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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชา

ที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา 5 ปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
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71 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

(Curriculum Mapping) 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 หลักเกณฑ์การพัฒนาคณาจารย์  
1. เตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การบริหารหลักสูตร 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
3. การบริหารคณาจารย์ 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิภาพผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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ภาคผนวก  
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2. ค าสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต(สาขาวิชาการออกแบบ)  
4. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

5. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะ/ภาควิชา :   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Design 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ) 
    ชื่อย่อ : ศล.บ. (การออกแบบ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Fine Arts (Design) 
    ชื่อย่อ : B.F.A. (Design) 
 
3. วิชาเอก 
 มี 2 แขนง คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระดับที่ 2  ปริญญาตรี  
4 ปี 
  5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 
 
 



  5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยเฉพาะ 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
  6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริหารโดยคณะอนุกรรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เห็นสมควร
ให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
  6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่
9 กรกฎาคม 2558 
  6.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 6 /2558
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เห็นสมควรให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........../...........
วันที่ 24 กันยายน 2558 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน 
  เนื่องจากหลักสูตรจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ถ้า
หากผ่านเกณฑ์การประเมินครบ 2 ปีการศึกษา หรือครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จึงจะได้รับการ
รับรองและตีค่าปริญญา และถือว่าสามารถเผยแพร่หลักสูตรได้ ดังนั้นหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จึงสามารถเผยแพร่หลักสูตรได้ในปีการศึกษา 2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ 
ได้ดังนี ้
  8.1 นักออกแบบ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน 
  8.2 เกี่ยวกับการออกแบบประกอบอาชีพส่วนตัว 
  8.3 นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
  8.4 นักวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สาขาวขิา สถาบันการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายธวัช  พะยิ้ม 
3 6102 00156 98 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การออกแบบ) 

ศป.ด.(ศิลปะและการ
ออกแบบ) 
คอ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2557 
 

2551 
 

2543 
2 นายไพฑูรย์  ทองทรัพย์ 

3 6501 00299 53 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

ศป.ด.(การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 
 

2536 
2539 
2525 

3 นางยุวดี  ทองอ่อน 
3 6001 00482 83 9 

อาจารย์ ปร.ด.(ศิลปะและการ
ออกแบบ) 
คอ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศษ.บ.(ศิลปกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเพาะช่าง 

2558 
 

2546 
 

2535 

4 นางสาวเพียงพิศ  ชะโกทอง 
3 6099 00012 94 1 

อาจารย์ วท.ม.(คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2551 
 
2543 

5 นางสาวเพ็ญนภา  มณีอุด 
1 6398 00005 14 8 

อาจารย์ คอ.ม.เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กราฟิก) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2555 
 
 

2549 
6 นายจิรทัศน์  ดาวสมบูรณ์ 

3 6010 00257 80 0 
อาจารย์ คอ.ม.เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กราฟิก) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2555 
 
 

2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. สถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในสภาวะปัจจุบันเทคโนโลยีท าให้ทุกแห่งในโลกสามารถออกแบบและผลิตสินค้า และบริการได้
ทัดเทียมกัน ความแตกต่างของสินค้าและบริการจึงต้องมาจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  ในการ
ผสมผสานกระบวนการผลิต และเรื่องราวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและหลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ผู้ประกอบการที่จะยืนหยัดในสภาพแวดล้อมใหม่ได้นั้น
จึงไม่ใช้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก หรือแหล่ งเงินต้นทุนต่ า แต่ต้องเป็นเจ้าของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปสู่สินค้าได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในอนาคตจึงไม่แตกต่างจากประเทศอ่ืนที่อยู่บนพ้ืนฐานของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative People) 
หรือการเป็นเจ้าของสิทธิบนความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ไม่รู้จบ ประเทศไทยจึงต้อง
ด าเนินนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือระบบเศรษฐกิจที่มีผู้
ประกบการสร้างสรรค์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและขยายฐานรายได้ภาษีให้กรับ
รัฐเพ่ือให้ประเทศไทยยังรักษาฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ผสมผสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 แนวนโยบายของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปได้ว่า ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้
สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นนั้นจ าเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถ
พ่ึงตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมที่ส าคัญ
ที่สุด ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกด้าน ความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและ
ความมั่งคงในการด ารงชีวิตให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเพ่ิมจ านวนปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังแรงงาน
ระดับกลางที่มีคุณภาพเพ่ิมเป็นร้อยละ 60 ของก าลังแรงงานทั้งหมดและเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ที่จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการเผยแพร่รวมทั้งขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับการ
ปฏิบัติและระดับนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มุ่งสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน ในท้องถิ่นโดยใช้ความรู้เป็นฐานเพ่ือ
เป็นพลังงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  วิวัฒนาการของแนวคิดการออกแบบที่มีผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่การออกแบบพ้ืนถิ่น การออกแบบหัตถกรรม รวมถึงแนวคิดการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตที่เป็นรูปแบบเดียวกันจ านวนมากๆ ตลอดจนผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกิดจาก
อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ และนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ซึ่งแนวคิดทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นี้จะเป็นเครื่องน าพาเศรษฐกิจของประเทศ ให้



พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึน้ รัฐจึงได้วางแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
เป็นการกระตุ้น ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ทาง
ความคิด และเกิดเป็นผลผลิตทางปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงออกทางความคิดของกลุ่ม
เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ และความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ออกแบบบนนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
ในอนาคต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีปรัชญาว่าเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจส าคัญที่เป็นอัตลักษณ์ประการหนึ่ง คือ การผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การเข้าถึง
ความรู้และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ปลูกจิตส านึก ค่านิยมและคุณค่าความเป็น
ไทย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม พัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเพ่ิมผลิตผลการ
ผลิต การสร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมทั้งส่งเสริมสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มี
อยู่ในท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นนัก
คิด นักสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้คนไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนต าบลใดได้รู้จักที่จะพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
ของตน เพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยพลังคิดของคนไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม และ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้ากับองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือผลิต
สินค้าและการบริการที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอันที่จะสร้างงาน 
สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ 
ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงและพ่ึงพิงกับต่างประเทศสูง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในค่านิยม และพฤติกรรมของประชากรท าให้
ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว จ าเป็นที่ผู้ผลิตจะต้องมีความพร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนโดยต้องพร้อมในการที่จะ
คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) และใช้ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์และภูมิปัญญา มา
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังกล่าว ท าให้สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งโลกในศตวรรษที่เป็นสังคมที่ไร้พรมแดนและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงจัดการพัฒนา



หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุวง พ.ศ.2559 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันสมัย 
และผลิตงานวิจัยส าหรับการพัฒนาประเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสาขาวิชา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และท้องถิ่น โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ทางด้านการออกแบบได้ รวมถึงพัฒนางานด้านการวิจัยในสาขาวิชาร่วมกับ
ชุมชน และสร้างคนไทยให้มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตส านึก ในการสร้างงานของ
ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต มีปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ จึงเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ีนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน 
เพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 32 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ วิชาการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชาอุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน วิชาการรู้สารสนเทศ วิชาการใช้
สารสนเทศ และวิชาชีวิตกับดนตรี หรือ ชีวิตกับศิลปะ หรือ ชีวิตกับนาฎการ 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ วิชาความเป็นพลเมืองและวิชาวิถีโลก และวิถีไทย 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม 
วิชาการคิดและการแก้ปัญหา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวม 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจทั่วไป ทั้งภายในหรือ
ภายนอกคณะ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รายวิชาเทคนิคการ
ถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ  ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอผลงาน ออกแบบตัวละคร 
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น งานพิมพ์ซิลล์สกรีน กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 



 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา เพ่ือจัดให้นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้แทนจาก
ภาควิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ และการจัดการเรียนการสอน ส่วนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
ซึ่งทางสาขาวิชาเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสาขาได้เลือกเรียนตามความสนใจทั่วไป โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการจัดรายวิชาต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาการออกแบบ เพ่ือน าความรู้ไป
พัฒนาสังคมท้องถิ่น 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการออกแบบ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย โดยสมารถถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้
ความสามารถทางด้านการออกแบบ รวมถึงพัฒนางานด้านการวิจัยในสาขาวิชาการออกแบบ ร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นไปทางด้านการออกแบบ 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการออกแบบ 
  1.3.2 เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาสังคมท้องถิ่น 
  1.3.3 มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
 
2. แผนพัฒนา : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา 5 ปี 

แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 
และความต้องการด้าน
ก าลังคนในท้องถิ่น 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการก าลังคนในหน่วยงานรัฐบาล และ
เอกชน และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
3. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน 
4. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

- มีรายงานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคนทางด้านการออกแบบ
และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน 
- จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรครบถ้วน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- มีรายงานผลการน านักศึกษาไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ ณ 
แหล่งเรียนรู้ 
- มีรายงานการประเมินผล
หลักสูตรทุกปีการศึกษา 



แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
ทีผู่้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 
2. ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของคณาจารย์ผู้สอน 

- คณาจารย์ทุกคนมีแผนการ
บริหารการสอนที่มุ่งเน้นกระบวน
เรียนรู้เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ.5, มคอ.3) 
ระดับอุดมศึกษา 
- ระดับคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอน 

3. การทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยใหม่ในศาสตร์
ของตนเองและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ใหม่ของเทคโนโลยีที่พัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และกลุ่ม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยีทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- มีเอกสารรายงานผลการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการว่า
ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ 
- มีรายงานผลการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ
และเทคโนโลยี 

4. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตเอกสาร ต ารา 
และสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ที่มีมาตรฐาน 

- จ านวนเอกสาร ต ารา และสื่อ
การเรียนรู้ทางด้านการออกแบบ 
และเทคโนโลยีที่พัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนที่มีมาตรฐานและ
พอเพียงห้องปฏิบัติการ 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริม พัฒนา องค์ความรู้ทางด้าน
การออกแบบ และเทคโนโลยีการวิจัย 
และทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพของคณาจารย์ 

- มีโครงการพัฒนาคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
- มีรายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรมประชุมสัมมนาของ
คณาจารย์ 

6. การสนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและงานวิจัยแก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

- มีระบบและโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา 



แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

- มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7. การให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

- มีรายงานข้อมูลความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาคใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2550 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากมีการจัดการภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 
9 หน่วยกิต 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
  2.2.2 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  2.2.3 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ไม่มี 
 2.4 ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ/กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา แสดงดังตาราง 
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

นักเรียน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและส าเร็จการศึกษา แต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นักเรียน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและส าเร็จการศึกษา แต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 

 
175,200 
73,000 
43,800 

 
350,400 
146,000 
87,600 

 
525,600 
219,000 
131,400 

 
700,800 
292,000 
175,200 

 
700,800 
292,000 
175,200 

รวมทั้งหมด 292,000 584,000 876,000 1,168,000 1,168,000 
(ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

 
 
 
 



 2.7 ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 
โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาค ฤดูร้อน 
(Summer Session) จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และใช้ระบบการศึกษาแบบชั้น
เรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 มีระบบเทียบโอนหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มีจ านวนหน่วยกิตร่วมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 
หน่วยกิต มี 2 แขนง คือ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และแขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

แผนการศึกษา 
จ านวนหน่วยกิต 

ปกต ิ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

32 
9 
7 
6 
10 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 - กลุ่มวิชาแกน / พ้ืนฐานวิชาชีพ 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

96 
21 
45 
24 
6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมทั้งหมด 134 

 
 
 
 



  3.1.3 รายวิชา 
  รายวิชาตามหลักสูตรก าหนดด้วยรหัสวิชาโดยใช้ระบบตัวเลข 7 หลักโดยมีความหมายดังนี้ 
หลักแรก หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5 หลักท่ี 6 หลักท่ี 7 
คณะ หมู่วิชา ชั้นปี ลักษณะวิชา ล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
  1 หมายถึง คณะครุศาสตร์ 
  2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ 
  4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หมวดวิชาเกษตรศาสตร์) 
  6 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หมวดวิชาอุตสาหกรรม) 
  9 หมายถึง หลายคณะร่วมกันจัดการเรียนการสอน 
 
  ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชาหมายถึงจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
โดยจ านวนชั่วโมง (บรรยาย + ปฏิบัติ + ศึกษาด้วยตนเอง) = จ านวนหน่วยกิต x 3 
 

เลขหลักท่ี 5 ของหมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(614) 

 
หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 

1. พ้ืนฐาน 
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกซ์ 
4. ออกแบบครุภัณฑ์ 
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 
6.  
7. (การประยุกต์) 
8. การฝึกงาน 
9. โครงการศึกษา ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(614-1--) 
(614-2--) 
(614-3--) 
(614-4--) 
(614-5--) 
(614-6--) 
(614-7--) 
(614-8--) 
(614-9--) 

 



2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต รวม 32 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชา จ านวนหน่วยกิต ลักษณะวิชา 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9  

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
Development of Thai Language Skills 

3(3-0-6) บังคับ 

2310105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
English for Daily Life Communication  

3(3-0-6) บังคับ 

2310106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ 
English for Situational Communication  

3(3-0-6) บังคับ 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7  
2000112 การรู้สารสนเทศ  

Information Literacy 
2(2-0-4) บังคับ 

2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน 
Ideal of Life and Self Development 

3(3-0-6) เลือก 
1 รายวิชา 

1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต 
Life Skills Development 

3(3-0-6) 

2000105 ชีวิตกับดนตรี  
Life and Music  

2(2-0-4)  
 

เลือก  
1 รายวิชา 

2000106 ชีวิตกับศิลปะ  
Life and Arts  

2(2-0-4) 

2000107 ชีวิตกับนาฏการ  
Life and Drama  

2(2-0-4) 



หัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ลักษณะวิชา 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  
2000131 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  

Citizenship and Laws for Daily Life 
3(3-0-6) 

 
บังคับ 

2000123 วิถีโลกและวิถีไทย  
Global and Thai Ways of Living 

3(3-0-6) 
เลือก 

1 รายวิชา 2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม่ 
Life in Modern World 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10  
4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม 

Science and Technology for Life and Society 
3(3-0-6) บังคับ 

4000112 การคิดและการแก้ปัญหา 
Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) บังคับ 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information Technology for Learning 

2(2-0-4) บังคับ 

4000114 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Health Promotion 

2(2-0-4) 
เลือก  

1 รายวิชา 1001202 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercises for Health 

2(2-0-4) 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
1) วิชาแกน  จ านวน 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน (แกน) 21  
2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี  

English for Technology 
3(3-0-6) - 

2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  
English for Industrial Work 

3(3-0-6) - 

6141101 หลักการออกแบบ  
Principle of Design 

3(2-2-5) - 

6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน (แกน) 21  
Visual Design 

6141103 วาดเส้นเบื้องต้น  
Basic Drawing 

3(2-2-5) - 

6141104 เขียนแบบเทคนิค 1  
Technical Drawing 1 

3(2-2-5) - 

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่อการออกแบบ 
Aesthetics for Design 

3(3-0-6) - 

 
2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  จ านวน 45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 45  

6141105 วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ  
Drawing for Design 

3(2-2-5) - 

6142107 กายวิภาคเชิงกล  

Ergonomics 

3(2-2-5) - 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 

3(2-2-5) - 

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

History of Arts 

3(3-0-6)  

6141118 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Deve lopment of Creitive Thinking  

3(2-2-5)  

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  

Product Design1 

3(2-2-5) - 

6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 

 Product Design2 

3(2-2-5) - 

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

Design by Computer I 

3(2-2-5) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   

 
6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2  

Design by Computer  2  
3(2-2-5) - 

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3  

Product Design3 

3(2-2-5) - 

6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  

Product Design4 

3(2-2-5) - 

6143901 การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
Research Method in Product Design 

3(2-2-5) - 

6143911 การน าเสนอผลงานส าหรับงานออกแบบ Presentation For 

Design                   

3(2-2-5) - 

6144904 สัมมนาด้านออกแบบ  
Seminar of Design 

3(2-2-5) - 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 6143901 

แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 45  

6141111 วาดเส้นขั้นสูง  

Professional Drawing 
3(2-2-5) - 

6141112 ประวัติกราฟิก  

 History of Graphic 
3(3-0-6) - 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 
3(2-2-5) - 

6142604 ออกแบบกราฟิก 1  

Graphic Design 1 
3(2-2-5) - 

6142605 ออกแบบกราฟิก 2  
Graphic Design 2 

3(2-2-5) - 

6142608 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานสองมิติ Computer for 

Design 2 Dimensions 

3(2-2-5) - 

6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  1 3(2-2-5) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   
Computer for Design 3 Dimensions 1 

6142624 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  
Computer for Technical Drawing 

3(2-2-5) - 

6143606 ออกแบบกราฟิก 3  
Graphic Design 3 

3(2-2-5) - 

6143607 ออกแบบกราฟิก 4  
Graphic Design 4 

3(2-2-5) - 

6143610 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  2 
Computer for Design 3 Dimensions 2 

3(2-2-5) - 

6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
Introduction to Two-Dimensional Animation 

3(2-2-5) - 

6143903 การวิจัยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
Research Method in Computer Graphic Design 

3(2-2-5) - 

6144904 สัมมนาด้านออกแบบ 
Seminar of Design 

3(2-2-5) - 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 6143903 

 
3) วิชาเฉพาะด้านเลือก  ให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้เลือกเรียนอย่างน้อย จ านวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

24  

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์  
History of Arts 

3(3-0-6) - 

6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
Model Making Technique 

3(2-2-5) - 

6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแฟชั่น 
Jewelry Product Design 

3(2-2-5) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   
6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  

Souvenir Product Design 
3(2-2-5) - 

6143207 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
Design and Development of Local Product 

3(2-2-5) - 

6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  
Product Design of Furniture 

3(2-2-5) - 

6143701 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 
Computer for Working Drawing Product 

3(2-2-5)  

6144208 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
Creative Product from Waste materials 

3(2-2-5) - 

6144209 หัตถกรรมผ้าบาติก 
Batik Design 

3(2-2-5) - 

6144210 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 
Jewelry Product Design 

3(2-2-5)  

6143601 การตลาดส าหรับการออกแบบ 
Marketing for Design 

3(2-2-5) - 

6144301 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและเซรามิกส์ Product 
Design of Handicraft and Ceramics 

3(2-2-5) - 

6144302 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 
Plaster Product Design  

3(2-2-5) - 

6144402 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
Leather design 

3(2-2-5) - 

6144910 การจัดนิทรรศการ  
Display and Exhibition 
 

3(2-2-5) - 

แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ให้เลือกเรียนอย่างน้อยจ านวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

24  

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2 
Technical Drawing 2 

3(2-2-5) - 

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ  3(2-2-5) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   

Photography  Technique  for  Design 
6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 

 Model Making Technique 

3(2-2-5) - 

6142617 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 
Package Design 1 

3(2-2-5) - 

6142618 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
Package Design 2 

3(2-2-5) - 

6144116 ออกแบบคาแรคเตอร์  
Character Drawing 

3(2-2-5) - 

6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1  
Graphic of Advertising 1 

3(2-2-5) - 

6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1  
Printed Matter 1 

3(2-2-5) - 

6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2  
Printed Matter 2 

3(2-2-5) - 

6143616 การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย  
Website  Design  and Multimedia 

3(2-2-5) - 

6143912 
 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน  
Presentation Technique 

3(2-2-5) - 

6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2  
Graphic of Advertising 2 

3(2-2-5) - 

6144622 การสร้างภาพประกอบ    

Illustration 

3(2-2-5) - 

6144623 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  
Creative Computer  Arts 

3(2-2-5) - 

6144913 คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนองาน  
Computer for Presentation 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

6144625 งานพิมพ์ซิลค์สกรีน 
Silkscreen Printing 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

 



4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต วิชาที่ต้อง

ศึกษาก่อน แบบปกติ แบบสหกจิ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 6  

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for Professional Experience  

1(45)  - 

6143807 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
Preparation Cooperative Education  

- 0(30) - 

6144804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Field Experience  

5(450) - 6143801 

6144810 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education  

- 6(560) 6143807 

แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 6 6  

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for Professional Experience  

1(45)  - 

6143807 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
Preparation Cooperative Education  

- 0(30) - 

6144804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Field Experience  

5(450) - 6143801 

6144810 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education  

- 6(560) 6143807 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขานั้น 
 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนปกติ จ านวนทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา จ านวน 134 หน่วยกิต 
  แผนสหกิจศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา จ านวน 134 หน่วยกิต 
  3.1.4.1 แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



ชัน้ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6141101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)  
6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5)  
6141103 วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5)  
6141104 เขียนแบบเทคนิค1 3(2-2-5)  

รวม 20-21  
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6141105 วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5)  
6141118 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  
6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องานออกแบบ 3(3-0-6)  
6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์  3(3-0-6)  

รวม 20-21  
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)  
6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5)  
6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3(2-2-5)  
6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)  

รวม 20-21  
 



ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142107 กายวิภาคเชิงกล 3(2-2-5)  
6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5)  
6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(2-2-5)  
6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 3(2-2-5)  

รวม 20-21  
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3(2-2-5)  
6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแฟชั่น 3(2-2-5)  
6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5)  
6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5)  
6143911 น าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 21  
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)  
6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3(2-2-5)  
6143207 ออกแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 3(2-2-5)  
6143701 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)  

6143801 หรือ 
6143807 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เตรียมฝึกสหกิจ 

1(45)  
0(30) 

 

6143901 การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)  
xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 19  



 
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144804 หรือ 
6144810 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
6(560) 

6143801 
6143807 

 รวม 5-6  
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 3(2-2-5)  
6144907 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 6143901 
6144910 การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5)  

 รวม 9  
 
 
  3.1.4.2 แผนการศึกษาแขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6141101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)  
6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5)  
6141103 วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5)  
6141104 เขียนแบบเทคนิค 1 3(2-2-5)  

 รวม 20-21  
 
 
 



ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5)  
6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องานออกแบบ 3(3-0-6)  
6141111 วาดเส้นขั้นสูง 3(2-2-5)  
6141112 ประวัติกราฟิก 3(3-0-6)  

 รวม 20-21  
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6144116 ออกแบบคาแรคเตอร์ 3(2-2-5)  
6142604 ออกแบบกราฟิก 1 3(2-2-5)  
6142608 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานสองมิติ 3(2-2-5)  
6142624 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ 3(2-2-5)  

 รวม 20-21  
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต   3(2-2-5)  
6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5)  
6142605 ออกแบบกราฟิก 2 3(2-2-5)  
6142609 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานสามมิติ 1 3(2-2-5)  

 รวม 20-21  
 
 
 
 



ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
6143606 ออกแบบกราฟิก 3 3(2-2-5)  
6143610 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานสามมิติ 2 3(2-2-5)  
6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1 3(2-2-5)  
6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1 3(2-2-5)  
6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 3(2-2-5)  
6143912 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5)  

 รวม 21  
 
 

ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)  
6143607 ออกแบบกราฟิก 4 3(2-2-5)  
6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2 3(2-2-5)  
6143616 การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย 3(2-2-5)  

6143801 หรือ 
6143807 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(45) 
0(30) 

 

6143903 การวิจัยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)  
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  

 รวม 19  
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144804 หรือ 
6144810 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
6(560) 

6143801 
6143807 

 รวม 5-6  
 
 



ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 3(2-2-5)  
6144907 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 6143901 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  

 รวม 9  
 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา   
2210101 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Development of Thai Language Skills 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 
ในด้านการใช้ค า  การผูกประโยค  การใช้ส านวนโวหาร  ระดับของภาษา
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
การจับประเด็น การย่อความ สรุปความ การตีความ การท าแผนภาพมโน
ทัศน์ การเขียนโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า การเขียนขยายความ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์และวิพากษ์ ศิลปะการน าเสนอ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Thai language: 
word usage, sentence structure, idioms, formal and informal 
language. Critical reading and listening, main idea identification, 
summarization, synopsis, interpretation, mind mapping, outline 
writing, paragraph writing, passage expansion writing, analyzing, 
criticism, presentation techniques. 

 

รหัสวิชา   
2310105 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ : English for Daily Life Communication    

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  : การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และความรู้ทางไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารตาม
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมในการใช้ภาษาของ
บุคคลจากวัฒนธรรมต่างๆได้ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in 

 



terms of listening, speaking, reading, writing, as well as grammar 
for purposive communication in daily life. Understanding 
languages used by natives of multiple cultures. 

รหัสวิชา   
2310106 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English for Situational Communication   

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และความรู้ทางไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารตาม
สถานการณ์ในสถานการณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น รวมถึง
สามารถน าความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้เพ่ือการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
ให้กับตนเองได้ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in 
terms of listening, speaking, reading, writing, as well as grammar 
for purposive communication in various situations. Being able 
to use English for further self-studies. 

 

 
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
รหัสวิชา   
2000112 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การรู้สารสนเทศ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Literacy 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ 
บทบาทและผลกระทบของสารสนเทศต่อบุคคลและสังคม การก าหนดความ
ต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ การ
ก าหนดกลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ การประเมินและเลือก
สารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of 
information. Role and impact of technology on people and 
society. Identifying information needs and information sources. 
Information seeking, strategic and technical information retrieval. 
Evaluation and selection of information references and academic 
reports. Searching for and using information ethically and with 
respect for laws. 
 
 

 



รหัสวิชา   
2000113 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน  
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :  Ideal of Life and Self Development 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความส าคัญของชีวิต 
กระบวนการเข้าใจตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสร้างเสริมความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคม  อธิบายความคิดของตนเองและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจหลักการและทฤษฎีทาง
จริยธรรม การสร้างอุดมคติเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถวิเคราะห์ และ
มีแนวทางแก้ปัญหาเชิงจริยธรรมในความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of life. 
Process of self-understanding and mind development. Principles 
of responsibility for self, others, and society. Using reasonable 
explanation on self-thought and social phenomena.  
     Understanding principles and theories of morality. Creating an 
ideal for living in society. Being able to analyze and solving 
problems through morality especially in changing society and 
culture of globalization.  

 

รหัสวิชา   
1001201 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  การพัฒนาทักษะชีวิต 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life Skills Development 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ
ทักษะในการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการด ารงตนในสังคม การแสวงหา
ความรู้และการบริหารชีวิตอย่างมีคุณภาพ การเข้าใจตนเอง สุขภาพจิตและ
การปรับตัวบุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, significance, and elements 
of life skills, life skills for sustainability in society, knowledge 
seeking and managing quality of life, self-understanding, mental 
health and adjustment, personality, social and public etiquette, 
consciousness towards community and locality, moral and ethical 
lifestyle.  
 
 
 

 



รหัสวิชา   
2000105 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ชีวิตกบัดนตรี 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Music 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี
ไทย และดนตรีสากล คีตลักษณ์และคีตกวีที่ส าคัญ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ฟังและการศึกษาดนตรี ฝึกทักษะการฟังดนตรี ศึกษาวิเคราะห์และอภิปราย
เกีย่วกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิตของมนุษย์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge of Thai 
and occidental music elements including important forms and 
composers. Practicing listening skills, analyzing and critiquing 
music literature, relationship between music and life. 

 

รหัสวิชา   
2000106 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ชีวิตกบัศิลปะ   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Arts 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับมนุษย์ 
องค์ประกอบของงานศิลปะ  ศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกในแต่ละยุคสมัย  
ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเลือกค่าความงามทาง
ศิลปะ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Knowledge and understanding of 
arts and humans, art components, Thai and western arts in 
different eras, Thai culture, local wisdom related to arts, and 
choosing the value of art aesthetics. 

 

รหัสวิชา   
2000107 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ชีวิตกบันาฏการ   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Drama 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความส าคัญพ้ืนฐานความรู้ 
ความเข้ า ใจ  วัฒนธรรมไทยและภูมิ ปัญญา พ้ืนบ้ านด้ านการแสดง  
ศิลปะการแสดงกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะการแสดงกับชีวิต ปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดง 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of 
fundamental knowledge and understanding of Thai culture and 
local wisdom related to performing art. Performing art from past 
to present. Relationship between performing arts and life.  
 

 



Cultivating of aesthetic appreciation in daily life. Creating 
awareness, conservation and development of performing arts. 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา   
2000131 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :   Citizenship and Laws for Daily Life 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของความเป็น
พลเมือง จิตส านึก สิทธิหน้าที่  ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนุษยชน 
สิทธิชุมชน การ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การป้องกันการทุจริตกฎหมายชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพ่งและกฎหมาย
พาณิชย์  
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concept of citizenship, 
consciousness,  rights, responsibilities, public mindedness, 
participation and,  roles of Thai citizens. Human rights and 
community rights, protection of public interest. Conflicts of 
interest and corruption  prevention. Knowledge of laws used in 
daily life in connection  with Constitutional Law, Administrative 
Law, Criminal Law, and  Civil and Commercial Code. 

 

รหัสวิชา   
2000123 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :   วิถีโลกและวิถีไทย 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :   Global and Thai Ways of Living 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ของสังคมโลกยุคใหม่ การจัดระเบียบโลก การรวมกลุ่มความสัมพันธ์และ
การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  ปัญหาสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมโลกยุคใหม่  พัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของไทย  ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
การสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Modern world  society related to 
social, economic, and political development. Specific topics 
including  world order, relationship integration, and cooperation 
with ASEAN countries. Social, political, economic, and cultural 
problems in  modern world. Development of  Thailand in 
economic, social,  and political aspects. Basic features of Thai 

 



society, culture,  tradition, local wisdom, sufficiency economy 
philosophy, raising  social awareness, and taking pride in 
Thainess. 

รหัสวิชา   
2000124 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  ชีวิตในโลกสมัยใหม่ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :  Life in Modern World 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในสังคมโลกอัน
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ แนวทางการใช้
ชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยต่างๆ จากคน สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important changes in global 
society affecting the lifestyles of people in various aspects 
including economy, society, culture, politics, science, 
technology, and other aspects, ways for adapting to changes 
including caused by humans, society, and environment at 
present and future disasters. 

