หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(1)
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและพิจาณาอนุมตั ิ/เห็นชอบ
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือศิลปนิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
การกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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สารบัญ (ต่อ)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
ก แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ข โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเลข 9 หลัก
ค สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
95
ง แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรศิลปบัณฑิต
98
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตพ.ศ.2552และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2554
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Applied Art and Product Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปบัณฑิต (ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศล.บ. (ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts (Applied Art and Product Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Applied Art and Product Design)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี เป็นหลักสูตรเฉพาะของภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฉบับปี พ.ศ. 2555
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2560
 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2560
 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมือ่ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปี
การศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3. ผู้ช่วยนักวิจัย
4. นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล/
ที่
1 นายสุเทพ จันทน*

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

2

นายเอกกมล โรจน์จิรนันท์

3

นางสาวทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป

อาจารย์

4

นางสาวจิรดา แพรใบศรี

อาจารย์

5

นางสาวเสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

หมายเหตุ *ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/สาขาวิชา
- ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
- ศษ.บ.(ออกแบบศิลปประยุกต์)
- ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา)
- ศ.บ.(ภาพพิมพ์)
- ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา)
- ศ.บ.(ประยุกตศิลปศึกษา)
- ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)
- ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน)
- Ed.D.(Industrial Education
Management)
- ค.ม.(ศิลปศึกษา)
- ค.บ.(ศิลปศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- Technological University of the
Philippines, ประเทศฟิลิปปินส์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ.
2538
2533
2545
2535
2545
2536
2548
2544
2546
2536
2533
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การจัดการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะ
ดําเนินการพัฒนาที่สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 โดยให้ความสําคัญและเล็งเห็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมในงานศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีรูปแบบเป็น
ที่จูงใจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักออกแบบ
ในจํานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ที่เพิ่มขึ้นตามความเติบโตทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศิลปประยุกต์และการออกแบบ การปลูก
จิตสํานึกรักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ความเป็นศิลปะไทยร่วมสมัย เพื่อนํามาเป็น
แนวคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบงานศิลปประยุกต์และการออกแบบที่มีอัตลักษณ์ไทย และพัฒนางาน
ออกแบบสู่สากล พร้อมที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับวิถีชีวิตไทยสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปทั้งทางสังคม
และวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจะปรับปรุงในระยะเวลาทุก ๆ 5 ปี เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาวะของสัง คม เพื่อ นําไปสู่ การพัฒนาเพื่อ ให้สอดคล้ องและ
ตอบสนองตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน
และอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น การจั ด
การศึ ก ษาที่ เน้น การนํา ศิ ลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ พั ฒนาผลงาน
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับสุนทรียภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบที่มี
ความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะประยุกต์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก บรรจุภัณ ฑ์
และผลิต ภัณ ฑ์เ ชิง สร้า งสรรค์ไ ด้ รู ้จ ัก แก้ปัญ หาอย่า งเป็น ระบบ มีว ิส ัย ทัศ น์ก ว้า งไกล มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่
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คุณธรรมสามารถสร้างประดิษฐกรรมที่เหมาะสม อันนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะที่เปิดสอนวิชาบริการ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
เปิดเป็นหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ วิชาศิลปะและการออกแบบสิ่งทอ
13.3 การบริหารจัดการ
13.2.1 กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาเพื่อดูแลการเรียนการสอน
13.2.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิ ชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องที่
ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ที่ให้บริการการสอนวิ ชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
13.2.3 จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
เนื้อหา ประสบการณ์ อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอนและเวลาเรียน ตลอดจนการติดตามการ
บริหารจัดการและประเมินผลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพสาขาศิลป
ประยุ ก ต์ แ ละออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานเชิ ง พาณิ ช ย์ รู้ จั ก วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มและประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและเทคโนโลยี เพื่ อ แก้ ปั ญ หาในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม รักสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นไทย
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสําคัญยิ่งใน
การส่ ง เสริ ม การผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นออกแบบในช่ ว ง แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรได้
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ศิลปะและการออกแบบ ที่นําเอาวิทยาการทาง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนารูปแบบของผลิต ภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้า น
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คุณภาพและความน่าสนใจของงานออกแบบ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในอนาคต
นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังตอบสนองความต้องการการศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาที่ทวีจํานวนขึ้น แต่สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถรับเข้าศึกษาได้จํานวนจํากัด ฉะนั้น
การเปิดหลักสูตรนี้จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานในสายงานศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ได้โดยมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ค่า
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นนักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบได้
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1.4.1 บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปประยุกต์
1.4.2 บัณฑิตมีความสามารถในการออกแบบกราฟิก บรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มี
ประโยชน์ใช้สอยและมีสุนทรียภาพ
1.4.3 บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
1.4.4 บัณฑิตมีทักษะ วิธคี ิด และเทคนิคในการผลิตผลงานศิลปประยุกต์และผลิตภัณฑ์
อย่างหลากหลาย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
• ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรออกแบบ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ศิลปประยุกต์และออกแบบ
จากหลักสูตรในระดับสากล
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน
- ติดตามประเมินหลักสูตร
ไม่ต่ํากว่าที่ สกอ.กําหนด
อย่างสม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ - ติดตามความเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการ
ในความต้องการของ
ของอุตสาหกรรมการออกแบบ ผู้ประกอบการงานออกแบบ
และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการออกแบบ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มีประสบการณ์จาก
การนําความรู้ทางการออกแบบ
ศิลปประยุกต์และผลิตภัณฑ์ไป
ใช้ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทํางานบริการ
วิชาการ
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
ทําวิจัยและทํางานสร้างสรรค์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
- ปริมาณงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ใช้ระบบทวิภาคโดยในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.1.2 การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
• ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
• ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มพี ื้นฐานทาง
ศิลปะ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างศิลปะและการออกแบบ
ทุกสาขา หรือช่างอื่น ๆ ที่มพี ื้นฐานทางศิลปะ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี
รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างจากเดิม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาศิลปประยุกต์
และออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเด็นเนื้อหาวิชาในภาพรวมของหลักสูตรที่มีทั้งวิชาพื้นฐานทางด้าน
ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียน
ต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการทีต่ ่อเนื่อง นักศึกษาจึง
ต้องมีความรับผิดชอบและความตั้งใจที่สูงมากขึ้น รวมทั้งมีกจิ กรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาจะต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเบื้องต้นคณะฯ ได้จดั ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบรุ่นพี่ เพื่อดูแลและให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติตวั กับนักศึกษาใหม่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2560 2561 2562 2563 2564
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
70
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 2
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 3
70
70
70
ชั้นปีที่ 4
70
70
รวม
70
140
210
280
280
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
70
70
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
เงินค่าลงทะเบียน
บัณฑิต
งบประมาณแผนดิน

2560
1,960,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
3,920,000 5,880,000

7,736,740

8,510,414

9,361,455

2563
7,840,000

2564
7,840,000

10,297,601 11,327,361
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นๆ
รวม(ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา

2560
6,443,900
2,814,400
645,050
1,521,040
11,424,390
100,000
100,000
11,524,390
70
54,307

2561
7,088,290
3,095,840
709,555
1,673,144
12,566,829
110,000
110,000
12,676,829
140
59,737

ปีงบประมาณ
2562
7,797,119
3,405,424
780,511
1,840,458
13,823,512
121,000
121,000
13,944,512
210
65,826

2563

2564

8,576,831
3,745,966
858,562
2,024,504
15,205,863
133,100
133,100
15,338,963
280
89,763

9,434,514
4,120,563
944,418
2,226,955
16,726,449
146,410
146,410
16,872,859
280
163,206

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
ก. กลุม่ วิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
(2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ
70 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
64 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
ค. การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
3.1.3.1.1 วิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080103001
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
080103012
การอ่าน 1
3(3-0-6)
Reading I
080103014
การเขียน 1
3(3-0-6)
Writing I
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080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Conversation I
080103017
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Conversation II
080103018
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
040113005
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Everyday Life
040303016
ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Physics in Daily Life
040503001
สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Everyday Life
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080303601
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
080303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Systematic and Creative Thinking
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080303501
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
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080303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
080303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
080303504
ลีลาศ
1(0-2-1)
Dancing
080303505
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
080303506
เทควันโด
1(0-2-1)
Taekwondo
080303507
ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
080303508
เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
Sepak-Takraw
080303509
เปตอง
1(0-2-1)
Pétanque
080303510
ไท้จี๋/ไทเก๊ก
1(0-2-1)
Taiji/Taikek
080303511
หมากล้อม
1(0-2-1)
Go
080303512
ฟีบ้า 33
1(0-2-1)
FIBA 33
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
3.1.3.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
10 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080103115
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
Thai Society and Culture in Literature
080103116
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Study
080103117
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Introduction to Thai Literature
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080203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
080203904
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Everyday Life
080203906
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Economics for Individual Development
080203907
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Business and Everyday Life
080303102
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
080303401
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
Karaoke
080303602
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Development of Life Quality
080303603
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
หรือเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
110133101
วาดเส้น
3(2-2-5)
Drawing
110133102
องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5)
Composition
110133103
ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
Understanding in Art and Design
110133104
จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
110133105
ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
110133106
ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Print Making
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ข. กลุ่มวิชาชีพ
ข.1 วิชาบังคับ

110133201
110133202
110133203
110133204
110133205
110133206
110133207
110133208
110133209
110133210
110133211
110133212
110133213
110133214
110133215

70 หน่วยกิต
64 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก
4(1-6-5)
Toy Design for Kid
การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสํานักงาน
4(1-6-5)
Product Design in Resident and Office
การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
4(1-6-5)
Souvenir and Decorative Art Design
การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
4(1-6-5)
Product Design for Aging Society
เขียนแบบเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
Drafting for Production
ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
Creativity in Design
การทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
Model Making
ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
Art and Design of Thai Identity
การยศาสตร์
3(3-0-6)
Ergonomics
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ
3(2-2-5)
Basic Computer for Design
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
Computer for 3 Dimension Drafting
คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
3(2-2-5)
Computer for Art
คอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอ 3 มิติ
3(2-2-5)
Computer for 3 Dimension Presentation
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Packaging Design
วัสดุและวิธกี ารผลิต
3(2-2-5)
Material and Production Method
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110133216
110133217
110133218

110133301
110133302
110133303
110133304
110133305
110133306
110133307
110133308
110133309
110133310
110133311
110133312

การวิจัยศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Research of Applied Art and Product Design
เตรียมศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
Preparation for Art Thesis
ศิลปนิพนธ์
9(0-18-9)
Art Thesis
ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Visual Arts
การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Photography
ปฏิบัติการการผลิต
3(2-2-5)
Production Workshop
ศิลปะบาทวิถี
3(2-2-5)
Street Art
ศิลปะจัดวาง
3(2-2-5)
Installation Art
หัตถศิลป์สร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Crafting Art
ศิลปะและการออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Art and Design
ศิลปะและการออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Decorative Art and Design
ศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Pottery Art and Design
การจัดนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Art and Design Exhibition
กลไกพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Mechanic
ผู้ประกอบการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
Art and Design Entrepreneur
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110133313

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
Silk Screen
ค. การฝึกงาน

110133401

3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
6(540 ชั่วโมง)

ฝึกงาน
Training
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133101 วาดเส้น
(Drawing)
110133102 องค์ประกอบศิลป์
(Composition)
110133103 ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
(Understanding in Art and Design)
110133104 จิตรกรรม
(Painting)
110133205 เขียนแบบเพื่อการผลิต
(Drafting for Production)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
22 (17-10-39)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133105 ประติมากรรม
(Sculpture)
110133106 ภาพพิมพ์
(Print Making)
110133209 การยศาสตร์
(Ergonomics)
110133215 วัสดุและวิธีการผลิต
(Material and Production Method)
110133201 การออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก
(Toy Design for Kid)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
20 (13-14-33)
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รหัสวิชา
110133202
110133210
110133211
110133208
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสํานักงาน
4(1-6-5)
(Product Design in Resident and Office)
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
(Basic Computer for Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
(Computer for 3 Dimension Drafting)
ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
(Art and Design of Thai Identity)
วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1(0-2-1)
(General Education Elective Course)
รวม
20 (13-14-33)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
4(1-6-5)
(Souvenir and Decorative Art Design)
110133212 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
3(2-2-5)
(Computer for Arts)
110133213 คอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอ 3 มิติ
3(2-2-5)
(Computer for 3 Dimension Presentation)
110133207 การทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
(Model Making)
110133206 ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
(Creativity in Design)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
รวม
22 (15-14-37)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
4(1-6-5)
(Product Design for Aging Society)
110133216 การวิจัยศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Research of Applied Art and Product Design)
110133214 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
(Packaging Design)
110133xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3(2-2-5)
(Technical Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
รวม
19 (14-10-33)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133401 ฝึกงาน
(Training)
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชัว่ โมง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x- x- x)
(Free Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x- x- x)
(Free Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3(x- x- x)
(Technical Elective Course)
110133217 เตรียมศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
(Preparation for Art Thesis)
รวม
12(x-x-x)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133218 ศิลปนิพนธ์
(Art Thesis)
รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-18-9)
9(0-18-9)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Everyday Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวติ ประจําวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทําความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และ
การแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
Ingredients and properties of chemical products in everyday
life : soap, toothpaste, detergent, food additives, milk and its
products, cosmetic products, paper, resin, adhesives, cement,
medicine, and agricultural chemicals; proper uses of chemical
products and proper first-aid treatment due to chemical exposure.
040303016

ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Physics in Daily Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสําคัญ
ของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจ้ ักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ การนําความรูท้ างฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจําวัน
Physic discovery with impact on human society, importance of
physics on global community evolution, understanding relation
between physics and natural phenomena, application of physics in
daily life.
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040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Everyday Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของการใช้สถิติกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบทางสถิติ สถิติในสังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา
การตลาด การเงิน การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems
using statistically logical skills. The uses of statistics in social science,
humanity, government, sport, education, environment, advertisement,
finance, epidemiology, or others.

080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
English I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาํ ศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรูแ้ บบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking,
reading, and writing at basic level in order to apply in daily life
with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary
and grammatical structures through conversations, academic and
general journals. Writing non-complex sentences and paragraphs.
Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through
e-Learning.
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080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
English II
วิชาบังคับก่อน : 080130001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at
basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of
diverse users. Learning vocabulary and grammatical structures through
conversations, academic and general journals. Writing complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning
Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long learning.

080103012

การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทํากิจกรรม ในชั้น
เรียนและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
Reading techniques and strategies, develop students reading
abilities through class activities and self-access learning.

080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการ
เขียน กิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types,
paragraph components, writing process, peer feedback and teacher
feedback activities.
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080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
English Conversation I
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การ
แนะนําตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความ
คิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for
communication in daily life, self introduction, describing things, giving
direction and expressing opinions.

080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
English Conversation II
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูด ในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเน้นการพูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in
both prepared and impromptu situations, English communication skills
in daily life with an emphasis on speaking and listening.

080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
English for Work
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การ
ต้อนรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของ
บริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing,
making appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job
positions and products, writing and presenting projects.
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080103115

สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3–0–6)
The Society and Culture in Literature
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยต่าง ๆ นับ
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ศึกษาเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคม
Society and Thai culture in literature at different periods of
time since Sukhothai, Sri-ayutha, Thonburi, and Rattanakosin, relationship between literature and society.

080103116

ไทยศึกษา
3(3–0–6)
Thai Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย
ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมไทย
และความภูมิใจในความเป็นไทย
History, religion, language, literature, art, local wisdom, and
lifestyle of Thai people in the past, current and future period of time,
understand development of Thai civilization and Thai pride.

