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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
หลักสูตรใหม     พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
คณะ         : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Industrial Design 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) 
   ชื่อยอ :  ทล.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology (Industrial Design) 
   ชื่อยอ :  B.Tech. (Industrial Design) 
 
3. วิชาเอก (ถามี) 
 ไมมี   
 
4. จํานวนหนวยกิต   

ไมนอยกวา  126  หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ     
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช     
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา    
รับนักศึกษาไทยและ/หรือตางชาติ ท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    
ไมมี 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  ใชระยะเวลาในการสําเร็จ
การศึกษาไมเกิน 8 ป 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต 
    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
    1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
    2.1 วิชาแกน  24 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  60 หนวยกิต 
2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ   36 หนวยกิต 
2.2.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก   24 หนวยกิต 

2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา

ออกแบบอุตสาหกรรม  ประกอบดวยเลข 8 หลัก  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง 
การใชระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2559 มีความหมายดังนี้ 

หลักท่ี 1-3 แทน หมวดวิชา 
หลักท่ี 4 แทน ระดับหลักสูตร 
หลักท่ี 5 แทน ลักษณะเนื้อหาวิชา 
หลักท่ี 6-8 แทน ลําดับวิชา 
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 ความหมายของหมวดวิชาหลักท่ี 1-3 เปนดังนี้ 
100 - 149 หมายถึง หมวดวิชาครุศาสตร 
150 - 199 หมายถึง หมวดวิชามนุษยศาสตร 
200 - 249 หมายถึง หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
250 - 299 หมายถึง หมวดวิชาสังคมศาสตร 
300 - 349 หมายถึง หมวดวิชานิเทศศาสตร 
350 - 399 หมายถึง หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
400 - 449 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
450 - 499 หมายถึง หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
500 - 549 หมายถึง หมวดวิชาเกษตรศาสตร 
550 - 599 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กําหนดความหมายของหลักท่ี 4 เปนดังนี้ 
1 หมายถึง ระดับอนุปริญญา 
2 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
3 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
4 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
5 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
6  หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

หลักท่ี 5 คณะกําหนดลักษณะเนื้อหาวิชา หลักท่ี 6-8 แทนลําดับกอนหลังของรายวิชา 
 

2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12 หนวยกิต 

15021001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

15021002 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
Communicative Listening and Speaking English 

3(3-0-6) 

15021003 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
Communicative Reading and Writing English 

3(3-0-6) 

15021004 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ          
English for Career 

3(3-0-6) 
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
20021001 ความเปนมนุษย  

Human Actualization 
3(3-0-6) 

20021002 คุณคาและความงามของชีวิต  
Value and Beauty of Life 

3(3-0-6) 

 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

25021001 สังคมและวัฒนธรรม  
Society and Culture 

3(3-0-6) 

25021002 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environment and Natural Resources 

3(3-0-6) 

 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 

40021001 คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต 
Mathematics  for  Life 

3(3-0-6) 

40021002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต 
Information and Communication Technology for 
Life 
 

3(3-0-6) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
2.1  วิชาแกน  24 หนวยกิต 

20321102 องคประกอบสําหรับงานออกแบบอุตสาหกรรม 
Composition in Industrial Design 

3(2-2-5) 

55421001 วัสดุและเทคโนโลยีในการออกแบบ 
Material and Technology in Design 

3(2-2-5) 

55421002 ประวัติศาสตรการออกแบบอุตสาหกรรม 
History of Industrial Design 

3(3-0-6) 

55421003 เทคโนโลยีการผลิต 
Manufacturing Technology 

3(3-0-6) 

55421004 การประกอบวิชาชีพสําหรับการออกแบบอุตสาหกรรม 
Professional Practice for Industrial Design 

3(3-0-6) 

55421005 ปจจัยการบริโภคงานออกแบบอุตสาหกรรม  
Consumption Factors for Industrial Design 

3(3-0-6) 

55421006 การควบคุมคุณภาพในงานออกแบบอุตสาหกรรม 
Quality Control in Industrial Design 