 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
รหัสวิชา   
4000111 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม  
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Science and Technology for Life and Society 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย :  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ และ
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบ
ที่มีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทาง
ป้องกัน การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  Meaning, importance, 
development and relationship of science and technology. Role 
of science and technology in everyday life based on sufficiency 
economy philosophy. Effects on humans both socially and 
environmentally, natural disasters and prevention thereof, 
science communication, and laws related to science and 
technology.  

 



รหัสวิชา   
4000112 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การคิดและการแก้ปัญหา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Thinking and Problem Solving 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบและประเภทของการคิด 
กระบวนการคิดและการพัฒนาการคิด กระบวนการใช้เหตุผลและการ
สื่อสารเชิงตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การเสริมสร้างทักษะ
เชิงคณิตศาสตร์ การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจกับการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Patterns and types of thinking,  
processes and enhancements of thinking, processes of logical 
reasoning, mathematics for daily life, enhancing essential 
mathematical skills, processes of problem solving, information 
seeking,  data manipulation and data analysis for problem 
solving and decision making,  problem solving and decision 
making based on sound morals. 

 

รหัสวิชา   
4000113 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Technology for Learning 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรและกระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ 
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์และสังคมออนไลน์ บริการ
แบบคลาวด์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรม 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge about 
computer, hardware, software, people-ware. Operational data 
and information computer networking. Internet applications 
and social networking, “Cloud” computing. Using information 
technology wisely, computer security, intellectual property 
laws and ethics. 

 

รหัสวิชา   
4000114 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Holistic Health Promotion 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการ
ความเครียด อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายและ

 



นันทนาการเพ่ือสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการใช้ยาเบื้องต้น 
เพศศึกษาการดูแลสุขภาวะแห่งตนและปฏิบัติตนในการสร้างเสริมสุขภาพ  
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of health and holistic 
health promotion, components of health and factors affecting 
health, physical health promotion, mental health promotion 
and stress management, food and nutrition for health, exercise 
and recreation for health, first aid, basic concept of drugs, sex 
education, health care and practices in health promotion.  

รหัสวิชา   
1001202 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Exercises for Health 

จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประโยชน์ ขั้นตอนของการออกก าลังกาย 
สรีรวิทยาการออกก าลังกายพ้ืนฐาน ชนิดและกิจกรรมของการออกก าลัง
กาย สารอาหารกับการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง 
ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย การบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและ
การปฐมพยาบาล 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Benefits, steps of exercises, basic 
exercise physiology. Types of exercises and activities. Nutrition 
and physical activities, self testing of physical fitness, cautions 
in exercising, injuries from exercise and first aid processes. 

 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน จ านวน (แกน) 21 หน่วยกิต 
รายวิชา  
2313704 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English for Technology 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด 
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นทักษะ
การอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้
ศัพท์ การอ้างถึง ค าเชื่อม ข้อความ การจับใจความส าคัญ เหตุและผล 
ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 
           Practice English skills in reading, writing, listening and 

 



speaking corresponding branch of study. On the content of 
science and technology. Applied science And Computer Science 
Focus on reading skills in the transfer. Communication level And 
the analysis of such a vocabulary to refer to the text of the main 
ideas and attitudes of the author. Reading and summarizing 

รายวิชา  
2312705 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English  for Industrial Work 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อ
การอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปตีความ ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วย
วาจา และลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 
           Practice English skills in industry. Clippings Electronic 
Media Advertising Articles about the industry Manual tools Using 
equipment products practice using a dictionary to read. Skills to 
read The Interpretation extends well presented verbally. And 
writing By focusing on the relationship of language skills. 

 

รายวิชา  
6141101 

ชื่อวิชาภาษาไทย : หลักการออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Principle of Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน 
โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การ
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

 Principles of design the elements of irt ind theory to 
serve is i bisic guideline for creiting designed workpiece. To 
orginiz the elements of irt. Creitive thinking in Design. 

 

รายวิชา  
6141102 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบทัศนศิลป์  
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Visual Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการออกแบบทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติโดยใช้ทัศนธาตุในการ

 



ออกแบบ โดยใช้หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ เน้นความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหม่ ความสวยงาม เน้นเทคนิครูปแบบและวัสดุ 
เพ่ือการสร้างสรรค์งานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Principles of visual irt design. Prictise in using the 
elements in des ign by us ing des ign for  orgin iz ing the 
components of irt. To emphisize the creitively initiitive 
thinking resulting in the new concept idei. Beiutifulness. 
Moreover, focus on the technicil pitterns ind miteriils for 
creiting irtworks to ipply to design. 

 
 

รายวิชา  
6141103 

ชื่อวิชาภาษาไทย : วาดเส้นเบื้องต้น 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Basic  Drawing 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 พ้ืนฐานการวาดเส้น ฝึกสังเกตและการมองเห็นมิติของวัสดุจริง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความช านาญทางทักษะ โดยเน้นโครงสร้างของ จุด 
รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ลักษณะผิว ขนาด ทัศนียภาพ และองค์ประกอบของ
ภาพ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Bisic of driwing. Prictice observition ind vision of 
dimension of reil objects to understinding ind proficiency. By 
focusing on the structure of point, line, shipe, ligh -shidow, 
surfice, size, scenery ind components of picture/sketch. 

 

รายวิชา  
6141104 

ชื่อวิชาภาษาไทย : เขียนแบบเทคนิค 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Technical Drawing 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น  ฝึก
ปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพไอโซเมตริก 
(Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Diametric) ภาพไตร
เมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern Development)  ภาพจุดรวมสายตา
(Perspective) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Meining, significince, ind usefulness of driwing. Tools, 

ippliinces, miteriils for driwing. Principle of preliminiry 
driwings. Prictice in driwing thit includes orthographic 
projection, isometric, oblique, diametric, trimetric pattern 
development and perspective, which follow in international 
standards technical-drawing system. 

รายวิชา  
6141110 

ชื่อวิชาภาษาไทย : สุนทรียศาสตร์เพื่อการออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Aesthetics for Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ การรับรู้
ทางการเห็นทัศนศิลป์ การเรียนรู้คุณค่าความซาบซึ้ง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสรรค์งานออกแบบ เพ่ือให้เกิดความงามทางด้านสุนทรียศาสตร์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Beautifulness. Definition of Aesthetics. Perception of 
Visual arts. Learning valuable perspective to be applied to 
creative work designed to achieve the aesthetic beautifulness. 

 

ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  จ านวน 45 หน่วยกิต 
รายวิชา  
6141105 

ชื่อวิชาภาษาไทย : วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Drawing for Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การวาดเส้นเหมือนจริง เ พ่ือการออกแบบโดยมีการก าหนด
โครงสร้างขึ้นในการร่างภาพเพ่ือเสนอแนวคิดในการออกแบบ มุ่งเน้นการวาด
ภาพเฉพาะทางสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยฝึกปฏิบัติการระบายสี
ลงบนภาพร่างนั้นให้เกิดความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Reilistic driwing for design by designiting structure in 
sketching to present the concept idei of design. Focus on 
specificiil driwing to i unique creition. Prictice in piinting on 
sketch in order to completeness of the workpiece. 

 

 



รายวิชา  
6141106 

ชื่อวิชาภาษาไทย : เขียนแบบเทคนิค 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Technical Drawing 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ การเขียนแบบภาพตัด
เต็มส่วน การเขียนแบบภาพตัดครึ่งส่วน การเขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน 
การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบแยกชิ้นส่วน การเขียนแบบสั่งงาน การ
เขียนภาพทัศนียภาพ ในมุมมองต่างๆ ในการออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Prictice in writing for different products. Full section ind 
hilf section driwing, detiil driwing, iuxiliiry driwing, issembly 
driwing of exploded view, working driwing ind perspective 
driwing in different views of design. 

 

 

รายวิชา  
6141113 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : History of Arts 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะในแต่
ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุค
ตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอดจนถึงปัจจุบัน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Pittern of the irt concept idei ind the uniqueness of 
the irtworks in eich eri, including the designed workpiece of 
fimous irtists in eich period. Along with, the evolution of irts 
ind the influence of irt it the present time. 

 

รายวิชา  
6141118 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Development of Creitive Thinking 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การคิดสร้างสรรค์ โดยการน าแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม การ
รู้จักสังเกต การขยาย การกระจายความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ งาน
โฆษณา รวมถึงศึกษาปัญหาและน าเสนอโดยการตีความ การจับประเด็น
ต่างๆ เพื่อน ามาสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานที่เป็นรูปธรรม 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
 Development of creitive thinking by using inspirition 

derived from environment, observition, enlirging/explanation, 
ind distribution of creitive thinking. Creitivity in invisuil irt 
design, idvert isement. Furthermore, study in problem, 
interpretition ind using miin points to generite the concrete 
workpiece. 

รายวิชา  
6142107 

ชื่อวิชาภาษาไทย : กายวิภาคเชิงกล 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Ergonomics 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์  (Anatomy) โครงสร้าง หน้าที่การ
ท างานของร่างกายมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ (Human Beings Activities) 
การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ (Engineering Anthropometry) การ
รับรู้ของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อการศึกษามาประยุกต์เป็นพ้ืนฐานเพ่ือ
ผสมผสานเข้ากับงานออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Shipe ind physiology (Anatomy) of humin. Structure 
ind function of the humin body. Humin ictivities (Humin 
being ictivities). Meisurement of the humin body shipe 
(engineering inthropometry). Humin perception. Influences on 
educition. To intregritely ipply to design. 

 

รายวิชา  
6142108 

ชื่อวิชาภาษาไทย : วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Material and Production Processes 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ดิน 
ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก เป็นต้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Properties ind process of miteriil production, including 
wood, piper, cloth, cliy, plister,  cement, gliss, metil, rubber 
ind plistics etc. Together with, the use of locil -existing 
miteriils to creite the product prototypes. 

 

 



รายวิชา  
6142201 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Product Design 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  ทั้ ง ในและต่ างประเทศ            
น าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ และฝึก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงแนวทางปัจจัยวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Product design concept of both domestric and abroad. 
Development of innovative idea creative thinking. Local 
guideline for designing through product knowledge. Practice 
analysis of factors influencing on design, Practice product design 
by considering. Guidelines of cultural factors and local 
resources. 

 

รายวิชา  
6142202   

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Product Design 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การออกแบบระบบกลไกพ้ืนฐานและขนาดสัดส่วนของร่างกาย
มนุษย์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก าหนดรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย
ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวิถีเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และฝึก
ปฏิบัติ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
           Basic design of mechinicil systems ind size, shipe of 
humin body. Product design ind development. To designite 
uztility. Creitive thinking conforming to technology derived from 
locil knowledge ind prictice. 

 

รายวิชา  
6142601 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Design by Computer 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ปฏิบัติการออกแบบ โดยน าแนวทางการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ 2 มิติ เรียนรู้ฝึกฝนเพ่ือให้
เกิดความช านาญ สามารถน าไปบูรณาการในการสร้างสรรค์และน าเสนอ

 



ผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Prictice by ipplying guidelines of progrimme for 
product des ign in 2D. Exper ient iil  leirning to ichieve 
proficiency. Integrite with creitivity ind presentitions. 

รายวิชา  
6142602 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Design by Computer 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ปฏิบัติการออกแบบ โดยน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการน าเสนอผลงานงานในลักษณะ 3 มิติ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Prictice by ipplying guidelines of progrimme for 
product design ind presentition in 3D. Using computer for 
design. Prictice in leirning by using progrimme relited to 
design. 

 

รายวิชา  
6143203 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Product Design 3 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การผลิต การเลือกใช้วัสดุและ
การผลิตในท้องถิ่น สังเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สนองต่อหน้าที่ใช้สอย 
เพ่ือมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ วางแผนขั้นตอนพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับงาน
ออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Requirements inilysis in design, minuficturing. Miteriil 
selection ind locil minuficturing. Synthesis ind development 
of new product responding to function. Adding vilue with 
creitivity. Plinning the procedure for develpoment of product 
design. Pricticing designing bised on locil leirning relited to 
design. 

 

 



รายวิชา  
6143204 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Product Design 4 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ฝึกการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้อุปโภค บริโภค เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Mirketing stritegy, product ind pickige. Prictise in 
inilysis of consumer demind to use for technology trinsfer in 
order to generite the prototyping products for the community. 
 

 

รายวิชา  
6143901 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Research Method in Product Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการและวิธีการทางด้านการออกแบบในลักษณะของการวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขั้นตอนการวางแผนการวิจัย การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียน
รายงานการวิจัยรวมทั้งการน าเสนอผลงานของการวิจัย 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Principles ind Method in Product design bised on 
quilititive ind quintititive reseirch, including reseirch 
plinning, Diti collection, Diti inilysis ind conclusion for 
Product design. Report writing ind presentition of reseirch 
results. 

 

รายวิชา  
6143911 

ชื่อวิชาภาษาไทย : น าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer Presentation 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการน าเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ทั้งงาน 2 มิติ 3 มิติ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานทั้งรูปแบบมัลติมีเดีย 
และแฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Principles, Step ind technices of presentitions using 

softwire with both 2D ind 3D. Prictice in presentition skills by 
both multimedii ind portfolios. 

รายวิชา  
6144904 

ชื่อวิชาภาษาไทย : สัมมนาด้านการออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Seminar of Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การเขียนโครงการ การวางพ้ืนฐานแนวความคิดในการจัดการและ
การบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการทางด้านการ
ออกแบบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวิธีการด าเนินงานด้านสัมมนา 
ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ 
จัดการสัมมนาในหรือนอกสถานที่  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Project writting. To plin the concept for minigement 
ind project minigement. Techniques for plinning ind 
controlling the project in field of design to seirch the ipproich 
for solving the problem ind implementition procedure of 
effective seminirs in design. Principle for holding i seminir. To 
held both indoor  ind outdoor seminirs  to  exchinge 
experiences between students, lecturers ind guest speikers 
with experience in design. 

 

รายวิชา  
6144907 

ชื่อวิชาภาษาไทย : โครงการพิเศษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Special  Project 

จ านวนหน่วยกิต 
3(0-6-3) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 6143901 การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 

          ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติจัดท า
โครงการพิเศษ และ ด าเนินการโครงการพิเศษตามกระบวนการวิจัย 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
         Proposal of product design. Practice special projects and 
projects under the research process. 

 

 



สาขาวิชาออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต 
รายวิชา  
6141111 

ชื่อวิชาภาษาไทย : วาดเส้นขั้นสูง 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Professional Drawing 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การวาดเส้น เพ่ือเน้นทักษะในการน าเสนอวิชาชีพ มุ่งเน้นการวาด
ภาพเฉพาะทาง โดยอาศัยหลักทัศนียวิทยา กายวิภาค ฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค
และอุปกรณ์การวาดเส้นที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพน าไปสู่
การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลในวิชาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :   

Line driwing thit focuses on vocitionil presentition. To 
concentrite on the pirticulirity of driwing by using the 
principles of perspective science ind initomy. Prictice in using 
techniques ind equuibments. Diverse technologies of line 
driwing for developing ski l ls of driwing which leid to 
specificiilly personil creition in vocition. 

 

รายวิชา  
6141112 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ประวัติกราฟิก 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : History of Graphic 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของงานกราฟิก วิวัฒนาการ
การออกแบบกราฟิกในกลุ่มยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย 
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงานของนักออกแบบกราฟิกที่มีชื่อเสียงทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

 Pittern of irts concept idei ind the uniqueness of the 
irtworks in eich eri, including the designed workpiece of 
fimous irtists in eich period. Along with, the evolution of irts 
ind the influence of irt it the present time. 

 

รายวิชา  
6142108 

ชื่อวิชาภาษาไทย : วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Material and Production Processes 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ดิน 
ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก เป็นต้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่มี

 



อยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Propert ies ind process of miter iil  production, 
including wood, piper, cloth, cliy, plister, cement, gliss, metil, 
rubber ind plistics etc. Together with, the use of locil -existing 
miteriils to creite the product prototypes. 

รายวิชา  
6142604 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบกราฟิก 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Graphic Design 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ความหมายการออกแบบกราฟิก ประวัติความเป็นมา ศึกษาแนวคิด
ของนักออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ กราฟิกที่ใช้สื่อความหมาย 
ทฤษฎีการรับรู้ ประเภทของงานกราฟิก หลักการจัดองค์ประกอบของกราฟิก 
การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ตัวอักษร ภาพ 
การออกแบบลวดลาย 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :   

Definition of griphic design. Study in concept ideis of 
griphic designers both in Thiilind ind ibroid. Griphics for 
communicition. Theory. Perception. Citegory of Griph ics. 
Principles for orginizing the griphic elements. Anilysis of griphic 
design. Prictice in design for ilphibet, imige ind tricery. 

 

รายวิชา  
6142605 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบกราฟิก 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Graphic Design 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ออกแบบกราฟิก การใช้สี เส้น ภาพ 
อักษร สัญลักษณ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การสร้างแนวคิดในการ
ออกแบบ การวางแผนการผลิตและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบ 
ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  ที่ใช้กับงานกราฟิกบนสื่อ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Creitive thinking process used for griphic design. 
Utilizition of colors, lines, imiges, ilphibet ind symbols 
influencing consumer perception. Creiting concept idei fo r 
design. Minuficturing plinning ind steps of griphic Design. 

 



Prictice in griphic design using computer progrimme for 
issistince to two ind three-dimensionil griphics used on the 
medii. 

รายวิชา  
6142608 

ชื่อวิชาภาษาไทย : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมิติ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Design 2 Dimension 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการ สร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ 
รวมทั้งหลักการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

 Bisics of Computer. Principles ind procedue for using 
the softwire pickiges/computer to generite imiges/photo. 
Techniques to construct the imiges in 2D. Moreover, 
principle to generit virious types of idvertising ind printing 
mediis. Prictice in using computer progrimme for design.  

 

รายวิชา  
6142609 

ชื่อวิชาภาษาไทย : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Design 3 Dimension 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและ สร้าสรรค์งาน มิติ ตั้งแต่การสร้างรูปทรงง่ายๆ จนถึงรูปทรง    
3 มิติ ที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพ้ืนที่ การจัดมุมมอง การใส่แสงเงาและการ
ประมวลผลงานตลอดจนการเตรียมพร้อสู่ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน เรียนรู้
การท าแอนิเมชั่นเบื่องต้น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Principles. Procedures ind prictice in using computer 
softwire for design ind creiting workpiece. Dimention. Creition 
of simple shipes to more complex, for instince 3D shipe. To 
idd colour, l ight ind shidow or irei, view point ind 
issessment o f work ing .  Furthermore ,  prepirit ion fo r 
presentitions. Leirning to basic inimitions  

 
 

 



รายวิชา  
6142624 

ชื่อวิชาภาษาไทย : คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Technical Drawing 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการ
เขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ ลักษณะการท างาน ตั้ง แต่
จุดเริ่มต้นจนถึงการ พิมพ์งานบนกระดาษได้ส าเร็จ สามารถประยุกต์ใช้ใน
งานเขียนแบบลักษณะต่างๆ อย่างครอบคลุม 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

 Principles, procedures ind Prictise using computer 
softwire for driwing. Focusing on tool util izition. Work 
description from the beginning to piper printing. Comprehensive 
ipplicitions to different driwings. 

 

 

รายวิชา  
6143606 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบกราฟิก 3 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Graphic Design 3 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การออกแบบพัฒนางานกราฟิกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยหลักการออกแบบ
กราฟิก แนวคิดการบูรณาการด้านการออกแบบบกราฟิกกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการผลิตกราฟิกบนประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบ
พัฒนางานกราฟิกอย่างเป็นกระบวนการและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปช่วยในการอกแบบในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ใช้กับงาน กราฟิก
บนสื่อที่ตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

 Design for developing griphics for idding vilue by using 
principle of griphic design. Concept idei of integrition of griphic 
design ind relited disciplines. Technology in the production of 
griphic on different . To prictise in the process of griphic -
developing design. Additionil, using computer progrimme for 
issisting in griphic design in 2D ind 3D on  the medii of 
interest. 

 
 
 
 
 

 



รายวิชา  
6143607 

ชื่อวิชาภาษาไทย  : ออกแบบกราฟิก 4 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Graphic Design 4 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การออกแบบพัฒนางานกราฟิกตามความสนใจ การวบรวมข้อมูล
เพ่ือสร้างแนว คิดประกอบการออกแบบกราฟิก การวิเคราะหืข้อมูล การสรุป
ปัญหา การวาง แผนขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบกราฟิก กฏหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาพอ สังเขป ออกแบบกราฟิกตามความสนใจของตนเอง
โดยกรณีศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้กับงานออกแบบกราฟิกในพ้ืนที่และน าเสนอ
ผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

  Design for developing griphics bised on the interest. 
To collect the informition to generite the griphic -designing 
concept idei. Diti inilysis, summirizing the problem, plinning 
the procedure of griphic design development. Intellectuil 
property liw in brief. Griphic design iccording to the interests. 
Cise studies in griphic design in the locil irei ind presentition. 

 

รายวิชา  
6143610 

ชื่อวิชาภาษาไทย   : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Design 3 Dimension 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและ สร้าสรรค์งาน มิติ ตั้งแต่การสร้างรูปทรงง่ายๆ จนถึงรูปทรง 3 
มิติ ที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพ้ืนที่ การจัดมุมมอง การใส่แสงเงาและการ
ประมวลผลงานตลอดจน การเตรียมพร้อสู่ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน เรียนรู้
การท าแอนิเมชั่นเบื่องต้น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

 Principles. step ind prictice in using computer softwire 
for design ind creiting workpiece. Dimention. Creition of simple 
shipes to more complex, for instince 3D shipe. To idd colour, 
light ind shidow or irei, view point ind workpiece issessment. 
Furthermore, prepirition for presentitions. Leirning to generit 
simple inimitions. 

 
 
 

 



รายวิชา  
6143615 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Two-Dimensional Animation 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ประวัติภาพยนตร์การ์ตูน หลักการออกแบบเคลื่อนไหว หลักการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ โดยเทคนิค การวาด การปั้น การตัด
กระดาษ ปฏิบัติตกแต่งภาพในโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับ
ซอฟแวร์เพ่ือเป็นพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ น าเสนอผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :   

History of Cirtoon Movies. Principles of inimition design. 
Creition of inimition in 2D with techniques of driwing, 
sculpture ind piper cutting. Prictice in photo retouching by 
using progrimming tools or softwire for ipplying to the softwire 
ind supporting creition of 2D inimitions. Presentition. 

 

ร า ย วิ ช า  
6143903 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การวิจัยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Research Method in Computer Graphic Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
หลักการและวิธีการทางด้านการออกแบบในลักษณะของการวิจัย

เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขั้นตอนการวางแผนการวิจัย การรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพ่ือใช้ในการออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก เขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งการน าเสนอผลงานของการวิจัย 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
         Pr inc iples  ind Method in Graphic des ign bised on 
quilititive ind quint ititive reseirch, including reseirch 
plinning, Diti collection, Diti inilysis ind conclusion for  
Computer Graphic design. Report writing ind presentition of 
reseirch results. 

   

รายวิชา  
6144904 

ชื่อวิชาภาษาไทย  : สัมมนาด้านการออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Seminar of Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 การเขียนโครงการ การวางพ้ืนฐานแนวความคิดในการจัดการและ
การบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการทางด้านการ
ออกแบบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวิธีการด าเนินงานด้านสัมมนา 
ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ 

 



จัดการสัมมนาในหรือนอกสถานที่  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Project writting. To plin the concept for minigement 
ind project minigement. Techniques for plinning ind 
controlling the project in field of design to seirch the ipproich 
for solving the problem ind implementition procedure of 
effective seminirs in design. Principle for holding i seminir. To 
held both indoor  ind outdoor seminirs  to  exchinge 
experiences between students, lecturers ind guest speikers 
with experience in design. 

รายวิชา  
6144907 

ชื่อวิชาภาษาไทย  : โครงการพิเศษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Special  Project 

จ านวนหน่วยกิต 
3(0-6-3) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 6143903 การวิจัยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 

 ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฝึกปฏิบัติ
จัดท าโครงการพิเศษ และ ด าเนินการโครงการพิเศษตามกระบวนการวิจัย 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Proposal of Computer graphic design.Practice projects 
and projects under the research process. 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 วิชาเฉพาะด้าน เลือก 
รายวิชา  
6141113 

ชื่อวิชาภาษาไทย  : ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : History of Arts 

จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะในแต่
ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุค
ตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอดจนถึงปัจจุบัน 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Model of the irts concept idei ind the uniqueness of 

the irtworks in eich eri, including the designed workpiece of 
fimous irtists in eich period. Along with, the evolution of irts 
ind the influence of irts it the present time. 

รายวิชา  
6142114 

ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Model Making Technique 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
เทคนิควิธีการเลือกใช้วัสดุส าหรับสร้างหุ่นจ าลอง อาทิ ไม้ กระดาษ 

ดิน น้ ามัน ปูนปลาสเตอร์ โลหะ และพลาสติก เป็นต้น รวมทั้งวิธีการตกแต่ง
รายละเอียดในตัวผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามอัตราส่วน ฝึกปฏิบัติการสร้าง
หุ่นจ าลองจากวัสดุ โดยน าทักษะที่ได้ไปพัฒนาต้นแบบจริง 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Technicil procedures for miteriil selection, such is 
wood ,  p ipe r ,  c l i y ,  p l i s t e r ,  me t i l  ind  p l i s t i c ,  f o r 
model/relite/mock-up ind process of product decorition with 
the correct ritio. Prictice in constructing model derived from 
miteriils ind using these skills to develope the reil irchetype. 

 

 

รายวิชา  
6143205 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแฟชั่น 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Jewelry Product Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ฝึกการออกแบบร่างการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่นชั้น
พ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Concept of fishion jewelry design in Thiilind ind 
ibroid. Prictice in design sketching ind bisic of jewelry design. 
Fishion jewelry design workshop. 

 
 
 
 

 



รายวิชา  
6143206 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Souvenir Product Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ความเป็นมา ลักษณะและประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ศึกษา
คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้ จ าแนกประเภทและวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปและแนวคิดแปลกใหม่           
ที่สอดแทรกความเป็นพ้ืนถิ่น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Bickground, chiricteristics ind citegory of souvenir 
products. Study in properties of the miteriils used. Clissifying 
ind using tools ind equipments. Forming process of different 
souvenirs. Prictice in design ind producing the innovitive 
souvenirs bised on the new concept integrited with locility. 

 

รายวิชา  
6143207 

ชื่อวิชาภาษาไทย  : ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Design and Development of Local Product 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 พ้ืนฐานทางด้านศิลปะ แนวคิดภูมิปัญญาการสร้างผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น วัสดุกรรมวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Bisic of Art. Wisdom concept ideid of creition through 
locil products. Miteriils, minuficturing processes, design 
through locil products.  Design for locil product development. 
Prictice of product design ind development. 

 

รายวิชา  
6143501 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Product Design of Furniture 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งาน
ของมนุษย์ วัสดุ โครงสร้างอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ กรรมวิธีการผลิต  
แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ การท าต้นแบบหรือหุ่นจ าลอง 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Principles furniture design. Proportions of the furniture 

use for human material, structure, scale. Manufacturing 
Processes. Concept and stepe furniture design. Practice Design 
Furniture of prototype or model. 

รายวิชา  
6143701 

ชื่อวิชาภาษาไทย : คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Working Drawing Product 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบเทคนิค การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เขียน
แบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การก าหนดขนาดและ
มาตราส่วน ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานการเชียนแบบ
ตลอดจนสัญลักษณ์ของการออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Principles ind using i computer for technicil driwing. 
Using tools ind  equipments for design ind using computer for 
driwing line, number, letter, creiting geometric shipes, sizing 
ind sciling of section view ind 3D which respond to stindird of 
driwing, including symbols for design. 

 

รายวิชา  
6144208 

ชื่อวิชาภาษาไทย  : สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Creativity Product from Waste materials 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่นเพ่ือออกแบบงานสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ เหลือใช้  โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคม 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Locilly discirded miteriils to design the creitive 
workpiece. Prictice in design the products derived from 
discirded miteriils by regirding to in environment thit both 
indirectly ind indirectly iffects the community ind society. 

 
 
 

 



รายวิชา  
6144209 

ชื่อวิชาภาษาไทย : หัตถกรรมงานผ้าบาติก 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Batik Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ประวัติความเป็นมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิตผ้าบา
ติก ฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลายผ้าบาติก โดยน าเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นมา
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Bickground, miteriils, equipments, tools ind bitik 
minuficturing processes. Prictice in bitik motifs design ind 
utility of locil unique for creitive product development. 

 

รายวิชา  
6144210 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ  
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Jewelry Product Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรูป ตกแต่งเครื่องประดับ ได้แก่ แก้ว หิน
ธรรมชาติ  โลหะ วัสดุสังเคราะห์ เครื่องเคลือบ เซรามิกส์  เทคนิคการขึ้นรูป
เครื่องประดับท่ีซับซ้อน ได้แก่ วิธีการหล่อ การฝังหิน เทคนิคการน าวัสดุและ
วิธีการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Workshop for ornimentil design which focuses on irt 
ind industry.  Using tools, equibments. Forming process of 
decoritive orniments including gliss, nituril stone/boulder , 
metil, synthetic miteriils, porceliin ind cerimics. Techniques 
for forming intricite orniments such is molding, Bezel/setting. 
Techniques of ippropriite ipplicition of miteriils ind 
procedures to ornimentil design. 