080103117

ความรูท้ ั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3–0–6)
Introduction to Thai Literature
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วรรณคดีแนวศิลป์ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และ
ศัพท์ที่ใช้ในวรรณคดี
Art literature, Development of Thai literature since Sukhothai,
Sri-ayuttha, Thonburi, and present. Categories of Thai literature and
vocabularies used in literature.
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080203901

มนุษย์กับสังคม
3(3–0–6)
Man and Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัด
ระเบียบสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหา
สังคมและการพัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society, human
society and settlement, social organization, culture, social institutions,
social changes, social problems, and social development.

080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Law for Everyday Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal
knowledge about life cycle in society and being good citizenship.

080203906

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3–0–6)
Economics for Individual Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต
ทั้งเศรษฐกิจและสัคม มีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Economic framework and its applications to solve economic
and social problems as well as encouraging potential of careers based
on sufficiency economic theory.
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080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Business and Everyday Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภท
ของธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจและ ความรับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business
environment, types of business, business management, business
information technology management, business ethics and social
responsibility.

080303102

จิตวิทยาสังคม
3(3–0–6)
Social Psychology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติกรรมของบุคคลเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การขัดเกลาทางสังคม ตัวตน
ทางสังคม การรู้คิดทางสังคม เจตคติและการเปลี่ยนเจตคติ การคล้อยตามและการ
เชื่อฟัง อคติ ความก้าวร้าว ความชอบพอและความใกล้ชิด การช่วยเหลือ การ
โน้มน้าวใจ กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การร่วมมือ
และการแข่งขัน ในบริบทสังคมไทยและอาเซียน
Individual behavior in interaction, socialization, social identity,
social cognition, attitude and attitude change, conformity and
prejudice, aggression, conformity and intimacy, altruism, persuasion,
group and group process, cultural diversity, cooperation and
competition in Thai and ASEAN society contexts.

080303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
Karaoke
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง
การจัดทํารายการเพลง การตั้งจังหวะเพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้อง
เพลง การร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่
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History and concepts of karaoke, general knowledge of music,
computer and computer software for karaoke: nick karaoke, extreme
karaoke, installation of appropriate equipment and instrument, song
selection and programming, rhythm setting, synchronized karaoke and
sound effect, singing practice both solo and duet singing.
080303501

บาสเกตบอล
1(0–2–1)
Basketball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
ฝึกให้มีทักษะพื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ
กติกา การเตรียมอุปกรณ์ และทัศนคติที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to
play games, good sportsmanship and spectator.

080303502

วอลเลย์บอล
1(0–2–1)
Volleyball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาวอลเล่ย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้นและเทคนิคการเล่น กฎ
กติกา และสัญญาณ การตัดสิน การเตรียมอุปกรณ์และการปลูกฝังความรู้ ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to
play games, good sportsmanship and spectator.
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080303503

แบดมินตัน
1(0–2–1)
Badminton
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น
กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะ
เบื้องต้นไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to
play games, good sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0–2–1)
Dancing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ
การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน แบบบอลรูม และ
แบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for
developing knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing
and ballroom dancing.

080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0–2–1)
Table tennis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม สามารถนําทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น
ผู้ชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to
play games, good sportsmanship and spectator.
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080303506

เทควันโด
1(0–2–1)
Taekwondo
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัว ในรูปแบบของวิชาเทควันโด
ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว ตัง้ แต่ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นสายสีเหลืองชั้น 1 รวมทั้ง
กฎ กติกา มารยาท และบทบัญญัติของวิชาเทควันโด ไปใช้ในการป้องกันตัว
ในชีวิตประจําวันได้
History of Taekwondo, practice in basic skills (from white belt
to first yellow belt), rules, regulations, etiquette, ethics, and
application in daily life.

080303507

ฟุตบอล
1(0–2–1)
Football
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬา
ฟุตบอล เข้าใจกฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และนําไป
ถ่ายทอดใหผู้อื่นได้
History of football, techniques, rules, regulations and etiquette
transferring of knowledge to others, good sportsmanship and
spectator.

080303508

เซปักตะกร้อ
1(0–2–1)
Sepak-Takraw
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาตะกร้อ ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น
ของการเล่น เข้าใจกฎ กติกาและมารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่ดี สามารถนําความรู้
ทักษะและเทคนิคไปใช้ในชีวิตประจําวันและนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
History of Sepak-Takraw, techniques, rules, regulations, player
and spectator etiquette, practice in basic skills and applying skills to
play games and transferring knowledge to others.
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080303509

เปตอง
1(0–2–1)
Pétanque
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการเล่นแข่งขัน อุปกรณ์การ
แข่งขัน การฝึกทักษะพืน้ ฐาน ได้แก่ การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน
การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for
competition, playing equipment, practice in basic skills: holding ball,
throwing, hitting and counting points, organizing competition programs
and competition in class.

080303510

ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0–2–1)
Taiji/Taikek
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับไท้จี๋/ไท้เก๊ก ประวัติและวิวัฒนาการ
ของไท้จี๋/ไท้เก๊ก การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การ
ทรงตัว การเคลื่อนที่ของเท้าและลําตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้เก๊ก 18 ท่า และการ
ฝึกมวยไท้จี๋/ไท้เก๊ก ขั้นที่ 1
History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury
from practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet
and body, practicing 18 patterns of Taiji / Taikek and level-l Taiji /
Taikek.

080303511

หมากล้อม
1(0–2–1)
Go
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมากล้อม กฎ กติกา
มารยาท วัตถุประสงค์พื้นฐานของเล่นหมากล้อม ทักษะทางปั ญญา 11 ประการ
บัญญัติ 10 ประการ เทคนิคในการเล่นของหมากล้อมแบบต่าง ๆ การแก้ปัญหา
ระหว่างเกม คุณค่าของหมากล้อมและการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
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History of the game of GO, rules, principles, etiquettes and
purposes, basic playing method of game, eleven intellectual skills on
playing game, ten regulations of the game, techniques and problem
solving, values and application for daily life.
080303512

ฟีบ้า
1(0–2–1)
FIBA 33
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาฟีบ้า 33 (FIBA 33:Federation International Basketball
33) กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐาน
ได้แก่ การถือลูกบอล การส่ง การเลี้ยง การยิงประตู การบันทึกคะแนน การ
จัดการแข่งขัน และการแข่งขันภายในขั้นเรียน
History of FIBA 33 (Federation International Basketball 33),
rules, regulation, ethical standards for competition, sport equipment,
practice in basic skills: holding, throwing, and dribbling ball, shooting,
defending, scoring, organizing competition programs and competition
in class.

080303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การพัฒนาตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและ
การบริหารความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนา
และการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding
individual and others, self - development, communication, teamwork,
leadership, conflicts and conflict management, society and culture,
social etiquette, religious principles and application to enhance
human relations.
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080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Development of Life Quality
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวติ คุณภาพชีวิตพื้นฐาน
พัฒนาการของชีวิตและพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การรับรูค้ วามสามารถของตนและการเห็นคุณค่าในตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ การเลือกคู่ครอง การบริหารชีวิต การทํางานที่มีความสุข และหลักธรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality,
moral development, need theory, physical and mental health,
perceived self-efficacy and self-esteem, creative thinking, choosing a
spouse, life management, work with happiness and Dharma principles
for development of life quality.

080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นํา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
พูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนตามมารยาท
สังคม
Significance of personality development, theories of
personality, personality assessment, mental health, adjustment and
stress management, personality towards leadership, emotional
intelligence, speaking, listening, assertive behavior, and conformity to
social etiquette.
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080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3–0–6)
Systematic and Creative Thinking
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบพื้นฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจ
ความคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การ
คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ
และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to
understand human’s thought: systematic thinking, analytical thinking,
strategic thinking, synthesis thinking, creative thinking, integrative
thinking, techniques for developing thinking.

110133101

วาดเส้น
3(2-2-5)
Drawing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของการวาดเส้น วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
เทคนิคการวาดภาพหุ่นนิ่ง โครงสร้างของมนุษย์ ทัศนียภาพ
Definition and significance of drawing. Using drawing
instruments, still-life drawing techniques, Human structure and
perspective drawing.

110133102

องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5)
Composition
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบของศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ วัสดุอุปกรณ์
ในการสร้างสรรค์
การสร้างแรงบันดาลใจและแนวความคิด
กลวิธีในการ
สร้างสรรค์งาน 2 มิติ และ 3 มิติ การนําเสนอผลงานต่อสาธารณะ
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Study of Arts composition. Arts composition arrangement
principles and techniques, Materials and elements of creativity in
visual arts. Emphasis will be placed on inspiring and developing
conceptual in arts composition: Two-and three-dimensional visual
design creativity and effective public presentation.
110133103

ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
Understanding in Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มนุษย์กับศิลปะและการออกแบบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของยุคสมัย
แนวความคิด ความงาม และคุณค่าของผลงานตามหลักสุนทรียศาสตร์ การรับและ
ถ่ายทอดอิทธิพลทางศิลปะ แนวคิดในการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย
Enable learners to study art performance and design. Analyze
the impact of the environment on Arts in each generation.
Understanding conceptualism, standard of beauty and the aesthetic
principle of Arts. Analyzing perception of visual arts and transferring its
influence. Advantages of using conceptual design.

110133104

จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีสีและการใช้สี วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ
และแนวความคิด กลวิธใี นการสร้างสรรค์จิตรกรรม การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
การนําเสนอผลงานต่อสาธารณะ
Explore color theory and focusing on the use of color,
Materials and elements in creativity of visual arts. Emphases on
inspiration and concept formation, Strategies for creating painting
works, Creation and presentation of painting works to public
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110133105

ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีประติมากรรม วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาล
ใจและแนวความคิด กลวิธีในการสร้างสรรค์ประติมากรรม การสร้างสรรค์ผลงาน
การนําเสนอผลงานต่อสาธารณะ
Sculpture theory and material elements in creativity of
sculpturing processes. Emphasizes on the inspiration and concept
formation, strategies in creating and displaying sculptural works to the
public.

110133106

ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Print Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีภาพพิมพ์ วัสดุอปุ กรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ
และแนวความคิดกลวิธีในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์
การสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์ดว้ ยกรรมวิธีตา่ ง ๆ การนําเสนอผลงานต่อสาธารณะ
Print making theories and material elements in creativity.
Emphasizes on inspiration and concept formation for print-making
works. Methods for creating fine art, print making and display of the
complete project work to public.

110133201

การออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก
4(1-6-5)
Toy Design for Kid
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาและพฤติกรรมเด็ก วิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นของเล่น ของเล่น
ภูมิปัญญาไทย ของเล่นสมัยใหม่ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นสําหรับเด็ก
วัสดุที่เหมาะสมในการผลิตของเล่น กระบวนการการออกแบบของเล่น โครงงาน
ออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก
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The study of child psychology and behavior. Behavioral
analysis of toy playing, Thai local wisdoms toys, modern toys,
principle of toy design products for children, appropriated materials
for toy products. Designing toy process and the efficient skills in
designing toy products for children.
110133202

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสํานักงาน
4(1-6-5)
Product Design in Resident and Office
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
รูปแบบของการออกแบบภายในเบื้องต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับ
ที่พักอาศัยและสํานักงานที่สัมพันธ์กับรูปแบบการออกแบบภายใน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาจากพฤติกรรมของผู้พักอาศัย และผู้ใช้งานสํานักงาน วัสดุที่
เหมาะสมในการผลิต
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับที่พักอาศัยและ
สํานักงาน โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พกั อาศัยและสํานักงาน
An overview of introduction to interior designing, product
designing for residential and office buildings related to interior design.
Product design in relation to residential and administrative behavior.
Appropriated material for production, Product design process for
residential and office buildings. Efficient works of product design for
residential and office buildings.

110133203

การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
4(1-6-5)
Souvenir and Decorative Art Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
รูปแบบของสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน วิธีการศึกษา และ
วิเคราะห์สถานที่หรือชุมชนที่ต้องการของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง วัสดุ
สําหรับการผลิตของที่ระลึก
การออกแบบของที่ระลึกที่สัมพันธ์กับรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การทํางานศิลปะ
เพื่อการตกแต่งที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
โครงงาน
ออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
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Architecture principles and interior designing. Methodologies of
the study of communities and places needing souvenirs and arts for
decoration analysis. Materials for souvenir production. Souvenir design
relating to architecture, natural environment, society and culture.
Decorative art design relating to architecture and interior designing.
Project in souvenir and decorative art design.
110133204

การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
4(1-6-5)
Product Design for Aging Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ การวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้สูงอายุในสังคมแบบต่าง ๆ สังคมชนบท สังคมเมือง สังคมใน
บ้านพักคนชรา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ วัสดุที่เหมาะสมในการ
ผลิต กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
Psychology and behavior of aging, Aging activities, Analysis on
aging behavior in various societies such as rural, urban and aging
nursing home. Principles of product design for aging. Appropriate
materials for production, the process of product designing for aging.
Efficient project works in product designing for aging society.

110133205

เขียนแบบเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
Drafting for Production
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคนิคการเขียนแบบ 2 และ 3 มิติ การเขียนแบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเขียนเส้นกําหนดขนาดและเส้นช่วยกําหนดขนาด การอ่านแบบ เครื่องมือและ
การใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ
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Overview of techniques for two-and three-dimensional basic
design principles. Strategies for production design drafting. Freehand
sketching and detailing of design with Auto Cad programs,
Architectural reading tool and the preparation of using tools for the
architectural design.
110133206

ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
Creativity in Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของความสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิค
วิธีการคิดแก้ปัญหาในงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์
การเสริมทักษะการคิดเพื่อ
นําไปสู่การออกแบบที่สร้างสรรค์ การทําโครงงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การ
นําเสนอต่อสาธารณะ
Demonstrate and understand the meaning of creativity
including creative thinking process. Solution techniques in design
creativity, Creatively using skills in perception of design. Efficient
presentation of architectural design works to public.