3(3-0-6) 

55429001 โครงงานการออกแบบอุตสาหกรรม 
Project in Industrial Design 
 

3(1-4-4) 
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2.2  วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
2.2.1  บังคับ  36 หนวยกิต 

20221103 การรางแบบ 
Skecth Design 

3(2-2-5) 

55421007 การพัฒนาผลิตภัณฑในประชาคมอาเซียน 
Product Development in ASEAN Community  

3(3-0-6) 

55421008 ทฤษฎีการออกแบบอุตสาหกรรม 
Theory of Industrial Design 

3(3-0-6) 

55421009 เทคโนโลยีประยุกต 
Applied Technology 

3(2-2-5) 

55421010 เขียนแบบเทคนิค 
Technical Drawing 

3(2-2-5) 

55421011 เทคโนโลยอีอกแบบสามมิติ  
3D Design Technology 

3(2-2-5) 

55421012 เทคโนโลยีการทําแบบจําลอง 
Model Making Technology 

3(3-0-6) 

55421013 ปฏิบัติการการทําแบบจําลอง 
Model Making Practice 

3(2-2-5) 

55421014 การยศาสตรในการออกแบบอุตสาหกรรม 
Ergonomics in Industrial Design 

3(3-0-6) 

55421015 ความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 
Innovative Creativity 

3(2-2-5) 

55421016 เทคนิคการนําเสนอผลงานออกแบบ 
Design Presentation Technique 

3(2-2-5) 

55429002 การศึกษาการทํางานเก่ียวกับการออกแบบ 
Design Working Study 
 

3(3-0-6) 

2.2.2  เลือกเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
20122402 การสรางสรรคงานศิลปและหัตถกรรม 

Art and craft  Creativity 
3(2-2-5) 

20222201 การออกแบบพิมพสกรีน 
Screen Printing  

3(2-2-5) 

55421017 การศึกษาอัตลักษณ  
Identity Study 

3(3-0-6) 

55421018 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ 
Photography for Design 

3(2-2-5) 

55422001 บรรจุภัณฑในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Packaging 

3(2-2-5) 
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55422002 เทคโนโลยีการออกแบบตกแตง 
Decorative and Pattern Technology 

3(2-2-5) 

55422003 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของท่ีระลึก 
Souvenir Product for Industrial Design 

3(2-2-5) 

55423001 การออกแบบเซรามิกส  
Ceramics Design 

3(2-2-5) 

55423002 การประดิษฐเซรามิกส 
Ceramics Craft  

3(2-2-5) 

55424001 การออกแบบภูมิสถาปตย 
landscape Design 

3(2-2-5) 

55424002 งานแสดงและนิทรรศการในงานอุตสาหกรรม 
Event and Exhibition for Industrial 

3(2-2-5) 

55424003 การออกแบบอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 
Furniture and Decorative Item in Industrial Design 

3(2-2-5) 

55426001 การออกแบบผลิตภัณฑตกแตงรางกาย 
Body Ornament Design 

3(2-2-5) 

55429003 สัมมนางานออกแบบอุตสาหกรรม  
Seminar in Industrial Design 

3(2-2-5) 

 
 

2.3  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หนวยกิต 
55428001 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบอุตสาหกรรม 

Pre-Practicum in Industrial Design 
1(90) 

55428002 ฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบอุตสาหกรรม 
Practicum in Industrial Design 

5(450) 

 หรือ  
55428003 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(560) 

          (สาขาวิชาจัดการอบรมการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

แกน 20321102 
 

องคประกอบศิลปสําหรับงานออกแบบ
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

55421002 ประวัติศาสตรการออกแบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
บังคับ 20221103 การรางแบบ 3(2-2-5) 

รวม 18 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
แกน 55421001 วัสดุและเทคโนโลยีในการออกแบบ 3(2-2-5) 

55421003 เทคโนโลยีการผลิต 3(3-0-6) 
บังคับ 55421008 ทฤษฎีการออกแบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