 

รายวิชา  
6144301 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและเซรามิกส์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Product Design of Handicraft and Ceramics  

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ในลักษณะต่างๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ให้มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้
สอยที่เหมาะสม สามารถผลิตในระบบหัตถกรรม การก าหนดแนวคิดและ

 



วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึก
การออกแบบร่าง ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจ ากัด และ
เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Concept ideis for designing different cift ind cerimic 
products in Thiilind ind ibroid. Prictise in design ind product 
development for suitibly useful styles thit could be produced 
in crift minuficturing system. To specify the concept idei ind 
crift product design under internitionil stindirds. To focus on 
sketch design. Prictise in design work for i limited time ind 
reinforce creitive thinking. 

รายวิชา  
6144302 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 
ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ : Plaster Product Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ ศึกษาคุณสมบัติของปูน

ปลาสเตอร์ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และท าแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูป
และตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และฝึกปฏิบัติท าแม่พิมพ์และหล่อ
ชิ้นงาน ได้แก่ กระปุกออมสิน ที่ติดตู้เย็น ตุ๊กตา เข็มกลัด เป็นต้น 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Design for plister products. Study in the properties of 
plister. Using tools, equipments ind miking mold. Processes of 
formition ind decorition. Prictice in design, mold miking ind 
workpiece casting such is piggy bink / coin bink, mignet, doll 
ind brooch. 

 

รายวิชา  
6144910 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การจัดนิทรรศการ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Display and Exhibition 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการจัดองค์ประกอบในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยค านึงถึง
ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดง พ้ืนที่ใช้สอย รูปทรง แสงเงา สี วัสดุ การเตรียมการใน
การจัดนิทรรศการ ส่วนจัดแสดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Principles for orginizing the composition of exhibits by 

regirding to products exhibited, irei, form, light, color, miteriil. 
Prepirition for the exhibition. Exibition both temporirily ind 
perminently.Prictice in design ind exhibition. 

รหัสวิชา 
6143601 

ชื่อวิชาภาษาไทย : การตลาดส าหรับการออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Marketing for Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
         ความหมายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเพื่อการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายกลยุทธ์ทางด้านราคา การส่งเสริมการขายโฆษณา การ
จัดจ าหน่าย โดยสัมพันธ์ทางด้านการออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

In definition. Workshop on design development for 
mirketing which relited to policies, pricing stritegy, siles 
promotion, idvertisement, distribution, relited to design. 

 

รหัสวิชา 
6144402 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Leather Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          ความหมาย หลักการ ประเภทเครื่องหนัง กรรมวิธีการผลิต และฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Definition, principles, citegory of leithers, minuficturing 
Processes ind prictice on development of leither design. 

 

 
สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
วิชาเฉพาะด้าน เลือก 
รหัสวิชา 
6141106 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : เขียนแบบเทคนิค 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Technical Drawing 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ การเขียนแบบภาพ

ตัดเต็มส่วน การเขียนแบบภาพตัดครึ่งส่วน การเขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน 
การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบแยกชิ้นส่วน การเขียนแบบสั่งงาน การ
เขียนภาพทัศนียภาพ ในมุมมองต่าง ๆ ในการออกแบบ 

 



ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Prict ice in wr i t ing  for  d i f ferent  products .  Ful l 

sectionind hilf section driwing, detiil driwing, iuxiliiry driwing, 
issembly driwing of exploded view, working driwing ind 
perspective driwing in different views of design. 

รหัสวิชา 
6142109 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Photography Technique for Design 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการถ่ายภาพ 
หลั กทฤษฎี ของแสง  องค์ ป ระกอบภาพ ในการถ่ า ยภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว การวางแผนการถ่ายภาพในสถานที่และนอกสถานที่ ฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพ สร้างเนื้อหาในงานถ่ายภาพ การฝึกสร้างแนวคิด
สร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน
ออกแบบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

  Principle of introduction to photogriphy. Equipment 
ind tools of photogriphy. Theory of light. Composition of the 
photogriphfor slide ind action photography. Plinning for indoor 
ind outdoor photography. Prictice in shooting. To construct the 
detiil of photogriphic work.Prictise in generiting the creitive 
concept idei ind using the progrimme for suitibly configuring 
to design. 

 

รหัสวิชา 
6142114 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Model Making Technique 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          ลักษณะ เทคนิควิธี การสร้างหุ่นจ าลอง ตัวละคร อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่าง ๆ 
เช่น ดินน้ ามัน ปูนปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ พลาสติก โลหะ และวิธีการ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบดิจิตอล 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Technicil procedures for miteriil selection, such is 
wood ,  p ipe r ,  c l i y ,  p l i s t e r ,  me t i l  ind  p l i s t i c ,  f o r 
model/relite/mock-up ind process of product decorition with 

 



the correct ritio. Prictice in constructing model derived from 
miteriils ind using these skills to develope the reil irchetype. 

รายวิชา  
6142617 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Package Design 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 หลักการ ความหมาย วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์หน้าที่ของ    
บรรจุภัณฑ์ วัสดุของ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฝึก
ปฏิบัติ การออกแบบโครงสร้างเกี่ยวกับการพับข้ึนรูปจากวัสดุต่างๆ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Principles, definition, evolution of Pickiges. Functions of 
pickige. Miteriils of pickiges, including pickiging design 
process. Prictice in structuril design relited to folding upof 
miteriils. 

 

รายวิชา  
6142618 

ชื่อวิชาภาษาไทย : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Package Design 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
 ทฤษฎีองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ออกแบบภาพประกอบ ตัวอักษร และสัญลักษณ์เพ่ือใช้การสื่อความหมาย
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบกราฟิกร่วมเพื่อการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และการขาย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างเอกลักษณ์ร่วมใน
องค์กร การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Composition theory. Prictice in design of illustrition, text 
ind emblem for communicition in pickiging design. Adding 
griphic design to promote the imige ind vendition. Medii 
design. Generition of unique of orginizition. Design for 
Environment. 

 

รหัสวิชา 
6143611 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : งานกราฟิกโฆษณา 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Graphic of Advertising 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
         ความเป็นมาของงานโฆษณาท้ังในประเทศและ ต่างประเทศ ขอบข่าย 
ความส าคัญและประเภทของงาน กราฟิก หลักและเทคนิคการออกแบบ 
โฆษณาการเลือก และการประดิษฐ์ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ 

 



หลักการใช้สี 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Bickground of idvertisment both inThiilind ind ibroid. 
Network. Importince ind citigory of griphics. Principle ind 
designing techniques for idvertisments. Alphibet selection ind 
creition. Selection of illustrition ind principles for using colours. 

 
รหัสวิชา 
6144116 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ออกแบบคาแรคเตอร์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Character Drawing 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          ปฏิบัติการออกแบบตัวละคร ภาพการ์ตูน ภาพล้อเลียน การ์ตูนช่อง 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวละครในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคและ
การสื่อสารด้วยภาพการ์ตูน โดยหลักการออกแบบเพ่ือสามารถประยุกต์เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Workshop on design of different chiricters, in forstince 
comics, ciriciture or cirtoons. In iddition, prictice in design 
chiricters in different. Leirning techniques  ind communicition 
with cirtoons by design in order to ipply to workpiece creition. 

 

รหัสวิชา 
6144612 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : งานกราฟิกโฆษณา 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Graphic of Advertising 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          เทคนิคการจัดองค์ประกอบของข้อความโฆษณา ภาพประกอบ การ
ใช้สีในการออกแบบชิ้นงานโฆษณา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และการ
กลมกลืนกัน โดยเน้นเทคนิค การวาดภาพประกอบการวาง Lay Out ในงาน
โฆษณาและเทคนิคการเขียน Storyboard เพ่ือผลิตเป็นงานน าเสนอผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Technique for orginizing the composit ion of the 
idvertising text. Illustrition. Using colors for concordintly 
designing the idvertising workpiece. To focus on techniques for 
driwing i illustrition. To plice i liy out in idvertising workpiece 
ind technique for  wr i t ing i s toryboird to generite i 
presentition. 

 



รหัสวิชา 
6143613 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : งานสิ่งพิมพ์ 1 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Printed Matter 1 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          ความหมาย และประเภทของสิ่งพิมพ์ บทบาทหน้าที่ ความส าคัญ 
อิทธิพลของสิ่งพิมพ์ ปัจจัยและข้อจ ากัดที่มีต่อบทบาทสิ่งพิมพ์ ระบบและ
เทคนิคการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

The definition and publication of functional and 
influence for publications. the restrictions on the publication. 
and Printing techniques Printing Process. 

 

รหัสวิชา 
6143614 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : งานสิ่งพิมพ์ 2 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Printed Matter 2 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          ทฤษฎี และการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างการสร้างสรรค์สื่อ
สิ่งพิมพ์ ฝึกออกแบบ และสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับโจทย์
ปัญหาที่ได้รับมา ตลอดจนฝึกหัดน าเสนอผลงานที่สร้างสรรค์งานขึ้นมา 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Theory and creative media such as newspapers, 
magazines. The study compares the different creative media 
design and creative media training to comply with the problem. 
The present practice of creative work coming up. 

 

รหัสวิชา 
6143616 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Website Design and Multimedia 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
         แนวทางในการออกแบบ พัฒนา และจัดท าเว็บไซด์ องค์ประกอบ 
เว็บบราวเซอร์เทคโนโลยี และภาษาในการพัฒนา ฝึกสร้างเว็บไซด์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการน าตัวอักษร ตรา
สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงมาประยุกต์ใช้ การอัพโหลดได้
อย่างถูกต้อง 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

In ipproich to design, developement ind to build i 
Website, for instince components, web browser, technology ind 

 



linguige for developement. Prictice building Website by using 
computer progrimme bised on theory relited. Applying 
ilphibet, photo, symbol, inimition ind sound. Moreover, to 
correctly uploid. 

รหัสวิชา 
6143912 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Presentation Technique 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการน าเสนอสื่อประเภทต่าง ๆ การ
เตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน การใช้ภาษาที่
เหมาะสม การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการน าเสนอ การล าดับ
ความคิด และความส าคัญในการน าเสนอผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการ
เขียนเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศ
และสามารถน าเสนองาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Principles, Theory, Techniques for presenting by different 
mediis. Prepirition, selection, procedure, plinning, using the 
ippropr iite linguige,  developing sk i l l s  ind personil 
chiricterist ic in the presentition. Pr iori ty thinking ind 
importince of presentition. Along with, development of written 
communicition ind presentition for excellence in presentiting 
skills of griduited students. 

 

รหัสวิชา 
6144622 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การสร้างภาพประกอบ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Illustration 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          บทบาทของภาษาภาพ และรูปแบบศิลปะของงานภาพประกอบ
อย่างกว้างขวาง เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถก าหนดหรือเลือกใช้ งาน
ภาพประกอบให้เกิดประสิทธิภาพในงานออกแบบสื่อสาร ฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริม
ความเข้าใจในคุณลักษณะของภาพประกอบในงานออกแบบ โปสเตอร์ 
หนังสือ เว็บไซด์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Role of the visuil linguige ind virious forms of irt for 
illustritions to  understind. Additionil, to specify ind select the 
illustritions in effectively communiciting design. Workshop to 

 



promote the understinding in ittribute of illustritions for 
different designs for instince posters, books ind websites. Field 
trip. 

รหัสวิชา 
6144623 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Creative Computer Arts 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          หลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 
ปฏิบัติเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ปฏิบัติการสร้างผลงานศิลปะ
ตามความสนใจ ประยุกต์ผลงานศิลปะโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและน าเสนอ
โดยสื่อคอมพิวเตอร์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

The creitive principles of irtworks. To orginize the 
elements of irt.  Prictice techniques for creiting irtworks . To 
triin creiting irt bised on stdent’s interests. Applicition of 
irtworks by using i computer progrimme ind presenting by 
computer medii. 

 

รหัสวิชา 
6144913 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Computer for Presentation 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการน าเสนอผลงานต่าง ๆ ด้วย
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานออกแบบด้วยเทคนิคต่าง ๆ การใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการน าเสนองาน เน้นการน าเสนองานกราฟิก งาน
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงปฏิบัติการน าเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบแฟ้ม
ผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Principles, procedures ind techniques for presentitions 
by using computer. Workshop for presentiting designed 
workpieces by us ing techniques .  Us ing progrimme for 
presentitions. Focus on presentition for griphic design, 
inimition. Moreover, prictise in presentiting the designed 
workpiece in i portfolio. 

 
 

 



รหัสวิชา 
6144625 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : งานพิมพ์ซิลสกรีน 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Silkscreen Printing 

จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          ความหมายของการพิมพ์ซิลสกรีน หลักการผลิตและออกแบบงานซิ
ลสกรีน เทคนิควิธีการออกแบบสร้างสรรค์งานพิมพ์ซิลสกรีน วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์งานซิลสกรีน และฝึกปฏิบัติงานพิมพ์ซิล 
สกรีนลงบนวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่ก าหนด 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Definition of silkscreen printing. Principles of design ind 
silkscreen Minuficturing. Techniques for creitively designing 
silkscreen printing. Miteriil, equipment, procedure of creitive 
silkscreen design. Prictice in silkscreen printing on different 
miteriils ind iccording to the ibove contents. 

 

 
 
สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ านวน  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา 
6143801 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Preparation for Professional Experience 

จ านวนหน่วยกิต 
1(45) 

  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือการท างาน โดยมีอาจารย์

และ ผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพ่ือศึกษางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การ ออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพรวมทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

To prepire students for working under consultition of 
instructors ind entrepreneurs. Study in virious design-related 
fields. Development of thinking, doing, solving problems, quility 
for vocition ind increise knowledge relited to vocition. 
Furthermore, personility development for teimwork. 

 
 

 



รหัสวิชา 
6143807 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ : Preparation for Education 

จ านวนหน่วยกิต 
0(30) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือการท างาน โดยมีอาจารย์
และผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพ่ือศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

To prepare students for working under consultation of 
instructors and entrepreneurs. Study in various design-related 
fields. Development of thinking, doing, solving problems, quality 
for vocation and increases knowledge related to vocation. 
Furthermore, personality development 
for teamwork. 
 
 

 

รหัสวิชา 
6144804 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Field Experience 

จ านวนหน่วยกิต 
5(450) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6143801  
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย :  

ฝึกประสบการรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ และความพร้อม โดยให้มีเวลา ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง ในโรงงานหรือสถาน ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรโดยมีการ
รายงาน ผลในรูปแบบการจัดสัมมนากลุ่มภายหลัง เสร้จสิ้ นการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Pricticing design -relited experiences to increise 
experiences ind reidiness. To work it leist 450 hours in the 
fictories or estiblishments under university discretion. To report 
the results by seminirs ifter field-experienced prictice finished. 

 
 

 



รหัสวิชา 
6144810 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : สหกิจศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Cooperative Education 

จ านวนหน่วยกิต 
6(560) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 

          ปฏิบัติงานในสถานประกอบงานเสมือนเป็นพนักงานประจ าของ
หน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับ
มอบหมาย จากหน่วยงานให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
นักศึกษา ต้องจัดท ารายงานสหกิจศึกษาโดยมีโครงงานและผลงาน อย่างน้อย 
หนึ่งชิ้นหรือรายงานประจ าวันเพ่ือรับการ ประเมินจากสถานประกอบการ 
และอาจารย์ประจ าวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Working is in employee of the fictory or estiblishment 
for it leist 560 hours. Assigment of specific tisk to completed 
within the working period. To write the report on cooperitive 
educition. Present i project, workpiece or diily report for the 
issessment by estiblishments ind instructors. 

 

 
 
สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา 
6143801 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Preparation for Professional Experience 

จ านวนหน่วยกิต 
1(45) 

  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือการท างาน โดยมีอาจารย์

และ ผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพ่ือศึกษางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การ ออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพรวมทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

To prepire students for working under consultition of 
instructors ind entrepreneurs. Study in virious design-related 
fields. Development of thinking, doing, solving problems, quility 
for vocition ind increise knowledge relited to vocition. 

 



Furthermore, personility development for teimwork. 
รหัสวิชา 
6143807 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ : Preparation for Cooperation 

จ านวนหน่วยกิต 
0(30) 

 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 
          การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือการท างาน โดยมีอาจารย์
และผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพ่ือศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

To prepare students for working under consultation of 
instructors and entrepreneurs. Study in various design-related 
fields. Development of thinking, doing, solving problems, quality 
for vocation and increases knowledge related to vocation. 
Furthermore, personality development 
for teamwork. 
 
 

 

รหัสวิชา 
6144804 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Field Experience 

จ านวนหน่วยกิต 
5(450) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6143801  
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย :  

ฝึกประสบการรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ และความพร้อม โดยให้มีเวลา ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง ในโรงงานหรือสถาน ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรโดยมีการ
รายงาน ผลในรูปแบบการจัดสัมมนากลุ่มภายหลัง เสร้จสิ้ นการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

Pricticing design -relited experiences to increise 
experiences ind reidiness. To work it leist 450 hours in the 
fictories or estiblishments under university discretion. To report 
the results by seminirs ifter field-experienced prictice finished. 

 

 



รหัสวิชา 
6144810 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : สหกิจศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Cooperative Education 

จ านวนหน่วยกิต 
6(560) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 6143807  การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย : 

          ปฏิบัติงานในสถานประกอบงานเสมือนเป็นพนักงานประจ าของ
หน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับ
มอบหมาย จากหน่วยงานให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
นักศึกษา ต้องจัดท ารายงานสหกิจศึกษาโดยมีโครงงานและผลงาน อย่างน้อย 
หนึ่งชิ้นหรือรายงานประจ าวันเพ่ือรับการ ประเมินจากสถานประกอบการ 
และอาจารย์ประจ าวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Working is in employee of the fictory or estiblishment 
for it leist 560 hours. Assigment of specific tisk to completed 
within the working period. To write the report on cooperitive 
educition. Present i project, workpiece or diily report for the 
issessment by estiblishments ind instructors. 

 

 

 
.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ (สาขาวชิา) สถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (สัปดาห ์/ ชม.) 
(ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. นายธวัช พะยิ้ม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้านการออกแบบ) 
3 6102 00156 98 4 

ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ),2557 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศอ.ม. (เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),2551 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง 
วท.บ. (ออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),2543 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

14 14 14 14 14 

2. นายไพฑูรย์ ทองทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
3 6501 00299 53 8 

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์),2549 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา),2536 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์),2539 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

12 12 12 12 12 



ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ  

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ (สาขาวชิา) สถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (สัปดาห ์/ ชม.) 
(ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
กศ.บ. (สังคมศึกษา),2525 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นายพรรษประเวศ 
อชิโนบุญวัฒน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
3 609 900331 59 1 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),2545 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.บ. (ศิลปกรรม),2538 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

12 12 12 12 12 

4. นางยุวดี ทองอ่อน 
อาจารย ์
3 6001 00482 83 9 

ปร.ด.(ศิลปะและการออกแบบ) ,2558 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คอ.ม. (เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),2546 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ศษ.บ. (ศิลปกรรม),2535 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเพาะช่าง 
 

14 14 14 14 14 

5. นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น 
อาจารย ์
3 6604 00276 79 1 

คอ.ม. (เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),2549 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วท.บ. (ออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),2544 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 

14 14 14 14 14 

6. นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง 
อาจารย ์
3 6099 00012 94 1 

วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม),2551 มหาวิทยาลัยรังสิต 
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์),2543 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 

14 14 14 14 14 

7. นายรพีพัฒน์ มั่นพรม 
อาจารย ์
3 6009 004416 03 2 

ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ),2555 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.บ. (ออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),2546 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 

14 14 14 14 14 

8. นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด 
อาจารย ์
1 6398 00005 14 8 

คอ.ม.เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กราฟิก),2555 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์),2549 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 
 

14 14 14 14 14 



ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ  

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ (สาขาวชิา) สถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (สัปดาห ์/ ชม.) 
(ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
9. นายจิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 

อาจารย ์
3 6010 00257 80 0 

คอ.ม.เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กราฟิก),2555 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์),2549 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 

14 14 14 14 14 

 
ที่ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ (สาขาวชิา) 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (สัปดาห ์/ ชม.) 
(ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
10. นางสาวสุจิตรา อยูห่น ู

อาจารย ์
3 5309 00027 13 4 

1.วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

สถาปัตยกรรม), 2551 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2.สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) ,2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 14 14 14 14 

11. นางสาวกันยาพร  กุณฑล
เสพย ์
อาจารย ์
1 6199 0000 94 7 

1.คอ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม),2554 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
2.ศศ.บ. (การออกแบบบรรจภุณัฑ)์,
2549,มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0 0 14 14 14 

 
 
  3.2.2 อาจารย์พิเศษ - ไม่มี – 
 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรัฐ และเอกชน ท าหน้าที่ผลิตด้านการออกแบบและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเลือกฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการท าโครงงานแก้ไข
ปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการฝึกงานของนักศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงาน 
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง ของสหกิจศึกษา 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ลงรายการส าคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 
   4.1.1 นักศึกษามีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือของสหกิจศึกษา 



   4.1.2 นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน 
   4.1.3 นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการ
ท างานในสถานที่ฝึกงาน 
   4.1.4 นักศึกษามีความสามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
   4.1.5 นักศึกษามีความมีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผลและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
  4.2 ช่วงเวลา 
  ช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา ดังนี้ 
   - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
   - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ตามเวลาท างานของหน่วยงานที่ เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลา
การฝึกงานรวมอย่างน้อย 450 ชั่วโมงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง ของสหกิจ
ศึกษา 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืน ๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   กระบวนการท าวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 6144907 โครงการพิเศษ โดยจัดนักศึกษาใน
การวิจัยแบบรายบุคคล ท างานวิจัยทางด้านการออกแบบตามโจทย์ที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา จากนั้นน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานโครงการพิเศษ เผยแพร่ผลงาน และต้องผ่านการ
ประเมินผลงาน 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
   1. นักศึกษามีองค์ความรู้จากงานวิจัย 
   2. นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
   3. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
   4. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
   5. นักศึกษาสามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   6. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
  5.3 ช่วงเวลา 
   ในภาคต้นหรือภาคปลายของปีการศึกษาที่ 4 
 



  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ 
   อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา 
   1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 
   2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษา และติดตามการท างานของนักศึกษา 
   3. เตรียมความพร้อมด้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ และการท างานนอกเวลา 
   4. เตรียมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะบริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
   1. ประเมินจากคุณภาพข้อเสนอโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
   2. ประเมินจากความก้าวหน้าในระหว่างการท างานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จากรายงานเอกสาร 
   3. ประเมินจากผลงานการน าเสนอผลงานโครงการพิเศษในรูปแบบรูปเล่ม โดยอาจารย์
ประจ าวิชาและอาจารย์อ่ืนอย่างน้อย 3 คน 
   4. ประเมินจากผลการท างานของนักศึกษา การติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

มีความรู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องมีพ้ืนฐานของศาสตร์
วิชาการออกแบบ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

สร้างสถานการณ์จ าลอง ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์
องค์ความรู้กับโจทย์ปัญหาจริง โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และการท างานอย่างเป็นระบบ 

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอก
ชั้นเรียน 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอผลงาน 
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแต่ละด้านในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจคุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
             (2) รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน ตระหนัก ซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมนานาชาติ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



 
        1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) การสอนให้เกิดการรับรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายในคุณธรรมและจริยธรรมที่เน้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
                (2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการตระหนักและตอบสนองของผู้เรียนต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                 (3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการเพ่ือการปลูกฝังค่านิยมต่อคุณธรรมและ
จริยธรรมที่สามารถน าไปพัฒนาชีวิต 
                (4) การวิเคราะห์ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเพ่ือความเข้าใจใน
การน าไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข   
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     (1) วัดและประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติตนตามก าหนดของคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
                 (2) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการสะท้อนกลับเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
                 (3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะต่อประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่
เกิดข้ึนจริงและจากกรณีศึกษา 
 2.  ด้านความรู้ 
   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) รู้จักตนเอง ท้องถิ่น สังคมไทยและสังคมโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม และสามารถแสวงหาแนวทาง
ควบคุมและดูแลความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ 
              (2) มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรับตัวให้ด ารงอยู่ได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง ภายใต้สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก 
   2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิดความรู้และเข้าใจ
ในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาตน 
          (2) การสร้างความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดย
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคลและกลุ่มเพ่ือการน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินชีวิต 
   2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) วัดและประเมินผลจากความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนในองค์ความรู้ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 



          (2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการน าองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้และแก้ปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ 
    (2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาได้ และสามารถคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และแสวงหาเหตุผลได้ 
   3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) การสอนด้วยวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างหลากหลายโดยการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหาสาระและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพ่ือเป็นองค์ความรู้เชิง
ประจักษ์ในการพัฒนาตนและสังคม 
    (2) สามารถคิดประเมินค่า และตัดสินในการกระท าอาศัยองค์ความรู้ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
     3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                 (1) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
               (2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการประเมินค่ารวมทั้งความคิดสร้างสรรค์
ในการน าองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้และแก้ปัญญาท่ีเกิดข้ึนเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 
 

 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งมีจิตอาสา
และส านึกสาธารณะ 
       (2) รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคมในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    (1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)  
    (2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
    (3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective 
thinking) 



    
 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   (1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ     
   (2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
   (3) วัดและประเมินจากผลน าเสนองานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
 

 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
   (2) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (1) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีหลากหลายโดยใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษา 
และสถานการณ์จริงในการเรียนรู้และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
       (2) การมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านกระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการและการน าไปใช้      
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (1) การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (2) การวัดและประเมินผลความสามารถในการบูรณาการการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการและการน าไปใช้ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 



 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            

2210101  การพัฒนาทกัษะทางภาษาไทย            

2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน             

2310106  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ 
           

กลุ่มมนุษยศาสตร์            

2000112  การรู้สารสนเทศ            

2000113  อดุมคติชวีติและการพฒันาตน            

1001201  การพัฒนาทักษะชีวิต            

2000105  ชีวิตกับดนตรี            

2000106  ชีวิตกับศิลปะ            

2000107  ชีวิตกับนาฏการ            

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            

2000131 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน             



 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
2000123  วิถีโลกและวิถีไทย            

2000124  ชีวิตในโลกสมยัใหม ่            

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            

4000111  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม            

4000112  การคิดและการแก้ปญัหา            

4000113  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้            

4000114  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม            

1001202 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ            

สรุปความรับผิดชอบหลัก 
ของผลการเรียนรู้ทั้ง  5   ด้าน 

           

 



 
 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)   ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
 2)   มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
 3)   มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
    2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเข้าสังคม โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การใช้วาจาสุภาพ รับฟังแนวคิดของผู้ อ่ืน การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
     2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือให้
นักศึกษามีความเสียสละท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
     3) สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ท่ีดีประกอบการสอน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
    2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา เช่น การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การ
แต่งกายที่ถูกระเบียบ การมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี เนักศึกษามีความเสียสละท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
     3) ประเมินจากผลงาน โดยจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
   2.2.2 ด้านความรู้ 
    2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)   รอบรู้ในศาสตร์ทางการออกแบบ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

  2)   มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านการออกแบบอย่าง
เป็นระบบ  
  3)  มีความรู้ในทางการออกแบบ ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
 4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการประกอบวิชาชีพในด้าน
การออกแบบ 

 
 

 



 
 

    2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย
การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 
     2) ฝึกปฏิบัติการทางด้านการออกแบบ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติการออกแบบ
จริงอย่างเป็นระบบ 
     3) ใช้การเรียนการสอน โดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง และมอบหมายงาน
เพ่ือให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
     4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และการ
ทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการออกแบบ และเรียนรู้จากนักวิชาการและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอก 
    2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ประเมินจากผลงานระหว่างเรียน เช่น ใบงาน การบ้าน รายงาน การสอบย่อย
การน าเสนอผลงาน รายงานการค้นคว้า 
     2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
     3) ประเมินความรู้ของนักศึกษาโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก 
   2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ 
    2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  และเสนอแนวทางแก้ ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    3)  บูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ได ้
 4) มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
    2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดานทักษะทางปัญญา 
     1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก
โจทย์ที่ง่าย และเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม 
     2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง 
     3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา เช่น ปัญหาพิเศษ 



 
 

     4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้มากข้ึน 
    2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน เช่นใบงาน 
การบ้าน รายงาน การสอบย่อย การน าเสนอผลงาน รายงานการค้นคว้า 
     2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
     3) ประเมินจากการน าเสนอแนวความคิด ขั้นตอนในการท างานด้านการออกแบบ
จากนามธรรมสู่รูปธรรมอย่างเป็นระบบ 
   2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ 
 1)  มีภาวะผู้น า และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
        2)   มีความรับผิดชอบงานของตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  
    2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท
บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
     2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม 
     3) มอบหมายให้มีการน าเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
    2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนในชั้นเรียนโดยใช้แบบประเมิน สรุปผล
การประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 
 
     2) สังเกตพฤติกรรมภาวะผู้น าความร่วมมือต่อบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในชั้น
เรียน 
     3) ประเมินจากการน าเสนอและการตอบค าถาม 
 



 
 

   2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)   สามารถสื่อสารด้วยการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และใช้วิธีการสื่อสารทางการ
ออกแบบ 
  2)   ในการสื่อสารโดยทั่วไป  และการน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  3)    สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานหรือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4)   มีความสามารถในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 
    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชาที่ต้อง
ฝึกทักษะโดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 
     2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
     3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
     2) ประเมินทักษะการสื่อสารจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม ในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบประเมินเทคนิคการน าเสนอรายงานหรือผลงาน 
   2.2.6 ทักษะพิสัย  
  2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางการปฏิบัติหรือ ทักษะพิสัย 
   1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางด้านการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
 2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะพิสัย 
  1)  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ
ตรวจสอบงาน และตรวจแก้ไขพร้อมให้ค าแนะน า 
   2) มอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอความคิดแบบเป็นขั้นตอน ที่ต้องมีการ
น าเสนอด้วยวาจา และใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
  2.2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 