110133207

การทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
Model Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การพิจารณาขนาดสัดส่วน การใช้มาตราส่วน การย่อขยายส่วน การทํา
ภาพคลี่ วัสดุที่ใช้ทาํ หุน่ จําลอง เทคนิคการขึ้นรูปทรง และการทําหุ่นจําลอง
สําหรับงานศิลปประยุกต์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
Establish a clear goal for the model needed to illustrate, using
and choosing the most appropriate, dimension and plotting scale.
Unfold tools and materials for model making. Techniques in model
forming and model making for applied arts design, packaging and
product design.
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110133208

ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
Art and Design of Thai Identity
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กําเนิดที่มาของลวดลายไทย ความหมายและสัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย
การนําลวดลายไทยและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 2 มิติ และ
3 มิติ หลักการออกแบบอัตลักษณ์ไทย การออกแบบกราฟิกและออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่แสดงอัตลักษณ์ไทย
The origin of Thai motif, meaning and symbolism in Thai arts,
the application of Thai motifs and symbolism in 2D and 3D designs,
the principles of Thai identity design, graphic design and product
design with Thai Identity

110133209

การยศาสตร์
3(3-0-6)
Ergonomics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญและที่มาของการยศาสตร์ หลักการของการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนําหลักการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
The importance and origin of ergonomics, the principles of
ergonomics related to product design, applying the principles to
product design

110133210

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ
3(2-2-5)
Basic Computer for Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop Illustrator เพื่อสร้างภาพ
ตกแต่งภาพ การสร้างตัวอักษร ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า การ
จัดหน้าสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ ปฏิทิน นามบัตร ป้ายโฆษณา
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Using computer programs, Photoshop, Illustrator etc., for
creating and decorating pictures, creating letters, texts, symbols, and
trademark symbols, formatting pages of publications such as posters,
calendars, business cards, and billboards
110133211

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
Computer for 3 Dimension Drafting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketch up Rhyno Solid Work ในการ
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบและสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3
มิติ
Using computer programs such as Sketch up, Rhyno, and Solid
Work for packaging design, designing and creating prototypes with 3D
printers

110133212

คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
3(2-2-5)
Computer for Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วย การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างงานประติมากรรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมผสมผสานกัน
การกําหนดแสงเงา ความเป็นมิติ
พื้นผิวสัมผัสและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อทําให้เกิดงานจิตรกรรม ประติมากรรม
Creating arts work by using computer programs and modern
technologies such as the use of 3D printers for creating sculpture,
using multiple computer programs together, specifying light, shadow,
dimension, texture, and other elements for creating painting and
sculpture
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110133213

คอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอ 3 มิติ
3(2-2-5)
Computer for 3 Dimension Presentation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบงานผลิตภัณฑ์ 3 มิตดิ ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D Max
Sketch Up การขึ้นรูปทรงบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ การกําหนดพื้นผิว การจัดแสง
เงาและบรรยากาศเสมือนจริงและการประมวลผล การสร้างภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพนิ่งเพื่อนําเสนอผลงานออกแบบ
Designing 3D products with computer programs such as 3D
Max, Sketch Up, shaping packages and products, determining surfaces,
light, shadow and real-like atmosphere, and processing the creation of
animations and slides for presentations

110133214

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Packaging Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ
โครงสร้าง และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กรณีศกึ ษากรรมวิธีในการผลิตบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์
The principles of packaging design, the roles of packaging, the
structural and graphic design on the packaging, a case study in the
methods of packaging production and packaging design expressing
identity creatively

110133215

วัสดุและวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Material and Production Method
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ที่มาของวัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ วิธีการนําวัสดุมาประยุกต์
ผลิตในงานศิลปะและงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม กรณีศึกษาการผลิต
วัสดุ การใช้วัสดุตามคุณสมบัติ
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Sources of materials, characteristics and properties of
materials, the methods of applying materials for arts production and
product design appropriately, a case study in material production, the
uses of materials according to their properties
110133216

การวิจยั ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Research of Applied Art and Product Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการทําวิจัย หลักการทําวิจัยทางด้านศิลปประยุกต์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธดี ําเนินงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปผล และการเขียนรายงาน การทํารูปเล่ม
The importance of research, the principles of research in
applied arts and product design, research methodology, data
collection, data analysis, conclusion, and report writing, research
report

110133217

เตรียมศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
Preparation for Art Thesis
วิชาบังคับก่อน : 110133201 การออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก
110133202 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสํานักงาน
110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง และ
110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
Prerequisite : 110133201 Toy Design for Kid, 110133202 Product Design
in Resident and Office, 110133203 Souvenir and Decorative Art Design,
and 110133204 Product Design for Aging Society
เตรียมศิลปนิพนธ์เป็นโครงงานพิเศษของนักศึกษา เป็นการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
การร่างภาพ
การพัฒนาภาพร่างและหุ่นจําลองเพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินโครงการศิลปนิพนธ์ให้สําเร็จได้ การเตรียมเล่มศิลปนิพนธ์
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Preparation of Art Thesis considered as a special project of
students, collecting data systematically, analyzing data, developing
concepts in creating work, sketching, developing sketches and models
for the possibility of completing the thesis project, preparing art thesis
report
110133218

ศิลปนิพนธ์
9(0-18-9)
Art Thesis
วิชาบังคับก่อน : 110133217 เตรียมศิลปนิพนธ์
Prerequisite : 110133217 Preparation for Art Thesis
หลังจากที่ได้ผา่ นการเสนอหัวข้อ และความก้าวหน้าในระดับที่สาขาวิชา
กําหนดในวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์แล้ว
ให้นักศึกษาดําเนินการวิเคราะห์ในเชิงลึก
อย่างสมเหตุสมผลทันสมัยตามหลักวิชาการปัจจุบนั
เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความ
สมบูรณ์ในทางศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื้อหาสาระแสดงถึงความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมและมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพเฉพาะสาขา
ดําเนินการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมตลอดโครงการและเป็นไปตามระเบียบ
ของภาควิชาฯ
After passing the topic proposal exam and reaching the
progress level required in the Preparation for Art Thesis, students are
required to do in-depth analysis reasonably and up-to-date according
to the present academic trends to produce a complete piece of
artwork in applied arts and product design. The content represents
the appropriate knowledge and skills as well as provides benefits in a
particular career field. The art thesis is operated and supervised by an
advisor throughout the project and in accordance with the regulations
of the department.
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110133301

ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Visual Arts
วิชาบังคับก่อน : วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์
Prerequisite : 110133101 Drawing, and 110133102 Composition
ทฤษฎีสีขั้นสูง วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การศึกษาแบบอย่างทัศนศิลป์
ร่วมสมัยของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ
กลวิธีในการคิดและการสร้างสรรค์
การทําโครงงานเพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์จิตรกรรม หรือประติมากรรม หรือ
ภาพพิมพ์ หรือสื่อผสม ตามความสนใจของนักศึกษา
The study of the contemporary visual arts of both Thai and
foreign artists, strategies for thinking and creation, conducting project
work to find a way to create painting or sculpture or printmaking or
mixed media according to student interests

110133302

การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Photography
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ การใช้กล้องถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานศิลปะ งานออกแบบกราฟิก และงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การนําภาพถ่ายมาตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Camera parts and its functions, knowledge of the camera and
principles of photography, photographic techniques for artistic work,
graphic and packaging designs, fixing and editing photos by using
photo-editing software programs

110133303

ปฏิบัตกิ ารการผลิต
3(2-2-5)
Production Workshop
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดปฏิบัติการผลิตร่วมกับโรงงานชุมชนหรือสถาบันโดยมีผู้ให้คําปรึกษา
ให้ความรู้ หรือหัวหน้างานเป็นผู้รับรองความรู้นนั้ การนําเสนอผลงานที่ได้เรียนรู้
มาอย่างเป็นระบบต่ออาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
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Co-production and operation management with local factories
or institutions with consultants or supervisors, who further education
and approve the knowledge, delivering and making an effective
presentation about what you learn to the advisor
110133304

ศิลปะบาทวิถี
3(2-2-5)
Street Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของศิลปะบาทวิถี พัฒนาการของศิลปะบาทวิถี แนวความคิด
และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาแบบอย่างศิลปะบาทวิถีทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ การนําศิลปะบาทวิถีมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
Definition of street art, Street art revolution, concepts and
strategies for creating artwork, studying Thai and Foreign Street arts
models, applying street art to packaging design

110133305

ศิลปะจัดวาง
3(2-2-5)
Installation Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของศิลปะจัดวาง
แนวความคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม การเลือกวัสดุต่าง ๆ และวัสดุ
สมัยใหม่ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้นมาใช้สร้างสรรค์งานร่วมกัน เทคนิค
ในการติดตั้งศิลปะจัดวาง ศึกษาแบบอย่างศิลปะจัดวางทั้งของไทยและต่างประเทศ
Meaning of composition in visual art, concepts and strategies
of artwork creativity for perception of the environment, material
selection like motion pictures and sounds to produce an artwork,
composition in visual art techniques, studying Thai and foreign
composition concepts
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110133306

หัตถศิลป์สร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Crafting Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน หัตถศิลป์ช่างสิบหมู่
ไทยโบราณ วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต แนวความคิดในการสร้างสรรค์ การพัฒนา
หัตถกรรมและหัตถศิลป์ในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Definitions of local handicrafts, traditional arts, materials and
productions, creativity concepts, handy arts and crafts development
for creative economy

110133307

ศิลปะและการออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เส้นใยและผืนผ้า การสร้างลวดลายจากเส้นใยและบนผืนผ้าด้วยกรรมวิธี
ต่าง ๆ ทอ ย้อม มัดย้อม บาติก เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานศิลปะและงาน
ออกแบบที่มีความงามและประโยชน์ใช้สอยตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Fibers and textiles, textile design with different methods for
production of textiles, wax-resist dyeing (batik), woven, dyeing, tie-dye
technique for creating beautiful and useful arts and designs in
accordance with the creative economy

110133308

ศิลปะและการออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Decorative Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กําเนิดที่มาของลวดลาย ประเภทของลวดลาย การออกแบบลวดลายเชิง
ศิลปะ และการออกแบบลวดลายเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 2 มิติ และ
3 มิติ การปฏิบัติงานเชิงพาณิชย์
History of decorative arts, types of decorative art, artistic design
of decorative art, applying decorative art to 2D and 3D images,
commercial performance
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110133309

ศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Pottery Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเตรียมดิน การนวดและการตากดิน เทคนิคการขึ้นรูป การทําแม่พิมพ์
การหล่อ เตาเผาและวิธีการใช้งาน การสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยกรรมวิธพี ื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานช่วยในการผลิต
Preparing, desiring, wedging or kneading the clay, throwing
techniques, ceramic mold making techniques, slip casting, kiln firing
and how to, basic creative art and design of product, basic production
technology

110133310

การจัดนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Art and Design Exhibition
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบในรูปแบบสมัยใหม่ ประเภท
และวัตถุประสงค์ของนิทรรศการ เทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่นิทรรศการ การ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานนิทรรศการ การบริหารจัดการงานนิทรรศการ การ
วางผังการจัดนิทรรศการ การทําหุ่นจําลอง การจัดนิทรรศการเชิงพาณิชย์
Modern art and design exhibition, category and purposes of
exhibition, administration and management of area, exhibit interactive
ideas, exhibition management, exhibition planning, design model,
commercial exhibition design

110133311

กลไกพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Mechanic
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการทํางานของกลไกพื้นฐาน กลไกที่ใช้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เฟือง รอก
อื่น ๆ การทดลองนําวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์โดยนําหลักการของกลไกมาประยุกต์ใช้
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Fundamental principles of mechanic, fundamentals of electric
circuits, gear drives, sheave pulley, applying the principles of mechanic
for invention
110133312

ผู้ประกอบการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
Art and Design Entrepreneur
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ การจด
ทะเบียนและการชําระภาษี แนวความคิดในการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ การตลาดธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
Entrepreneurship, writing a business plan, running a business,
business registration and tax payment, business concepts, modern
business management, business marketing of art and design

110133313

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
3(2-2-5)
Silk Screen
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์ตะแกรงไหม เทคนิคกระดาษตัด เขียนไข เขียน
วานิช ถ่ายฟิล์ม การทําภาพพิมพ์ลงบนวัสดุผา้ กระดาษ โลหะ ภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหมเชิงศิลปะ และเชิงออกแบบ การสร้างผลงานเชิงพาณิชย์
Serigraphy Techniques included the paper stencil method, the
block- out method, the Touché stencil method, the film stencil
method, and the photographic stencil method to print onto variety of
different materials like textiles, paper, metal, artistic screen printing
and commercial printing
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110133401

ฝึกงาน
6(540 ชั่วโมง)
Training
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นักศึกษาออกฝึกงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการกิจการประเภท
ออกแบบงานด้านศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลา 540 ชั่วโมง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา
มีการประเมินผลจากผู้ควบคุม
ในส่วนของสถานประกอบการ และการติดตามจากภาควิชาโดยประเมินผลเป็นเกรด
นักศึกษาจะต้องทํารายงานประจําวันให้ผู้ควบคุมงานรับรอง พร้อมทั้งทําสรุปผล
การฝึกงานเป็นรูปเล่มส่งภาควิชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน
Students will participate in an internship at an organization or a
business corporation related to applied arts and product design for
540 hours under the approval of the department committee. They
will be evaluated by their workplace’s supervisors and followed up
their competence by the department using the grading system.
Students are required to write a daily report to their supervisors for
approval and summarize the training results in terms of report, and
submit it to the department after completing the internship.
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล/
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

1

2
3

นายสุเทพ จันทน*

- ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
- ศษ.บ.
(ออกแบบศิลปประยุกต์)
นายเอกกมล โรจน์จิรนันท์
- ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
- ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
นางสาวทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป - ศ.ม.
(ประยุกตศิลปศึกษา)
- ศ.บ.
(ประยุกตศิลปศึกษา)
หมายเหตุ *ประธานหลักสูตร

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะช่าง
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2538

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2536

-

ผลงาน
ภาระงานสอน
ทางวิชาการ
(ช.ม./สัปดาห์)
(การค้นคว้า ที่มี
ที่จะมี
วิจัยหรือการ อยู่แล้ว ในหลักสูตรที่
แต่งตํารา)
เปิดสอนใหม่/
ปรับปรุง
เอกสาร
7
8
ในหน้า 55

2533
2545
2535
2545

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
-

เอกสาร
ในหน้า 55

7

8

เอกสาร
ในหน้า 55

7

8
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่

4

5

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล/

นางสาวจิรดา แพรใบศรี

นางสาวเสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

- ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- ค.อ.บ.
(สถาปัตยกรรมภายใน)
- Ed.D. (Industrial
Education Management)
- ค.ม. (ศิลปศึกษา)
- ค.บ.(ศิลปศึกษา)

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-Technological University of the
Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

2548

-

ผลงาน
ภาระงานสอน
ทางวิชาการ
(ช.ม./สัปดาห์)
(การค้นคว้า ที่มี
ที่จะมี
วิจัยหรือการ อยู่แล้ว ในหลักสูตรที่
แต่งตํารา)
เปิดสอนใหม่/
ปรับปรุง
เอกสาร
7
8
ในหน้า 56

2544
2546
2536
2533

รอง
ศาสตราจารย์

เอกสาร
ในหน้า 56

7

8
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล/
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

1

2

นายเกรียงไกร ต่ายคํา

นางสาวชนัญชิดา ยุกติรัตน์

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

- ค.อ.ม .(เทคโนโลยี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2548

- ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

2549

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2542

2542

-

-

ผลงาน
ภาระงานสอน
ทางวิชาการ
(ช.ม./สัปดาห์)
(การค้นคว้า ที่มี
ที่จะมี
วิจัยหรือการ อยู่แล้ว ในหลักสูตรที่
แต่งตํารา)
เปิดสอนใหม่/
ปรับปรุง
1. การเขียน
6
6
แบบพื้นฐาน
2. ศิลป
ประยุกต์
และการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1
1. การทํา
6
6
หุ่นจําลอง
2. ศิลป
ประยุกต์
และการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 4
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ)
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล/
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

3

4

นางสาวคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ

นายวรพล วังฆนานนท์

- ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์)
- B.A. (Visual
Communication Art)
- วทบ. (อุตสาหกรรมศึกษา
วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต)
เกียรตินิยมอันดับ 1
- วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม
อุตสาหการ)
- บธ.ด. (บริหารธุรกิจ วิชาเอก
การตลาด)

สถาบัน/ประเทศ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปี พ.ศ.

