both within the blade (Jollying) 

and external (Jiggering) techniques and kiln firing. Complete the work. 

 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543409 ออกแบบผลติภัณฑเซรามกิสในระบบอุตสาหกรรมขนาดกลาง    3(2-2-5) 

(Ceramic Products in the Industry)  

                      เครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องจกัร  และกระบวนการผลติเซรามิกสในระบบ

อุตสาหกรรมที่ใชระบบการผลติแบบ Slip Casting และ Jiggering  ฝกปฏิบัตกิาร

ออกแบบ  เขียน แบบ  การทําแมพิมพ  การทําตนแบบ  ผลติภัณฑเซรามิกสและ

ทักษะในการทําเซรามิกสที่มีลกัษณะเปนชุด  เชน  ชุดอาหาร  ชุดกาแฟ ฯลฯ  โดย

เนนการผลติตามระบบอุตสาหกรรม 

Tools, equipment and processes, ceramics in the industrial production 

system, slip casting and Jiggering, practice of design drawings for the molds  

for the ceramic and the skills to make ceramics such as dining set, coffee set, 

etc. the focus of the industry. 

 

5543604 การออกแบบผลติภัณฑไฟเบอรกลาสในระบบอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

(The Design of Fiberglass Products in the Industry)  

วิธีการใชเครื่องมือ  อุปกรณ  และกระบวนการผลติข้ึนรูปผลติภัณฑไฟ

เบอรกลาส  ระบบอุตสาหกรรมดวยแมพิมพแยกช้ิน  หลกัการออกแบบผลติภัณฑ

ไฟเบอรกลาสขนาดกลาง  ฝกปฏิบัตกิารทําแมพิมพแยกช้ินและการข้ึนรูปช้ิน  งาน

ไฟเบอรกลาสขนาดกลาง เชน  เครื่องเลนในสวนสนุก  ช้ินสวนประดับรถยนต

ผลติภัณฑใชในงานสาธารณะ  ฯลฯ 

How to use the equipment and processes, fiberglass or molded products 

industry with a separate mold. Design principles. Glass fiber medium. Practice 

to separate the mold and molded parts. The fiberglass medium such as a 

theme park. Car parts, accessories etc products in public. 

 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5543706  ออกแบบกราฟกเพ่ือการสื่อสาร           3(2-2-5) 

    (Graphic Design for Communication) 

     กระบวนการข้ันตอนการดําาเนนิงาน  การออกแบบสิ่งพิมพงานออกแบบ

กราฟกสําหรับสภาพแวดลอม งานออกแบบกราฟกสําหรับสื่อมัลตมีิเดยี  สื่อสมัย 

ใหมปฏิบัตกิาร  และสามารถแกไขปญหาของการออกแบบตามหัวขอที่กําหนดได 

Working process, publishing design, graphic works for environment and 

multimedia, including modern interactive media. Learn how to solve problems 

of design according to assigned topics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

1)  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

5543802 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ 1(60)                     

                    และบรรจุภัณฑ    

(Preparation for Professional Experience in Technology Product   

Design and Packageing)  

          จัดใหมีกจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอม  กอนออกฝกประสบการณวชิาชีพ

ในดานการรับรูลกัษณะและโอกาส ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรยีน

ใหมีความรู  เจตคต ิ แรงจงูใจ  และคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวชิาชีพ  โดยการ

กระทําในสถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกบังานาในวชิาชีพนัน้ ๆ 

Provide activities to prepare the professional experiences, In recognition 

of the nature and prospects of a career, the development of the male students 

to have knowledge, attitudes, motivation and the appropriate professional, by 

the action or situation in different ways, associated with sesame in the 

profession. 



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 
 

5544802 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ     6(600) 

                    และบรรจุภัณฑ  

(Field Experience in Technology Product Design and Packageing) 

  ใหนกัศกึษาออกฝกงานในสถานประกอบการหรอืหนวยงานที่สัมพันธกับ

สาขาวชิาที่ศกึษา  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวชิาการของคณะ 

Students have to practice in the establishment or agency relationship with the 

eepartment of education. It has been approved by the technical committee of 

the board. 
 

6003801 เตรียมสหกจิศกึษา                                                             1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

         การปฏิบตักิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบ 

การ  โดยใหมีองคความรูในเรื่อง  หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา   

กระบวนการและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศกึษา  เทคนิคการ 

สมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบ 

การ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพแตละสาขาวชิา เชน  

การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร   

งานธรุการในสํานกังาน  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมายแรงงานและระบบบรหิาร 

คุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสรมิทกัษะและจรยิธรรมในวชิาชีพ 

เฉพาะสาขาวชิา  และมีความรูความเขาใจในการจดัทําโครงงาน  การรายงานผล 

การปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงานและการนําเสนอผลงานโครงงาน   

        This  class  serves  as  a  preparatory  curriculum  before  students   

enter the worforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of  

Cooperative  Education.  The  processes  and  regulations  for  applying  for  

jobs and interviews.  The  basic  skills  required  to  operate  winhin  the    

estabishment, and  the  ability  to  self- develop  according  to  the   

professional  standards  of each institution will  be  explored.  The  specific  

skills and attitudes this class seeks to  develop are: social  adjustment,   

personality development, English language  skills, understanding information   

technology  for  communication, human  relations,  team  work, organization,   



 

 
  

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 
 

office  work  affairs, acursory understnading of labor  law  and  quality  work   

management.  We will  conclude the  class  with  an explanation  of  specific   

professional  skills  and  ethics. Students will  be expected to  have  a  firm   

understanding of  writing  and preseting  work  projects,as  well  as  crafting   

summary  reports. 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                       6(600) 

                   (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 6003801  เตรียมสหกจิศกึษา 

           การปฏิบัตงิานดานวชิาชีพตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร  

ผูใชบัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการ 

ความรูที่ไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากบัการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่ง 

เปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียน 

รายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง   

อาจารยที่ปรกึษาหรอือาจารยนเิทศก เพื่อใหเกดิทกัษะ  องคความรูในวชิาชีพและ 

คุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชีพ  มีลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพที่จําเปนตอการปฏิบัต ิ

งาน  และเปนบัณฑติที่มีคุณสมบัตติรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอม 

จะทํางานไดทนัทเีม่ือสําเรจ็การศกึษา 

           Students enter the workforce according to their specific fields of study 

for 16 weeks  (or not less than 600  hours)  integrating the theory explored in 

the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation. Students   

are expected to engage in and  complete:  work  projects, operating reports,   

and  work  presentations as per the  suggestions of a senior officer  and/or   

advisory  tencher. The mission of this class is to imbue students with the   

skills, body of knowledge, character, personality and  qualifications  directly   

related  to  market  need. 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี   เรยีนไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

  ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้า

กับรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติ 

รวมในเกณฑการสําเร็จของหลกัสตูรนี้ 