 
 

   1)  ประเมินจากผลงานการออกแบบ อย่างเป็นกระบวนการ ความคิดสร้างสรรค์ 
และการน าเสนอผลงาน 
   
 
 



 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ทางการ
ปฏิบัติหรือ
ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 
2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลย ี                    

2313705 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม                    

6141101 หลักการออกแบบ                    

6141102 ออกแบบทัศนศิลป์                    

6141103 วาดเส้นเบื้องต้น                    

6141104 เขียนแบบเทคนิค 1                    

6141113 ประวัติศาสตร์ศลิป ์                    

6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ                    

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2                    

6141111 วาดเส้นข้ันสูง                    

6143115 ศิลปะไทย                    

6141118 การพัฒนาความคดิสร้างสรรค ์                    

6142107 กายวิภาคเชิงกล                    

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1                    

6142617 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 1                    

61421112 ประวัติกราฟิก                    



 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ทางการ
ปฏิบัติหรือ
ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 
6142604 ออกแบบกราฟิก 1                    

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องานออกแบบ                    

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต                    

6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2                    

6142618 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 2                    

6142605 ออกแบบกราฟิก 2                    

6143501  ออกแบบผลิตภัณฑเ์ฟอร์นิเจอร ์                    

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1                    

6142624  คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ                    

6142602  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2                    

6142608  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมิต ิ                    

6142109  เทคนิคการถา่ยภาพเพื่องานออกแบบ                    

6143911  น าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร ์                    

6143205  ออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องประดับแฟช่ัน                    

6143603 กราฟิกเพื่องานบรรจภุณัฑ ์                    

6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิต ิ                    

6142114  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                    

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3                    



 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ทางการ
ปฏิบัติหรือ
ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 
6143606  ออกแบบกราฟิก 3                    

6143607 ออกแบบกราฟิก 4                    

6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4                    

6144402  ออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องหนัง                    

6144209  หัตถกรรมผ้าบาติก                    

6144116  ออกแบบคาแรคเตอร ์                    

6144622 การสร้างภาพประกอบ                    

6144301 ออกแบบผลิตภัณฑ์และเซรามิกส ์                    

6144302  ออกแบบผลิตภัณฑป์นูปลาสเตอร ์                    

6144625 งานพิมพ์ซิลสกรีน                    

 
 



 
 

 

รหัสและชื่อรายวิชา 1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ทางการปฏิบัติ
หรือทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 
6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน

สามมติิ 1 
                   

6143610 คอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบงาน    
สามมติิ 2 

                   

6143616  การออกแบบเว็บไซด์และมัลติมีเดีย                    

6144623  ศิลปะสร้างสรรคด์้วยคอมพิวเตอร ์                    

6144913  คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ
ผลงาน 

                   

6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1                    

6143613  งานสิ่งพิมพ์ 1                    

6143912  เทคนิคการน าเสนอผลงาน                    

6143602  การตลาดเพื่องานบรรจุภัณฑ ์                    

6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2                    

6143206  ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก                    

6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2                    

6144910  การจัดนิทรรศการ                    



 
 

 
 
 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะ
ทางการ
ปฏิบัติหรือ
ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 
6143207  ออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น                    

6143701 คอมพิวเตอรเ์พื่อการเขยีนแบบ
ผลิตภณัฑ ์

                   

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    

6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา                    

6143901 การวิจัยงานออกแบบผลิตภณัฑ ์                    

6143903 การวิจัยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟกิ                    

6144804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    

6144810 สหกิจศึกษา                    

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ                    

6144907  โครงการพิเศษ                    



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 

สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตรศลิปบัณฑิต(สาขาวิชาการออกแบบ)  

 



 

 

 

 

 
 

สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาการออกแบบ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

Bachelor of Fine Arts  Program in Design 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ 
Bachelor of Fine Arts (Program in Design) 

- 

2. ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ) ศิลปบัณฑิต(การออกแบบ) - 
  วิชาเอก จ านวน 3 แขนงวิชา 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบบรรจภุัณฑ์ 
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วิชาเอก จ านวน 2 แขนงวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ไม่สามารถเปิด
กลุ่มเรียนได้ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสาขาวิชาออกแบบ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม,ท้องถิ่น
และการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมและทันสมัย โดยสามารถถ่ายทอดความรู้
ความสามารถ ทางด้านการออกแบบได้ รวมถึงพัฒนางานด้านการวิจัยใน
สาขาวิชาออกแบบร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น มุ่งเน้นไปทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตัวผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ส่วนแขนงวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์กระบวนการ
ออกแบบวัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และส่วนแขนงวิชา
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกมุ่งเน้นไปที่การออกแบบในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และภาพ3มิติ 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาการออกแบบ 
เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาสังคมท้องถิ่น 

ปรับปรุ งการ เพิ่ม
ป รั ช ญ า ข อ ง
หลักสูตรในแต่ละ
แขน ง ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนมากยิ่ งขึ้ น 
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทค โน โลยี ในยุ ค
ปัจจุบัน  



 

 

 

 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 

4. วัตถุประสงคข์องหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และสามารถประกอบอาชีพทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัตดิังนี้ 

1. มีสมรรถภาพในการประกอบอาชีพด้านการออกแบบ  ทั้งทาง

ทฤษฎี และปฏิบตั ิ

2. มีกระบวนทัศน์พัฒนาทางด้านงานการออกแบบ และใช้งาน

เทคโนโลยีทางด้านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  มีวินัย มีคณุธรรม จรยิธรรม ในวิชาชีพของตน 

เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และสามารถประกอบอาชีพทางด้าน
การออกแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
ในสาขาวิชาการออกแบบ 

2 เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาสังคมท้องถิ่น 
3 มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

 

ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้



 

 

 

 

5. โครงสร้างของหลักสตูร จ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
134 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
134 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิา (ก) 
ศึกษาทั่วไป 

32 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต  

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

2 . กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต  

3 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  

4 . กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต  

หมวดวชิา (ข) เฉพาะ 96 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต  

1.กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต  
 2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา  

45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต  
3.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา  

24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต  
4.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา  
6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  

หมวดวชิา (ค) เลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
6. รายวิชาในหลักสูตร    
 หมวดวชิา (ก) ศึกษาทั่วไป เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

 หมวดวชิา (ข) เฉพาะ    
 1.กลุ่มวิชาแกน 2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลย ี 

English for Technology 
3(3-0-6) 2313704     ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี                 3(2-2-5) 

                  English for Technology  
1. มีการปรับแก้รหัส
วิชาค าอธิบายรายวิชา



 

 

 

 

 

2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  
English for Industrial Work 

3(3-0-6) 

6141102 หลักการออกแบบ  
Principle  of  Design 

3(2-2-5) 

6141103 วาดเส้นเบื้องต้น  
Basic Drawing 

3(2-2-5) 

6142108 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต  
Material and Production Processes 

3(2-2-5) 

6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 
Visual  Design 

3(2-2-5) 

6141104 เขียนแบบเทคนิค 1  
Technical  Drawing 1 

3(2-2-5) 

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องานออกแบบ 
Aesthetics for Design 
 

3(3-0-6) 

2312705     ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม               3(2-2-5) 
                English for Industrial Work  
6141101    หลกัการออกแบบ                                 3(2-2-5) 
                Principle of Design                       3(2-2-5) 
6141103    วาดเส้นเบื้องต้น                                   3(2-2-5) 
                 Basic Drawing  
6142108   ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ 
 
6141102   ออกแบบทัศนศิลป ์                               3(2-2-5) 
                Visual Design  
6141104     เขียนแบบเทคนิค 1                              3(2-2-5)                
Technical Drawing 1  
6141110     สุนทรียศาสตร์เพื่อการออกแบบ                3(2-2-5) 
                  Aesthetics for Design 3 

ให้เหมาะสมตาม 
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. มีการปรับลด – 
เพิ่มรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

  แขนง ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
 

6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ  
Drawing for Design 

3(2-2-5) 

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2  

Technical Drawing 2 

3(2-2-5) 

6142107 กายวิภาคเชิงกล  

Ergonomics 

3(2-2-5) 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  3(2-2-5) 

6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ  
Drawing for Design 

3(2-2-5) 

6141106 
 
 

ย้ายไปอยู่วิชาบังคับเลือก  

6142107 กายวิภาคเชิงกล  

Ergonomics 

3(2-2-5) 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  3(2-2-5) 

1. มีการปรับแก้รหัส
วิชาค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมตาม 
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. มีการปรับลด – 
เพิ่มรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 

 

 

 

Material and Production Processes 

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ 

Photography  Technique  for  

Design 

3(2-2-5) 

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  

Product Design1 

3(2-2-5) 

6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 

 Product Design2 

3(2-2-5) 

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

Design by Computer I 

3(2-2-5) 

6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2  
Design by Computer 2 

3(2-2-5) 

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3  

Product Design3 

3(2-2-5) 

6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  

Product Design4 

3(2-2-5) 

Material and Production Processes 

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

History of Art 

3(3-0-6) 

6141118 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Methodology 

3(2-2-5) 

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  

roduct Design1 

3(2-2-5) 

6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 

 Product Design2 

3(2-2-5) 

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

Design by Computer I 

3(2-2-5) 

6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2  
Design by Computer  2  

3(2-2-5) 

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3  

Product Design3 

32-2-

5) 

6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  

Product Design4 

3(2-2-5) 

6143901 การค้นคว้าวจิัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
Research for Product Design 

3(2-2-5) 



 

 

 

 

 

6143911 การน าเสนอผลงานส าหรับงานออกแบบ 

Presentation For Design              

3(2-2-5) 

6144904 สัมมนาด้านออกแบบ  
Seminar of Design 

3(2-2-5) 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 

  แขนงออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์

6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ  
Drawing for Design 

3(2-2-5) 

6141118 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
Creative Thinking Methodology 

3(2-2-5) 

6142107 กายวิภาคเชิงกล 

Ergonomics 
3(2-2-5) 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  
Material and Production Processes 

3(2-2-5) 

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ 
Photography  Technique  for  
Design 

3(2-2-5) 

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
Design by Computer 1 

3(2-2-5) 

6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2  
Design by Computer 2 

3(2-2-5) 

6142617 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1  
Package Design 1 

3(2-2-5) 

614261
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2  
Package Design 2 

3(2-2-5) 

ตัดออก เนื่องจากปิดแขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ แขนงวิชาเปิดใหม ่



 

 

 

 

6143603 

 

กราฟิกเพือ่งานบรรจุภัณฑ์  

Graphic for  package 

3(2-2-5) 

6143619 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3  
Package  Design 3 

3(2-2-5) 

6143620 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4  
Package  Design 4 

3(2-2-5) 

6143902 
การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบบรรจุภัณฑ์  
Research for Package Design 

3(2-2-5) 

6144904 
สัมมนาด้านออกแบบ  

Seminar of Design 
2(1-2-3) 

 

  แขนงออกแบบ
คอมพิวเตอร ์
กราฟิก 

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2  

Technical Drawing 2 

3(2-2-5) 
 

6141111 วาดเส้นขั้นสูง  

Professional Drawing 
3(2-2-5) 

6141112 ประวัติกราฟิก  

 History of Graphic 
3(3-0-6) 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 
3(2-2-5) 

6142604 ออกแบบกราฟิก 1  

Graphic design 1 
3(2-2-5) 

6142605 ออกแบบกราฟิก 2  3(2-2-5) 

6141111 วาดเส้นขั้นสูง  

Professional Drawing 

3(2-2-5) 

6141112 ประวัติกราฟิก  

 History of Graphic 

3(3-0-6) 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 

3(2-2-5) 

6142604 ออกแบบกราฟิก 1  

Graphic design 1 

3(2-2-5) 

6142605 ออกแบบกราฟิก 2  
Graphic Design 2 

3(2-2-5) 

6142608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมติิ 3(2-2-5) 

1. มีการปรับลด – 
เพิ่มรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
 
วิชาที่เพิ่ม 
1. 6141111 
 วิชาที่ตัดออก 
1. 6141106 
 



 

 

 

 

 

Graphic Design 2 

6142608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมติิ 

Computer for Design 2 Dimensions 

3(2-2-5) 

6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  1 
Computer for Design 3 Dimensions 1 

3(2-2-5) 

6142624 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  
Computer for Technical Drawing 

3(2-2-5) 

6143606 ออกแบบกราฟิก 3  
Graphic Design 3 

3(2-2-5) 

6143607 ออกแบบกราฟิก 4  
Graphic Design 4 

3(2-2-5) 

6143610 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  2 
Computer for Design 3 Dimensions 2 

3(2-2-5) 

6143903 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Research for Graphic Design 

3(2-2-5) 

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 

Seminar of Design 
2(1-2-3) 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 

 

Computer for Design 2 Dimensions 
6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  1 

Computer for Design 3 Dimensions 1 
3(2-2-5) 

6142624 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  
Computer for Technical Drawing 

3(2-2-5) 

6143606 ออกแบบกราฟิก 3  
Graphic Design 3 

3(2-2-5) 

6143607 ออกแบบกราฟิก 4  
Graphic Design 4 

3(2-2-5) 

6143610 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  2 
Computer for Design 3 Dimensions 2 

3(2-2-5) 

6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
Introduction to Two-Dimensional 
Animation 

3(2-2-5) 

6143903 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Research for Graphic Design 

3(2-2-5) 

6144904 สัมมนาด้านออกแบบ 

Seminar of Design 
3(2-2-5) 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 

 3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

  แขนงออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 

6143101 
 

ออกแบบกราฟิก 2 
Graphic Design 2 

3(2-2-5) 
 

6143103 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
Package Design 2 

3(2-2-5) 
 

 - 
 

 

 - 
 

 

1. มีการปรับแก้รหัส
วิชาค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมตาม 
ข้อเสนอแนะของ



 

 

 

 

6143110 
 

ออกแบบกราฟิก 3 
Graphic Design 3 

3(2-2-5) 
 

6143201 
 

ออกแบบเครื่องประดับ 1 
Jewelry Design 1 

3(2-2-5) 
 

6143301 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 

1 
Plaster and Cement Product 
Design 1 

3(2-2-5) 

6144301 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 

2 
Plaster and Cement Product 
Design 2 

3(2-2-5) 
 

6143401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 
Furniture Design 1 

 
3(2-2-5) 

6143402 
 

 ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์2 
Furniture Design 2 

3(2-2-5) 
 

 
6144101 
 

 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 
Package Design 3 

 
3(2-2-5) 
 

6144201 
 

ออกแบบเครื่องประดับ 2 
Jewelry Design 2 

3(2-2-5) 
 

6144401 
 

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 
Furniture Design 3 

3(2-2-5) 
 

 -  

 - 
 

 

6143205 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 1 
Jewelry Product Design 1 

3(2-2-5) 
 

6144302 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์   
Plaster Product Design  
 

3(2-2-5) 

 - 
 
 

 

6144401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1  
Furniture Design 1 

3(2-2-5) 

6144402 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 
 Furniture Design 2 

3(2-2-5) 

 
 

  
 - 
 

 

6144210 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 2 
Jewelry Product Design 2 

3(2-2-5) 

 
 

-  

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์  
History of Art 

3(3-0-6) 

6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
Model  Making Technique 

3(2-2-5) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. มีการปรับลด – 
เพิ่มรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 

 

 

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 
 
 

 

 
 

-  

   
 -  

 
 - 

 
 
 

 - 
 

 
 

  
- 

 
 

 

 -  
 

6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

Souvenir  Product  Design 
3(2-2-5) 

6143207 ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น  
Product Design and 
Development of Local Product 

3(2-2-5) 

6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ 

Product Design of Furniture and 
Iron 

3(2-2-5) 
 

6143701 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 
Computer for Working Drawing 
Product 

3(2-2-5) 

6144208 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น  
Toy Product Design 

3(2-2-5) 

6144209 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

Textile Product Design 
3(2-2-5) 

6144301 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและ 
เซรามิกส์  
Product Design of Handicraft 
and Ceramics 
 

3(2-2-5) 

6144910 การจัดแสดงงานสินค้าและนิทรรศการ  
Display and  Exhibition 

3(2-2-5) 



 

 

 

 

  แขนงออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์

 

 - 
 

 

 - 
 

 
 

 - 
 
 
- 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์  
History of Art 

3(3-0-6) 

6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 
 Model Making Technique 

3(2-2-5) 

6142604 ออกแบบกราฟิก 1  
Graphic Design 1 

3(2-2-5) 

6143115 ศิลปะไทย  
Thai Art 

3(2-2-5) 

6143601 การตลาดเพื่องานบรรจภุัณฑ์  
Marketing for Package 

3(2-2-5) 

6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1  
Graphic of Advertising 1 

3(2-2-5) 

6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1 
Printed Matter I 

3(2-2-5) 

6143911 การน าเสนอผลงานส าหรับงานออกแบบ 
Presentation  for  Design               

3(2-2-5) 

6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2  
Graphic of Advertising 2 

3(2-2-5) 

6144910 การจัดแสดงงานสินค้าและนิทรรศการ  
Display and Exhibition 

3(2-2-5) 

แขนงวิชาเปิดใหม ่

  แขนงออกแบบ
คอมพิว เตอร ์
กราฟิก 

6142110 
 

พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
Introduction to Two-Dimensional 
Animation 

3(2-2-5) 
 

6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ 
Introduction to Two-
Dimensional Animation 

3(2-2-5) 1. มีการปรับแก้รหัส

วิชาค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมตาม 
ข้อเสนอแนะของ



 

 

 

 

6142111 
 

พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
Introduction to Three-Dimensional 
Animation 

3(2-2-5) 
 

6143101 
 

ออกแบบกราฟิก 2 
Graphic Design 2 

3(2-2-5) 
 

6143104 
 

งานสิ่งพิมพ์ 2 
Printed Matter 2 

3(2-2-5) 
 

6143106 
 

งานกราฟิกโฆษณา 2 
Graphic of Advertising 2 

3(2-2-5) 
 

6143107 
 

งานสิ่งพิมพ์ 3 
Printed Matter 3 

3(2-2-5) 
 

6143108 
 

การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว 
Three-Dimensional Modeling and 
Animation 

3(2-2-5) 
 

6143109 
 

ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
Computer for Art 

3(2-2-5) 
 

6143110 
 

ออกแบบกราฟิก 3 
Graphic Design 3 

3(2-2-5) 
 

6143605 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน 
Basic Programming 

3(2-2-5) 
 

6143606 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ขั้น
สูง 
Advance Programming 

3(2-2-5) 
 

6143607 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  
Computer for Animation 2 D 

3(2-2-5) 
 

 - 
 

 

- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 

 

6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2  
Printed Matter 2 

3(2-2-5) 

6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2  
Graphic of Advertising 2 

3(2-2-5) 

 
 

-  

 
 
 
 
 

 
- 

 

6144623 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  
Creative Computer  Art 

3(2-2-5) 

 ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 

 

 
 

-  

   
 
 
 

-  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. มีการปรับลด – 
เพิ่มรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 

 

 

6143608 
 

คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
Computer for Animation 3 D 

3(2-2-5) 
 

6143609 การออกแบบมัลติมีเดีย 
Computer Multimedia 

3(2-2-5) 
 

6143611 
 

การออกแบบเวบ็ 
Web  Design 

3(2-2-5) 
 

6144102 
 

งานกราฟิกโฆษณา 3 
Graphic of Advertising 3 

3(2-2-5) 
 

 - 
 

 

 - 
 

 

   
 

 - 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

- 
 

 

 - 
 

 
 

 
 

- 
 

 

 
 

-  

 
 

-  

 
 

-  

 
 

-  

 
 
 

-  

6143616 การออกแบบเวบ็ไซด์ และมัลติมีเดีย  
Website  Design  and 
Multimedia 

3(2-2-5) 

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ  
Technique Photography for 
Design 

3(2-2-5) 

6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 
 Model Making Technique 

3(2-2-5) 

6144116 การวาดเส้นคาแรคเตอร ์ 
Character Drawing 

3(2-2-5) 

6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1  
Graphic of Advertising 1 

3(2-2-5) 

6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1  
Printed Matter 1 

3(2-2-5) 



 

 

 

 

 

 
 

- 
 

 

 

6143912 เทคนิคการน าเสนอผลงาน  
Presentation Technique 

3(2-2-5) 

6144622 การสร้างภาพประกอบ    
Illustration 

3(2-2-5) 

6144913 คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนองาน  
Computer for Presentation 
 
 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 

 4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 แขนง
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

แบบปกต ิ แบบปกต ิ แบบสหกิจศึกษา  
 

614480
1 

การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพField 
Experience 
 
 

5(450) 

 - 
 
 

 
 
 

 

6143801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for 
Professional 
Experience  

1(45) 

6144804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 Field Experience  

5(450) 

 

6143807 การเตรียมฝึกสหกจิศึกษา 
 Preparation for 
Cooperation  

0(30) 

6144810 สหกิจศึกษา 
Cooperative 
Education   

6(560) 
 
 

 

  แขนง
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

 

 - 
 
 
 
 

 

 - 
 

 
 
 
 

 

6143801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for 
Professional 
Experience  

1(45) 

6144804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
Field  Experience
  

5(450) 

 
 
 

6143807 การเตรียมฝึกสหกจิ
ศึกษา  
Preparation  for 
Cooperation  
 

0(30) 

6144810 สหกิจศึกษา 
Cooperative 
Education  

6(560) 
 

 



 

 

 

 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
  แขนง

ออกแบบ
คอมพิวเตอร์ 
กราฟิก 

 

 - 
 
 
 
 

 

 - 
 

 
 
 

 

6143801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for 
Professional 
Experience  

1(45) 

6144804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
Field  Experience
  

5(450) 

 

6143807 การเตรียมฝึกสหกจิศึกษา  
Preparation  for 
Cooperation  
 

0(30) 

6144810 สหกิจศึกษา 
Cooperative 
Education  

6(560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี (แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา) 
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1(แผนภาคปกติ/ สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8( ) - xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9 - 
6141101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) - 6141101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) - 
6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5) - 6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5) - 
6141103 วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5) - 6141103 วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5) - 
6141104 เขียนแบบเทคนิค1 3(2-2-5) - 6141104 เขียนแบบเทคนิค1 3(2-2-5) - 

 รวม 20 -  รวม 20-21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2 (แผนภาคปกติ/ สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8( )  xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6141105 วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 6141103 6141105 วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5)  
6141106 เขียนแบบเทคนิค 2 3(2-2-5) 6141104 6141118 กระบวนการคิด

สร้างสรรค์ 
3(2-2-5)  

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องาน
ออกแบบ 

3(3-0-6)  6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องาน
ออกแบบ 

3(3-0-6)  

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(3-0-6)  6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(3-0-6)  

รวม  20      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1(แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8( )  xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)  6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)  
6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ืองาน

ออกแบบ 
3(2-2-5)  6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือ

การออกแบบ 
3(2-2-5)  

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3(2-2-5)  6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3(2-2-5)  
6142601 การออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ 1 
3(2-2-5)  6142601 การออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ 1 
3(2-2-5)  

รวม  20  รวม 20-21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2(แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8( )  xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142107 กายวิภาคเชิงกล 3(2-2-5)  6142107 กายวิภาคเชิงกล 3(2-2-5)  
6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5)  6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5)  
6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(2-2-5) 6142201 6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(2-2-5)  
6142602 การออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์2 
3(2-2-5) 6142601 6142602 การออกแบบด้วย

คอมพิวเตอร์2 
3(2-2-5)  

รวม  20  รวม 20-21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1(แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2312705 ภาษาอังกฤษในงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)  2312705 ภาษาอังกฤษในงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)  

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3(2-2-5) 6142202 6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3(2-2-5)  
6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับ 1 
3(2-2-5)  6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับแฟชั่น 
3(2-2-5)  

6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก 

3(2-2-5)  6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก 

3(2-2-5)  

6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

3(2-2-5)  6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ 

3(2-2-5)  

6143911 การน าเสนอผลงานส าหรับ
งานออกแบบ 

3(2-2-5)  6143911 น าเสนอผลงานด้วย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)  

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  
รวม  21  รวม 21   

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2(แผนภาคปกติ) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)  2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  

6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3(2-2-5) 6143203 6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3(2-2-5)  
 6143207 ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3(2-2-5)  6143207 ออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ท้องถิ่น 
3(2-2-5)  

6143701 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  6143701 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียน
แบบผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1(45)  6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1(45)  

6143901 การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  6143901 การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  
รวม  20   รวม 

 
 

19 
 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2(แผนสหกิจศึกษา) 



 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  

6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3(2-2-5) 6143203 6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3(2-2-5)  
6143208 ออกแบบผลิตภัณฑ์และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3(2-2-5)  6143207 ออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3(2-2-5)  

6143701 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียน
แบบผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  6143701 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียน
แบบผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  

6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 0(35)  6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 0(30)  
6143901 การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
3(2-2-5)  6143901 การค้นคว้าวิจัยงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3(2-2-5)  

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  
รวม  19  รวม 18   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1(แผนภาคปกติ) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(320) 6143801 6144804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5(450) 6143801 

รวม  5   รวม 5  

 

 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1(แผนสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144810 สหกิจศึกษา 6(16สัปดาห์) 6143807 6144810 สหกิจศึกษา 6(16สัปดาห์) 6143807 
     รวม 6  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2 (แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 2(1-2-3)  6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 3(2-2-5)  
6144907 โครงการพิเศษ 3(2-2-5) 6143901 6144907 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 6143901 
6144910 การจัดแสดงงานสินค้าและ

นิทรรศการ 
3(2-2-5)  6144910 การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5)  

รวม  9   รวม 9  
 
 
 



 

 

 

 

 

แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1(แผนภาคปกติ/ สหกิจศึกษา)  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8() - xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6141101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) - 6141101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)  
6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5) - 6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5)  
6141103 วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5) - 6141103 วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5)  
6141104 เขียนแบบเทคนิค1 3(2-2-5) - 6141104 เขียนแบบเทคนิค1 3(2-2-5)  

 รวม 20 -  รวม 20-21  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2 (แผนภาคปกติ/ สหกิจศึกษา) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8()  xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6141106 เขียนแบบเทคนิค 2 3(2-2-5) 6141104 6142114 เทคนิคการท า

หุ่นจ าลอง 
3(2-2-5)  

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องาน
ออกแบบ 

3(3-0-6)  6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องาน
ออกแบบ 

3(3-0-6)  

6141111 วาดเส้นขั้นสูง 3(2-2-5) 6141103 6141111 วาดเส้นขั้นสูง 3(2-2-5)  
6141112 ประวัติกราฟิก 3(3-0-6)  6141112 ประวัติกราฟิก 3(3-0-6)  

 รวม 20   รวม 20-21  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1(แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8()  xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142114 เทคนิคการท า

หุ่นจ าลอง 
3(2-2-5)  6144116 ออกแบบคาแรคเตอร์ 3(2-2-5)  

6142604 ออกแบบกราฟิก 1 3(2-2-5)  6142604 ออกแบบกราฟิก 1 3(2-2-5)  
6142608 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบงานสองมิติ 
3(2-2-5)  6142608 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบงานสองมิติ 
3(2-2-5)  

6142624 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เขียนแบบ 

3(2-2-5)  6142624 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เขียนแบบ 

3(2-2-5)  

 รวม 20   รวม 20-21  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2(แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

xxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8()  xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8-9  
6142108 วัสดุและกรรมวิธีการ

ผลิต 
3(2-2-5)  6142108 วัสดุและกรรมวิธีการ

ผลิต 
3(2-2-5)  

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพ
เพ่ืองานออกแบบ 

3(2-2-5)  6142109 เทคนิคการถ่ายภาพ
เพ่ือการออกแบบ 

3(2-2-5)  

6142605 ออกแบบกราฟิก 2 3(2-2-5)  6142605 ออกแบบกราฟิก 2 3(2-2-5)  
6142609 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบงานสามมิติ 1 
3(2-2-5)  6142609 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบงานสามมิติ 1 
3(2-2-5)  

 รวม 20   รวม 20-21  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1(แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2312705 ภาษาอังกฤษในงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)  2312705 ภาษาอังกฤษในงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)  

6143606 ออกแบบกราฟิก 3 3(2-2-5) 6142605 6143606 ออกแบบกราฟิก 3 3(2-2-5)  
6143610 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบงานสามมิติ2 
3(2-2-5)  6143610 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบงานสามมิติ2 
3(2-2-5)  

6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1 3(2-2-5)  6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1 3(2-2-5)  
6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1 3(2-2-5)  6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1 3(2-2-5)  
6143615 ออกแบบ

ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
3(2-2-5)  6143615 ออกแบบ

ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
3(2-2-5)  

6143912 เทคนิคการน าเสนอ
ผลงาน 

3(2-2-5)  6143912 เทคนิคการน าเสนอ
ผลงาน 

3(2-2-5)  

 รวม 21   รวม 21  

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2(แผนภาคปกติ) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  

6143607 ออกแบบกราฟิก 4 3(2-2-5) 6143606 6143607 ออกแบบกราฟิก 4 3(2-2-5)  
6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2 3(2-2-5) 6143613 6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2 3(2-2-5)  
6143616 การออกแบบเว็บไซด์ 

และมัลติมีเดีย 
3(2-2-5)  6143616 การออกแบบเว็บไซด์ 

และมัลติมีเดีย 
3(2-2-5)  

6143801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1(45)  6143801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1(45)  

6143903 การค้นคว้าวิจัยงานทาง
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

3(2-2-5)  6143903 การค้นคว้าวิจัยงานทาง
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

3(2-2-5)  

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  
 รวม 20   รวม 19  

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2(แผนสหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6)  

6143607 ออกแบบกราฟิก 4 3(2-2-5) 6143606 6143607 ออกแบบกราฟิก 4 3(2-2-5)  
6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2 3(2-2-5) 6143613 6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2 3(2-2-5)  
6143616 การออกแบบเว็บไซด์ 

และมัลติมีเดีย 
3(2-2-5)  6143616 การออกแบบเว็บไซด์ 

และมัลติมีเดีย 
3(2-2-5)  

6143807 การเตรียมฝึกสหกิจ
ศึกษา 

0(35)  6143807 การเตรียมฝึกสหกิจ
ศึกษา 

0(30)  

6143903 การค้นคว้าวิจัยงานทาง
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

3(2-2-5)  6143903 การค้นคว้าวิจัยงานทาง
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

3(2-2-5)  

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  
 รวม 19   รวม 18  

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1(แผนภาคปกติ) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5(320) 6143801 6144804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5(450) 6143801 

 รวม 5   รวม 5  

 

 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1(แผนสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144810 สหกิจศึกษา 6(16สัปดาห์) 6143807 6144810 สหกิจศึกษา 6(16สัปดาห์) 6143807 
 รวม 6   รวม 6  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2 (แผนภาคปกติ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน 

6144904 สัมมนาด้านการ
ออกแบบ 

2(1-2-3)  6144904 สัมมนาด้านการ
ออกแบบ 

3(2-2-5)  

6144907 โครงการพิเศษ 3(2-2-5) 6143903 6144907 โครงการพิเศษ 3(0-6-3) 6143901 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)  

 รวม 9   รวม 9  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน(แกน) 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และ
การพูด ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับ
การสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง ค าเช่ือม 
ข้อความ การจับใจความส าคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และ
สรุปความบทอ่าน 

2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลย ี English 
for Technology 

3(3-0-6) 2313704     ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี                 3(2-2-5) 
                  English for Technology  

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และ
การพูด ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับ
การสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง ค าเช่ือม 
ข้อความ การจับใจความส าคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และ
สรุปความบทอ่าน 

 

 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  บทความเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร 
ผลิตภัณฑ์  ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน 
บันทึก สรุปตีความ ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 
 
 
 

2312705 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  
English for Industrial Work 

3(3-0-6) 2312705     ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 
English for Industrial Work  

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร 
ผลิตภัณฑ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน 
บันทึก สรุปตีความ ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 

 6141101 หลักการออกแบบ  
Principle  of  Design 

3(2-2-5) 6141101    หลักการออกแบบ                                 3(2-2-5) 
                 Principle of Design                        

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
หลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้

เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบงานประเภท 2 มิติ  3 มิติ โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ 
การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ สามารถอธิบาย
เปรียบเทียบเรื่องความงามได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิง
ออกแบบ 
 

หลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบงาน โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ
ของศิลปะ การวเิคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ 

Principles of design the elements of irt ind 
theory to serve is i bisic guideline for creiting designed 
workpiece. To orginiz the elements of irt. Creitive 
thinking in Design. 