55421010  เขียนแบบเทคนิค 3(2-2-5) 
รวม 18 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
บังคับ 55421007   การพัฒนาผลิตภัณฑในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

55421011  เทคโนโลยีออกแบบสามมิติ 3(2-2-5) 
55421012  เทคโนโลยีการทําแบบจําลอง 3(3-0-6) 
55421014  การยศาสตรในการออกแบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
แกน 55421004   การประกอบวิชาชีพสําหรับการออกแบบ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 
55421005   ปจจัยการบริโภคงานออกแบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

บังคับ 55421015   ความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5) 
55421009   เทคโนโลยีประยุกต 3(2-2-5) 

รวม 18 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxxx ศึกษาท่ัวไป          3(3-0-6) 
บังคับ 55421013   ปฏิบัติการการทําแบบจําลอง 3(2-2-5) 
เลือก 5542xxxx  วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 

5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 
5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 18 

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

แกน 55421006  การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
เลือก 5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 

5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 
5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 
5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 
5542xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3(2-2-5) 

ฝกประสบการณ 55428001  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบ
อุตสาหกรรม 

1(90) 

รวม 19 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
ฝกประสบการณ 55428002 

 
ฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบ
อุตสาหกรรม 

5(450) 

หรือ  
55428003   สหกิจศึกษา 6(560) 

รวม 6 
 

ปท่ี4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
แกน 55429001 โครงงานการออกแบบอุตสาหกรรม 3(1-4-4) 
บังคับ 55421016 เทคนิคการนําเสนอผลงานออกแบบ 3(2-2-5) 

55429002 การศึกษาการทํางานเก่ียวกับการออกแบบ 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 12 หนวยกิต 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชาอยูในภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก ง 
คําอธิบายรายวิชา 
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1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
15021001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

Thai for Communication 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ความสุขในการเรียนรูผานภาษาอยางมีประณีตจิต รักการอาน มีวิจารณญาณทาง
ภาษา ดานการรับสาร มีทักษะละเอียดออนในการฟง การคิด การดูและการสังเกตโดยมีภาษาไทยเปน
สะพานการรับสารและเขาถึงสารอยางมีคุณภาพ ดานการสงสาร มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูดและ
การเขียนอยางมีพัฒนาการตามลําดับ การพูดตามวัตถุประสงค การพูดนําเสนอ การเขียนบรรยาย การ
เขียนบันทึก การเขียนเลาเรื่อง การเขียนแสดงความรูความคิดเห็นอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคและ
กาลเทศะ  ท้ังสามารถพูดและแสดงออกอยางมีคุณภาพสอดคลองกับการเขียน 

Happiness through learning language exquisitely, reading avidity with 
literacy critique; receptive skills with sensitive listening, thinking, watching and 
observing through Thai language as a channel to receive and access messages 
efficiently; productive skills with communicative skills of continually developmental 
speaking and writing, purposive speaking, verbal presentation, descriptive writing, note-
taking, narrative writing, writing to express opinion properly as needed; giving speech 
and expression compatible with written texts effectively. 

 
15021002 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   

Communicative Listening and Speaking English  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในการรับและสงสารในบริบทตางๆ 
อยางเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําเสนอขอมูลเพ่ือการสื่อสารท้ังสาระสําคัญและ
รายละเอียดหลากหลายรูปแบบ  การรายงาน การอภิปราย การใหคําแนะนํา การใหความเห็น การ
สาธิต และการแสดง 

Developing English Listening and speaking skills to receive and deliver 
messages in various contexts, both main ideas and details appropriate to language 
culture of the English native presented in diverse forms of information; report; 
discussion; advice; comments; demonstration and performance. 

 
 
 
 
 



มคอ.2 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี                                                                                                        70 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
15021003 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

Communicative Reading and Writing English  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

การพัฒนาการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการรับรู 
เลือกสรร และถายโอนขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ ในชีวิตประจําวันมาใชไดอยางเหมาะสม                 
การบูรณาการความสามารถในการอานกับการเขียนเพ่ือการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ              
การเขียนโครงงาน การสรุปความ บันทึกความจํา  และการเขียนข้ันตอนกระบวนการ 

Developing English reading and writing for basic communication to 
acknowledge, choose, and transfer the incoming information from various types of 
sources for appropriate daily use; integrating reading and writing abilities to reach 
efficient application; project work; making conclusion; memos and process writing.  