2551
2555
-

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

2541
-

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยอีสเทริน์ เอเชีย

2546
2555

ผลงาน
ภาระงานสอน
ทางวิชาการ
(ช.ม./สัปดาห์)
(การค้นคว้า ที่มี
ที่จะมี
วิจัยหรือการ อยู่แล้ว ในหลักสูตรที่
แต่งตํารา)
เปิดสอนใหม่/
ปรับปรุง
1. การ
6
6
ออกแบบ
กราฟิก
1. การตลาด
3
3
และ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
สําหรับ
นักออกแบบ
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3.3 ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
3.3.1 อาจารย์สุเทพ จันทน
3.3.1.1 เอกสารประกอบการสอน
- สุเทพ จันทน. (2557) เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดนิทรรศการทาง
ศิลปะและการออกแบบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
3.3.1.2 งานวิจัย
- ธนา อนันต์อาชา และสุเทพ จันทน. (2556) การลดความร้อนสะสมภายใน
ห้องใต้หลังคา : การระบายอากาศในห้องใต้หลังคา. งานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9. 8 – 10 พ.ค. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา .นครนายก.
3.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกกมล โรจน์จิรนันท์
3.3.2.1 งานสร้างสรรค์
- เอกกมล โรจน์จิรนันท์. (2559) สูจิบัตรPulau Ketam International Art
Festival, ประเทศมาเลเซีย วันที่ 20 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม. หน้า 37.
- เอกกมล โรจน์จิรนันท์. (2559) สูจิบัตรนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปกรรม
นานาชาติไทย-อเมริกัน ครั้งที่ 5 วันที่ 4 – 13 กพ. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 15 – 29 เมย. ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริการ หน้า 14.
- เอกกมล โรจน์จิรนันท์. (2559) สูจิบัตรArt and Design Workshop วันที่
3-6 กุมภาพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หน้า 67.
3.3.3 อาจารย์ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป
3.3.3.1 เอกสารประกอบการสอน
- ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป. (2557) เอกสารประกอบการสอนวิชา
110123025 องค์ประกอบศิลป์ 1 (Composition I). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
3.3.3.2 งานวิจัย
- ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป. (2559) ศิลปะป๊อบในงานตกแต่งภายในโรงแรม
บูติคกรณีศึกษาโรงแรมมิสติค เพลส รูมส์ อิน บางกอก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.
- ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป. (2559) ศิลปะสื่อผสม : พัทยา. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป. (2556) การใช้สีในการตกแต่งภายในโรงแรม
บูติกในกรุงเทพมหานค กรณีศึกษาโรงแรมรีเฟลคชั่น. Veridian E-Journal. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6(4) กพ.-มิย. หน้า 1-16.
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3.3.3.3 งานสร้างสรรค์
- ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป. (2559) สูจิบัตรArt and Design Workshop
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หน้า 61.
- ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป. (2558) สูจิบัตรArt and Design Workshop วันที่
25-27 มีนาคม. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ หน้า 68.
3.3.4 อาจารย์จิรดา แพรใบศรี
3.3.4.1 เอกสารประกอบการสอน
- จิรดา แพรใบศรี. (2558) เอกสารประกอบการสอนวิชา 110123136
ศิลปไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
3.3.4.2 งานวิจัย
- จิรดา แพรใบศรี. (2560) การศึกษาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี วารสารสถาบั น วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 18(2)
มกราคม-มิถุนายน.
- จิรดา แพรใบศรี. (2559) ศิลปกรรมเมรุปราสาทมอญ : กรณีศึกษาวัด
จันทร์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาร
35(2) มีนาคม-เมษายน. หน้า 24-34.
- จิรดา แพรใบศรี. (2559) การพัฒนาแบบจําลองเพื่อการอนุรักษ์ :
กรณีศึกษาการยกยอดเมรุปราสาทของชาวไทย-มอญ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.
3.3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
3.3.5.1 เอกสารคาสอน/หนังสือ
- เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2557) มัดย้อม. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
- เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2556) เอกสารคําสอนวิชาวาดเส้น 1. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
3.3.5.2 งานวิจัย
- เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2559) การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาผ้าไทยระหว่างปี ค.ศ.1988 ถึง 2012. ซีดรี อมรวมบทความวิจัย. ในการประชุม
วิชาการและการนําเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25-26 มีนาคม. หน้า 2355-2364.
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- Kanchanarat, Saowanit. (2556) The Complex Pictorial Design by
Stitching Tie-Dye Techniques. Proceeding of International Conference on Social
Science and Management. August 8-10, Bali, Indonesia. pp. 176-182.
- เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2555) ชุดผลิตภัณฑ์มดั ย้อมสีธรรมชาติสําหรับงาน
อดิเรก. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ
32 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 69-81.
3.3.3.3 งานสร้างสรรค์
- เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2559) สูจิบัตรArt and Design Workshop วันที่
3-6 กุมภาพันธ์. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หน้า 66.
3.4 ผลงานของอาจารย์ผู้ร่วมสอน
3.4.1 นายเกรียงไกร ต่ายคา
3.4.1.1 สื่อการสอนรายวิชาการเขียนแบบพื้นฐาน
3.4.1.2 สื่อการสอนรายวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3.4.2 นางสาวชนัญชิดา ยุกติรัตน์
3.4.2.1 สื่อการสอนรายวิชาการทําหุ่นจําลอง
3.4.2.2 สื่อการสอนรายวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3.4.3 นางสาวคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ
3.4.3.1 สื่อการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิก
3.4.4 นายวรพล วังฆนานนท์
3.4.4.1 สื่อการสอนรายวิชาการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับนักออกแบบ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การทํางานในองค์กรการออกแบบ ในหน้าที่ออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตและควบคุมคุณภาพ ผู้ช่วยโครงการวิจั ยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทํางานใน
หน่ ว ยงานราชการ เช่ น หน่ ว ยงานให้ บริ ก ารงานออกแบบกราฟิ ก บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
หน่วยงานฝึกอาชีพให้กับประชาชน อาทิ เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตําบล พัฒนา
ชุมชน โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกงานและการทําโครงการแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึกงาน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากหน่วยงานนั้น ๆ รวมระยะการ
ฝึกงาน 540 ชั่วโมง
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ผึกงาน
4.1.2 มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน
4.1.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและเทคโนโลยี
การออกแบบ หรือเทคนิควิธีการทํางานในสถานที่ฝึกงาน
4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
4.1.5 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน วิเคราะห์ และสรุปผล
4.2 ช่วงเวลา
ฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาทํางานของหน่วยงาน โดยให้ได้เวลาในการทํางานรวม 540 ชัว่ โมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือศิลปนิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การบรรยายกระบวนการทํ า โครงงานหรื อ ศิ ลปนิพนธ์ รายละเอี ยดตามรายวิ ชาโดยให้
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์เสนอศิลปนิพนธ์เดี่ยวตามหัวข้อ ภายใต้การ
กํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบเอกสารแสดงข้อมูลและผลงาน
การปฏิบัติตามแบบแสดงบนแผ่นงานและผลงานตามกระบวนการ และผ่ านการประเมินตามขั้นตอน
ของการทําศิลปนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีองค์ความรู้จากโครงงานด้านศิลปประยุกต์และการออกแบบ
5.2.1 สามารถเข้าใจในกระบวนการทําโครงงานหรืองานวิจัย ลักษณะการนําเสนอหัวข้อ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์ แปลความสรุปและเสนอแนะได้
5.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
5.2.3 เข้าใจผลการวิเคราะห์และผลการทดลองแก้ปัญหาในงานออกแบบ
5.2.4 เข้าใจวิธกี ารคิดพัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดตารางวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานของ
นักศึกษา
5.5.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทจี่ ําเป็นเพื่อรองรับการปฏิบัติ
งานของนักศึกษา
5.5.3 สนับสนุนบริการการติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อกการดําเนินโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา
5.5.4 มีสัญญาณ wifi บริการในคณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพหัวข้อศิลปนิพนธ์ที่เสนอ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ศิลปนิพนธ์เป็นขั้นต้น และต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
แต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินคุณภาพของผลงาน
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําศิลปนิพนธ์โดยผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์
ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์เป็นขั้นต้น และต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการที่คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินคุณภาพของผลงาน
5.6.3 ประเมินผลผลสําเร็จของศิลปนิพนธ์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ศิลปนิพนธ์เป็นขั้นต้น และต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
แต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินคุณภาพของผลงาน
5.6.4 ขั้นตอนทั้งหมด ให้ดําเนินไปตามระยะเวลาที่กําหนด ตามประกาศของภาควิชา
เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพ และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะการเป็นผู้นําและทํางานเป็น
หมู่คณะ
มีวินัย และความรับผิดชอบ

มีทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์
- การทํางานเป็นหมู่คณะในชั้นเรียน
- การทําโครงงานกลุ่มในบางรายวิชา
- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการเส้นสีดีไซน์
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจําปีการศึกษาของภาควิชา
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและติดตาม
เทคโนโลยีศิลปะการออกแบบที่ทันสมัยอยู่เสมอ
เป็นต้น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินยั และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
- สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
- การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
- จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การสอนอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังการเรียน
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง
กว้างขวาง และเป็นระบบ ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง รู้หลัก
และทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ได้แก่
1) พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ
- มีความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างแนวความคิด และกลวิธีในการสร้างสรรค์งาน
วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และองค์ประกอบศิลป์
- มีความรูค้ วามเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์
สุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีสี การเขียนแบบเพื่อการผลิต วัสดุและวิธีการผลิต หลักการออกแบบกราฟิก
บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปช่วยในการสร้างสรรค์
2) ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักออกแบบต่อการพัฒนาประเทศ
- มีความความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นระบบ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต และ
หลักการยศาสตร์สําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรูค้ วามเข้าใจในวิธกี ารวิเคราะห์โจทย์งานออกแบบและวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
- มีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
3) การประกอบการธุรกิจ
- มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ การตลาด การประกอบธุรกิจ การ
จัดการงานออกแบบเชิงพาณิชย์
4) การวิจัยในสาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ความสําคัญของการวิจัย ตลอดจนกระบวนการ
ในการวิจัย
- มีความความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดอย่างเป็นระบบ รวบรวมและจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การสรุปผล
การนําผลการวิจัยไปใช้ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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- มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลงานออกแบบ
- มีความความรู้ความเข้าใจในวิธีสืบค้นข้อมูลหลากหลายรูปแบบ
และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2.1.2 มีความคุ้นเคยกับพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้ าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชารวมทั้งตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
2.2.1.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการ รวมถึง
การปรับปรุงตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2.1 การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ําความรู้ใหม่หลัง
บทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่ง
ในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2.2.2.2 ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย
การทบทวน การฝึ ก ปฏิบั ติ ก าร การบูร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาในการทํ า งานศิ ล ปประยุ ก ต์ และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนด้วยโครงงาน
2.2.2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงาน ในองค์กรการออกแบบ การ
ฟังวิทยากรภาคอุตสาหกรรมการออกแบบ ธุรกิจศิลปะและการออกแบบ และนักวิชาการจากนอก
สถาบันบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
2.2.2.4 การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบ
ย่อย การนําเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน ผลงานภาคปฏิบัติ
2.2.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
2.2.3.3 ประเมินความรู้ของบัณฑิต โดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยสามารถ
ประยุกต์ ความรู้พื้นฐานด้า นหลักการศิล ปเชิงประยุ กต์ และการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ ความรู้ เ กี่ย วกั บ
การตลาด การวิจัยงานออกแบบ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ออกแบบ และผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ได้ อย่า งเหมาะสม สามารถวางแผนและปฏิ บัติ ง านทางด้ า นศิ ล ป
ประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ สามารถแก้ปัญหางานออกแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งหาข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลได้อย่าง
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ถูกต้อง วางแผนและบูรณาการร่วมกับความรู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบ
และการจัดการงานออกแบบอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการและสถานการณ์ เพื่อการพัฒนาผลงาน
ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1.3 สามารถระบุ ถึ ง ปั ญ หา และตั้ ง สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เปรียบเทียบวิธีการและแนวทางการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา เพื่อกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัย และประยุกต์
สหวิทยาการ (สถิติประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศ และการประเมินผลงานออกแบบ) มาใช้ในการ
วิจัยงานออกแบบ รวมทั้งจัดการงานวิจัยและบูรณาการร่วมกับความรู้อื่นเพื่อแก้ปัญหาทางการ
ออกแบบเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 การแนะนําและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่ม
จากโจทย์ที่ง่ายและเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2.3.2.2 การมอบหมายงานการแก้ ปัญ หาจากโจทย์ ปัญ หาและกรณีศึ ก ษา หรื อ
สถานการณ์จําลอง
2.3.2.3 การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึก
คิดต่อยอดความรู้ใหม่จากความรู้เดิม ได้แก่ การออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก การออกแบบของที่
ระลึ ก และศิ ล ปะเพื่ อ การตกแต่ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นที่ พั ก และสํ า นั ก งาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สําหรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.3.2.4 การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น
2.3.2.5 การสอนอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3.2 ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
2.3.3.3 ประเมินรายงานผลงานออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรายวิชาต่าง ๆ
2.3.3.4 ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2.4.1.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
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2.4.1.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.2.1 ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท
ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2.4.2.2 มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและ
ตําแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
2.4.2.3 การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น
2.4.2.4 การสอนในสถานการณ์จริงที่เปิดโอกาสให้ทํางานออกแบบร่วมกับชุมชน
และองค์กรธุรกิจการออกแบบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.3.1 มอบหมายให้นัก ศึก ษาประเมินตนเองและเพื่ อนในกลุ่ ม สรุปผลการ
ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2.4.3.2 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์
2.5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
2.5.1.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ ที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.1.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม
และใช้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
2.5.1.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5.1.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบ นวัตกรรม
และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่
ต้องฝึกทักษะโดยผู้สอนต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คําแนะนํา
2.5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนําเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
นําเสนอ ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
2.5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.4 การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงรายงาน และ
นําเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.5.2.5 มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
2.5.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบ
ก่อน
2.5.3.3 ประเมินทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาเขีย นจากรายงานแต่ล ะบุคคลหรื อ
รายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2.5.3.4 ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การนําเสนอโครงงานศิลปนิพนธ์ การนําเสนอนิทรรศการศิลปนิพนธ์ต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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3. การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม0
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ
ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง รู้หลักและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ได้แก่
2.1.1 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ
- มีความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างแนวความคิด และกลวิธีในการสร้างสรรค์งานวาดเส้น จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และองค์ประกอบศิลป์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5
(S)
(S)
(S)
(G)
(G)
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรูค้ วามเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีสี
การเขียนแบบเพื่อการผลิต วัสดุและวิธีการผลิต หลักการออกแบบกราฟิก บรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปช่วยในการสร้างสรรค์
2.1.2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักออกแบบต่อการพัฒนาประเทศ
- มีความความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต และหลักการยศาสตร์สําหรับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- มีความรู้ความเข้าใจในวิธกี ารวิเคราะห์โจทย์งานออกแบบและวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
2.1.3 การประกอบการธุรกิจ
- มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ การตลาด การประกอบธุรกิจ การจัดการงานออกแบบ
เชิงพาณิชย์
2.1.4 การวิจัยในสาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ความสําคัญของการวิจัย ตลอดจนกระบวนการในการวิจัย
- มีความความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดอย่างเป็นระบบ รวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5
(S)
(S)
(S)
(G)
(G)
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5
(S)
(S)
(S)
(G)
(G)

ออกแบบ สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การสรุปผล การนําผลการวิจัยไปใช้ และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลงานออกแบบ
- มีความความรู้ความเข้าใจในวิธีสืบค้นข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการอ้างอิงที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2.2 มีความคุ้นเคยกับพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชารวมทั้งตระหนัก

ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับปรุงตามกาลเวลา

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ด้าน 
หลักการศิลปเชิงประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับ การตลาด การวิจัยงานออกแบบ ตลอดจน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
วางแผนและปฏิบัติงานทางด้านศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5
(S)
(S)
(S)
(G)
(G)
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ สามารถแก้ปัญหางานออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ 




ของผู้ใช้ รวมทั้งหาข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลได้อย่างถูกต้อง วางแผนและบูรณาการร่วมกับ
ความรู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบและการจัดการงานออกแบบอย่างเหมาะสมตาม
หลักวิชาการและสถานการณ์ เพื่อการพัฒนาผลงานศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 สามารถระบุถึงปัญหา และตั้งสมมุติฐานการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบวิธีการและแนวทางการ 




ศึกษาวิจั ยที่ผ่านมา เพื่อกํ าหนดแนวทางการศึ กษาวิจัย และประยุ กต์สหวิทยาการ (สถิติ ประยุกต์ การสื บค้ น
สารสนเทศ และการประเมินผลงานออกแบบ) มาใช้ในการวิจัยงานออกแบบ รวมทั้งจัดการงานวิจัยและบูรณา
การร่วมกับความรู้อื่นเพื่อแก้ปัญหาทางการออกแบบเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม


4.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ


4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง


5. ด้านทัพษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอ


แนวทางในการแก้ไขปัญหาในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5
(S)
(S)
(S)
(G)
(G)
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่


เหมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งใน


ระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อ


การรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ


จัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบ นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้


เทคโนโลยีสารสนเทศ

71
3.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
แบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทัว่ ไป (General Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 5 (G) สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยี เพือ่ แก้ปัญหาในงานออกแบบได้
อย่างสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม รักสิ่งแวดล้อม
และความเป็นไทย
2) ด้านความรู้
ELO 1 (S) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบกราฟิกได้
ELO 2 (S) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้
ELO 3 (S) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
ELO 4 (G) เข้าใจในศิลปะและงานออกแบบ สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีสุนทรียภาพตาม
ความต้องการของตลาดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบัน
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 1 (S) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบกราฟิกได้
ELO 2 (S) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้
ELO 3 (S) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
ELO 4 (G) เข้าใจในศิลปะและงานออกแบบ สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีสุนทรียภาพตาม
ความต้องการของตลาดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบัน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 5 (G) สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยี เพือ่ แก้ปัญหาในงานออกแบบได้
อย่างสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม รักสิ่งแวดล้อม
และความเป็นไทย
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 5 (G) สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยี เพือ่ แก้ปัญหาในงานออกแบบได้
อย่างสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม รักสิ่งแวดล้อม
และความเป็นไทย

72
3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1. 110133101 วาดเส้น
(Drawing)
2. 110133102 องค์ประกอบศิลป์
(Composition)
3. 110133103 ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
(Understanding in Art and Design)
4. 110133104 จิตรกรรม
(Painting)
5. 110133105 ประติมากรรม
(Sculpture)
6. 110133106 ภาพพิมพ์
(Print Making)

ELO 1
(S)

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)

94 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3(2-2-5)

•

3(2-2-5)

•

3(3-0-6)

•

3(2-2-5)

•

3(2-2-5)

•

3(2-2-5)

•

ELO 5
(G)
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รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ
64 หน่วยกิต
7. 110133201 การออกแบบของเล่นสําหรับเด็ก
4(1-6-5)
(Toy Design for Kid)
8. 110133202 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พกั และสํานักงาน
4(1-6-5)
(Product Design in Resident and Office)
9. 110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง 4(1-6-5)
(Souvenir and Decorative Art Design)
10. 110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
4(1-6-5)
(Product Design for Aging Society)
11. 110133205 เขียนแบบเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
(Drafting for Production)
12. 110133206 ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
(Creativity in Design)
13. 110133207 การทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
(Model Making)
14. 110133208 ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
(Art and Design of Thai Identity)

ELO 1
(S)
•

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)

ELO 5
(G)

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
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รายวิชา
15. 110133209 การยศาสตร์
(Ergonomics)
16. 110133210 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ
(Basic Computer for Design)
17. 110133211 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ
(Computer for 3 Dimension Drafting)
18. 110133212 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
(Computer for Art)
19. 110133213 คอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอ 3 มิติ
(Computer for 3 Dimension Presentation)
20. 110133214 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
(Packaging Design)
21. 110133215 วัสดุและวิธีการผลิต
(Material and Production Method)
22. 110133216 การวิจยั ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
(Research of Applied Art and Product Design)

ELO 1
(S)

ELO 2
(S)
•

ELO 3
(S)
•

3(2-2-5)

•

•

•

•

3(2-2-5)

•

•

•

•

3(3-0-6)

ELO 4
(G)
•

ELO 5
(G)

3(2-2-5)

•

•

3(2-2-5)

•

•

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

•

•
•

•
•

•
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รายวิชา
23. 110133217 เตรียมศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
(Preparation for Art Thesis)
24. 110133218 ศิลปนิพนธ์
9(0-18-9)
(Art Thesis)
หมวดวิชาเฉพาะ ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
25. 110133301 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
(Contemporary Visual Arts)
26. 110133302 การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
(Photography)
27. 110133303 ปฏิบัติการการผลิต
3(2-2-5)
(Production Workshop)
28. 110133304 ศิลปะบาทวิถี
3(2-2-5)
(Street Art)
29. 110133305 ศิลปะจัดวาง
3(2-2-5)
(Installation Art)
30. 110133306 หัตถศิลป์สร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Crafting Art)

ELO 1
(S)

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)
•

ELO 5
(G)
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
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รายวิชา
31. 110133307 ศิลปะและการออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
(Textile Art and Design)
32. 110133308 ศิลปะและการออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
(Decorative Art and Design)
33. 110133309 ศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
(Pottery Art and Design)
34. 110133310 การจัดนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Art and Design Exhibition)
35. 110133311 กลไกพื้นฐาน (Basic Mechanic)
3(2-2-5)
36. 110133312 ผู้ประกอบการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Art and Design Entrepreneur)
37. 110133313 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen)
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ ค. การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
38. 110133401 ฝึกงาน (Training)
6(540 ชั่วโมง)
หมายเหตุ : • หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
(S) หมายถึง ผลการเรียนรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome)
(G) หมายถึง ผลการเรียนรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome)

ELO 1
(S)

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)
•

ELO 4
(G)

ELO 5
(G)

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
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3.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
ของรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
3.4.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3) มีภาวะผู้นํา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
3.4.2 ด้านความรู้
1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4) สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสมได้
5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
3.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2) สามารถวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

กลุ่มวิชาภาษา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
3(3-0-6)
การพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)

 



5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5





1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด 3(3-0-6)
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113005 เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
(Physics in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics in Everyday Life)
กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)



5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)
080303511 หมากล้อม
(GO)
080303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
ในวรรณคดี
                        
(Thai Society and Culture
in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
                        
(Thai Study)
080103117 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
                        
(Introduction to Thai Literature)
หมายเหตุ เครื่องหมาย  = ความรับผิดชอบหลัก และ  = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
2.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยกรรมการวิชาการ
2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน
อุดมศึกษา ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.3 การสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.4 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.5 การขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีร่ ่วมปรับปรุงหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่
ให้มคี วามรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน และให้ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาทีร่ ับผิดชอบ
1.2 ทางภาควิชาจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ได้รับ
ทราบ ได้แก่ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ รวมทั้งรายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มอื อาจารย์ เป็นต้น
นอกจากนี้แล้วยังมีการชีแ้ จงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดรายวิชาที่อาจารย์ใหม่ต้องมา
รับผิดชอบ ภาระหน้าที่สอน ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล
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1.3 ทางภาควิ ชาจะมีก ารมอบหมายอาจารย์ พี่ เลี้ ย งซึ่ง ได้ รั บการแต่ งตั้ ง จากหัว หน้า ภาควิ ช า
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนาวิธีการสอน การประเมินผลนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติตัวใน
การอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามผลการทางานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรในต าแหน่ ง อาจารย์ ใ ห้ มี ก ระบวนการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพและวิชาการตามสายงาน ได้แก่
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การจัดการฝึกอบรมคณาจารย์ในภาควิชาในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อแนะนา
กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งนี้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
2.1.2 การจัดการประชุมในหมู่คณาจารย์ในภาควิชาโดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร
เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ ประสบการณ์ พร้อมถึงการอภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้เป็นการรับรู้ถึงปัญหาและนาไปสู่การแก้ไขได้ทันท่วงที
2.1.3 การจัดการเรียนการสอนจะจัดเวทีเสวนาให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่าได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เรียนรู้วิธีการสอน การถ่ายทอด และ
การวัดและประเมินผลของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอน โดยให้อาจารย์ใหม่นาแนวทางการสอน
ดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของตนเองต่อไป
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ภาควิชาที่สังกัดอยู่เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
2.2.2 การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
เขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 การสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ มี ก ารท างานวิ จั ย ร่ ว มกั น กั บ คณาจารย์ ใ นคณะหรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้
เพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. และมีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ระดับหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพูดคุยและบันทึกผลการติดตามและวิเคราะห์อัตรา
การสาเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคันหรือตกออก ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษา ผลการ
ผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการนา
ผลการติดตามมาใช้พัฒนาการผลิตบัณฑิต
2.2 มีการติดตามผลของการจัดทาโครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาตามระยะเวลาที่ภาควิชา
กาหนด และให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่น ๆ ตามแนวทางการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 มีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
3.1 มีการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาและภาระทางการเรียนของนักศึกษา
โดยอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักศึกษาเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
3.2 มีการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การสนับสนุนการเข้า
ร่ ว มแข่ ง ขันหรื อ ประกวดในเวที ต่ า ง ๆ ทางวิ ช าชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และการได้ ง านท าของ
นักศึกษา
4. อาจารย์
มีจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการจัดแผนการเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรไว้ตามลาดับการเรียนรู้และสนับสนุนให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
5.2 มีการประเมินผู้เรียนด้ วยวิธี การที่ หลากหลาย สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา โดยแต่ละบทเรียนมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตาม

87
ธรรมชาติของเนื้อหาของรายวิชาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร อาทิ การประเมินผลงาน
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในชั้นเรียน ภาคสนามในสถานประกอบการ เป็นต้น
5.3 มีการประเมินที่ครอบคลุมทั้งการประเมินเพื่อวินิจฉัย การประเมินความก้าวหน้า และการ
ประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนโดยการเก็บคะแนนในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละงานที่มอบหมายให้ผู้เรียน
เพื่อวัดผลและประเมินผลเป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียน และการวัดผลและประเมินผลเป็นคะแนน
สอบกลางภาคและปลายภาคโดยส่งคะแนนการสอบที่คณะฯ
5.4 มีการกาหนดช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า และชี้แจงให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบโดย
การปฐมนิเทศรายวิชาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
5.5 มีกระบวนการและวิธีการที่จะยืนยันความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และความยุติธรรมของผลการ
ประเมินได้โดยให้นักศึกษาทวนสอบตนเองตามเกณฑ์ที่ผู้สอนได้ตั้งเกณฑ์ไว้ เปิดโอกาสให้สอบถาม
เกณฑ์และผลการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างสม่าเสมอ
5.6 มีการแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้เป็นระยะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยการพูดคุย
กับผู้สอนได้โดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีการจัดทรัพยากรทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดเฉพาะทางของคณะ และของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกประจารายวิชา
ปฏิบัติ/ประลอง มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ wifi ไว้บริการ มีเจ้าหน้าที่สโตร์ดูแลจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจาหลักสูตร
6.2 มีพื้นที่จัดแสดงผลงานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายนอก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานร่วมกัน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์
ใหม่)
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)
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ปีการศึกษา
2561 2562 2563
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมวิชาการของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คาแนะนา/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทา
กิจกรรม และผลการสอบทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
1.2.2 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.1.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า โดยใช้แบบสอบถาม หรือการจัดประชุมศิษย์เก่า
ตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพตามระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 ทบทวนโดยอาจารย์ประจาวิชา
อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่ า งภาค ปรั บ ปรุ ง ทั น ที จ ากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7
ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
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4.2.2 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสู ตร
จากร่างรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น
วางแผนปรับปรุงการดาเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวก ข โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเลข 9 หลัก
ภาคผนวก ค สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฉบับปีพ.ศ. 2560
ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2554

ภาคผนวก ก แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ปี 1 เทอม 1
110133101 3(2-2-5)
วาดเส้น

ปี 1 เทอม 2
110133105 3(2-2-5)
ประติมากรรม

110133102 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์

110133106 3(2-2-5)
ภาพพิมพ์

110133103 3(3-0-6)
ความเข้าใจในศิลปะฯ

110133209 3(3-0-6)
การยศาสตร์

110133104 3(2-2-5)
จิตรกรรม
110133205 3(2-2-5)
เขียนแบบเพือ่ การผลิต
xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษา

110133201 4(1-6-5)
การออกแบบของเล่น
สาหรับเด็ก
110133215 3(2-2-5)
วัสดุและวิธกี ารผลิต
xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษา

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกวิทย์-คณิต

xxxxxxxxx 1(0-2-1)
วิชาเลือกพละ

xxxxxxxxx 1(0-2-1)
วิชาเลือกพละ

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษา

รวมหน่วยกิตในเทอม
22(17-10-39)

รวมหน่วยกิตในเทอม
20(13-13-32)

ปี 2 เทอม 1
110133202 4(1-6-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ในที่พักและสานักงาน

การออกแบบของทีร่ ะลึก
และศิลปะเพือ่ การตกแต่ง

ปี 3 เทอม 1
110133204 4(1-6-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สาหรับสังคมผู้สูงอายุ

110133210 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
เพือ่ งานออกแบบ

110133212 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพือ่
การนาเสนอ 3 มิติ

110133216 3(3-0-6)
การวิจยั ศิลปประยุกต์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

110133211 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพือ่
การเขียนแบบ 3D

110133213 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพือ่
งานศิลปะ

110133208 3(2-2-5)
ศิลปะและการออกแบบ
อัตลักษณ์ไทย

110133207 3(2-2-5)
การทาหุน่ จาลอง

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษา

ปี 2 เทอม 2
110133203 4(1-6-5)

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกมนุษย์-สังคม

ปี 3 เทอม 2
110133401 6(540 ชัว่ โมง)
ฝึกงาน

ปี 4 เทอม 1
xxxxxxxxx 3(x-x-x)
เลือกเสรี 1

ปี 4 เทอม 2
110133218 9(0-18-9)
ศิลปนิพนธ์

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
เลือกเสรี 2
xxxxxxxxx 3(2-2-5)
เลือกเฉพาะด้าน 2

110133214 3(2-2-5)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

110133217 3(2-2-5)
เตรียมศิลปนิพนธ์

110133xxx 3(2-2-5)
วิชาเลือกหมวดวิชาชีพ
เลือกเฉพาะด้าน 1
xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษา

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 1

110133206 3(2-2-5)
ความสร้างสรรค์
ในงานออกแบบ

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 3

รวมหน่วยกิตในเทอม
20(13-13-34)

รวมหน่วยกิตในเทอม
22(15-14-38)

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 4

รวมหน่วยกิตในเทอม
19(13-11-33)
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รวมหน่วยกิตในเทอม
6(540 ชัว่ โมง)

รวมหน่วยกิตในเทอม
12(x-x-x)

รวมหน่วยกิตในเทอม
9(0-18-9)
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ภาคผนวก ข
โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเลข 9 หลัก

94
โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเลข 9 หลัก
0 3 0 1 x

x

x

x x
ลาดับวิชา
กลุ่มวิชา
1. วิชาพื้นฐาน
2. วิชาชีพ วิชาบังคับ
3. วิชาชีพ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
4. วิชาชีพ การฝึกงาน
ระดับการศึกษา
1. ปวช.
2. ปวส./อนุปริญญา
3. ปริญญาตรี
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5. ปริญญาโท
หลักสูตร
1. ศล.บ.
2. ศล.บ.
3. ศล.บ.
4. สถ.บ.
5. บธ.บ.