2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

เกี่ยวกับหลักการออกแบบทัศนศิลป์  สุนทรียภาพทาง
ทัศนศิลป์    ฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน 2 มิติ  และ 3 มิติ   โดยใช้
หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหม่  ความสวยงาม  โดยไม่บังคับรูปแบบ
และวัสดุ  เน้นเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะ  ลักษณะต่าง ๆ   เทคนิค
ผสม มาประยุกต์ใช้ในงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีระบบกลไก   

6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 
Visual  Design 

3(2-2-5) 

หลักการออกแบบทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติโดยใช้ทัศนธาตุในการ
ออกแบบ โดยใช้หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ เน้น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหม่ ความสวยงาม เน้นเทคนิค
รูปแบบและวัสดุ เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบ 

Principles of visual irt design. Prictise in using the 
elements in design by using design for orginizing the 
components of irt. To emphisize the creitively initiitive 
thinking resulting in the new concept idei. Beiutifulness. 
Moreover, focus on the technicil pitterns ind miteriils 
for creiting irtworks to ipply to design. 

6141102 ออกแบบทัศนศิลป์ 
Visual  Design 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 6141103 วาดเส้นเบื้องต้น  
Basic Drawing 

3(2-2-5) 6141103    วาดเส้นเบื้องต้น                                   3(2-2-5) 
                 Basic Drawing  

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
พื้นฐานการวาดเส้น จากวัตถุหุ่นนิ่งต่างๆ หุ่นปูนปลาสเตอร์ 

ฝึกสังเกตและการมองเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความช านาญ
ทางทักษะ โดยเน้นโครงสร้างของรูปทรง เส้น รูปร่าง แสงเงา 
ลักษณะผิว ขนาด ทัศนียภาพ และองค์ประกอบของภาพ โดยใช้
ดินสอ, ปากกา ถ่านชาโคล หมึก สีน้ า เกรยอง ปากกาสี ในการสร้าง
คุณภาพงานวาดเส้น 
 

พื้นฐานการวาดเส้น ฝึกสังเกตและการมองเห็นมิติของวัสดุ
จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความช านาญทางทักษะ โดยเน้น
โครงสร้างของ จุด รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ลักษณะผิว ขนาด 
ทัศนียภาพ และองค์ประกอบของภาพ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  

Bisic of driwing. Prictice observition ind vision 
of dimension of reil objects to understind ing ind 
proficiency. By focusing on the structure of point, line, 
shipe ,  l i gh -shidow,  su r fice ,  s i ze ,  s cenery  ind 
components of picture/sketch. 

2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ความหมาย  ความส าคัญ    ประโยชน์การเขียนแบบ   
เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบ  หลักการ
เขียนแบบเบื้องต้นฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic 
Projection)     ภาพไอโซเมตริก  (Isometric)  ภาพออบลิก 
(Oblique)  ภาพไดเมตริก (Diametric)  ภาพไตรเมตริก (Trimetric)  
ภาพคลี่ (Pattern Development)  ภาพจุดรวมสายตา 
(Perspective) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 
 
 

6141104 เขียนแบบเทคนิค 1  
Technical  Drawing 1 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบ
เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection) 
ภาพไอโซเมตริก (Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก 
(Diametric) ภาพไตรเมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern 
Development)  ภาพจุดรวมสายตา(Perspective) ตามระบบการ
เขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 

Meining, significince, ind usefulness of driwing. 
Tools, ippliinces, miteriils for driwing. Principle of 
preliminiry driwings. Prictice in driwing thit includes 
orthographic projection, isometric, oblique, diametric, 

6141104 เขียนแบบเทคนิค 1  
Technical  Drawing 1 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
trimetric pattern development and perspective, which 
follow in international standards technical-drawing 
system. 

 

ศึกษาศาสตร์ทางความงาม   ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
การรับรู้ทางการเห็นทัศนศิลป์ การเรียนรู้คุณค่าความซาบซึ้ง   เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ  
 
 

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องานออกแบบ 
Aesthetics for Design 

3(3-0-6) 

ศึกษาศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
การรับรู้ทางการเห็นทัศนศิลป์ การเรียนรู้คุณค่าความซาบซึ้ง เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อให้เกิดความงาม
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ 

Study in beautifulness. Definition of Aesthetics. 
Perception of Visual arts. Learning valuable perspective to 
be applied to creative work designed to achieve the 
aesthetic beautifulness. 

6141110 สุนทรียศาสตร์เพื่องานออกแบบ 
Aesthetics for Design 

3(3-0-6) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

กลุ่มวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 
แขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

การวาดเส้นเหมือนจริง เพื่อการออกแบบโดยมีการก าหนด
โครงสร้างขึ้นในการร่างภาพเพื่อเสนอแนวคิดในการออกแบบ มุ่งเน้น
การวาดภาพเฉพาะทางสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยฝึก
ปฏิบัติการระบายสีลงบนภาพร่างน้ันให้เกิดความสมบูรณ์ของช้ินงาน 
 
 

6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ  
Drawing for Design 

3(2-2-5) 

การวาดเส้นเหมือนจริง เพื่อการออกแบบโดยมีการก าหนด
โครงสร้างขึ้นในการร่างภาพเพื่อเสนอแนวคิดในการออกแบบ มุ่งเน้น
การวาดภาพเฉพาะทางสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยฝึก
ปฏิบัติการระบายสีลงบนภาพร่างน้ันให้เกิดความสมบูรณ์ของช้ินงาน 

Reil ist ic driwing for design by designiting 
structure in sketching to present the concept idei of 
design. Focus on specificiil driwing to i unique creition. 
Prictice in piinting on sketch in order to completeness of 

6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ  
Drawing for Design 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
the workpiece. 

 

สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์  (Anatomy) โครงสร้าง 
หน้าที่การท างานของร่างกายมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ (Human 
Beings Activities)  การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ 
(Engineering Anthropometry)การรับรู้ของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆที่
มีผลต่อการศึกษามาประยุกต์เป็นพื้นฐานเพื่อผสมผสานเข้ากับงาน
ออกแบบ 
 
 

6142107 กายวิภาค  

Ergonomics 

3(2-2-5) 

สัดส่วนและสรรีะรา่งกายมนุษย์  (Anatomy) โครงสร้าง 
หน้าท่ีการท างานของร่างกายมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ (Human 
Beings Activities) การวัดขนาดสดัส่วนร่างกายมนุษย์ (Engineering 
Anthropometry) การรับรู้ของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อ
การศึกษามาประยุกต์เป็นพ้ืนฐานเพื่อผสมผสานเข้ากับงานออกแบบ 

Shipe ind physiology (Anatomy) of humin. 
Structure ind function of the humin body. Humin 
ictivities (Humin being ictivities). Meisurement of the 
humin body shipe (engineering inthropometry). Humin 
perception. Influences on educition. To intregritely ipply 
to design. 
 

6142107 กายวิภาคเชิงกล 

Ergonomics 

3(2-2-5) 1.แก้ไขช่ือวิชา 
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ และ
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุชนิดต่างๆ ได้แก่ ดิน ปูนปลาสเตอร์ 
ปูนซีเมนต์ แก้ว ไม้ กระดาษ ยาง โลหะ ผ้า พลาสติก  และฝึก
ปฏิบัติการ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป และวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production 

Processes 

3(2-2-5) 

ศึกษาคุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ ได้แก่ ไม้ 
กระดาษ ผ้า ดิน ปูนปลาสเตอร์ ปนูซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก เป็น
ต้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ผลิตภณัฑ ์

Study in properties ind process of miteriil 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ได้ 
 
 

production, including wood, piper, cloth, cliy, plister,  
cement, gliss, metil, rubber ind plistics etc. Together 
with, the use of locil-existing miteriils to creite the 
product prototypes. 

 

รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะใน
แต่ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในแต่ละ
ยุคตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอดจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

History of Art 

3(3-0-6) 

รูปแบบแนวความคดิทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะ
ในแต่ละยุคสมยั ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงใน
แต่ละยุคตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอด
จนถึงปัจจุบัน 

Pittern of the irt concept idei ind the uniqueness 
of the irtworks in eich eri, including the designed 
workpiece of fimous irtists in eich period. Along with, 
the evolution of irt ind the influence of irt it the 
present time. 

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

History of Art 

3(3-0-6) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 

 

กา ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์  โ ด ย ก า ร น า แ ร งบั น ด า ล ใ จ จ า ก
สภาพแวดล้อม การรู้จักสังเกต การขยาย การกระจายความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่างๆความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบงานทัศนศิลป์ งานโฆษณารวมถึงศึกษาปัญหาและ
น าเสนอโดยการตีความ การจับประเด็นต่างๆ เพื่อน ามาสร้างสรรค์ให้

6141118 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Methodology 

3(2-2-5) 

การคิดสร้างสรรค์ โดยการน าแรงบันดาลใจจาก
สภาพแวดล้อม การรู้จักสังเกต การขยาย การกระจายความคดิ
สร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรคต์่างๆ ความคดิสร้างสรรค์ใน
การออกแบบงานทัศนศิลป์ งานโฆษณา รวมถึงศึกษาปัญหาและ
น าเสนอโดยการตีความ การจับประเด็นต่างๆ เพื่อน ามาสร้างสรรค์ให้

6141118 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Methodology 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ได้ผลงานท่ีเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 

ได้ผลงานที่เป็นรปูธรรม 
Development of creitive thinking by using 

inspirition derived from environment, observition, 
enlirging/explanation, ind distribution of creitive thinking. 
Creitivity in invisuil irt design, idvertisement. 
Furthermore, study in problem, interpretition ind using 
miin points to generite the concrete workpiece. 

 

หลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การน าความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Idea) มาพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ ( Idea 
Development) ฝึกวิ เ คราะห์  เปรียบเทียบสิ่ งที่ มี อิทธิพลต่ อ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ๆ ให้มี
คุณสมบัติเด่น สร้างความแตกต่าง โดยค านึงการเลือกใช้วัสดุ ปัจจัย
การผลิตที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  

Product Design1 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท้ังในและ
ต่างประเทศ น าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น ฝึกวิเคราะห์ ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลติภณัฑ์ โดย
ค านึงถึงแนวทางปัจจัยวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่น 

Study in product design concepts of both 
domestric ind ibroid. Develpoment of innovitive 
ideis/creitive thinking to  be i guideline for designing 
through products derived from locil knowledge. Prictise 
inilysis of fictors influencing on design. Moreover, 

prictice in product design by considering the guidelines of 
culturil fictors ind locil resources.  

6142201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  

Product Design1 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(2-2-5) 6142202 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 

แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี
รูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม การก าหนดแนวคิดและ
วิธีการออกแบบ เน้นการฝึกการออกแบบร่าง (Sketch Design) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลไกพ้ืนฐาน ฝึกฝนความรวดเร็วในการ
ออกแบบงานในเวลาจ ากัด และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 Product Design2 
ศึกษาการออกแบบระบบกลไกพ้ืนฐานและขนาดสัดส่วนของ

ร่างกายมนุษย์ ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ ก าหนดรูปแบบ 
ประโยชน์ใช้สอยความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวิถีเทคโนโลยีจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฝึกปฏิบัต ิ

Study in design of bisicilly mechinicil systems 
ind size, shipe of humin body. Product design ind 
development. To designite uztility. Creitive thinking 
conforming to technology derived from locil knowledge 
ind prictice. 

 Product Design2 2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ปฏิบัติการออกแบบ โดยน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ ในลักษณะ 2 มิติ เรียนรู้ฝึกฝนจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบ รวมทั้งหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ 
 

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

Design by Computer I 

3(2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ โดยน าแนวทางการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลติภณัฑ์ ใน
ลักษณะ 2 มิติ เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ สามารถน าไป
บูรณาการในการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน 

Study in the theory ind prictice designing by 
ipplying guidelines of progrimme for product design in 
2D. Experientiil leirning to ichieve proficiency. To 
integrite with creitivity ind presentitions. 

6142601 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

Design by Computer I 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ปฏิบัติการออกแบบ และ เขียนแบบ โดยน าคอมพิวเตอร์มา

6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2  
Design by Computer 2 

3(2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ โดยน าโปรแกรมส าเรจ็รูปมา

6142602 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2  
Design by Computer 2 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และเขียนแบบ รวมทั้งการน าเสนอ
ผลงานในลักษณะ 3 มิติ หลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
โดยเรียนรู้ฝึกฝนจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและเขียน
แบบ เพื่อการน าเสนอผลงานการออกแบบในลักษณะ 3 มิติ 
 
 

ประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลติภณัฑ์ รวมทั้งการน าเสนอผลงานงาน
ในลักษณะ 3 มิติ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยเรียนรู้
ฝึกปฏิบัตจิากโปรแกรมที่เกีย่วข้องกับงานออกแบบ 

Study in the theory ind prictice in design by 
ipplying guidelines of progrimme for product design ind 
presentition in 3D. Using computer for design. Prictice in 
leirning by using progrimme relited to design. 

2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ฝึกทักษะประสบการณ์จากการวิ เคราะห์การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาจากตัวอย่างงานออกแบบจากนัก
ออกแบบทั่วโลก ทั้งในด้านการการผลิต การเลือกใช้วัสดุ การสนอง
ต่อหน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรม และความเป็น
สากล 
 

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3  

Product Design3 

3(2-2-5) 

วิเคราะหค์วามต้องการ การออกแบบ การผลิต การเลือกใช้
วัสดุและการผลติในท้องถิ่น สังเคราะห์พัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ใหส้นอง
ต่อหน้าท่ีใช้สอย เพื่อมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ วางแผนขั้นตอน
พัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบจากแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานออกแบบ 

Requirements inilysis in design, minuficturing. 
Miteriil selection ind locil minuficturing. Synthesis ind 
development of new product responding to function. 
Adding vilue with creitivity. Plinning the procedure for 
develpoment of product design. Pricticing designing 
bised on locil leirning relited to design. 

6143203 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3  

Product Design3 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธบิาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  

Product Design4 

3(2-2-5) 6143204 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  

Product Design4 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงกายวิภาคของมนุษย์กับ

การใช้งาน หน้าที่ใช้สอย พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และการวิเคราะห์การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์  การวางแผน การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์ 
ฝึกการวิเคราะห์ความต้องการของผู้อุปโภค บริโภค เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบผลติภณัฑส์ู่ชุมชน 

Study in mirketing stritegy, product ind pickige. 
Prictise in inilysis of consumer demind to use for 
technology trinsfer in order to generite the prototyping 
products for the community. 

 
 
 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ เพื่อน าข้อมูลไปใช้

ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้ันการเตรียมงาน ขั้น
เก็บรวบรวมข้อมูล  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นน าเสนอผลงานวิจัย   ฝึก
ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ก าหนด  สรุปเป็น  ภาคเอกสาร  
ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงร่างวิชาโครงการพิเศษ 
 

6143901 การค้นคว้าวจิัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
Research for Product Design 

3(2-2-5) 

หลักการและวิธีการทางด้านการออกแบบในลักษณะของ
การวิจัยเชิงปริมาณและคณุภาพ รวมทั้งขั้นตอนการวางแผนการวิจยั 
การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล เพื่อน ามาใช้
สังเคราะห์ในการออกแบบ เขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งการน าเสนอ
ผลงานของการวิจัย 

Principles ind methodology in design bised on 
quilititive ind quintititive reseirch, including reseirch 
plinning, Diti collection, Diti inilysis ind conclusion in 
order to be used to synthesize for design. Report writing 
ind presentition of reseirch results. 

6143901 การค้นคว้าวจิัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
Research for Product Design 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 

ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการน าเสนองานโดยการจัดแผนภาพใน
การน าเสนองาน ด้วยวิธีการน าเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย รวมถึง
บุคลิกภาพการแต่งกาย และภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ 
 

6143911 การน าเสนอผลงานส าหรับงานออกแบบ 

Presentation For Design              

3(2-2-5) 

หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการน าเสนอผลงาน ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งงาน 2 มิติ 3 มิติ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานท้ัง
รูปแบบมลัติมเีดีย และแฟ้มสะสมผลงาน 

Principles, procedures, ind technices of 
presentitions using softwire with both 2D ind 3D. 
Prictice in presentition skills by both multimedii ind 
portfolios. 

6143911 การน าเสนอผลงานส าหรับงานออกแบบ 

Presentation For Design              

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการ
และการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ
ทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวิธีการ
ด าเนินงานด้านสัมมนา ด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการจัดสัมมนา รูปแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในหรือนอกสถานที่
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน 
 

6144904 สัมมนาด้านออกแบบ  
Seminar of Design 

3(2-2-5) 

การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการ
จัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม
โครงการทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
วิธีการด าเนินงานด้านสัมมนา ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในหรือนอก
สถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบ 

Pro ject  wr i t t ing .  To plin the concept fo r 
minigement ind project minigement. Techniques for 
plinning ind controlling the project in field of design to 
seirch the ipproich for solv ing the problem ind 

6144904 สัมมนาด้านออกแบบ  
Seminar of Design 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
implementition procedure of effective seminirs in design. 
Principle for holding i seminir. To held both indoor ind 
outdoor seminirs to exchinge experiences between 
students, lecturers ind guest speikers with experience in 
design. 

 
 
 

 

 
 
หลักการทั้งหมดของหลักสูตร การออกแบบก าหนดและเสนอ

หัวข้อเรื่องการออกแบบที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าโครงการพิเศษ  การเสนอหัวข้อโครงการ  การด าเนินการหา
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  แนวทางการแก้ปัญหา  การท าแบบร่าง 
จนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย  สรุปการด าเนินงานทุกขั้นตอนเป็น  
ภาคเอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
เน้นโครงการที่สามารถผลิตได้จริง 
 
 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 

การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการ
จัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม
โครงการทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
วิธีการด าเนินงานด้านสัมมนา ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในหรือนอก
สถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบ 

Pro ject  wr i tt ing .  To plin the concept fo r 
minigement ind project minigement. Techniques for 
plinning ind controlling the project in field of design to 
seirch the ipproich for solv ing the problem ind 
implementition procedure of effective seminirs in design. 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
Principle for holding i seminir. To held both indoor ind 
outdoor seminirs to exchinge experiences between 
students, lecturers ind guest speikers with experience in 
design. 

 
 
 

แขนงออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

การวาดเส้นเหมือนจริง เพื่อเน้นทักษะในการน าเสนอ
วิชาชีพ มุ่งเน้นการวาดภาพเฉพาะทาง ภาพบุคคล สัตว์ โครงสร้าง 
ท่าทาง การเคลื่อนไหว ภาพทิวทัศน์ของธรรมชาติ สถาปัตยกรรม 
ฯลฯ โดยอาศัยหลักทัศนียวิทยา กายวิภาค ฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคและ
อุปกรณ์การวาดเส้นที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลในวิชาชีพ ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องเรียนและนอกสถานที่ วิจารณ์และแนะน าเป็น
รายบุคคล 
 

6141111 วาดเส้นขั้นสูง  

Professional Drawing 

3(2-2-5) 

การวาดเส้น เพื่อเน้นทักษะในการน าเสนอวิชาชีพ มุ่งเน้น
การวาดภาพเฉพาะทาง โดยอาศัยหลักทัศนียวิทยา กายวิภาค ฝึก
ปฏิบัติด้วยเทคนิคและอุปกรณ์การวาดเส้นที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ทักษะการวาดภาพน าไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลใน
วิชาชีพ  

Line  d riwing  thit  focuses  on  vocit ioni l 
presentition. To concentrite on the pirticulirity of 
driwing by using the principles of perspective science ind 
initomy. Prictice in using techniques ind equuibments. 
Diverse technologies of line driwing for developing skills 
of driwing which leid to specificiilly personil creition in 
vocition. 

6141111 วาดเส้นขั้นสูง  

Professional Drawing 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

6141112 ประวัติกราฟิก  3(3-0-6) 6141112 ประวัติกราฟิก  3(3-0-6) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 
 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของงานกราฟิก 

วิวัฒนาการการออกแบบกราฟิกในกลุ่มยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
รวมทั้งประเทศไทย ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงานของนัก
ออกแบบกราฟิกท่ีมีชื่อเสียงท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
 

 History of Graphic 
ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของงานกราฟิก 

วิวัฒนาการการออกแบบกราฟิกในกลุ่มยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
รวมทั้งประเทศไทย ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงานของนัก
ออกแบบกราฟิกท่ีมีชื่อเสียงท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

 
Pittern of the irt concept idei ind the 

uniqueness of the irtworks in eich eri, including the 
designed workpiece of fimous irtists in eich period. 
Along with, the evolution of irt ind the influence of irt it 
the present time. 

 History of Graphic 

 

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ และ
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุชนิดต่างๆ ได้แก่ ดิน ปูนปลาสเตอร์ 
ปูนซีเมนต์ แก้ว ไม้ กระดาษ ยาง โลหะ ผ้า พลาสติก  และฝึก
ปฏิบัติการ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป และวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ได้ 

 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 

3(2-2-5) 

ศึกษาคุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ ได้แก่ ไม้ 
กระดาษ ผ้า ดิน ปูนปลาสเตอร์ ปนูซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก เป็น
ต้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ผลิตภณัฑ ์

Study in properties ind process of miteriil 
production, including wood, piper, cloth, cliy, plister, 
cement, gliss, metil, rubber ind plistics etc. Together 
with, the use of locil-existing miteriils to creite the 
product prototypes. 

6142108 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

Material and Production Processes 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 

ความหมายการออกแบบกราฟิก ประวัติความเป็นมา ศึกษา
แนวคิดของนักออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ  กราฟิกที่ใช้
สื่อความหมาย ทฤษฎีการรับรู้ ประเภทของงานกราฟิก หลักการจัด
องค์ประกอบของกราฟิก การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ ตัวอักษร ภาพ การออกแบบลวดลาย   

 

6142604 ออกแบบกราฟิก 1  

Graphic design 1 

3(2-2-5) 

ความหมายการออกแบบกราฟิก ประวัติความเป็นมา ศึกษา
แนวคิดของนักออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ กราฟิกที่ใช้
สื่อความหมาย ทฤษฎีการรับรู้ ประเภทของงานกราฟิก หลักการจัด
องค์ประกอบของกราฟิก การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ ตัวอักษร ภาพ การออกแบบลวดลาย 

Definition of griphic design. Study in concept 

ideis of griphic designers both in Thiilind ind ibroid. 

Griphics for communicition. Theory. Perception. Citegory 

of Griphics. Principles for orginizing the griphic elements. 

Anilysis of griphic design. Prictice in design for ilphibet, 

imige ind tricery. 

6142604 ออกแบบกราฟิก 1  

Graphic design 1 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ออกแบบกราฟิก การวิเคราะห์ 
จิตวิทยาสี เส้น ภาพ อักษร สัญลักษณ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค  
การสร้างแนวคิดในการออกแบบ การวางแผนการผลิตและขั้นตอน
การออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบ ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 
มิติ  ที่ใช้กับงานกราฟิกบนสื่อโฆษณา กราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟิก

6142605 ออกแบบกราฟิก 2  
Graphic Design 2 

3(2-2-5) 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ออกแบบกราฟิก การใช้สี 
เส้น ภาพ อักษร สัญลักษณ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การสร้าง
แนวคิดในการออกแบบ การวางแผนการผลิตและขั้นตอนการ
ออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบ ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 
มิติ  ที่ใช้กับงานกราฟิกบนสื่อ 

6142605 ออกแบบกราฟิก 2  
Graphic Design 2 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
บนเว็บเพจ กราฟิกส าหรับเครื่องฉาย 

 
Creitive thinking process used for griphic design. 

Utilizition of colors, lines, imiges, ilphibet ind symbols 

influencing consumer perception. Creiting concept idei 

for design. Minuficturing plinning ind steps of griphic 

Design. Prictice in griphic design using computer 

progrimme for issistince to two ind three-dimensionil 

griphics used on the medii. 
 
 
 
 
 
 

พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักการ และวิธีการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์เทคนิคการ
สร้างภาพสองมิติ เช่น การสร้างการ์ตูน ภาพลายเส้น ภาพประกอบ
เรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร 
เทคนิคการตกแต่งภาพข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง รวมทั้งหลักการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการ
ออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

6142608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมติิ  

Computer for Design 2 Dimensions 

3(2-2-5) 

พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักการ และวิธีการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการ สร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการ
สร้างภาพ 2 มิติ รวมทั้งหลักการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์และสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย ในการ
ออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

Bisics of Computer. Principles ind procedue for 
using the softwire pickiges/computer to generite 
imiges/photo. Techniques to construct the imiges in 2D. 
Moreover, principle to generit virious types of idvertising 
ind pr int ing mediis.  Prict ice in us ing computer 
progrimme for design. 

6142608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมติิ  

Computer for Design 2 Dimensions 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  1 3(2-2-5) 6142609 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  1 3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 

หลักการ ขั้นตอน เทคนิคการสร้างงานสามมิติเสมือนจริง 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโปรแกรม
ออกแบบและสร้างสรรค์งานสามมิติในรูปทรงต่างๆตั้งแต่ การสร้าง
รูปทรงง่ายๆ จนถึงรูปทรงที่ซับซ้อน การใส่สีและพื้นผิว การสร้าง
บรรยากาศ การใส่แสงเงา ให้งานดูเสมือนจริงมากที่สุด เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้าง
งานสามมิติ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงาน
สามมิติ 
 

Computer for Design3 Dimensions 1 
หลักการ ข้ันตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้

ในการออกแบบและ สร้างสรรค์งาน มิติ ตั้งแต่การสร้างรูปทรงง่ายๆ 
จนถึงรูปทรง3Dที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพ้ืนท่ี การจัดมุมมอง การใส่แสง
เงาและการประมวลผลงานตลอดจนการเตรียมพร้อมสู่ขั้นตอนการ
น าเสนอผลงาน เรียนรู้การท าแอนิเมช่ันเบื้องต้น 

Principles. Procedures ind prictice in using 
computer softwire for design ind creiting workpiece. 
Dimention. Creition of simple shipes to more complex, 
for instince 3D shipe. To idd colour, light ind shidow or 
irei, view point ind issessment of working. Furthermore, 
prepirition for presentitions. Leirning to generit simple 
inimitions 

Computer for Design3 Dimensions 1 รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 

หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสร้าง
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิค การสร้างภาพสองมิติโดยเน้นการเขียน
แบบ เช่น การเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปแสดง ภาพตัด ขยาย ฯลฯ 
และเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อสามารถประยุกต์เป็น
ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบได้ตามสาขาวิชาชีพสูง ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องเรียน มีการสร้างสถานการณ์จ าลองในการวิจารณ์
งานแนะน าเป็นกลุ่ม และรายบุคคล 

6142624 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  
Computer for Technical Drawing 

 
3(2-2-5) 

หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ใช้ในการเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ ลักษณะการ
ท างาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการ พิมพ์งานบนกระดาษได้ส าเร็จ 
สามารถประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบลักษณะต่างๆ อย่างครอบคลุม 

Principles, procedures ind Prictise using 
computer softwire for driwing. Focusing on tool 
utilizition. Work description from the beginning to piper 
printing. Comprehensive ipplicitions to different driwings. 