 
15021004
  

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ          
English for Career  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและ               
การทํางาน ภาษาอังกฤษจากสื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนประวัติสวนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน  
การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษออนไลนและเอกสารท่ีเ ก่ียวของ การสัมภาษณงานดวย
ภาษาอังกฤษ   

Developing English speaking and writing skills in daily life and 
workplaces, English in electronic sources, writing curriculum vitae, letter of application 
and relevant documents, filling application forms and job interviews in English. 

 
20021001 ความเปนมนุษย 

Human Actualization  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของมนุษย สมองของมนุษยกับการคิดและการเรียนรู  การตระหนักรูใน
คุณคาของตน  การเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ธรรมะเพ่ือการดํารงชีวิต การอยู
รวมกันอยางสันติ การพัฒนาตน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม และการสงเสริมสุขภาพ
กายและจิต  

Human nature; human brain and thinking and learning; self-esteem 
awareness; understanding and acceptance of individual differences; dharma for living; 
peaceful coexistence; self-development, personality and social etiquette 
development and physical and mental health promotion. 



มคอ.2 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี                                                                                                        71 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
20021002 คุณคาและความงามของชีวิต 

Value and Beauty of Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 
 

คุณคาของการดําเนินชีวิต การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในดานปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร  ความงามและสุนทรียะของชีวิตในดานคีตศิลป ทัศนศิลป และศิลปะการแสดง 

Value of leading a life; moral judgment in the dimensions of 
philosophy, religion and science; beauty and aesthetics of life in musical, visual and 
performance arts. 

 

25021001 สังคมและวัฒนธรรม 
Society and Culture  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของสังคมมนุษยและกระบวนการทางสังคม แบบแผนทางวัฒนธรรม   ภูมิ
หลังทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรทองถ่ิน กระแสโลกาภิวัตนท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิต ความ
เปนพลเมืองดี การมีสวนรวมแกไขปญหาสังคม   

Nature of human society and social process and cultural patterns; 
social background, culture and history of locality; globalization affecting ways of living; 
citizenship; participation in solving social problems.  

 
25021002 ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Environment and Natural Resources  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดํารงชีวิตของมนุษย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี ภัยพิบัติ ผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชน
และการพัฒนา การมีสวนรวมอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

Relationship between environment and natural resources and human 
existence, area-based natural resources and environment, disaster, environment effect 
resulting from use and development, participation in conservation and management 
of natural resources and environment. 

 
 
 
 
 



มคอ.2 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี                                                                                                        72 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
40021001 คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต  

Mathematics for Life  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ตรรกศาสตรและการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาในการใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  
การตัดสินใจโดยใชทักษะทางคณิตศาสตร การใชคณิตศาสตรในภูมิปญญาชาวบาน สถิติและความ
นาจะเปน  

Logic and analytical thinking for effective daily-life problem solving, 
decision making by mathematical skills, mathematics in folk wisdom; statistics and 
probability. 

 
40021002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือชีวิต 

Information and Communication Technology for Life  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูอยางสรางสรรค รูเทาทัน 
และมีประสิทธิภาพ การมีวิจารณญาณ จริยธรรมและสุขภาวะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Using information and communication technology for learning 
creatively, vigilantly and efficiently; judgment, ethics and healthfulness in information 
technology use. 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1) วิชาแกน 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
20321102 
 

องคประกอบสําหรับงานออกแบบอุตสาหกรรม 
Composition in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

หลักการพ้ืนฐานทางองคประกอบศิลปะในการออกแบบอุตสาหกรรม เชน จุด เสน สี 
น้ําหนัก รูปรางรูปทรง พ้ืนผิว ท่ีวาง ขนาด สัดสวน ความสมดุล ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะ 
ความเปนเอกภาพ ความสัมพันธของขนาดและพ้ืนท่ี  

Basic art composition in industrial design including dots, lines, colors, 
tone, shape, texture, space, sizes, proportions, balance, harmony, contrast, unity, the 
relationship of size and space.  