ออกแบบเซรามิกส์
ออกแบบภายใน
ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
สถาปัตยกรรม
การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

ภาควิชาเทคโนโลยีศลิ ปอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
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ภาคผนวก ค สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มคอ.02
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
----------------------------------1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุน่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

1

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.2 เพื่อปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
และตรงตามความต้องการของตลาดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.3 เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และต่อเนื่องทางการเรียนรู้ของแต่ละภาคการศึกษามากขึ้น อันจะ
นามาซึ่งความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบ ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
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5.2 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาเฉพาะ ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 5 ประเด็น มีดังนี้ (ข้อ 5.2.1 – ข้อ 5.2.5)
5.2.1 ควบรวมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ก.กลุ่มวิชาพื้นฐาน จานวน 4 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
110133021 วาดเส้น 1

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

2(1-2-3) 110133101 วาดเส้น
3(2-2-5)
Drawing
Drawing I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการวาดเส้น วัสดุอุปกรณ์ในการ
ความหมายของการวาดเส้น วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
การใช้ วั สดุ อุ ปกรณ์ วิ ธี ก ารวาดเส้น เทคนิค การวาดภาพหุ่น นิ่ ง ขนาดเล็ ก วาดเส้น เทคนิคการวาดภาพหุ่นนิ่ง โครงสร้างของมนุษย์ ทัศนียภาพ
ขนาดใหญ่ และหุ่นนิ่งที่มีธรรมชาติ
110133022 วาดเส้น 2
2(1-2-3)
Drawing II
วิชาบังคับก่อน : 110133021 วาดเส้น 1
วิธีการวาดภาพโครงสร้างและสัดส่วนของมนุษย์ เทคนิคการ
วาดภาพคนครึ่งตัว คนเต็มตัว วิธีการวาดทัศนียภาพ เทคนิคการวาดภาพ
ทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล การปฏิบัติการวาดภาพทั้งภายในและภายนอก
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
110133025 องค์ประกอบศิลป์ 1

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
2(1-2-3) 110133102 องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5)
Composition
Composition I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบของศิลปะ วัสดุ
องค์ประกอบของศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ วิธีการ
สร้างสรรค์งาน 2 มิติด้วยวัสดุต่างๆ วิธีการพัฒนาทักษะฝีมือทางศิลปะ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจและแนวความคิด กลวิธใี น
การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ และ 3 มิติ การนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
และสุนทรียภาพของผู้เรียน
110133026 องค์ประกอบศิลป์ 2

2(1-2-3)

Composition II
วิชาบังคับก่อน : 110123025 องค์ประกอบศิลป์ 1
การจัดองค์ประกอบศิลป์ขั้นสูง วิธีการสร้างสรรค์งาน 3 มิติ
ด้วยวัสดุต่างๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือทางศิลปะ และ
สุนทรียภาพของผู้เรียน
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5.2.2 ควบรวมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ก.กลุ่มวิชาพื้นฐาน จานวน 1 รายวิชาเข้ากับ ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ จานวน 1 รายวิชา และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
110133048 ประวัติศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
3(3-0-6)
2(2-0-4) 110133103 ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
Understanding in Art and Design
Art History
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มนุษย์กับศิลปะและการออกแบบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตก การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวความคิดต่าง ๆ ที่ส่ งผลต่อการรับและการ ของยุคสมัย แนวความคิด ความงามและคุณค่าของผลงานตามหลักสุนทรียศาสตร์
การรับและถ่ายทอดอิทธิพลทางศิลปะ แนวคิดในการออกแบบและประโยชน์
ถ่ายทอดอิทธิพลทางศิลปะ
ใช้สอย
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข. วิชาบังคับ
110133149 สุนทรียศาสตร์
2(2-0-4)
Aesthetics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจในความงามทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะแขนงต่าง ๆ
ลักษณะ รูปแบบการถ่ายทอดผลงานศิลปะของศิลปิน การพิจารณาให้เห็นจุดเด่น
หรือเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการคิดและการออกแบบ

103
5.2.3 เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา และย้ายจากหมวดวิชาเฉพาะ ก.กลุ่มวิชาพื้นฐาน จานวน 1 รายวิชา ไปเป็น ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
110133027 การเขียนแบบพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Drafting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการเขียนแบบ 2 มิติ การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
เทคนิคการเขียนโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ ของงานผลิตภัณฑ์ การเขียนเส้น
ก าหนดขนาดและเส้นช่ ว ยก าหนดขนาด การเขี ย นภาพร่ า งแบบเส้ นอิ ส ระ
การถ่ายทอดความคิดงานที่จะออกแบบเป็นภาพร่าง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ
110133205 เขียนแบบเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
Drafting for Production
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการเขียนแบบ 2 และ 3 มิติ การเขียนแบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ การเขียนเส้นกาหนดขนาดและเส้นช่วยกาหนดขนาด การอ่านแบบ
เครื่องมือและการใช้เครือ่ งมือในการเขียนแบบ
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5.2.4 เปลี่ยนชื่อ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ก.กลุ่มวิชาพื้นฐาน จานวน 2 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
110133023 จิตรกรรมพื้นฐาน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
2(1-2-3) 110133104 จิตรกรรม

3(2-2-5)

Basic Painting
Painting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติจิตรกรรม ทฤษฎีสี การใช้สี วิธีการและเทคนิคทาง
ทฤษฎีสีและการใช้สี วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้างแรง
จิ ต รกรรม แบบอย่ า งงานจิ ต รกรรมของศิ ล ปิ นไทยและต่ า งประเทศ การ บันดาลใจและแนวความคิด กลวิธใี นการสร้างสรรค์จติ รกรรม การสร้างสรรค์
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมตามลักษณะเฉพาะตน
ผลงานจิตรกรรม การนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
110133024 ประติมากรรมพื้นฐาน

2(1-2-3) 110133105 ประติมากรรม

3(2-2-5)

Sculpture
Basic Sculpture
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีประติมากรรม วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้าง
ลักษณะงานประติมากรรม การใช้ วัสดุและเครื่องมือในการ
สร้ า งสรรค์ ง านประติ ม ากรรม วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ทางประติ ม ากรรม แรงบันดาลใจ และแนวความคิด กลวิธีในการสร้างสรรค์ประติมากรรม การ
แบบอย่างงานประติมากรรมของศิลปินไทยและต่างประเทศ การสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงาน การนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
ประติมากรรมตามลักษณะเฉพาะตน
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5.2.5 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ก.กลุ่มวิชาพื้นฐาน จานวน 1 รายวิชา
110133106 ภาพพิมพ์

3(2-2-5)

Print Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีภาพพิมพ์
และแนวความคิด

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ

กลวิธีในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วย

กรรมวิธีตา่ ง ๆ การนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
5.3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาเฉพาะ ข. กลุ่มวิชาชีพ
แบ่งเป็น 5.3.1 ข.1 วิชาบังคับ 6 ประเด็น มีดังนี้ (ข้อ 5.3.1.1 – ข้อ 5..3.1.6)
5.3.2 ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 5 ประเด็น มีดังนี้ (ข้อ 5.3.2.1 - ข้อ 5.3.2.5)
5.3.1 ข.1 วิชาบังคับ
5.3.1.1 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ จานวน
13 รายวิชา
110133111

ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

3(1-4-4)

Applied Art and Product Design I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคพื้นฐานของงานกระดาษ การสร้างผลงานจากวัสดุต่าง ๆ บน
กระดาษ พัฒนาสู่ชิ้นงานลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ในงานศิลปประยุก ต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคนิคการสร้างสรรค์งานกระดาษด้วยมือ และการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน เช่น เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องฉลุ เครื่องปั๊ม
110133112 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

3(1-4-4)

Applied Art and Product Design II
วิชาบังคับก่อน : 110133111 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
หลั ก การและแนวทางการออกแบบโดยใช้ ค วามคิ ด ในเชิ ง สร้ า งสรรค์
กระบวนการผลิตผลงานจากวัสดุที่มีความคงทน เช่ น ไม้ วิธีการพัฒนาเป็นชิ้นงานศิลปประยุกต์และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
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110133113 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3

3(1-4-4)

Applied Art and Product Design III
วิชาบังคับก่อน : 110133112 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
การวิเคราะห์สภาพและปัญหาของผลิตภัณฑ์ การฝึกแก้ปัญหาในงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์
และจุดเด่นเป็นจุดขายในการนาเสนอผลิตภัณฑ์
11013311

ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4

4(1-6-8)

Applied Art and Product Design IV
วิชาบังคับก่อน : 110133113 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการออกแบบกั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ การท า
โครงงาน การออกแบบชิ้นงานให้มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับยุคสมัยคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ
ร่วมสมัยของไทย การใช้เทคโนโลยีการผลิตมาช่วยในการทางาน
110133115 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5

4(1-6-8)

Applied Art and Product Design V
วิชาบังคับก่อน : 110133114 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
การนากระบวนเรียนรู้ที่ผ่านมานามาพัฒนาต่อยอด

การพัฒนาความคิด

ในการออกแบบ พัฒนากระบวนการผลิต การวางแผนการจัดการงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
การนาเสนอเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และ การทาหุ่นจาลอง
ของงานศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมสู่กระบวนการวิชาสัมมนา
110133116 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6

5(1-8-6)

Applied Art and Product Design VI
วิชาบังคับก่อน : 110133115 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
และ 110133152 การวิจัยงานออกแบบ
การพัฒนาผลงานโดยคานึงถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบ ความ
สวยงาม ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความเป็นลักษณะเฉพาะของตน การนาเสนอผลงานอย่าง
เป็นระบบด้วยระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบ
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110133140 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

3(2-2-5)

Computer for Product Design I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ต้องควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ เช่น Photoshop

Illustrator

การสร้างและตกแต่งภาพถ่าย

ภาพกราฟิก ตัวอักษร การจัดการภาพและข้อความ การทาอาร์ตเวิร์ค และการจัดทาแผ่นงาน
แสดงชิ้นงานออกแบบ
110133141

คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

3(2-2-5)

Computer for Product Design II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบงาน 3 มิติด้วยโปรแกรม 3ds เช่น 3D MAX Rhyno เทคนิค
การสร้างชิ้นงานเลียนแบบ การจัดแสงเงาและบรรยากาศเสมือนจริง ด้วยกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยการขึ้นรูปทรง การกาหนดพื้นผิว และการประมวลผลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อนาเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์
110133144

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

3(2-2-5)

Printing Media Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์ วัสดุ
การพิมพ์ และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ การประเมินราคาในการพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์พื้นฐาน
การศึกษานอกสถานที่
110133145 เทคนิคภาพพิมพ์สาหรับงานออกแบบ

3(2-2-5)

Print Making Techniques for Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคภาพพิมพ์ การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ สร้างรูปสัญลักษณ์ที่
สามารถสื่อสารและสร้างความหมายเชิงศิลปะ การสร้างผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ การ
ออกแบบแบบโปสเตอร์ การออกแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า การออกแบบหนังสือ การ
ออกแบบลายผ้า
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110133147 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

3(2-2-5)

Product Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีสร้างแนวคิดและแนวทางในการออกแบบ
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด ความต้องการและรสนิยม
ของผู้บริโภค การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ
110133151 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับนักออกแบบ

3(3-0-4)

Marketing and Consumer Behavior for Designer
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ
จิตวิทยาและสังคมวิทยาทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์

ลักษณะการวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

แนวทางการนาข้อมูลทางการตลาดมาประกอบการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์สาหรับนักออกแบบ
110133117 สัมมนา

2(1-2-3)

Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสัมมนาหัวข้อโครงการที่นักศึกษาสนใจเพื่อเป็นศิลปนิพนธ์ เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแบบร่างของโครงการเพื่อใช้
ประกอบในการทาศิลปนิพนธ์ต่อไป
5.4.1.2 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ
จานวน 8 รายวิชา
110133201 การออกแบบของเล่นสาหรับเด็ก
Toy Design for Kid
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(1-5-6)

109
จิตวิทยาและพฤติกรรมเด็ก วิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นของเล่น ของเล่น
ภูมิปัญญาไทย ของเล่นสมัยใหม่ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นสาหรับเด็ก วัสดุที่เหมาะสม
ในการผลิตของเล่น กระบวนการการออกแบบของเล่น โครงงานออกแบบของเล่นสาหรับเด็ก
110133202 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสานักงาน

4(1-5-6)

Product Design in Resident and Office
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบของการออกแบบภายในเบื้องต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับ
ที่พักอาศัยและสานักงานที่สัมพันธ์กับรูปแบบการออกแบบภายใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มที ี่มา

จากพฤติกรรมของผู้พักอาศัย และผู้ใช้งานสานักงาน วัสดุที่เหมาะสมในการผลิต กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับที่พักอาศัยและสานักงาน

โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักอาศัยและ

สานักงาน
110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง

4(1-5-6)

Souvenir and Decorative Art Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบของสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

วิธกี ารศึกษาและ

วิเคราะห์สถานที่หรือชุมชนที่ต้องการของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง วัสดุสาหรับการผลิตของที่
ระลึก

การออกแบบของที่ระลึกที่สัมพันธ์กับรูปแบบของสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สังคม และวัฒนธรรม การทางานศิลปะเพื่อการตกแต่งที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน โครงงานออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับสังคมผู้สูงอายุ

4(1-5-6)

Product Design for Aging Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ การวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้สูงอายุในสังคมแบบต่าง ๆ สังคมชนบท สังคมเมือง สังคมในบ้านพักคนชรา หลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ วัสดุที่เหมาะสมในการผลิต
สาหรับผู้สูงอายุ โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับสังคมผู้สูงอายุ

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
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110133210 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ

3(2-2-5)

Basic Computer for Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Photoshop, Illustrator เพื่อสร้างภาพ

ตกแต่งภาพ การสร้างตัวอักษร ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า การจัดหน้าสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์
ปฏิทิน นามบัตร ป้ายโฆษณา
110133211 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ

3(2-2-5)

Computer for 3 Dimension Drafting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketch up, Rhyno, Solid Work ใน
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบและสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
110133212 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ

3(2-2-5)

Computer for Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วย การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างงานประติมากรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลาย
โปรแกรมผสมผสานกัน การกาหนดแสงเงา ความเป็นมิติ พื้นผิวสัมผัสและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อทา
ให้เกิดงานจิตรกรรม ประติมากรรม
110133213 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ 3 มิติ

3(2-2-5)

Computer for 3 Dimension Presentation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบงานผลิตภัณฑ์ 3 มิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D Max,
Sketch Up การขึ้นรูปทรงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การกาหนดพื้นผิว การจัดแสงเงาและบรรยากาศ
เสมือนจริงและการประมวลผล การสร้างภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อนาเสนอผลงานออกแบบ

111
110133217 เตรียมศิลปนิพนธ์

3(2-2-5)