6142624 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  
Computer for Technical Drawing 

 
3(2-2-5) 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 
 

 
 
 
 

การออกแบบพัฒนางานกราฟิกเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยหลักการ
ออกแบบกราฟิก นวัตกรรมการออกแบบกราฟิก แนวคิดการบูรณา
การด้านการออกแบบกราฟิกกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการ
ผลิตกราฟิกบนประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบพัฒนางานกราฟิก
อย่างเป็นกระบวนการ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยใน
การออกแบบ ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  ที่ใช้กับงานกราฟิกบนสื่อ
ที่ตนเองสนใจ 
 

6143606 ออกแบบกราฟิก 3  
Graphic Design 3 

3(2-2-5) 

การออกแบบพัฒนางานกราฟิกเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยหลักการ
ออกแบบกราฟิก แนวคิดการบูรณาการด้านการออกแบบบกราฟิกกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการผลิตกราฟิกบนประเภทต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติออกแบบพัฒนางานกราฟิกอย่างเป็นกระบวนการและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการอกแบบในลักษณะ 2  
และ 3 มิติ ท่ีใช้กับงาน กราฟิกบนสื่อท่ีตนเอง 

Design for developing griphics for idding vilue by 
using principle of griphic design. Concept idei of 
integrition of griphic design ind relited disciplines. 
Technology in the production of griphic on different ... To 
prictise in the process of griphic -developing design. 
Additionil, using computer progrimme for issisting in 
griphic design in 2D ind 3D on  the medii of interest. 

6143606 ออกแบบกราฟิก 3  
Graphic Design 3 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 
 
 

การออกแบบพัฒนางานกราฟิกตามความสนใจ การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดประกอบการออกแบบกราฟิก การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปปัญหา การวางแผนขั้นตอนพัฒนาการออกแบบ
กราฟิก  กฎเกณฑ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป   ฝึก

6143607 ออกแบบกราฟิก 4  
Graphic Design 4 

3(2-2-5) 

การออกแบบพัฒนางานกราฟิกตามความสนใจ การวบรวม
ข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดประกอบการออกแบบกราฟิก การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปปัญหา การวาง แผนขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบ
กราฟิก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพอ สังเขป ออกแบบกราฟิก

6143607 ออกแบบกราฟิก 4  
Graphic Design 4 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ปฏิบัติออกแบบกราฟิกตามความสนใจของตนเองโดยกรณีศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกในพื้นที่ และน าเสนอ
ผลงาน  
 

ตามความสนใจของตนเองโดยกรณีศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้กับงาน
ออกแบบกราฟิกในพ้ืนท่ีและน าเสนอผลงาน 

Design for developing griphics bised on the 
interest. To collect the informition to generite the 
griphic-designing concept idei. Diti inilysis, summirizing 
the problem, plinning the procedure of griphic design 
development. Intellectuil property liw in brief. Griphic 
design iccording to the interests. Cise studies in griphic 
design in the locil irei ind presentition. 

 
 
 
 
 

หลักการ ขั้นตอน เทคนิคการสร้างงานเคลื่อนไหวสามมิติ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ 1 น ามาออกแบบและสร้าง
งานเคลื่อนไหวสามมิติขั้นพื้นฐาน  ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโปรแกรม
ออกแบบและสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวสามมิติในลักษณะต่างๆ 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงาน
เคลื่อนไหวสามมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ให้สามารถไปปรับใช้ในงาน
การออกแบบต่างๆ 
 

6143610 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  2 
Computer for Design 3 Dimensions 2 

3(2-2-5) 

หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ใช้ในการออกแบบและ สร้างสรรค์งาน มิติ ตั้งแต่การสร้างรูปทรง
ง่ายๆ จนถึงรูปทรง 3 มิติ ที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพ้ืนท่ี การจัดมุมมอง 
การใส่แสงเงาและการประมวลผลงานตลอดจน การเตรียมพร้อมสู่
ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน เรียนรู้การท าแอนิเมช่ันเบื้องต้น 

 
Principles. Procedures ind prictice in using 

computer softwire for design ind creiting workpiece. 
Dimention. Creition of simple shipes to more complex, 
for instince 3D shipe. To idd colour, light ind shidow or 
irei, view point ind workpiece issessment. Furthermore, 
prepirition for presentitions. Leirning to generit simple 

6143610 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ  2 
Computer for Design 3 Dimensions 2 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
inimitions. 

 
 
 
 ประวัติภาพยนตร์การ์ตูน หลักการออกแบบเคลื่อนไหว 

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ โดยเทคนิค การวาด 
การปั้น การตัดกระดาษ ปฏิบัติตกแต่งภาพในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กับซอฟแวร์เพื่อเป็นพื้นฐานการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
2 มิติ น าเสนอผลงาน 
 

6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
Introduction to Two-Dimensional 
Animation 

3(2-2-5) 

ประวัติภาพยนตร์การ์ตูน หลักการออกแบบเคลื่อนไหว 
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ โดยเทคนิค การวาด 
การปั้น การตัดกระดาษ ปฏิบัติตกแต่งภาพในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กับซอฟแวร์เพื่อเป็นพื้นฐานการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
2 มิติ น าเสนอผลงาน 

History of Cirtoon Movies. Principles of inimition 
design. Creition of inimition in 2D with techniques of 
driwing, sculpture ind piper cutting. Prictice in photo 
retouching by using progrimming tools or softwire for 
ipplying to the softwire ind supporting creition of 2D 
inimitions. Presentition. 

6143615 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 
Introduction to Two-Dimensional 
Animation 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 

หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เช่น ขั้นการเตรียมงาน 
ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นน าเสนอผลงานวิจัยฝึก
ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ก าหนด สรุปเป็นภาคเอกสาร 
ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงร่างวิชา 6144904 โครงการพิเศษ 
 

6143903 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก  
Research for Graphic Design 

3(2-2-5) 

หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิต ิเพื่อน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบ เช่น ขั้นการเตรียมงาน 
ขั้นเก็บรวบรวมข้อมลู ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล ข้ันน าเสนอผลงานวิจยัฝึก
ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ก าหนด สรุปเป็นภาคเอกสาร 
ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงร่างวิชา 6144904 โครงการพิเศษ 

Principles, reseirch methodology, stitistics to use 

6143903 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก  
Research for Graphic Design 

3(2-2-5) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
for design. Prepirition/plining, diti collection, diti 
inilysis ind presentition of reseirch result. Prictice in 
doing reseirch under the specific title. To report the 
conclusion. Prictise in prepiring the proposil for course 
of  speciil project (6144904). 

 

การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการ
จัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม
โครงการทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
วิธีการด าเนินงานด้านสัมมนา ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอก
สถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน 
 

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 

Seminar of Design 
2(1-2-3) 

การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการ
จัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม
โครงการทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
วิธีการด าเนินงานด้านสัมมนา ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในหรือนอก
สถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบ 

Pro ject  wr i t t ing .  To  plin the concept fo r 
minigement ind project minigement. Techniques for 
plinning ind controlling the project in field of design to 
seirch the ipproich for solv ing the problem ind 
implementition procedure of effective seminirs in design. 
Principle for holding i seminir. To held both indoor ind 
outdoor seminirs to exchinge experiences between 
students, lecturers ind guest speikers with experience in 

6144904 สัมมนาด้านการออกแบบ 

Seminar of Design 
2(1-2-3) 1.แก้ไขค าอธิบาย

รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
design. 

 
 
 หลักการทั้งหมดของหลักสูตร การออกแบบก าหนดและ

เสนอหัวข้อเรื่องการออกแบบที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าโครงการพิเศษ  การเสนอหัวข้อโครงการ  การด าเนินการหา
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล    แนวทางการแก้ปัญหา  การท าแบบ
ร่าง จนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย  สรุปการด าเนินงานทุกขั้นตอน
เป็น  ภาคเอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ เน้นโครงการที่สามารถผลิตได้จริง 
 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 

หลักการทั้งหมดของหลักสูตร การออกแบบก าหนดและ
เสนอหัวข้อเรื่องการออกแบบที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าโครงการพิเศษ การเสนอหัวข้อโครงการ การด าเนินการหา
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การท าแบบร่าง 
จนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย สรุปการด าเนินงานทุกขั้นตอนเป็น 
ภาคเอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
เน้นโครงการที่สามารถผลิตได้จริง 

To use of ill knowledge of the curriculum to 
specify the proposil involved in product design ind bise 
on reseirch process under supervision of idviser including 
presentition ind publicition. 

6144907 โครงการพิเศษ  
Special Project  

3(0-6-3) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 
แขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์  
History of Art 

3(3-0-6) 
 

รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะ
ในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินที่มีช่ือเสียงในแต่
ละยุคตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอด
จนถึงปัจจุบัน 
 

6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป์  
History of Art 

3(3-0-6) 
 

รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงาน
ศิลปะในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินที่มี
ช่ือเสียงในแต่ละยุคตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของ
ศิลปะตลอดจนถึงปัจจุบัน 

Pittern of the irt concept idei ind the 
uniqueness of the irtworks in eich eri, including the 
designed workpiece of fimous irtists in eich period. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
Along with, the evolution of irt ind the influence of irt it 
the present time. 

 6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องาน
ออกแบบ  
Photography  Technique  for  
Design 

3(2-2-5) 

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการ
ถ่ายภาพ หลักทฤษฏีของแสง ในการถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ 
กระบวนการสร้างภาพ การควบคุมความชัดลึก การควบคุมการ
ถ่ายภาพในสถานท่ี และนอกสถานท่ีความแตกต่างกัน การใช้อุปกรณ์
พิเศษในการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพขาว-ด า สร้างเนื้อหาใน
งานถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ การเลือกหามุมของภาพ  การฝึก
ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการจัดวางหุ่น การจัดแสดง การจัดฉาก
พิเศษ รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตงานกราฟิกที่
เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย 
 

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องาน
ออกแบบ  
Photography  Technique  for  
Design 

3(2-2-5) 

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการ
ถ่ายภาพ หลักทฤษฎีของแสง องค์ประกอบภาพ ในการถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว การวางแผนการถ่ายภาพในสถานที่และนอก
สถานที่ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ สร้างเนื้อหาในงานถ่ายภาพ การฝึก
สร้างแนวคิดสร้างสรรค ์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อปรับแต่งให้
เหมาะสมกับงานออกแบบ 

Princ iple of  introduct ion to photogriphy. 
Equipment ind tools of photogriphy. Theory of light. 
Composition of the photogriphfor slide ind action 
photography.  P l i n n i n g  f o r  i n do o r  i n d  o u t do o r 
photography. Prictice in shooting. To construct the detiil 
of photogriphic work.Prictise in generiting the creitive 
concept idei ind using the progrimme for suitibly 
configuring to design. 

 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
Model Making Technique 

3(2-2-5) 6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
Model Making Technique 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใช้สร้างหุ่นจ าลองชนิด

ต่างๆฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ ามัน ปูน
ปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯและวิธีการตกแต่ง
รายละเอียด และผิวหน้า (Surface) 
 

ลักษณะ เทคนิควิธี การสร้างหุ่นจ าลอง ตัวละคร อุปกรณ์
ประกอบฉาก อาคารสถานที่  สิ่งก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการสร้าง
หุ่นจ าลองจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ดินน้ ามัน ปูนปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ 
พลาสติก โลหะ และวิธีการ เพื่อประยุกต์ใช้ในรูปแบบดิจิตอล 

Technicil procedures for miteriil selection, such 
is wood, piper, cliy, plister, metil ind plistic, for 
model/relite/mock-up ind process of product decorition 
with the correct ritio. Prictice in constructing model 
derived from miteriils ind using these skills to develope 
the reil irchetype. 

 

2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 1 
Jewelry Product Design 1 

3(2-2-5) 

ประวัติ  วิ วัฒนาการ เทคนิค และกรรมวิธีการ ผลิต
เครื่องประดับ  จากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุสังเคราะห์ ศึกษา
การออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะให้สัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย    
รูปแบบของเครื่องประดับประเภทต่างๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์  
กระบวนการขึ้นรูป และตกแต่งเครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ท าเครื่องประดับพื้นฐาน ได้แก่ การตัดฉลุ การพับ การถัก การเช่ือม 
การปั๊ม และน าเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
เครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม 

6143205 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
แฟช่ันJewelry Product Design 

3(2-2-5) 

แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับแฟช่ัน ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ฝึกการออกแบบร่างการออกแบบเครื่องประดับ
แฟช่ันช้ันพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับแฟช่ัน 

The concept ideis of fishion jewelry design in 
Thiilind ind ibroid. Prictice in design sketching ind 
bisic of jewelry design. Fishion jewelry design workshop. 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 

6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
Souvenir Product Design 

3(2-2-5) 6143206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
Souvenir Product Design 

3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 
 

ลักษณะรูปแบบของที่ ร ะลึ กที่ ผลิ ต ในประ เทศและ
ต่างประเทศที่มีรูปแบบที่ดี และก าลังได้รับความนิยมและมีจ าหน่าย
ทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้ วิธีการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์และกระบวนการขึ้นรูป ของที่ระลึกชนิดต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปแบบและ
แนวคิดแปลกใหม่ โดยมุ่งเน้นการท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  
 

ความเป็นมา ลักษณะและประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้ จ าแนกประเภทและวิธีการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ
ต่างๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบและท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูป
และแนวคิดแปลกใหม่ ที่สอดแทรกความเป็นพ้ืนถ่ิน 

Bickground, chiricteristics ind citegory of 
souvenir products. Study in properties of the miteriils 
used. Clissifying ind using tools ind equipments. Forming 
process of different souvenirs. Prictice in design ind 
producing the innovitive souvenirs bised on the new 
concept integrited with locility. 

 
 
 
 

2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6143207 อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
Product Design and Development 
of Local Product 

3(2-2-5) 

พื้นฐานทางด้านศิลปะ แนวคิดภูมิปัญญาการสร้างผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น วัสดุกรรมวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

6143207 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นProduct Design and 
Development of Local 
Product 

3(2-2-5) 

พื้นฐานทางด้านศิลปะ แนวคิดภูมิปัญญาการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น วัสดุกรรมวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 
 

Bisic of Art. Wisdom concept ideid of creition 
through locil products. Miteriils, minuficturing 
processes, design through locil products.  Design for locil 
product development. Prictice of product design ind 
development. 

 6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิ เจอร์และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ  
Product Design of Furniture and 
Iron 

3(2-2-5) 

รูปแบบ และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
และผลิตภัณฑ์โลหะ ภายในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาการ
ออกแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาถึงขนาด  
สัดส่วน หน้าท่ี และความสามารถในการท างานของอวัยวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกายมนุษย์ โดยเน้นศึกษาด้านกายวิภาคให้สัมพันธ์กับ
ผลิ ตภัณฑ์ เฟอร์นิ เ จอร์ ชนิ ดต่ า งๆ  ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอย่างง่าย โดยเน้นประโยชน์ใช้
สอย ความสะดวกสบาย  ความสวยงามเป็นหลัก โดยใช้โครงสร้าง
อิสระ 
 

6143501 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  
Product Design of Furniture 

3(2-2-5) 

ทฤษฏีและหลักการออกแบบ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
ลักษณะการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย การจัดวางต าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ที่
สัมพันธ์กับพื้นที่สัดส่วนของเครื่องเรือน กับการใช้งานของมนุษย์ 
ความงาม วัสดุ โครงสร้างอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ กรรมวิธีการ
ผลิต การตกแต่ง การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์และการท าต้นแบบหรือ
หุ่นจ าลอง 

Theory ind principles of design. Prictice reliting 
to pitterns ind utilizition of furniture. Concept ideis ind 
procedure of degin bised on utilizition. Plicement of 
furniture relited to spice. Riito of the furniture ind 
utilizition by Humin. Beiutifulness, miteriil, structure, 
furniture composition. Minuficturing processes. Furniture 
exhibition.  Displiy of furniture ind to mike 
prototype/model. 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6143701 คอมพิ ว เ ตอร์ เ พื่ อกา ร เ ขี ยนแบบ 3(2-2-5) 6143701 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3(2-2-5) 1.แก้ไขค าอธิบาย



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ผลิตภัณฑ์ 
Computer for Working Drawing 
Product 

หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าประโยชน์มาใช้
ในการออกแบบเขียนแบบ โดยฝึกหัดจ าลองภาพและสร้างภาพแบบ
ต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อให้เกิดความช านาญจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 
Computer for Working 
Drawing Product 

หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
เทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และการปฏิบัติการ
ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปทรง
เรขาคณิต การก าหนดขนาดและมาตราส่วน ภาพฉาย ภาพตัด และ
ภาพสามมิติ ตามมาตรฐานการเชียนแบบตลอดจนสัญลักษณ์ของการ
ออกแบบ 

Principles ind using i computer for technicil 
driwing. Using tools ind  equipments for design ind using 
computer for driwing line, number, letter, creiting 
geometric shipes, sizing ind sciling of section view ind 
3D which respond to stindird of driwing, including 
symbols for design. 

รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6144208 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น  
Toy Product Design 
 

3(2-2-5) 

ความเป็นมาของการออกแบบของเล่น และกรรมวิธีการผลิต
ของเล่นจากวัสดุต่างๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบของเล่น โดยค านึงถึง
พัฒนาการและจิตวิทยาของเด็ก ตลอดจนศึกษาถึงกฎระเบียบ
มาตรฐานความปลอดภัยของของเล่น 
 

6144208 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวั สดุ
เหลือใช้ 
Creative Product from Waste 
materials 

3(2-2-5) 

ศึกษาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในพ้ืนถ่ินเพื่อออกแบบงานสร้างสรรค์ 
ฝึกปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ เหลือใ ช้ โดยค านึงถึ ง
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและ
สังคม 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 Study in locilly discirded miteriils to design the 

creitive workpiece. Prictice in design the products 
derived from discirded miteriils by regirding to in 
environment thit both indirectly ind indirectly iffects the 
community ind society. 

 6144209 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
Textile Product Design 

3(2-2-5) 

ความเป็นมา ลักษณะ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก และ
ผ้ามัดย้อมศึกษาคุณสมบัติของผ้า สีย้อม เทียน และสารเคมีประกอบ
อื่น ๆ   ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์และกระบวนการผสม
เทียน การผสมสี การเขียนเทียน การแต้มสี การมัดย้อม ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์        และปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก เน้นช้ินงานเป็นผลิตภัณฑ์   และน าไปประกอบท าเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นได้        

6144209 หัตถกรรมผ้าบาติก 
Batik Design 

3(2-2-5) 

ศึกษาประวัติความเป็นมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กรรมวิธี
การผลิตผ้าบาติก ฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลายผ้าบาติก โดยน า
เอกลักษณ์พื้นถ่ินมาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

Study in history, bickground, miteriils, 
equipments, tools ind bitik minuficturing processes. 
Prictice in bitik motifs design ind utility of locil unique 
for creitive product development. 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6144210 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 2 
Jewelry Product Design 2 

3(2-2-5) 

ปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม 
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรูป ตกแต่งเครื่องประดับ 
ได้แก่ แก้ว หินธรรมชาติ  โลหะ วัสดุสังเคราะห์ เครื่องเคลือบ เซรา
มิกส์  เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซ้อน ได้แก่ วิธีการหล่อ 
การฝังหิน เทคนิคการน าวัสดุและวิ ธีการมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม 
 

6144210 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 
Jewelry Product Design 

3(2-2-5) 

ปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม 
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรูป ตกแต่งเครื่องประดับ 
ได้แก่ แก้ว หินธรรมชาติ  โลหะ วัสดุสังเคราะห์ เครื่องเคลือบ เซรา
มิกส์  เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซ้อน ได้แก่ วิธีการหล่อ 
การฝังหิน เทคนิคการน าวัสดุและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม 

Workshop for ornimentil design which focuses 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
on irt ind industry.  Using tools, equibments. Forming 
process of decoritive orniments including gliss, nituril 
stone/boulder, metil, synthetic miteriils, porceliin ind 
cerimics. Techniques for forming intricite orniments such 
is molding, Bezel/setting. Techniques of ippropriite 
ipplicition of miteriils ind procedures to ornimentil 
design. 

 6143601 การตลาดส าหรับการออกแบบ 
Marketing for Design 

3(2-2-5) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด 
การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกใช้วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
การค านวณโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
และกราฟิกในงานบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการปกป้องและรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายใน และวิธีการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
 

6143601 การตลาดส าหรับการออกแบบ 
Marketing for Design 

3(2-2-5) 

ศึกษาความหมายและฝึกปฏิบตัิเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบ
เพื่อการตลาดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกลยุทธ์ทางด้านราคา การ
ส่งเสริมการขายโฆษณา การจัดจ าหน่าย โดยสัมพันธ์ทางด้านการ
ออกแบบ 

 
Study in definition. Workshop on design 

development for mirketing which relited to policies, 
pricing stritegy, siles promotion, idvertisement, 
distribution, relited to design. 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6144301 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและเซรา
มิกส ์Product Design of Handicraft 
and Ceramics 

3(2-2-5) 

 
แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  และ

6144301 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและ
เซรามิกส ์Product Design of 
Handicraft and Ceramics 

3(2-2-5) 

 
แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  และ

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ ในลักษณะต่ างๆ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ดังกล่าว ให้มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสม  สามารถผลิต
ในระบบหัตถกรรม  การก าหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึกการ
ออกแบบร่าง (Sketch Design) ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบ
งานในเวลาจ ากัด และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ ในลักษณะต่ างๆ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ดังกล่าว ให้มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถผลิต
ในระบบหัตถกรรม การก าหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบผลติภัณฑ์
หัตถกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึกการออกแบบร่าง 
(Sketch Design) ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลา
จ ากัด และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

Concept ideis for designing different cift ind 
cerimic products in Thiilind ind ibroid. Prictise in 
design ind product development for suitibly useful styles 
thit could be produced in crift minuficturing system. To 
specify the concept idei ind crift product design under 
internitionil stindirds. To focus on sketch design. 
Prictise in design work for i limited time ind reinforce 
creitive thinking. 

 6144302 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์
Plaster and Cement Product 
Design  

3(2-2-5) 

ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ปูน
ปลาสเตอร์ศึกษาคุณสมบัติของปลาสเตอร์ วิธีการใช้เครื่องมือ  
อุปกรณ์และท าแม่พิมพ์   กระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง    ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ และฝึกปฏิบัติท าแม่พิมพ์และหล่อช้ินงาน เน้น
ช้ินงานรูปนูนต่ าและช้ินงานรูปลอยตัวขนาดเล็ก ได้แก่  กระปุกออม

6144302 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์
Plaster Product Design  

3(2-2-5) 

ออกแบบผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ ศึกษาคุณสมบัติของ
ปูนปลาสเตอร์  วิ ธีการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์และท าแม่พิมพ์ 
กระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และฝึกปฏิบัติ
ท าแม่พิมพ์และหล่อช้ินงาน ได้แก่ กระปุกออมสิน ที่ติดตู้เย็น ตุ๊กตา 
เข็มกลัด เป็นต้น 

Design for plister products. Study in the 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
สิน ที่ติดตู้เย็น ตุ๊กตา  เข็มกลัด 
 
 

properties of plister. Using tools, equipments ind miking 
mold. Processes of formition ind decorition. Prictice in 
design, mold miking ind workpiece casting such is piggy 
bink / coin bink, mignet, doll ind brooch. 

 
 
 
 

6144402 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 
 Furniture Design 2 

3(2-2-5) 

รูปแบบและหลักการออกแบบ ตู้ โต๊ะ เตียง  และช้ันวางของ
แบบต่างๆ ที่ท าจากวัสดุต่างๆ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ
ออกแบบ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ประเภท ตู้ 
โต๊ะ เตียง และช้ันวางของ ฯลฯ การท าหุ่นจ าลองการท าต้นแบบ 
(Prototype) 

6144402 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
Leather design 

3(2-2-5) 

          ความหมาย หลักการ ประเภทเครื่องหนัง กรรมวิธีการผลิต 
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง 

Definition, principles, citegory of leithers, 
minuficturing Processes ind prictice on development of 
leither design. 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 6144910 การจัดแสดงงานสินค้าและนิทรรศการ  
Display and Exhibition 

3(2-2-5) 

ปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ เกี่ยวกับหลักและ
องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ ได้แก่ เนื้อท่ีใช้สอย รูปทรง แสง ส ี
วัสดุ และจิตวิทยาในการออกแบบส่วนจัดแสดงทั้งแบบช่ัวคราวและ
ถาวร การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ ์การวางแผนและการเตรยีมการใน
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัด
นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่
สร้างเอกลักษณ์และมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบชุดส าเร็จรูปเพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการ 
 

6144910 การจัดนิทรรศการ  
Display and Exhibition 

3(2-2-5) 

หลักการจัดองค์ประกอบในการจัดแสดงนิทรรศการ โดย
ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดง พื้นที่ใช้สอย รูปทรง แสงเงา สี วัสดุ 
การเตรียมการในการจัดนิทรรศการ ส่วนจัดแสดงทั้งแบบช่ัวคราว
และถาวร ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ 

Principles for orginizing the composition of 
exhibits by regirding to products exhibited, irei, form, 
light, color, miteriil. Prepirition for the exhibition. 
Exibition both temporirily ind perminently.Prictice in 
design ind exhibition. 

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
แขนงคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
 
 

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2 

Technical Drawing 2 

3(2-2-5) 

ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆการเขียนแบบ
ภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)   การเขียนแบบภาพตัดครึ่งส่วน  
(Half Section)  การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail 
Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxiliary Drawing)  การเขียน
แบบแยกช้ินส่วน (Assembly Drawing of Exploded  View)  การ
เขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing) การเขียนภาพทัศนียภาพ 
(Perspective) ในมุมมองต่างๆในการออกแบบ  
 

6141106 เขียนแบบเทคนิค 2 

Technical Drawing 2 

3(2-2-5) 

ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ผลติภณัฑ์แบบต่าง ๆ การเขยีน
แบบภาพตัดเต็มส่วน การเขยีนแบบภาพตัดครึ่งส่วน การเขียนแบบ
รายละเอียดช้ินงาน การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบแยก
ช้ินส่วน การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนภาพทัศนียภาพ ในมุมมอง
ต่าง ๆ ในการออกแบบ 

Prictice in writingfor different products. Full 
sectionind hilf section driwing, detiil driwing, iuxiliiry 
driwing, issembly driwing of exploded view, working 
driwing ind perspective driwing in different views of 
design. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องาน
ออกแบบ  
Photography  Technique  for  
Design 

3(2-2-5) 

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการ
ถ่ายภาพ หลักทฤษฏีของแสง ในการถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ 
กระบวนการสร้างภาพ การควบคุมความชัดลึก การควบคุมการ
ถ่ายภาพในสถานท่ี และนอกสถานท่ีความแตกต่างกัน การใช้อุปกรณ์
พิเศษในการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพขาว-ด า สร้างเนื้อหาใน
งานถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ การเลือกหามุมของภาพ  การฝึก
ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการจัดวางหุ่น การจัดแสดง การจัดฉาก

6142109 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องาน
ออกแบบ  
Photography  Technique  for  
Design 

3(2-2-5) 

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการ
ถ่ายภาพ หลักทฤษฎีของแสง องค์ประกอบภาพ ในการถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว การวางแผนการถ่ายภาพในสถานที่และนอก
สถานที่ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ สร้างเนื้อหาในงานถ่ายภาพ การฝึก
สร้างแนวคิดสร้างสรรค ์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อปรับแต่งให้
เหมาะสมกับงานออกแบบ 

Princ iple of  introduct ion to photogriphy . 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
พิเศษ รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตงานกราฟิกที่
เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย 
 

Equipment ind tools of photogriphy. Theory of light. 
Composition of the photogriphfor slide ind action 
photography.  P l i n n i n g  f o r  i n do o r  i n d  o u t do o r 
photography. Prictice in shooting. To construct the detiil 
of photogriphic work.Prictise in generiting the creitive 
concept idei ind using the progrimme for suitibly 
configuring to design. 

 6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
Model Making Technique 

3(2-2-5) 

ชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใช้สร้างหุ่นจ าลองชนิด
ต่างๆฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ ามัน ปูน
ปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯและวิธีการตกแต่ง
รายละเอียด และผิวหน้า (Surface) 
 

6142114 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
Model Making Technique 

3(2-2-5) 

ลักษณะ เทคนิควิธี การสร้างหุ่นจ าลอง ตัวละคร อุปกรณ์
ประกอบฉาก อาคารสถานที่  สิ่งก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการสร้าง
หุ่นจ าลองจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ดินน้ ามัน ปูนปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ 
พลาสติก โลหะ และวิธีการ เพื่อประยุกต์ใช้ในรูปแบบดิจิตอล 

Technicil procedures for miteriil selection, such 
is wood, piper, cliy, plister, metil ind plistic, for 
model/relite/mock-up ind process of product decorition 
with the correct ritio. Prictice in constructing model 
derived from miteriils ind using these skills to develope 
the reil irchetype. 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6142617 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 

Package Design 1 

3(2-2-5) 

หลักการ ความหมาย วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์หน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ วัสดุของ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

6142617 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 

Package Design 1 

3(2-2-5) 

หลักการ ความหมาย วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์หน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ วัสดุของ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ฝึกปฏิบัติ การออกแบบโครงสร้างเกี่ยวกับการพับขึ้นรูปจากวัสดุ
ต่างๆ 
 
 

ฝึกปฏิบัติ การออกแบบโครงสร้างเกี่ยวกับการพับขึ้นรูปจากวัสดุ
ต่างๆ 

Principles, definition, evolution of Pickiges. 
Functions of pickige. Miteriils of pickiges, including 
pickiging design process. Prictice in structuril design 
relited to folding upof miteriils. 

 6142618 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 

Package Design 2 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบภาพประกอบ ตัวอักษร และสัญลักษณ์เพื่อใช้การสื่อ
ความหมายทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบกราฟิก
ร่วมเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และการขาย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
การสร้างเอกลักษณ์ร่วมในองค์กร การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม 
 
 

6142618 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 

Package Design 2 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบภาพประกอบ ตัวอักษร และสัญลักษณ์เพื่อใช้การสื่อ
ความหมายทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบกราฟิก
ร่วมเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และการขาย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
การสร้างเอกลักษณ์ร่วมในองค์กร การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม 

Theory. Composition on pickige. Prictice in 
design of illustrition, text ind emblem for communicition 
in pickiging design. Adding griphic design to promote the 
imige ind vendition. Medii design. Generition of unique 
of orginizition. Design for Environment. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6144116 การวาดเส้นคาแรคเตอร์  

Character Drawing 

3(2-2-5) 

ปฏิบัติการวาดเส้นท่ีเกี่ยวข้องกับการวาดการ์ตูนในลักษณะ
ต่างๆ เช่น ภาพล้อเลียน หรือการ์ตูนช่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบตัวละครในลักษณะต่างๆ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคและการ

6144116 ออกแบบคาแรคเตอร์  

Character Drawing 

3(2-2-5) 

ปฏิบัติการออกแบบตัวละครในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพ
การ์ตูน ภาพล้อเลียน หรือการ์ตูนช่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบตัวละครในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคและการ

1. แก้ช่ือวิชา 
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
3.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
สื่อสารด้วยภาพการ์ตูน โดยอาศัยหลักการออกแบบเพื่อสามารถ
ประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานได้ตามวิชาชีพ 
 

สื่อสารด้วยภาพการ์ตูน โดยอาศัยหลักการออกแบบเพื่อสามารถ
ประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 

Workshop on design of different chiricters, in 
forstince comics, ciriciture or cirtoons. In iddition, 
prictice in design chiricters in different. Leirning 
techniques  ind communicition with cirtoons by design 
in order to ipply to workpiece creition. 

 

 6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1  

Graphic of Advertising 1 

3(2-2-5) 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประเภทของงาน
กราฟิก หลักและเทคนิคการออกแบบโฆษณา การเลือกและการ
ประดิษฐ์ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้สี 
 

6143611 งานกราฟิกโฆษณา 1  

Graphic of Advertising 1 

3(2-2-5) 

          ประวัติ ความเป็นมาของงานโฆษณาทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ขอบข่าย ความส าคัญและประเภทของงาน กราฟิก หลัก
และเทคนิคการออกแบบ โฆษณาการเลือก และการประดิษฐ์
ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้สี 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

History. Bickground of idvertisment both 
inThiilind ind ibroid. Network. Importince ind citigory 
of griphics. Principle ind designing techniques for 
idvertisments. Alphibet selection ind creition. Selection 
of illustrition ind principles for using colours. 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1  

Printed Matter 1 

3(2-2-5) 

ความหมาย และประเภทของสิ่งพิมพ์  ประวัติและ
วิวัฒนาการของสิ่งพิมพ์ต่างๆ บทบาท หน้าที่ ความส าคัญ อิทธิพล

6143613 งานสิ่งพิมพ์ 1  

Printed Matter 1 

3(2-2-5) 

ความหมาย และประเภทของสิ่ งพิมพ์  ประวัติ และ
วิวัฒนาการของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บทบาท หน้าที่ ความส าคัญ อิทธิพล

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ของสิ่งพิมพ์ ปัจจัยและข้อจ ากัดที่มีต่อบทบาทสิ่งพิมพ์ ระบบและ
เทคนิคการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ 
 

ของสิ่งพิมพ์ ปัจจัยและข้อจ ากัดที่มีต่อบทบาทสิ่งพิมพ์ ระบบและ
เทคนิคการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ 

Theory. Creition of virious print mediis including 
newspipers, migizines, etc. Study in compirison of their 
difference. Prictise in design ind creition of print mediis 
relited to the icquired problems. Together with, to 
present workpiece creited. 

 6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2  

Printed Matter 2 

3(2-2-5) 

ทฤษฎี  และการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
การสร้างสรรค์สื่อสิง่พิมพ์ ฝึกออกแบบ และสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับมา ตลอดจนฝึกหัดน าเสนอ
ผลงานท่ีสร้างสรรค์งานขึ้นมา 
 

6143614 งานสิ่งพิมพ์ 2  

Printed Matter 2 

3(2-2-5) 

ทฤษฎี  และการสร้ า งสรรค์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่ า ง  ๆ  เ ช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
การสร้างสรรค์สื่อสิง่พิมพ์ ฝึกออกแบบ และสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับมา ตลอดจนฝึกหัดน าเสนอ
ผลงานท่ีสร้างสรรค์งานขึ้นมา 

Study in ipproich to design, developement ind 
to build i Website, for instince components, web 
browser, technology ind linguige for developement. 
Prictise in building Website by using computer 
progrimme bised on theory relited. To use ilphibet, 
photo, symbol, inimition, sound. Moreover, to correctly 
uploid. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6143616 การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย 

Website  Design  and Multimedia 
3(2-2-5) 6143616 การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย 

Website  Design  and Multimedia 
3(2-2-5) 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ปฏิบัติ การออกแบบมัลติมีเดีย และการสร้างเว็บไซด์โดย

เน้นการออกแบบบนจอภาพ (Screen Design) เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ 
(User Interface)และทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างน่าสนใจเช่นการ
น าตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งการ
เขียนแผนงาน และแผนภูมิ (Flowchart) แสดงการขับเคลื่อนข้อมูล 
(Navigation) ของข้อมูล ทีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

ศึกษาแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และจัดท าเว็บไซด์ 
ได้แก่ องค์ประกอบ เว็บบราวเซอร์เทคโนโลยี และภาษาในการ
พัฒนา และฝึกสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องการน าตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ ภาพถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงมาประยุกต์ใช้ และการอัพโหลดได้อย่างถูกต้อง 

 
Study in ipproich to design, developement ind 

to build i Website, for instince components, web 
browser, technology ind linguige for developement. 
Prictice building Website by using computer progrimme 
bised on theory relited. Applying ilphibet, photo, 
symbol, inimition ind sound. Moreover, to correctly 
uploid. 

2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6143912 

 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน  

Presentation Technique 

3(2-2-5) 

หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการน าเสนอสื่อประเภทต่างๆ 
การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน การใช้
ถ้อยค า ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาพ แสง เสียง เน้นการ
ปฏิบัติการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพใน
การน าเสนอ การล าดับความคิดและความส าคัญในการน าเสนอ
ผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถน าเสนองานต่างๆได้
อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

6143912 

 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน  

Presentation Technique 

3(2-2-5) 

          หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการน าเสนอสื่อประเภทต่าง ๆ 
การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน การใช้
ภาษาที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการน าเสนอ 
การล าดับความคิด และความส าคัญในการน าเสนอผลงาน ตลอดจน
การพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ เพื่อพัฒนา
บัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถน าเสนองาน 

Principles. Theory. Techniques for presenting by 
different mediis. Prepirition, selection, procedure, 

1.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
2.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 plinning, using the ippropriite linguige, developing skills 

ind personil chiricteristic in the presentition. Priority 
thinking ind importince of presentition. Along with, 
development of written communicition ind presentition 
for excellence in presentiting skills of griduited students. 

 
 
 
 

6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2  

Graphic of Advertising 2 
3(2-2-5) 

เทคนิคการจั ดองค์ประกอบของข้อความ โฆษณา 
ภาพประกอบ การใช้สี ในการออกแบบช้ินงานโฆษณา เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้อง และการกลมกลืนกัน โดยเน้นเทคนิค การวาด
ภาพประกอบการวาง Lay Out ในงานโฆษณา และเทคนิคการเขียน 
Storyboard เพื่อผลิตเป็นงานน าเสนอผลงาน 
 

6144612 งานกราฟิกโฆษณา 2  

Graphic of Advertising 2 
3(2-2-5) 

          เ ทคนิ ค ก า ร จั ด อ ง ค์ ป ร ะ กอบของข้ อ ค ว าม โฆษณา 
ภาพประกอบ การใช้สีในการออกแบบช้ินงานโฆษณา เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้อง และการกลมกลืนกัน โดยเน้นเทคนิค การวาด
ภาพประกอบการวาง Lay Out ในงานโฆษณาและเทคนิคการเขียน 
Storyboard เพื่อผลิตเป็นงานน าเสนอผลงาน 

Technique for orginizing the composition of the 
idvertising text. Illustrition. Using colors for concordintly 
designing the idvertising workpiece. To focus on 
techniques for driwing i illustrition. To plice i liy out in 
idvertising workpiece ind technique for writing i 
storyboird to generite i presentition. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6144622 การสร้างภาพประกอบ    

Illustration 

3(2-2-5) 

บทบาทของภาษาภาพ และรูปแบบศิลปะแนวต่าง ๆ ของ
งานภาพประกอบอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถ

6144622 การสร้างภาพประกอบ    

Illustration 

3(2-2-5) 

บทบาทของภาษาภาพ และรูปแบบศิลปะแนวต่าง ๆ ของ
งานภาพประกอบอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถ

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
ก าหนดหรือเลือกใช้งานภาพประกอบให้เกิดประสิทธิภาพในงาน
ออกแบบสื่อสาร ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมความเข้าใจในคุณลักษณะของ
ภาพประกอบในงานออกแบบประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสือ 
เว็บไซต์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

ก าหนดหรือเลือกใช้งานภาพประกอบให้เกิดประสิทธิภาพในงาน
ออกแบบสื่อสาร ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมความเข้าใจในคุณลักษณะของ
ภาพประกอบในงานออกแบบประเภทต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสือ 
เว็บไซด์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
Role of the visuil linguige ind virious forms of 

irt for illustritions to  understind. Additionil, to specify 
ind select the illustritions in effectively communiciting 
design. Workshop to promote the understinding in 
ittribute of illustritions for different designs for instince 
posters, books ind websites. Field trip. 

 6144623 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  

Creative Computer  Art 
3(2-2-5) 

หลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดองค์ประกอบทาง
ศิลปะ ปฏิบัติเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ปฏิบัติการสร้าง
ผลงานศิลปะตามความสนใจ  ประยุกต์ผลงานศิลปะโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปและน าเสนอโดยสื่อคอมพิวเตอร์  
 

6144623 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  

Creative Computer  Art 
3(2-2-5) 

หลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดองค์ประกอบทาง
ศิลปะ ปฏิบัติเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ปฏิบัติการสร้าง
ผลงานศิลปะตามความสนใจ ประยุกต์ผลงานศิลปะโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปและน าเสนอโดยสื่อคอมพิวเตอร์ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : 

The creitive principles of irtworks. To orginize 
the elements of irt.  Prictice techniques for creiting 
irtworks. To triin creiting irt bised on stdent’s interests. 
Applicition of irtworks by using i computer progrimme 
ind presenting by computer medii. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
 6144913 คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนองาน  

Computer for Presentation 

3(2-2-5) 

หลักการ ข้ันตอนและเทคนิคการน าเสนอผลงานต่างๆด้วย
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานออกแบบด้วยเทคนิคต่างๆ 
การใช้โปรแกรมต่างๆในการน าเสนองาน เน้นการน าเสนองานกราฟิก 
งานภาพเคลื่อนไหว รวมถึงปฏิบัติการน าเสนอผลงานออกแบบใน
รูปแบบแฟ้ม ผลงาน(Portfolio)  
 

6144913 คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนองาน  

Computer for Presentation 

3(2-2-5) 

หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการน าเสนอผลงานต่าง ๆ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการน าเสนอผลงานออกแบบด้วยเทคนิคต่าง 
ๆ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการน าเสนองาน เน้นการน าเสนองาน
กราฟิก งานภาพเคลื่อนไหว รวมถึงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน
ออกแบบในรูปแบบแฟ้มผลงาน 

Principles, procedures ind techniques for 
presentitions by using computer. Workshop for 
presentiting designed workpieces by using techniques. 
Using progrimme for presentitions. Focus on presentition 
for griphic design, inimition. Moreover, prictise in 
presentiting the designed workpiece in i portfolio. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  6144625 งานพิมพ์ซิลค์สกรีน 
Silkscreen printing 

3(2-2-5) 

ความหมายของการพิมพ์ซิลสกรีน หลักการผลิตและ
ออกแบบงานซิลสกรีน เทคนิควิธีการออกแบบสร้างสรรค์งานพิมพ์ซิ
ลสกรีน วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์งานซิลสกรีน 
และฝึกปฏิบัติงานพิมพ์ซิล สกรีนลงบนวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่
ก าหนด 

Definition of silkscreen printing. Principles of 
design ind silkscreen Minuficturing. Techniques for 
creitively designing silkscreen printing. Miteriil, 

1. รายวิชาใหม ่



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
equipment, procedure of creitive silkscreen design. 
Prictice in silkscreen printing on different miteriils ind 
iccording to the ibove contents. 

กลุ่มวชิาฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม 
แขนงออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
 

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

Preparation for Professional 
Experience  

1(45) 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  
พัฒนาให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ การจัดเตรียมและท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดท าเป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ์ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

Preparation for Professional 
Experience  

1(45) 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมี
อาจารย์และ ผู้ประกอบการเป็นท่ีปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบ อาชีพรวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

To prepire students for working under 
consultition of instructors ind entrepreneurs. Study in 
virious design-related fields. Development of thinking, 
doing, solving problems, quility for vocition ind increise 
knowledge relited to vocition. Furthermore, personility 
development for teimwork. 

 
 
 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  0(35) 6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  0(30) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
Preparation Cooperation Education 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างานสหกิจ
ศึกษา การเยี่ยมชมหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อม
ทั้งปรึกษาปัญหาทางด้านการออกแบบที่หน่วยงานต้องการให้ศึกษา
และวิเคราะห์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
หน่วยงานนั้นเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และแนะน าในเรื่องต่างๆ เช่น การ
นิยาม ปัญหา การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การวางแผน
โครงงาน การต ากัดเวลา นักศึกษาต้องท ารายงานทางด้านการ
ออกแบบที่แสดงถึงการศึกษาเบื้องต้นของหน่วยงาน ปัญหาที่จะ
การศึกษาขอบเขตของการศึกษาและแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ปัญหา 
เพื่อน าเสนอต่อกรรมการ 

 

Preparation Cooperation Education 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมี
อาจารย์และผู้ประกอบการเป็นท่ีปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

To prepare students for working under 
consultation of instructors and entrepreneurs. Study in 
various design-related fields. Development of thinking, 
doing, solving problems, quality for vocation and 
increases knowledge related to vocation. Furthermore, 
personality development 

for teamwork. 

2.แก้ไขจ านวนหน่วย
กิต 
3. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
 

 6144804 การฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ  

Field Experience  

5(320) 

ฝึกงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อหาประสบการณ์ โดยให้
มีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  320 ช่ัวโมง ในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่สถาบันฯ เห็นสมควร ตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 

 

6144804 การฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ  

Field Experience  

5(450) 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ และความพร้อม โดยให้มีเวลา ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง ในโรงงานหรือสถาน ประกอบการที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรโดยมีการรายงาน ผลในรูปแบบการจัด
สัมมนากลุ่มภายหลังเสร้จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Pricticing design-relited experiences to increise 
experiences ind reidiness. To work it leist 450 hours in 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.แก้ไขจ านวนหน่วย
กิต 
3. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
the fictories or estiblishments under university discretion. 
To report the results by seminirs ifter field-experienced 
prictice finished. 

 6144810 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education  

6(16สัปดาห)์ 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ า
ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องท าบันทึกประจ าวันส่งทุก
สัปดาห์ โดยมีโครงงานหนึ่งโครงงาน และมีผลงานอย่างน้อยหนึ่งช้ิน
เพื่อรับการประเมินจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ าวิชา 
 

6144810 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education  

6(450) 

          ปฏิบัติงานในสถานประกอบงานเสมือนเป็นพนักงานประจ า
ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560ช่ัวโมง และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษา ต้องจัดท ารายงานสหกิจศึกษา
โดยมีโครงงานและผลงาน อย่างน้อย หนึ่งช้ินหรือรายงานประจ าวัน
เพื่อรับการ ประเมินจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ าวิชา 

Working is in employee of the fictory or 
estiblishment for it leist 560 hours. Assigment of specific 
tisk to completed within the working period. To write the 
report on cooperitive educition. Present i project, 
workpiece or diily report for the issessment by 
estiblishments ind instructors. 

 
 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.แก้ไขจ านวนหน่วย
กิต 
3. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
 

แขนงออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

Preparation for Professional 
Experience  

1(45) 6143801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

Preparation for Professional 
Experience  

1(45) 1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  
พัฒนาให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ การจัดเตรียมและท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดท าเป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ์ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมี
อาจารย์และ ผู้ประกอบการเป็นท่ีปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบ อาชีพรวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

To prepire students for working under 
consultition of instructors ind entrepreneurs. Study in 
virious design-related fields. Development of thinking, 
doing, solving problems, quility for vocition ind increise 
knowledge relited to vocition. Furthermore, personility 
development for teimwork. 

 6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  

Preparation Cooperation Education 

0(35) 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างานสหกิจ
ศึกษา การเยี่ยมชมหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อม
ทั้งปรึกษาปัญหาทางด้านการออกแบบที่หน่วยงานต้องการให้ศึกษา
และวิเคราะห์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
หน่วยงานนั้นเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และแนะน าในเรื่องต่างๆ เช่น การ
นิยาม ปัญหา การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การวางแผน
โครงงาน การต ากัดเวลา นักศึกษาต้องท ารายงานทางด้านการ
ออกแบบที่แสดงถึงการศึกษาเบื้องต้นของหน่วยงาน ปัญหาที่จะ
การศึกษาขอบเขตของการศึกษาและแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ปัญหา 

6143807 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  

Preparation Cooperation Education 

0(30) 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมี
อาจารย์และผู้ประกอบการเป็นท่ีปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

To prepare students for working under 
consultation of instructors and entrepreneurs. Study in 
various design-related fields. Development of thinking, 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.แก้ไขจ านวนหน่วย
กิต 
3. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
 



 

 

 

 

รายการ หลักสูตร(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2558) การปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อน าเสนอต่อกรรมการ 

 
doing, solving problems, quality for vocation and 
increases knowledge related to vocation. Furthermore, 
personality development 

for teamwork. 
 6144804 การฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ  

Field Experience  

5(320) 

ฝึกงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อหาประสบการณ์ โดยให้
มีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  320 ช่ัวโมง ในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่สถาบันฯ เห็นสมควร ตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 

 

6144804 การฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ  

Field Experience  

5(450) 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ และความพร้อม โดยให้มีเวลา ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง ในโรงงานหรือสถาน ประกอบการที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรโดยมีการรายงาน ผลในรูปแบบการจัด
สัมมนากลุ่มภายหลังเสร้จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Pricticing design-relited experiences to increise 
experiences ind reidiness. To work it leist 450 hours in 
the fictories or estiblishments under university discretion. 
To report the results by seminirs ifter field-experienced 
prictice finished. 
 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.แก้ไขจ านวนหน่วย
กิต 
3. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
 



 

 

 

 

 6144810 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education  

6(16สัปดาห)์ 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ า
ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องท าบันทึกประจ าวันส่งทุก
สัปดาห์ โดยมีโครงงานหนึ่งโครงงาน และมีผลงานอย่างน้อยหนึ่งช้ิน
เพื่อรับการประเมินจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ าวิชา 
 

6144810 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education  

6(450) 

          ปฏิบัติงานในสถานประกอบงานเสมือนเป็นพนักงานประจ า
ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560ช่ัวโมง และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษา ต้องจัดท ารายงานสหกิจศึกษา
โดยมีโครงงานและผลงาน อย่างน้อย หนึ่งช้ินหรือรายงานประจ าวัน
เพื่อรับการ ประเมินจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ าวิชา 

Working is in employee of the fictory or 
estiblishment for it leist 560 hours. Assigment of specific 
tisk to completed within the working period. To write the 
report on cooperitive educition. Present i project, 
workpiece or diily report for the issessment by 
estiblishments ind instructors. 

1.เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.แก้ไขจ านวนหน่วย
กิต 
3. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
2.1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/การเตรียมบุคลากร เพื่อพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ หมวด
วิชาเฉพาะ 
 1) มหาวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานการจักหลักสูตรและหารเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง และมหาวิทยาลัยหลิงหนาน ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยมีคณะ
ผู้บริหารจากทุกคณะร่วมเดินทาง จ านวน 24 คน และได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/ภารกิจ/จุดเน้นของประเทศ ภูมิภาค ตลอดจนของมหาวิทยาลัย 
  2) มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาหมวดศึกษาทั่วไป เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดย
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร คือ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้แทน
คณาจารย์ทุกคณะ ผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ ผู้แทนศิษย์เก่าทุกคณะ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตทุกคณะ ผู้แทนท้องถิ่น
ทุกคณะจ านวนทั้งสิ้น 154 คน และได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในภาพรวม 
 3) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ 1155/2552 แต่งตั้งบุคลากรเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ก าหนดตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม พ.ศ. 2553 และได้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้เป็นแนวด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
 4) มหาวิทยาลัยมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์อัตรา
จ้าง จ านวนทั้งสิ้น 103 คน จากการท าแบบทดสอบด้านต่างๆ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 และได้ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซึ่งน าไปใช้เป็นขอบข่ายเนื้อหาใน
การประชุมอบรมอาจารย์ใหม่ของปีการศึกษา 2553   
 5) มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณปี 2553 สนับสนุนการประเมินหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ซึ่งหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ได้ประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนครบทุกรายวิชา
แล้ว ได้ผลดังนี้ 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 
1. แบบสอบถามข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต.สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สังคม และมีประสิทธิภาพ 
 2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ของหลักสตูร 
     ตอนที่ 2 ดา้นกระบวนการของหลักสูตร 
     ตอนที่ 3 ดา้นผลผลิตของหลักสูตร 
     ตอนที่ 4 ดา้นองค์ประกอบของหลักสูตร  
ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นด้านปจัจัยน าเขา้ของหลักสตูร 
 
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบผลิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ด้านปัจจัยน าเข้าหลักสูตร 

ที่ รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรชัดเจนเหมาะสม 3.20 .422 
2. โครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะสาขามีความเหมาะสม 3.10 .568 
3. รายวิชาเฉพาะของสาขาวิชามีความเหมาะสม 3.20 .632 
4. รายวิชาเฉพาะสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 3.10 .316 
5. รายวิชาเฉพาะ(วิชาเอก)สอดคล้องกับสาขาวิชา 3.40 .516 
6. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามสาขา 3.40 .516 
7. จัดอาจารย์เข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถ 3.10 .316 
8. ห้องเรียนและสถานที่เรียนมีความเหมาะสม 2.80 .632 
9. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนเหมาะสม 2.80 .422 
10. มีหนังสือ/ต าราเกี่ยวกับสาขาวิชา ที่ส านกัวิทยบริการเพียงพอ 2.50 .527 

รวม 3.06 .2489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการของหลักสตูร  
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ด้านกระบวนการของหลักสูตร 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

N=10 

x  S.D. 
1 อาจารย์ส่วนใหญ่มโีครงการสอนที่ชัดเจน 3.1 .568 
2 อาจารย์ส่วนใหญ่สอนได้ตรงตามค าอธบิายวิชาและโครงการสอน 3.0 .471 
3 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3.1 .316 
4 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาสร้าง 

องค์ความรู้ร่วมกัน 
3.3 .483 

5 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาน าเสนอความรู้หรือความคิดรวบยอด 3.3 .483 
6 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษา 

ลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช ้
3.1 .568 

7 อาจารย์ส่วนใหญแ่นะน าหนังสือ ต าราและ 
แหล่งค้นคว้าให้อยา่งชัดเจน 

2.6 .422 

8 อาจารย์ส่วนใหญ่มีสื่อและเอกสารประกอบ 
การสอนที่เหมาะสม 

3.1 .316 

9 อาจารย์ส่วนใหญ่ตรวจงานและใหข้้อแนะน า 
ที่เหมาะสม 

3.0 .568 

10 บรรยากาศการเรียนการสอนน่าสนใจกอ่ให้เกิด 
การเรียนรู้ 

2.9 .738 

11 มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพียงพอ 3.2 .632 
 12 อาจารย์มีวธิีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 2.8 .789 

รวม 3.08 .300 
 
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของหลักสูตร  
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) ด้านผลผลิตของหลักสูตร  
 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

N=10 

x  S.D. 
1 มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนเป็นอย่างดี 3.3 .483 
2 มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัตงิานในสาขาวิชาที่เรียนเป็นอยา่งดี 3.0 .000 
3 มีทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 2.8 .568 
4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 2.5 .422 
5 มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 2.9 .316 
6 เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้/แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 3.0 .000 
7 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.0 .000 
8 ปรับตัวให้เข้ากบัผู้อื่นได้ดี 3.3 .483 



 

 

 

 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

N=10 

x  S.D. 
9 ท างานเป็นทีมได้ 3.2 .422 
10 ประเมินผลงานในสาขาวิชาที่เรียนได ้ 3.1 .316 
11 มั่นใจความรู้ความสามารถของตนในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน 3.2 .422 

รวม 3.113 .190 
 
 
ตอนที่ 4 องค์ประกอบของหลักสูตรศลิปบัณฑติ 
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

4.1 วัตถปุระสงค์ของหลักสตูร 

 
ที่ 

รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 
1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี     และสามารถประกอบอาชีพทางดา้นการออกแบบ 3.22 .441 
2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนทัศน์พัฒนาทางด้านงานการออกแบบและใช้งานทางด้านการออกแบบอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
3.11 .333 

3 เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพของตน 3.11 .333 
รวม 3.14 .138 

 

4.2  เนื้อหาสาระของหมวดวชิาเฉพาะ 
       4.2.1 ความทันสมยัของเน้ือหา 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 
3541101 หลักการตลาด 3.10 .316 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3.00 .000 
6141102 หลักการออกแบบ 3.60 .516 
6142102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3.30 .483 
6142105 การยศาสตร์ 3.20 .632 
6142101 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต   3.10 .876 
6142103 เขียนแบบเทคนิค 1 3.30 .675 
6142104 เขียนแบบเทคนิค 2 3.40 .516 
6142109 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3.10 .568 
6141103 การวาดเส้น 3.60 .516 



 

 

 

 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 

6142601 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 2 มติิ 3.50 .527 
 วิชาเฉพาะดา้น บงัคับ     

6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.70 .483 
6143102  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 1 3.50 .527 
6143901 การค้นคว้าวจิัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.30 .483 
6141101 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  3.40 .516 
6142106 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  และเซรามิกส ์ 3.50 .527 
6142107 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 3.60 .516 
6143502 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และผลติภัณฑ์โลหะ 3.40 .516 
2312705 ภาษาอังกฤษในงาน อุตสาหกรรม 3.50 .527 
6142602 คอมพิวเตอร์ช่วยเพือ่การเขียนแบบ 3.60 .516 
6143601 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 3 มิต ิ 3.40 .699 
6144901 สัมมนาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.50 .527 
6144902 โครงการพิเศษ 3.50 .527 
6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.30 .483 
 วิชาเฉพาะดา้น เลือก     

6143101 ออกแบบกราฟิก 2 3.40 .699 
6143110 ออกแบบกราฟิก 3 3.40 .516 
6143401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  1  3.30 .483 
6143402  ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์2  3.30 .483 
6144401  ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์ 3  3.30 .483 
6143103  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 2 3.50 .527 
6144101 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 3.30 .483 
6143201 ออกแบบเครื่องประดับ 1 3.50 .527 
6144201 ออกแบบเครื่องประดับ 2 3.50 .527 
6143301 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 1 3.30 .483 
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     

6144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  3.60 .516 
รวม 3.40 .294 

4.2.2 ประโยชน์ของเน้ือหาต่อการน าไปใช้ในวิชาชีพ 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 
3541101 หลักการตลาด 3.50 .527 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3.60 .516 



 

 

 

 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 

6141102 หลักการออกแบบ 3.40 .516 
6142102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3.50 .527 
6142105 การยศาสตร์ 3.60 .516 
6142101 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต   3.40 .699 
6142103 เขียนแบบเทคนิค 1 3.50 .527 
6142104 เขียนแบบเทคนิค 2 3.50 .527 
6142109 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3.30 .483 
6141103 การวาดเส้น 3.50 .527 
6142601 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 2 มติิ 3.60 .516 
วิชาเฉพาะดา้น บงัคับ     
6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.50 .527 
6143102  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 1 3.60 .516 
6143901 การค้นคว้าวจิัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.40 .699 
6141101 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 3.50 .527 
6142106 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  และเซรามิกส ์ 3.50 .527 
6142107 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 3.30 .483 
6143502 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และผลติภัณฑ์โลหะ 3.50 .527 

 ภาษาอังกฤษในงานออกแบบผลิตภัณฑ์  3.60 .516 
6142602 คอมพิวเตอร์ช่วยเพือ่การเขียนแบบ 3.40 .516 
6143601 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 3 มิต ิ 3.50 .527 
6144901 สัมมนาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.60 .516 
6144902 โครงการพิเศษ 3.40 .699 
6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.50 .527 
วิชาเฉพาะดา้น เลือก     
6143101 ออกแบบกราฟิก 2 3.30 .483 
6143110 ออกแบบกราฟิก 3 3.50 .527 
6143401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  1  3.60 .516 
6143402  ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์2  3.40 .516 
6144401  ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์ 3  3.50 .527 
6143103  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 2 3.50 .527 
6144101 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 3.60 .516 
6143201 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 1 3.40 .516 
6144201 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 2 3.50 .527 
6143301 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 1 3.60 .516 



 

 

 

 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     
6144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  3.50 .527 

รวม 3.12 .295 
 
4.2.3 ความครอบคลุมของเน้ือหาตามค าอธิบายรายวชิา 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 
3541101 หลักการตลาด 3.3 .483 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3.0 .000 
6141102 หลักการออกแบบ 2.8 .568 
6142102 ออกแบบทัศนศิลป์ 2.5 .422 
6142105 การยศาสตร์ 2.9 .316 
6142101 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต   3.0 .000 
6142103 เขียนแบบเทคนิค 1 3.0 .000 
6142104 เขียนแบบเทคนิค 2 3.3 .483 
6142109 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3.2 .422 
6141103 การวาดเส้น 3.1 .316 
6142601 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 2 มติิ 3.2 .422 
วิชาเฉพาะดา้น บงัคับ     

6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.3 .483 
6143102  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 1 3.0 .000 
6143901 การค้นคว้าวจิัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.8 .568 
6141101 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 2.5 .422 
6142106 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  และเซรามิกส ์ 2.9 .316 
6142107 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 3.0 .000 
6143502 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และผลติภัณฑ์โลหะ 3.0 .000 

 ภาษาอังกฤษในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 3.3 .483 
6142602 คอมพิวเตอร์ช่วยเพือ่การเขียนแบบ 3.2 .422 
6143601 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 3 มิต ิ 3.1 .316 
6144901 สัมมนาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.2 .422 
6144902 โครงการพิเศษ 3.60 .516 
6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.40 .516 
วิชาเฉพาะดา้น เลือก     

6143101 ออกแบบกราฟิก 2 3.3 .483 
6143110 ออกแบบกราฟิก 3 3.2 .422 



 

 

 

 

รหัสวิชา รายการประเมิน 
N=10 

x  S.D. 