Preparation for Art Thesis
วิชาบังคับก่อน : 110133201 การออกแบบของเล่นสาหรับเด็ก
110133202 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสานักงาน
110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับสังคมผู้สูงอายุ
เตรียมศิลปนิพนธ์เป็นโครงงานพิเศษของนักศึกษา เป็นการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพ การ
พัฒนาภาพร่างและหุ่นจาลอง เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการศิลปนิพนธ์ให้สาเร็จได้
การเตรียมเล่มศิลปนิพนธ์
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5.3.1.3 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ จานวน 2 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133142 การทาหุน่ จาลอง
3(2-2-5) 110133207 การทาหุน่ จาลอง
3(2-2-5)
Model Making
Model Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัสดุ ที่ ใ ช้ท าหุ่นจาลอง การเลื อ กวั สดุ การพิ จ ารณาขนาด
การพิจารณาขนาดสัดส่วน การใช้มาตราส่วน การย่อขยายส่วน
สัดส่วน การใช้มาตราส่วนให้ถูกต้อง กรรมวิธีการทาหุ่นจาลอง เทคนิค การทาภาพคลี่ วัสดุทใี่ ช้ทาหุ่นจาลอง เทคนิคการขึ้นรูปทรงและการทาหุน่ จาลอง
การทาหุ่นจาลองสาหรับงานศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาหรับงานศิลปประยุกต์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
110133148 ศิลปนิพนธ์
9(0-18-9) 110133218 ศิลปนิพนธ์
9(0-18-9)
Art Thesis
Art Thesis
วิชาบังคับก่อน :110133117 สัมมนา
วิชาบังคับก่อน : 110133218 เตรียมศิลปนิพนธ์
หลังจากที่ได้ผ่านการเสนอหัวข้อในวิชาสัมมนาศิลปนิพนธ์ ซึ่ง
หลังจากที่ได้ผ่านการเสนอหัวข้อ และความก้าวหน้าในระดับที่
เป็นหัวข้อที่นักศึกษามีความต้องการ หรือมีความสนใจเป็นพิเศษแล้ว ให้ สาขาวิชากาหนดในวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาดาเนินการวิเคราะห์
นักศึกษาได้ดาเนินการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล และเป็น ในเชิงลึกอย่างสมเหตุสมผลทันสมัยตามหลักวิชาการปัจจุบัน เพื่อผลิตชิน้ งานที่มี
ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นหลักวิชาการในปัจจุบัน
เป็นข้อมูลที่อ้างอิงเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ในทางศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื้อหาสาระแสดงถึง
เพื่อให้ศิลปนิพนธ์นั้นมีความสมบูรณ์ในการออกแบบ
เนื้อหาสาระของงาน ความรูค้ วามสามารถที่เหมาะสมและมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพเฉพาะสาขา
แสดงถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ดาเนินการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมตลอดโครงการและเป็นไปตามระเบียบ
เฉพาะสาขา การดาเนินการรายละเอียดของศิลปนิพนธ์ จะเป็นไปตามระเบียบ ของภาควิชาฯ
ที่ภาควิชาฯวางไว้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมติดตามผลดาเนินการโดยตลอด
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5.3.1.4 ควบรวมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ จานวน 2 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
110133136 ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กาเนิดที่มาของลวดลายไทย ความสัมพันธ์ของแบบอย่างและ
ลักษณะเฉพาะของลายไทยประเภทต่างๆ กับความเหมาะสมในการนาไปใช้
ออกแบบ แบบอย่า งศิ ลปะไทยในวั ต ถุ สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
สถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ การวาดเส้นอิสระ การเขียนแบบออกแบบลายไทย
การประยุกต์ใช้ลายไทยในการตกแต่ง
110133137 การออกแบบศิลปะอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
Applied Art Design for Thai Identity
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รากเหง้าของศิลปะไทย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
สมัยใหม่ การวิเคราะห์ความต้องการของสังคมไทย การนามาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลั ก ษณะไทย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มสมั ย มี
การศึกษานอกสถานที่

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133208 ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
Art and Design of Thai Identity
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กาเนิดทีม่ าของลวดลายไทย
ความหมายและสัญลักษณ์ในงาน
ศิลปะไทย การนาลวดลายไทยและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบอัตลักษณ์ไทย การออกแบบ
กราฟิกและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ไทย
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5.3.1.5 เปลี่ยนชื่อและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ จานวน 6 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133150 การวิเคราะห์องค์ประกอบของมนุษย์
2(2-0-4) 110133209 การยศาสตร์
3(3-0-4)
Human Factors Analysis
Ergonomics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ โ ครงสร้ า งระบบการรั บ รู้ การตอบสนองการรั บ รู้
ความสาคัญและทีม่ าของการยศาสตร์ หลักการของการยศาสตร์ที่
ความสามารถ ขีดความทนทานของกายภาพของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการทางาน เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
การนาหลักการมาประยุกต์ใช้ในการ
เครื่องมือ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ พื้นฐานการ ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์
110133143 วัสดุ วิธีการผลิตและการประมาณราคา
3(3-0-6) 110133215 วัสดุและวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Materials, Production Methods and Cost Estimation
Material and Production Method
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ที่มา ชนิด และรูปแบบของวัสดุ ความต้องการ
ที่มาของวัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ วิธีการนาวัสดุมา
พื้นฐานในเรื่องวัสดุและการใช้งาน ลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และมาตรฐาน ประยุกต์ผลิตในงานศิลปะและงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
ของวัสดุ วิธีการผลิตพื้นฐานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม การประมาณ กรณีศึกษาการผลิตวัสดุ การใช้วสั ดุตามคุณสมบัติ
ราคาต้นทุนในการผลิตชิ้นงาน
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133146 การออกแบบหีบห่อ
3(2-2-5) 110133214 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Package Design
Packaging Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การออกแบบหีบห่อ รู ปแบบของหีบห่อ การออกแบบ
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
การ
โครงสร้างของหีบห่อและกรรมวิธีการผลิต
ขั้นตอนการออกแบบเขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กรณีศกึ ษากรรมวิธีในการผลิต
และการตัดพับ การสร้างหีบห่อด้วยวัสดุประเภทกระดาษและวัสดุอื่น การใช้ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการผลิตด้วยเครื่องจักร
110133139 ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
Creative Thinking for Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ วิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหาในการ
ออกแบบโดยการนาหลักการออกแบบมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ โดยมี
ผู้ เชี่ ย วชาญเป็นที่ ป รึ ก ษา การเสริ มทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นงานศิ ล ป
ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยศึกษานอกสถานที่

110133206 ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
Creativity in Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของความสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
เทคนิควิธีการคิดแก้ปัญหาในงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การเสริมทักษะการ
คิดเพื่อนาไปสู่การออกแบบที่สร้างสรรค์
การทาโครงงานออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์ การนาเสนอต่อสาธารณะ
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133152 การวิจัยงานออกแบบ
2(2-0-4) 110133216 การวิจัยศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-4)
Design Research
Research of Applied Art and Product Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การท าวิจั ยด้ า นการออกแบบ การออกแบบงานวิ จั ย
ความสาคัญของการทาวิจัย
หลักการทาวิจัยทางด้านศิลป
ขั้น ตอนการวิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ติ ประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีดาเนินงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผลการวิจัย การ วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงาน การทารูปเล่ม
อภิปรายผล การเขียนข้อเสนอแนะ การนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

5.3.1.6 ย้ายกลุ่มและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ จาก ข.1 วิชาบังคับ เป็น ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
จานวน 2 รายวิชา
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ข.1 วิชาบังคับ
110133138 หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Principles of Photography
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการถ่ายภาพ นวัตกรรม
ของกล้องถ่ายภาพ หลักการจัดภาพ การใช้กล้อง ชนิดของเลนส์ การ
เลือกใช้ฟิล์ม ตลอดจนกรรมวิธีการล้างฟิล์ม การอัดและการขยายภาพ การ
ประยุกต์ใช้ในงานศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการศึกษานอก
สถานที่
110133148 การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Art and Design Exhibition Organize
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจั ด นิ ท รรศการศิ ล ปะและการออกแบบกั บ สั ง คมไทย
ประเภทของนิทรรศการ รูปแบบของการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งในงานนิ ท รรศการ เทคนิ ค การออกแบบพื้ น ที่ จั ด แสดง การ
น าเสนอรู ป แบบการจั ด แสดงผลงานศิ ล ปะและการออกแบบ การจั ด
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบทั้ งในรูปแบบของหุ่นจาลองและในสภาพ
พื้นที่จริง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133302 การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Photography
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่ ว นประกอบของกล้ อ งถ่ า ยภาพ การใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพ
หลักการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานศิลปะ งานออกแบบกราฟิก
และงานออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การนาภาพถ่า ยมาตกแต่ ง ภาพด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

110133310 การจัดนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Art and Design Exhibition
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบในรูปแบบสมัยใหม่
ประเภทและวัตถุประสงค์ของนิทรรศการ
เทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่
นิทรรศการ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานนิทรรศการ การบริหารจัดการงาน
นิทรรศการ การวางผังการจัดนิทรรศการ การทาหุ่นจาลอง การจัดนิทรรศการ
เชิงพาณิชย์
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5.3.2 ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
5.3.2.1 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน จานวน 8 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133259 คอมพิวเตอร์สื่อผสม
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Multimedia Computer
110133261 ศึกษาด้วยตนเอง
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Individual Study
110133264 เทคนิคการถ่ายภาพสตูดิโอ
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Studio Photography Techniques
110133265 การออกแบบเครื่องประดับ 1
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Jewelry Design I
110133266 การออกแบบเครื่องประดับ 2
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Jewelry Design II
110133269 การออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Fashion Design
110133270 การออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Graphic Design
110133271 การออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
Advertising Design
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5.3.2.2 เปลี่ยนชื่อและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน จานวน 2 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133260 การปฏิบัติการและการออกแบบ
3(2-2-5) 110133303 ปฏิบัติการการผลิต
3(2-2-5)
Workshop and Design
Production Workshop
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางานศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
การจัดปฏิบัติการผลิตร่วมกับโรงงานชุมชนหรือสถาบันโดยมีผู้ให้
ความถนัด หรือตามความสนใจของนักศึกษา การใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ คาปรึกษาให้ความรู้ หรือหัวหน้างานเป็นผู้รับรองความรู้นั้น การนาเสนอผลงาน
งานเฉพาะด้าน การจัดปฏิบัติการสร้างสรรค์ร่วมกับโรงงาน ชุมชน หรือ ที่ได้เรียนรู้มาอย่างเป็นระบบต่ออาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
สถาบัน โดยมีผู้ให้คาปรึกษาให้ความรู้ หรือหัวหน้างานเป็นผู้รับรองความรู้
นั้น การนาเสนอผลงาน และวิธีการที่ได้ความรู้มาอย่างเป็นขั้นตอน
110133263 กลศาสตร์พื้นฐาน
3(2-2-5) 110133311 กลไกพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Mechanic
Basic Mechanic
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางานเบื้องต้นของระบบกลศาสตร์ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
หลักการทางานของกลไกพื้นฐาน กลไกที่ใช้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
หลักการของทอร์คและสมดุลของวัตถุ พลังงานกลและกาลังเครื่องกลอย่างง่าย เฟือง รอก อื่น ๆ การทดลองนาวัสดุตา่ ง ๆ มาประดิษฐ์โดยนาหลักการของ
พื้นฐานระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้กลศาสตร์พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลไกมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
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5.3.2.3 ควบรวมรายวิชาโดยเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน จานวน 1 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133267 การออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5) 110133307 ศิลปะและการออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Design
Textile Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เส้นใยและผืนผ้า วัสดุในงานสิ่งทอ สารเคมีที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
เส้นใยและผืนผ้า การสร้างลวดลายจากเส้นใยและบนผืนผ้าด้วย
การออกแบบลวดลายและการวางลาย การออกแบบโครงสีและการใช้สี การ กรรมวิธีตา่ ง ๆ ทอ ย้อม มัดย้อม บาติก เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานศิลปะและ
ออกแบบสิ่งทอในงานเคหะภัณฑ์
งานออกแบบที่มีความงาม และประโยชน์ใช้สอย ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
110133268 การออกแบบผ้าบาติก
3(2-2-5)
Batik Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการผลิต การออกแบบลวดลาย กรรมวิธีการผลิตด้วยการใช้ขี้ผึ้งในการ
ทาบาติก เทคนิคการทาบาติกและการทามัดย้อม
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5.3.2.4 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน จานวน 1 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
110133262 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Visual Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวศิลปะไทยร่วมสมัย วิธีค้นหาความสามารถ
เฉพาะตนและเทคนิคฝึกฝนสร้างสรรค์งานตามความถนัด การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ความเข้าใจในความงามของศิลปะ การนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133301 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Visual Arts
วิชาบังคับก่อน : วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์
ทฤษฎีสีขั้นสูง วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ การศึกษาแบบอย่าง
ทัศนศิลป์ร่วมสมัยของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ
กลวิธีในการคิดและการ
สร้างสรรค์ การทาโครงงานเพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์จิตรกรรม หรือ
ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ หรือสื่อผสม ตามความสนใจของนักศึกษา
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5.3.2.5 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข.กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
จานวน 7 รายวิชา
110133304 ศิลปะบาทวิถี
3(2-2-5)
Street Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของศิลปะบาทวิถี พัฒนาการของศิลปะบาทวิถี แนวความคิด
และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาแบบอย่างศิลปะบาทวิถีทั้งของไทยและต่างประเทศ การ
นาศิลปะบาทวิถีมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
110133305 ศิลปะจัดวาง
3(2-2-5)
Installation Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของศิลปะจัดวาง แนวความคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม การเลือกวัสดุตา่ ง ๆ และวัสดุสมัยใหม่ ภาพเคลื่อนไหว
เสียง เป็นต้นมาใช้สร้างสรรค์งานร่วมกัน เทคนิคในการติดตั้งศิลปะจัดวาง ศึกษาแบบอย่างศิลปะ
จัดวางทั้งของไทยและต่างประเทศ
110133306

หัตถศิลป์สร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Crafting Art
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน หัตถศิลป์ช่างสิบหมู่
ไทยโบราณ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต แนวความคิดในการสร้างสรรค์ การพัฒนาหัตถกรรมและ
หัตถศิลป์ในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
110133308 ศิลปะและการออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Decorative Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กาเนิดที่มาของลวดลาย ประเภทของลวดลาย การออกแบบลวดลายเชิง
ศิลปะ และการออกแบบลวดลายเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ปฏิบัติงานเชิงพาณิชย์
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110133309 ศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

3(2-2-5)

Pottery Art and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเตรียมดิน การนวดและการตากดิน เทคนิคการขึ้นรูป การทาแม่พิมพ์
การหล่อ

เตาเผาและวิธีการใช้งาน

การสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วย

กรรมวิธีพื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานช่วยในการผลิต
110133312 ผู้ประกอบการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ

3(3-0-6)

Art and Design Entrepreneur
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ การจด
ทะเบียนและการชาระภาษี

แนวความคิดในการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่

การตลาดธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
110133313 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

3(2-2-5)

Silk Screen
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์ตะแกรงไหม เช่น เทคนิคกระดาษตัด เขียนไข
เขียนวานิช ถ่ายฟิล์ม การทาภาพพิมพ์ลงบนวัสดุ ผ้า กระดาษ โลหะ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเชิง
ศิลปะ และเชิงออกแบบ การสร้างผลงานเชิงพาณิชย์

124
5.4 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา และเงื่อนไขของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ค. การฝึกงาน จานวน 1 รายวิชา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
110133272 การฝึกงาน
1(0-240-0) 110133401 ฝึกงาน
6(540 ชั่วโมง)
Training
Training
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษามาแล้ว
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
นักศึกษาออกฝึกงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการกิจการประเภทออกแบบงานด้าน
นัก ศึ ก ษาออกฝึก งานในหน่ ว ยงานราชการ ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลา 540 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรื อ สถานประกอบกิ จ การประเภทออกแบบงานด้ า น ภาควิชา มีการประเมินผลจากผู้ควบคุมในส่วนของสถานประกอบการ และการติดตามจากภาควิชาโดย
ประยุกต์ศิลปและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลา 240 ประเมินผลเป็นเกรด นักศึกษาจะต้องทารายงานประจาวันให้ผู้ควบคุมงานรับรอง พร้อมทั้งทาสรุปผลการ
ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา ฝึกงานเป็นรูปเล่มส่งภาควิชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน
มี ก า ร ปร ะเมิ น ผลจ า ก ผู้ ค ว บคุ ม ใ นส่ ว นขอ งสถา น
ประกอบการและการตรวจติ ด ตามจากภาควิ ช า โดย
ประเมินผลเป็น S หรือ U นักศึกษาจะต้องทารายงาน
ประจาวันให้ ผู้ควบคุมงานรับรอง พร้อมทั้งทาสรุปผลการ
ฝึ ก งานเป็ น รู ป เล่ ม ส่ ง ภาควิ ช าเมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการ
ฝึกงาน
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
รายการ
เกณฑ์กระทรวงฯ
โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120
140
130
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
30
30
1.1 วิชาบังคับ
20
20
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12
12
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
3
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
3
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
2
1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
10
10
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
104
94
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
16
18
ข. กลุ่มวิชาชีพ
87
70
ข.1 วิชาบังคับ
81
64
ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
6
6
ค. การฝึกงาน
1
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
6
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
เปรียบเทียบ 3 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และการปรับแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
7.1 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
140 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 วิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
10 หน่วยกิต
1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
16 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ข. กลุ่มวิชาชีพ
87 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ
ข.1 วิชาบังคับ
81 หน่วยกิต
ข.1 วิชาบังคับ
ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ค. การฝึกงาน
1 หน่วยกิต
ค. การฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

130 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
64 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ก. กลุม่ วิชาภาษา – วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
English I
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
English II
ก. กลุม่ วิชาภาษา – วิชาเลือก
080103012 การอ่าน 1
Reading I
080103012 การเขียน 1
Writing I
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation I
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation II
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English for Work

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ก. กลุม่ วิชาภาษา – วิชาเลือก
3(3-0-6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
English I
3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
English II
3(3-0-6) 080103012 การอ่าน 1
Reading I
3(3-0-6) 080103014 การเขียน 1
Writing I
3(3-0-6) 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation I
3(3-0-6) 080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation II
3(3-0-6) 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English for Work

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113005 เคมีในชีวติ ประจาวัน
Chemistry in Everyday Life
040303016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
Physics in Daily Life
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
Statistics in Everyday Life
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
080303601 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
Systematic and Creative Thinking
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
Basketball
080303502 วอลเลย์บอล
Volleyball

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113005 เคมีในชีวติ ประจาวัน
Chemistry in Everyday Life
040303016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
Physics in Daily Life
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
Statistics in Everyday Life
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
080303601 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
Systematic and Creative Thinking
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
Basketball
080303502 วอลเลย์บอล
Volleyball

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303503 แบดมินตัน
Badminton
080303504 ลีลาศ
Dancing
080303505 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
080303509 เปตอง
Pétanque
080303510 ไท้จี๋/ไทเก๊ก
Taiji/Taikek

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303503 แบดมินตัน
Badminton
080303504 ลีลาศ
Dancing
080303505 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
080303506 เทควันโด
Taekwondo
080303507 ฟุตบอล
Football
080303508 เซปักตะกร้อ
Sepak-Takraw
080303509 เปตอง
Pétanque
080303510 ไท้จี๋/ไทเก๊ก
Taiji/Taikek

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
Thai Society and Culture in Literature
080103116 ไทยศึกษา
Thai Study
080103117 ความรูท้ วั่ ไปทางวรรณคดีไทย
Introduction to Thai Literature
080203901 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Law for Everyday Life

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303511 หมากล้อม
Go
080303512 ฟีบ้า 33
FIBA 33

3(3-0-6) 080103115
3(3-0-6) 080103116
3(3-0-6) 080103117
3(3-0-6) 080203901
3(3-0-6) 080203904

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
Thai Society and Culture in Literature
ไทยศึกษา
Thai Study
ความรูท้ วั่ ไปทางวรรณคดีไทย
Introduction to Thai Literature
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Law for Everyday Life

1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080203906
080203907
080303102
080303602
080303603
080303201

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวติ
Economics for Individual Development
ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
Business and Everyday Life
คาราโอเกะ
Karaoke
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
Development of Life Quality
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Speech

3(3-0-6) 080203906
3(3-0-6) 080203907
1(0-2-1) 080303401
3(3-0-6) 080303602
3(3-0-6) 080303603
3(3-0-6) 080303102

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวติ
Economics for Individual Development
ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
Business and Everyday Life
คาราโอเกะ
Karaoke
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
Development of Life Quality
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ก. กลุม่ วิชาพื้นฐาน 8 วิชา
110133021 วาดเส้น 1
Drawing I

ก. กลุม่ วิชาพื้นฐาน
2(1-2-3) 110133101 วาดเส้น
Drawing

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
6 วิชา
3(2-2-5)
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110133022
110133023
110133024
110133025
110133026
110133027
110133048

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
วาดเส้น 2
Drawing II
จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
องค์ประกอบศิลป์ 1
Composition I
องค์ประกอบศิลป์ 2
Composition II
การเขียนแบบพื้นฐาน
Basic Drafting
ประวัติศาสตร์ศิลป์
Art History

ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 24 วิชา
110133111 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Applied Art and Product Design I

2(1-2-3) 110133102
2(1-2-3) 110133103
2(1-2-3) 110133104
2(1-2-3) 110133105
2(1-2-3) 110133106

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
องค์ประกอบศิลป์
Composition
ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
Understanding in Art and Design
จิตรกรรม
Painting
ประติมากรรม
Sculpture
ภาพพิมพ์
Print Making

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 18 วิชา
3(1-4-4) 110133201 การออกแบบของเล่นสาหรับเด็ก
Toy Design for Kid

4(1-6-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 24 วิชา
110133112 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Applied Art and Product Design II
110133113 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Applied Art and Product Design III
110133114 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
Applied Art and Product Design IV
110133115 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
Applied Art and Product Design V
110133116 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
Applied Art and Product Design VI
110133117 สัมมนา
Seminar
110133148 การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ
Art and Design Exhibition Organize
110133149 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-8)
4(1-6-8)
5(1-8-10)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 18 วิชา
110133202 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสานักงาน
Product Design in Resident and Office
110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง
Souvenir and Decorative Art Design
110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับสังคมผู้สูงอายุ
Product Design for Aging Society
110133205 เขียนแบบเพื่อการผลิต
Drafting for Production
110133206 ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
Creativity in Design
110133207 การทาหุน่ จาลอง
Model Making
110133208 ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
Art and Design of Thai Identity
110133209 การยศาสตร์
Ergonomics

4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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หลักสูตฉบับปี พ.ศ.2555
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 24 วิชา
110133136 ศิลปะไทย
Thai Art
110133150 การวิเคราะห์องค์ประกอบของมนุษย์
Human Factors Analysis
110133137 การออกแบบศิลปะอัตลักษณ์ไทย
Applied Art Design for Thai Identity
110133138 หลักการถ่ายภาพ
Principles of Photography
110133139 ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
Creative Thinking for Design
110133140 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Computer for Product Design I
110133141 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Computer for Product Design II
110133142 การทาหุน่ จาลอง
Model Making

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 18 วิชา
110133210 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ
Basic Computer for Design
110133211 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ3 มิติ
Computer for 3 Dimension Drafting
110133212 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ
Computer for Art
110133213 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ 3 มิติ
Computer for 3 Dimension Presentation
110133214 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
110133215 วัสดุและวิธีการผลิต
Material and Production Method
110133216 การวิจัยศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
Research of Applied Art and Product Design
110133217 เตรียมศิลปนิพนธ์
Preparation for Art Thesis

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 24 วิชา
110133143 วัสดุ วิธีการผลิตและการประมาณราคา
3(3-0-6)
Materials, Production Methods and Cost Estimation
110133144 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Printing Media Design
110133151 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับนักออกแบบ 3(3-0-6)
Marketing and Consumer Behavior for Designers
110133145 เทคนิคภาพพิมพ์สาหรับงานออกแบบ
3(2-2-5)
Print Making Techniques for Design
110133146 การออกแบบหีบห่อ
3(2-2-5)
Package Design
110133152 การวิจัยงานออกแบบ
2(2-0-4)
Design Research
110133118 ศิลปนิพนธ์
9(0-18-9)
Art Thesis
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133259 คอมพิวเตอร์สื่อผสม
3(2-2-5)
Multimedia Computer

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.1 วิชาบังคับ 18 วิชา
110133218 ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133301 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Visual Arts

9(0-18-9)

3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133260 การปฏิบัติการและการออกแบบ
Workshop and Design
110133261 ศึกษาด้วยตนเอง
Individual Study
110133262 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Visual Art
110133263 กลศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mechanic
110133264 เทคนิคการถ่ายภาพสตูดิโอ
Studio Photography Techniques
110133265 การออกแบบเครื่องประดับ 1
Jewelry Design I
110133266 การออกแบบเครื่องประดับ 2
Jewelry Design II
110133267 การออกแบบสิ่งทอ
Textile Design

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133302 การถ่ายภาพ
Photography
110133303 ปฏิบัติการการผลิต
Production Workshop
110133304 ศิลปะบาทวิถี
Street Art
110133305 ศิลปะจัดวาง
Installation Art
110133306 หัตถศิลป์สร้างสรรค์
Creative Crafting Art
110133307 ศิลปะและการออกแบบสิ่งทอ
Textile Art and Design
110133308 ศิลปะและการออกแบบลวดลาย
Decorative Art and Design
110133309 ศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
Pottery Art and Design

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133268 การออกแบบผ้าบาติก
Batik Design
110133269 การออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
110133270 การออกแบบกราฟิก
Graphic Design
110133271 การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
ค. การฝึกงาน
110133272 การฝึกงาน
Training

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

1(0-240-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ข. กลุ่มวิชาชีพ ข.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
110133310 การจัดนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Art and Design Exhibition
110133311 กลไกพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Mechanic
110133312 ผู้ประกอบการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
Art and Design Entrepreneur
110133313 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
3(2-2-5)
Silk Screen
ค. การฝึกงาน
110133401 ฝึกงาน
6(540 ชั่วโมง)
Training
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7.3 การปรับแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต รหัสวิชา

ชื่อวิชา

110133021 วาดเส้น 1
(Drawing I)
110133048 ประวัติศาสตร์ศิลป์
(Art History)
110133023 จิตรกรรมพื้นฐาน
(Basic Painting)
110133025 องค์ประกอบศิลป์ 1
(Composition I)
110133027 การเขียนแบบพื้นฐาน
(Basic Drafting)

2(1-2-3) 110133101 วาดเส้น
(Drawing)
2(2-0-4) 110133102 องค์ประกอบศิลป์
(Composition)
2(1-2-3) 110133103 ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบ
(Understanding in Art and Design)
2(1-2-3) 110133104 จิตรกรรม
(Painting)
2(1-2-3) 110133205 เขียนแบบเพื่อการผลิต
(Drafting for Production)

040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics in Everyday Life)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080xxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
(Physical Education Elective Course I)

3(3-0-6) xxxxxxxxx

รวม

3(3-0-6) xxxxxxxxx
1(0-2-1) xxxxxxxxx

17(12-10-29)

วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

22 (17-10-39)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133022 วาดเส้น 2
(Drawing II)
110133024 ประติมากรรมพื้นฐาน
(Basic Sculpture)
110133026 องค์ประกอบศิลป์ 2
(Composition II)
110133111 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
(Applied Art and Product Design I)
110133136 ศิลปะไทย
(Thai Art)
110133149 สุนทรียศาสตร์
(Aesthetics)
110133150 การวิเคราะห์องค์ประกอบของมนุษย์
(Human Factors Analysis)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2(1-2-3) 110133105 ประติมากรรม
(Sculpture)
2(1-2-3) 110133106 ภาพพิมพ์
(Print Making)
2(1-2-3) 110133209 การยศาสตร์
(Ergonomics)
3(1-4-4) 110133215 วัสดุและวิธีการผลิต
(Material and Production Method)
3(2-2-5) 110133201 การออกแบบของเล่นสาหรับเด็ก
(Toy Design for Kid)
2(2-0-4) xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
(Language Elective Course)
2(2-0-4) xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
3(3-0-6)
19(13-12-32)

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

20 (14-11-33)
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รหัสวิชา
110133112
110133137
110133138
080xxxxxxx
080xxxxxxx
080xxxxxxx
080xxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(1-4-4) 110133202 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่พักและสานักงาน
4(1-6-5)
(Applied Art and Product Design II)
(Product Design in Resident and Office)
การออกแบบศิลปะอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5) 110133210 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ
3(2-2-5)
(Applied Art Design for Thai Identity)
(Basic Computer for Design)
หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5) 110133211 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ3 มิติ
3(2-2-5)
(Principles of Photography)
(Computer for 3 Dimension Drafting)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6) 110133208 ศิลปะและการออกแบบอัตลักษณ์ไทย
3(2-2-5)
(Language Elective Course I)
(Art and Design of Thai Identity)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
3(3-0-6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(3-0-6) xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course I)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
1(0-2-1) xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1(0-2-1)
(General Education Elective Course II)
(General Education Elective)
รวม
19(14-10-33)
รวม
20 (13-13-34)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
110133113 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(1-4-4) 110133203 การออกแบบของที่ระลึกและศิลปะเพื่อการตกแต่ง 4(1-6-5)
(Applied Art and Product Design III)
(Souvenir and Decorative Art Design)
110133139 ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5) 110133212 คอมพิวเตอร์สาหรับงานศิลปะ
3(2-2-5)
(Creative Thinking for Design)
(Computer for Arts)
110133140 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2-5) 110133213 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ 3 มิติ
3(2-2-5)
(Computer for Product Design I)
(Computer for 3 Dimension Presentation)
110133142 การทาหุ่นจาลอง
3(2-2-5) 110133207 การทาหุน่ จาลอง
3(2-2-5)
(Model Making)
(Model Making)
110133151 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 110133206 ความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
3(2-2-5)
(Marketing and Consumer Behavior for Designer)
(Creativity in Design)
080xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1) xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มมนุษย์-สังคม
3(3-0-6)
(Physical Education Elective Course II)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
080xxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
3(3-0-6) xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course III)
(General Education Elective Course)
รวม
19(13-12-32)
รวม
22 (15-14-38)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
110133114 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
4(1-6-8) 110133204 การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับสังคมผู้สูงอายุ
4(1-6-5)
(Applied Art and Product Design IV)
(Product Design for Aging Society)
110133141 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-2-5) 110133216 การวิจัยศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Computer for Product Design II)
(Research of Applied Art and Product Design)
110133144 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5) 110133214 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
(Printing Media Design)
(Packaging Design)
110133143 วัสดุ วิธีการผลิตและการประมาณราคา
3(3-0-6) 110133xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3(2-2-5)
(Materials, Production Methods and Cost Estimation)
(Technical Elective Course)
080xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6) xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
(Language Elective Course)
080xxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
3(3-0-6) xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course IV)
(General Education Elective Course)
รวม
19(14-10-36)
รวม
19 (13-11-33)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133115 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
(Applied Art and Product Design V)
110133145 เทคนิคภาพพิมพ์สาหรับงานออกแบบ
(Print Making Techniques for Design)
110133146 การออกแบบหีบห่อ
(Package Design)
110133147 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)
110133152 การวิจัยงานออกแบบ
(Design Research)
110133xxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 1
(Technical Elective Course I)
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
4(1-6-8) 110133401 ฝึกงาน
(Training)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
6(540 ชั่วโมง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
18(11-14-32)

รวม

6(540 ชัว่ โมง)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
110133272 การฝึกงาน
(Training)
รวม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110133116 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
(Applied Art and Product Design VI)
110133117 สัมมนา
(Seminar)
110133148 การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ
(Art and Design Exhibition Organize)
110133xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 2
(Technical Elective Course II)
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต รหัสวิชา
1(0-240-0)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
-

1(0-240-0)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5(1-8-6) xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course )
2(1-2-3) xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
3(2-2-5) 110133xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
3(2-2-5) 110133217 เตรียมศิลปนิพนธ์
(Preparation for Art Thesis)
13(6-14-19)
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12(9-6-19)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10133118 ศิลปนิพนธ์
(Art Thesis)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
9(0-18-9) 110133218 ศิลปนิพนธ์
(Art Thesis)
3(x-x-x)

หน่วยกิต
9(0-18-9)

3(x-x-x)
15(0-x-x)

รวม

9(0-18-9)
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