6143401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  1  3.3 .483 
6143402  ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์2  3.3 .483 
6144401  ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์ 3  3.0 .000 
6143103  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 2 2.8 .568 
6144101 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 2.5 .422 
6143201 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 1 3.3 .483 
6144201 ออกแบบผลิตภัณฑืเครื่องประดับ 2 3.2 .422 
6143301 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 1 3.1 .316 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     

6144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  3.3 .483 
 รวม 3.21 .217 

 
สรุป 

 จากแบบสอบถามแบบประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบ   แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จาก
นักศึกษาจ านวน 13 คนตอบแบบสอบถามจ านวน 10 ชุดเนื่องจากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทางบริษัทได้ท าการจ้างนักศึกษา
ท างานต่อท าให้เอกสารการกรอกข้อมูลไม่ครบตามจ านวนนักศึกษา จากการสรุปแบบสอบถามด้านปัจจัยการน าเข้าของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่
ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย แต่ด้านห้องเรียนและสถานที่เรียนมีความเหมาะสมและทางด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนเหมาะสม และมี
หนังสือ ต าราเกี่ยวกับสขาวิชา ที่ส านักวิทยาบริการ ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เห็นด้วย ทางสาขาวิชาเห็นว่าอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับ
บางรายวิชา ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ และหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบมีจ านวนน้อยยังไม่
เพียงพอกับความต้องการเพราะการเรียนสาขาวิชาออกแบบจ าเป็นต้องศึกษาแบบอย่างจากหนังสือท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 ด้านกระบวนการของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย ด้านการแนะน าหนังสือ ต าราของอาจารย์ยังแนะน าน้อยเกิน ด้าน
บรรยากาศการเรียนการสอนน่าสนใจก่อให้เกิดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลยังคงต้องปรับปรุง 
 ด้านผลผลิตของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย แต่ด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะในการแก้ปัญหาของนักศึกษายังมีอยู่น้อย  

ด้านองค์ประกอบของหลักสูตรศิลปบัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความทันสมัยของ
เนื้อหา ด้านประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วยแต่รายวิชาบางรายวิชายังต้องปรับปรุงเช่นรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ ยังไม่มีความทันสมัยในรายวิชา 

 
 
 
 
 

แบบประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑติ    สาขาวชิาออกแบบ แขนงออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 

 
1. แบบสอบถามฉบับนี้จะน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต.สาขาวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์ก ราฟิก 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีความสอดคล้องกับ



 

 

 

 

ความต้องการของผู้เรียน สังคม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านตอบจะเป็น
ความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ กับตัวท่าน ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ของหลักสตูร 
     ตอนที่ 2 ดา้นกระบวนการของหลักสูตร 
     ตอนที่ 3 ดา้นผลผลิตของหลักสูตร 
     ตอนที่ 4 ดา้นองค์ประกอบของหลักสูตร  
 
  ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554) ด้าน
ปัจจัยน าเข้าหลักสูตร 

 
ที่ 

รายการประเมิน 
N=9 

x  S.D. 
1 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรชัดเจนเหมาะสม 3.11 .333 
2 โครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะสาขามีความเหมาะสม 3.11 .333 
3 รายวิชาเฉพาะของสาขาวิชามีความเหมาะสม 3.33 .707 
4 รายวิชาเฉพาะสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 3.44 .527 
5 รายวิชาเฉพาะ(วิชาเอก)สอดคล้องกับสาขาวิชา 3.78 .500 
6 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามสาขา 3.67 .500 
7 จัดอาจารย์เข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถ 3.33 .707 
8 ห้องเรียนและสถานที่เรียนมีความเหมาะสม 3.44 .726 
9 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนเหมาะสม 2.78 .441 
10 มีหนังสือ/ต าราเกี่ยวกับสาขาวิชา ที่ส านกัวิทยบริการเพียงพอ 2.78 .667 

รวม 3.23 .316 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการของหลักสตูร 
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ด้าน
กระบวนการของหลักสูตร 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 
1 อาจารย์ส่วนใหญ่มโีครงการสอนที่ชัดเจน 3.11 .333 
2 อาจารย์ส่วนใหญ่สอนได้ตรงตามค าอธบิายวิชาและโครงการสอน 3.11 .333 
3 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3.33 .707 
4 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 3.39 .527 
5 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาน าเสนอความรู้หรือความคิดรวบยอด 3.44 .726 



 

 

 

 

6 อาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ 3.44 .527 
7 อาจารย์ส่วนใหญแ่นะน าหนังสือ ต าราและแหล่งค้นคว้าให้อยา่งชัดเจน 2.89 .866 
8 อาจารย์ส่วนใหญ่มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม 3.11 .601 
9 อาจารย์ส่วนใหญ่ตรวจงานและใหข้้อแนะน าที่เหมาะสม 3.44 .527 
10 บรรยากาศการเรียนการสอนน่าสนใจกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ 3.00 .500 
11 มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพียงพอ 2.89 .782 
12 อาจารย์มีวธิีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 3.11 .601 
 รวม 3.23 .368 
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของหลักสูตร 
ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวิชาออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) ด้าน
ผลผลิตของหลักสูตร 

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 
1 มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนเป็นอย่างดี 3.22 .441 
2 มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัตงิานในสาขาวิชาที่เรียนเป็นอยา่งดี 3.22 .441 
3 มีทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 3.22 .441 
4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 3.33 .500 
5 มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 2.78 .667 
6 เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้/แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 3.33 .500 
7 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.33 .500 
8 ปรับตัวให้เข้ากบัผู้อื่นได้ดี 3.56 .527 
9 ท างานเป็นทีมได้ 3.56 .500 
10 ประเมินผลงานในสาขาวิชาที่เรียนได ้ 3.33 .500 
11 มั่นใจความรู้ความสามารถของตนในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน 3.33 .500 

รวม 3.27 .255 

 

ตอนที่ 4 องค์ประกอบของหลักสูตรศลิปบัณฑติ 
4.1 วัตถปุระสงค์ของหลักสตูร 

ที่ รายการประเมิน 
N=9 

x  S.D. 
1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี     และสามารถประกอบอาชีพทางดา้นการออกแบบ 3.22 .441 
2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนทัศน์พัฒนาทางด้านงานการออกแบบและใช้งานทางด้านการออกแบบ

อย่างมีประสิทธภิาพ 
3.22 .441 

3 เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพของตน 3.22 .667 
  รวม  3.33 .277 

 



 

 

 

 

 
4.2  เนื้อหาสาระของหมวดวชิาเฉพาะ 
       4.2.1 ความทันสมยัของเน้ือหา 

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 
3541101 หลักการตลาด 3.11 .333 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3.11 .333 
6141102 หลักการออกแบบ 3.33 .707 
6142102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3.39 .527 
6142105 การยศาสตร์ 3.44 .726 
6142101 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต   3.44 .527 
6142103 เขียนแบบเทคนิค 1 2.89 .866 
6142104 เขียนแบบเทคนิค 2 3.11 .601 
6142109 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3.44 .527 
6141103 การวาดเส้น 3.22 .441 
6142601 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 2 มติิ 3.22 .441 
 วิชาเฉพาะดา้น บงัคับ     

6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.22 .441 
6141104 ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์กราฟิก 3.22 .441 
6142112 งานสิ่งพิมพ์ 1 3.22 .441 
6143105 งานกราฟิกโฆษณา 1 3.33 .500 
6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน3 มิต ิ 2.78 .667 
6142603 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานภาพเคลื่อนไหว 3.33 .500 
2312705 ภาษาอังกฤษในงาน อุตสาหกรรม 3.33 .500 
6143602 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ  3.56 .527 
6143603 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ 3.56 .500 
6144903 สัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3.56 .527 
6143902 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3.44 .726 
6144904 โครงการพิเศษ 3.44 .527 
 วิชาเฉพาะดา้น เลือก     

6143101 ออกแบบกราฟิก 2 3.11 .333 
6143110 ออกแบบกราฟิก 3 3.11 .333 
6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2 3.33 .707 
6143107 งานสิ่งพิมพ์ 3 3.39 .527 
6143106 งานกราฟิกโฆษณา 2 3.44 .726 
6144101 งานกราฟิกโฆษณา 3 3.44 .527 
6143605 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน     2.89 .866 



 

 

 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 

6143606 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ขั้นสูง     3.11 .601 
6142110 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ    3(2-2) 3.11 .333 
6142111 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ     3.11 .333 
6143108 การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว  3.33 .707 
6143607 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลือ่นไหว2 มิติ  3.39 .527 
6143608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลือ่นไหว3 มิต ิ 3.44 .726 
6143609 การออกแบบมัลติมีเดีย 3.44 .527 
6143109 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์     2.89 .866 
6143610 การออกแบบเวป็ 3.11 .601 
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     

6144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  2.89 .866 
รวม 3.28 .512 

   
 
   4.2.2 ประโยชน์ของเน้ือหาต่อการน าไปใช้ในวชิาชีพ 
ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านด้านประโยชน์ของเนื้อหาต่อการน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ  

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=10 

x  S.D. 
3541101 หลักการตลาด 3.11 .333 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3.11 .333 
6141102 หลักการออกแบบ 3.33 .707 
6142102 ออกแบบทัศนศิลป์ 3.39 .527 
6142105 การยศาสตร์ 3.44 .726 
6142101 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต   3.44 .527 
6142103 เขียนแบบเทคนิค 1 2.89 .866 
6142104 เขียนแบบเทคนิค 2 3.11 .601 
6142109 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  2.78 .667 
6141103 การวาดเส้น 3.33 .500 
6142601 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 2 มติิ 3.33 .500 
 วิชาเฉพาะดา้น บงัคับ     

6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.89 3.78 

6141104 ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์กราฟิก 3.44 3.67 

6142112 งานสิ่งพิมพ์ 1 3.56 3.78 

6143105 งานกราฟิกโฆษณา 1 2.78 .667 



 

 

 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=10 

x  S.D. 

6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน3 มิต ิ 3.3 .483 
6142603 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานภาพเคลื่อนไหว 3.0 .000 
2312705 ภาษาอังกฤษในงาน อุตสาหกรรม 2.8 .568 
6143602 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ  2.5 .422 
6143603 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ 2.9 .316 
6144903 สัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3.0 .000 
6143902 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3.0 .000 
6144904 โครงการพิเศษ 3.3 .483 
 วิชาเฉพาะดา้น เลือก     

6143101 ออกแบบกราฟิก 2 2.78 .667 
6143110 ออกแบบกราฟิก 3 3.33 .500 
6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2 3.33 .500 
6143107 งานสิ่งพิมพ์ 3 3.56 .527 
6143106 งานกราฟิกโฆษณา 2 3.11 .333 
6144101 งานกราฟิกโฆษณา 3 3.11 .333 
6143605 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน     3.33 .707 
6143606 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ขั้นสูง     3.39 .527 
6142110 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ    3(2-2) 3.44 .726 
6142111 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ     3.44 .527 
6143108 การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว  2.89 .866 
6143607 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลื่อนไหว2 มิติ  3.67 .500 
6143608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลือ่นไหว 3 มิต ิ 3.67 .500 
6143609 การออกแบบมัลติมีเดีย 3.67 .500 
6143109 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์     3.67 .500 
6143610 การออกแบบเวป็ 3.67 .500 
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     

6144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  3.78 .500 
รวม 3.52 .762 

 
4.2.3 ความครอบคลุมของเน้ือหาตามค าอธิบายรายวชิา 

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 
3541101 หลักการตลาด 3.3 .483 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3.0 .000 
6141102 หลักการออกแบบ 2.8 .568 



 

 

 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 

6142102 ออกแบบทัศนศิลป์ 2.5 .422 
6142105 การยศาสตร์ 2.9 .316 
6142101 วัสดุและกรรมวธิีการผลิต   3.0 .000 
6142103 เขียนแบบเทคนิค 1 3.0 .000 
6142104 เขียนแบบเทคนิค 2 3.3 .483 
6142109 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3.2 .422 
6141103 การวาดเส้น 3.1 .316 
6142601 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 2 มติิ 3.2 .422 
 วิชาเฉพาะดา้น บงัคับ     

6142108 ออกแบบกราฟิก 1 3.11 .333 
6141104 ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์กราฟิก 3.11 .333 
6142112 งานสิ่งพิมพ์ 1 3.33 .707 
6143105 งานกราฟิกโฆษณา 1 3.39 .527 
6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน3 มิต ิ 3.44 .726 
6142603 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานภาพเคลื่อนไหว 3.44 .527 
2312705 ภาษาอังกฤษในงาน อุตสาหกรรม 2.89 .866 
6143602 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ  3.11 .601 
6143603 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ 3.44 .527 
6144903 สัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3.3 .483 
6143902 การค้นคว้าวจิัยงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3.2 .422 
6144904 โครงการพิเศษ 3.1 .316 
 วิชาเฉพาะดา้น เลือก     

6143101 ออกแบบกราฟิก 2 3.67 .500 
6143110 ออกแบบกราฟิก 3 3.67 .500 
6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2 3.67 .500 
6143107 งานสิ่งพิมพ์ 3 3.44 .726 
6143106 งานกราฟิกโฆษณา 2 3.44 .527 
6144101 งานกราฟิกโฆษณา 3 2.89 .866 
6143605 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน     3.44 .726 
6143606 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ขั้นสูง     3.33 .707 
6142110 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ    3(2-2) 3.39 .527 
6142111 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ     3.44 .726 
6143108 การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว  3.44 .527 
6143607 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลือ่นไหว2 มิติ  2.89 .866 
6143608 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลือ่นไหว3 มิต ิ 3.11 .601 



 

 

 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายการประเมิน 

N=9 

x  S.D. 

6143609 การออกแบบมัลติมีเดีย 3.44 .527 
6143109 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์     3.33 .707 
6143610 การออกแบบเวป็ 3.39 .527 
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     

6144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  3.67 .500 
รวม 3.57 .468 

 
สรุป  
  
จากแบบสอบถามแบบประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกจากนักศึกษาจ านวน 13 คนตอบ

แบบสอบถามจ านวน 9 ชุดเนื่องจากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทางบริษัทได้ท าการจ้างนักศึกษาท างานต่อท าให้เอกสารการกรอก
ข้อมูลไม่ครบตามจ านวนนักศึกษา จากการสรุปแบบสอบถาม ด้านปัจจัยการน าเข้าของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย  แต่ทางด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนเหมาะสม และมีหนังสือ ต าราเกี่ยวกับสขาวิชา ที่ส านักวิทยาบริการ ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เห็นด้วย ทาง
สาขาวิชาเห็นว่าอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับบางรายวิชา ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบมีจ านวนน้อยยังไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะการเรียนสาขาวิชาออกแบบจ าเป็นต้องศึกษาแบบอย่าง
จากหนังสือท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 ด้านกระบวนการของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย ด้านการแนะน าหนังสือ ต าราของอาจารย์ยังแนะน าน้อยเกิน 
 ด้านผลผลิตของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย แต่ด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษายังมีอยู่น้อย 
 ด้านองค์ประกอบของหลักสูตรศิลปบัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความทันสมัยของ
เนื้อหา ด้านประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วยแต่รายวิชาบางรายวิชายังต้องปรับปรุงเช่นรายวิชาหลักการตลาด  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ยังไม่มีความทันสมัยในรายวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล   นายธวัช  พะยิ้ม 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(การออกแบบ) 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
คอ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
2551 

วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2543 
 
บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2557  การออกแบบภาพประกอบนิทานเพ่ือใช่ประกอบการอ่าน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้น

ที่ 4 
พ.ศ.2556  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดงเอ็งกอกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์จังหวัด

นครสวรรค์ การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 3” กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

พ.ศ.2556  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากสุนัขพันธ์บางแก้ว อ.บางระก า จ.พิษณุโลก การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2556 ครั้ง
ที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พ.ศ.2556  การศึกษาวัสดุและเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่างแนวความคิดส าหรับพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน วารสารอารยะธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 
2556) 

พ.ศ.2556  ผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2556) 

ผลงานวิจัย 
นายธวัช  พะยิ้ม. 2557. การออกแบบภาพประกอบนิทานเพื่อใช่ประกอบการอ่าน ส าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4. 
นายธวัช  พะยิ้ม. 2555. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากสุนัขพันธ์บางแก้ว อ.บางระก า จ.

พิษณุโลก. 
นายธวัช  พะยิ้ม. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดงเอ็งกอกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

จังหวัดนครสวรรค์. 
นายธวัช  พะยิ้ม และคณะ. 2553. การสรรหาและรวบรวมวัสดุไทยภาคเหนือตอนล่างศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ(Thailand Creative & Design Center) 



 

 

 

 

นายธวัช  พะยิ้ม. 2552. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดปากถุงพลาสติก หมู่บ้านวังน าขาว ต.วังตะเคียน 
กิ่ง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท. 

นายธวัช  พะยิ้ม. 2552. ผลการศึกษาวัสดุและเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่างแนวความคิด
ส าหรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน. 

นายธวัช  พะยิ้ม. 2552. การศึกษาและพัฒนาเครื่องสีข้าวแบบมือหมุน กลุ่มข้าวซ้อมมือ ม.3 บ้านหนอง
สระ ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล   นายไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(การออกแบบ) 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ศป.ด. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      2549 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2536 
ค.บ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2539 
กศ.บ. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2525 
 
ผลงานวิจัย 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2544. การศึกษาภาวการณ์มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2544 .น้ าตาลโตนด ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2547.กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมเครื่อง

หวาย บ้านเกาะหงส์ ต าบลตะเคียนเลื่อน อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2551. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 

2549-2550 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2551. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ปีการศึกษา 2549-2550 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2551.การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกแกงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม 

ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2552. การพัฒนาเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และ

เยาวชน กรณีศึกษา หมู่บ้านหัวถนนใต้ ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2553. การสร้างอาชีพเสริมจากวัสดุในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ .2554. การจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ . 2556 .การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุ

เหลือท้ิงทางการเกษตร 
 
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ  
พ.ศ. 2529    ครูดีเด่นของส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 



 

 

 

 

พ.ศ. 2540    รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทางด้านวัฒนธรรมในงานมรดกโลก ทั้งหมด 56 ประเทศ ณ เมืองเอ็ดมัน
ตัน มณฑลอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา 

พ.ศ. 2550    อาจารย์ผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active learning) ดีเด่น ของ          
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2552    น าเสนอผลงานอาจารย์เรื่อง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเถ้าแกลบ ในงาน          
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี          
จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2554    รางวัลนักวิจัยดเีด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2555    น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง การสร้างอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่น         

ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของ          
ชุมชนต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมทางวิชาการ          
ประจ าปี 2555 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ           
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนท้องถิ่น : ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ         
อาเซี่ยน 

พ.ศ. 2555    สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
  - ที่เข่ียบุรี่ ได้รับประกาศนียบัตร วันที่ 29 มีนาคม 2555 
  - กล่องใส่ปากกา ได้รับประกาศนียบัตร วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
  - ของประดับตกแต่ง ได้รับประกาศนียบัตร วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
  - แจกัน ได้รับประกาศนียบัตร วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
  - กล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ (1) ได้รับประกาศนียบัตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
  - กล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ (2) ได้รับประกาศนียบัตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
 
แต่งต าราประกอบการสอน 
1.การโฆษณา 
2.หลักการออกแบบ 
บทความวิชาการ 
- 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
1.หลักการออกแบบ 
2.วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
3. งานกราฟิกโฆษณา 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล   นายพรรษประเวศ อชิโนบัญวัฒน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร     2545 
ศษ.บ. ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 
 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
1. วาดเส้น 1 
2. เฟอร์นิเจอร์ 1 
3. ทฤษฎีสี 
4. หลักการออกแบบ 
5. ถ่ายภาพเบื้องต้น 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
1. งานสิ่งพิมพ์ 1 
2. วาดเส้นเบื้องต้น 
3. วาดเส้นขั้นสูง 
4. เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ชื่อ-สกุล   นางยุวดี  ทองอ่อน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร     2558 
คอม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
2546 

ศษ.ม. ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะ
ช่าง 

2535 

 
ผลงานวิจัย 
สมชัย  ช่อไสว ภูษิต ค าชมภู พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ยุวดี ทองอ่อนและมานัส รอดชื่น.  2547.  

โครงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ได้ คุณภาพ
มาตรฐานชุมชนกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์.  รายงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ภูษิต  ค าชมภู พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ยุวดี ทองอ่อน และมานัส รอดชื่น. 2549. กระบวนการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน  แบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมเครื่องหวายชุมชนเกาะหงส์ ต.ตะเคียน
เลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์.  ชุมชนเกาะหงส์ ต. ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์.  รายงาน
วิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครสวรรค์.  

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
ออกแบบกราฟิก  
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
บทความทางวิชาการ 
- 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
ออกแบบเครื่องประดับ 2 
 
 
 



 

 

 

 

 
ประสบการณ์สอน 
ชื่อ-สกุล       นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี พ.ศ. 
คอ.ม. 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2549 

วท.บ. 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2544 

ผลงานวิจัย 
มานัส  รอดชื่น.  2557. การศึกษาบริบทการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่วิสาหกิจ 
         ชุมชนบ้านดงชะพลู อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์. รายงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครสวรรค์. 
มานัส  รอดชื่น.  2552. กระบวนการออกแบบและพัฒนาตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มหัตถกรรม    
         เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 43 หมู่ 1ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ แบบมีส่วนร่วม

กรณีศึกษา.  รายงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.   
ภูษิต  ค าชมภู พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ยุวดี ทองอ่อน และมานัส รอดชื่น. 2549. กระบวนการพัฒนา

ธุรกิจชุมชน  แบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมเครื่องหวายชุมชนเกาะหงส์ ต.ตะเคียน
เลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์.  ชุมชนเกาะหงส์ ต. ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์.  รายงาน
วิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครสวรรค์.  

สมชัย  ช่อไสว ภูษิต ค าชมภู พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ยุวดี ทองอ่อนและมานัส รอดชื่น.  2547.  
โครงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ได้ คุณภาพ
มาตรฐานชุมชนกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์.  รายงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
วาดเส้น 1 
เฟอร์นิเจอร์ 1 
ทฤษฎีสี 
หลักการออกแบบ 
ถ่ายภาพเบื้องต้น 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 



 

 

 

 

ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และโลหะ 

การค้นคว้าวิจัยเบื้องต้น 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 

การน าเสนอผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ชื่อ-สกุล   นางสาวเพียงพิศ  ชะโกทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ม. คอมพิวเตอร์ เ พ่ือการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิต     2551 

วท.บ. 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2543 

ผลงานวิจัย 
สมชัย ช่อไสว ภูษิต ค าชมภู พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ยุวดี ทองอ่อน เพียงพิศ ชะโกทอง                และ

มานัส รอดชื่น .  2547.  โครงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้ได้ คุณภาพมาตรฐานชุมชนกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์.  รายงานวิจัย ส านักวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ภูษิต  ค าชมภู พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ยุวดี ทองอ่อน เพียงพิศ ชะโกทอง และมานัส รอดชื่น. 2549. 
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน  แบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมเครื่องหวายชุมชนเกาะ
หงส์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์.  ชุมชนเกาะหงส์ ต. ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.
นครสวรรค์.  รายงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย  ราชภฏันครสวรรค์.  

เพียงพิศ ชะโกทอง และคณะ 2550 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดสบู่สมุนไพรในแนวทางการส่งเสริมการ
จ าหน่าย กลุ่มตลาดน้ าบางประมุง ม.5 ต.บางประมุง จ.นครสวรรค์ รายงานวิจัย ส านักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

เพียงพิศ ชะโกทอง และคณะ การออกแบบและพัฒนาผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์
สินค้าเพิ่มมูลค่า กรณีศึกษาโรงสีไฟไทยเสริมสิน ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รายงานวิจัย 
ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

เพียงพิศ ชะโกทอง และคณะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์หัวโขน กลุ่มกันเพช็รบ้านละตร ต.หนองโพธิ์        อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์ รายงานวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงาน 2 มิติ 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
กราฟิกโฆษณา 2 
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงาน  2 มิติ 



 

 

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล   นายรพีพัฒน์ มั่นพรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี พ.ศ. 
ศป.ม.  ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 
วท.บ. 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2546 

ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2554  บทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากดินเผา กลุ่มหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 
ผลงานวิจัย 
รพีพัฒน์ มั่นพรม.2551. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของท่ีระลึก กลุ่มเยาวชนปลาเสือตอ  

ต.หนองกรด  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ .สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
รายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
 
ประสบการณ์สอน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
พฤษจิกายน ๒๕๕๑-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ กราฟิกดีไซน์  นงลักษณ์ การพิมพ์  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 
พ.ศ.๒๕๔๙ เจ้าของ /  

ช่างปั้นตุ๊กตาดินเผา 
ธุรกิจส่วนตัว  “บ้านโพธิ์ใบ”  อ.หนองขาหย่าง  จ.
อุทัยธานี 

พ.ศ.๒๕๔๗ กราฟิกดีไซน์  ไพศาลการพิมพ์   อ.เมือง   จ.นครสวรรค์ 
พ.ศ.๒๕๔๖ กราฟิกดีไซน์ /  

ช่างปั้นตุ๊กตาดินเผา 
บ้านแม่ปั้นดินพ่อท าสวน  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
 

 



 

 

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาวเพ็ญนภา  มณีอุด 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี พ.ศ. 
คอ.ม. 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(กราฟิก) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2555 

วท.บ. 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2549 

 
ผลงานวิจัย 
เพ็ญนภา มณีอุด.2554. การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอปกากะญอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก.สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เพ็ญนภา มณีอุด.2549. การออกแบบบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ าบางประมุง          อ.

โกรกพระ จ.นครสวรรค์.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
  เขียนแบบเทคนิค 1 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
รายวิชา เขียนแบบเทคนิค 2 
รายวิชา เขียนแบบเทคนิค 1 
รายวิชา ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รายวิชา การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
ประสบการณ์สอน 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
พ.ย.2552-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ค.2551- ส.ค.2552 ฝ่ายออกแบบ หจก.ริมปิงการพิมพ์ 
ก.พ.2551-เม.ย.2551 คอลัมน์นิส บ.แอสซีส มีเดีย  จ.นครสวรรค์ 
พ.ย.2549 – มี.ค.2550 นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ 

 



 

 

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล   นายจิรทัศน์  ดาวสมบูรณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี พ.ศ. 
คอ.ม. 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(กราฟิก) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2555 

วท.บ. 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2549 

 
ผลงานวิจัย 
จิรทัศน์  ดาวสมบูรณ์ .2554. พัฒนาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงชะพลู จ.นครสวรรค์.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ .2549. การออกแบบบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ าบางประมุง          
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
  ออกแบบกราฟิกโฆษณา 2 
  ออกแบบกราฟิก 1 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
รายวิชา ออกแบบกราฟิก 1 
รายวิชา ออกแบบกราฟิก 4 
รายวิชา ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 
 
ประสบการณ์สอน 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
พ.ย.2552-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มิ.ย.2550-ต.ค.2554 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ค.2551- ส.ค.2553 ฝ่ายออกแบบ หจก.ภาสิน 
ก.พ.2550-เม.ย.2551 ฝ่ายออกแบบ หจก.ริมปิงการพิมพ์ 



 

 

 

 

พ.ย.2549 – มี.ค.2550 นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ 
ชื่อ-สกุล   นางสาวสุจิตรา อยู่หนู 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. 
 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 2551 

สถ.บ. 
 

สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 
       1. วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 3 มิต ิ

   2. E-Learning วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 3 มิต ิ
 
ประสบการณ์สอน 
  1.คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 3 มิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ชื่อ-สกุล     นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปี พ.ศ. 
คอ.ม. 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(กราฟิก) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2554 

ศศ.บ. 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

 
ประสบการณ์สอน 
1. ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 
3.การยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