 
55421001 
 

วัสดุและเทคโนโลยีในการออกแบบ 
Material and Technology in Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

 

วัสดุสําหรับการออกแบบอุตสาหกรรม เชน ไม พลาสติก โลหะ และประวัติความ
เปนมาของวัสดุ คุณสมบัติตางๆ ของวัสดุเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับวัสดุ และการ
ประยุกตใชในงานออกแบบอุตสาหกรรม 

Wood, plastics, metals and composites in design. History of materials. 
Material properties. Manufacturing and technological processes related to the 
materials design applications. 

 
55421002 
 

ประวัติศาสตรการออกแบบอุตสาหกรรม 
History of Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ประวัติศาสตรการออกแบบอุตสาหกรรม อิทธิพลตางๆ ท้ังทางดานสังคม วัฒนธรรม
ทองถ่ิน สิ่งแวดลอม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอพัฒนาการทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

History of industrial design; influences; social, culture, environment, 
politic, science and technology affecting to industrial design product development. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

55421003 
 

เทคโนโลยีการผลิต 
Manufacturing Technology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

 

เทคโนโลยีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในงานออกแบบอุตสาหกรรม คุณสมบัติของ
วัสดุ การใชวัสดุ กรรมวิธีการผลิตในทางอุตสาหกรรม รวมไปถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

Industrial design manufacturing technology, properties of materials; use 
of materials; and industrial design manufacturing process; Including occupational 
health and safety in the industry. 

 
55421004 
 

การประกอบวิชาชีพสําหรับการออกแบบอุตสาหกรรม 
Professional Practice for Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

การเปนผูประกอบการ ความสามารถในการผลิต ประเมินตลาดการคา คนหาโอกาส 
เขียนแผนธุรกิจ การหาแหลงเงินทุน การลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารงานบุคคล ความรับผิดชอบตอสังคม และมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน ดานภาษี ดานการผลิต และทรัพยสินทางปญญา 

Entrepreneurship with the ability in production, market evaluation, 
opportunity seeking, business plan writing, funding, investing, business management, 
risk management, personnel management, social responsibility and industrial 
standards related to industrial design such as tax, production, and intellectual 
properties laws. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

55421005 
 

ปจจัยการบริโภคงานออกแบบอุตสาหกรรม 
Consumption Factors for Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

บทบาทผูบริโภค ผลกระทบพฤติกรรมการซ้ือ ในงานออกแบบอุตสาหกรรม กล
ยุทธการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การกระจายผลิตภัณฑ การสื่อสารการตลาด การวิจัยตลาด ปจจัยอ่ืนท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค และความรับผิดชอบของการตลาดท่ีมีตอสังคม 

Consumer behavior in Industrial design with emphasis on consumer role, 
impacts, buying behaviors, market sharing, market targeting, product positioning, 
product development, pricing, distribution, marketing communication, marketing 
research, other factors influencing consumer behavior, and product marketing ethics. 

 
55421006 
 

การควบคุมคุณภาพในงานออกแบบอุตสาหกรรม 
Quality Control in Industrial Design  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

 

หลักการควบคุมคุณภาพในงานออกแบบอุตสาหกรรม การประยุกตเทคนิคเชิงสถิติ
สําหรับการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการดําเนินงานดานคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ 
ปรัชญาการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม 

Principles of quality control in industry design, application of statistical 
techniques for quality control, planning and operations for quality, quality assurance 
systems, quality management philosophy, total quality management. 

 
55429001 
 

โครงงานการออกแบบอุตสาหกรรม 
Project in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(1-4-4) 

 

การทําโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม โดยการระบุปญหาและความเปนไปไดของ
โครงงาน แนวทางแกปญหา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพ่ือนํามาใช
ในการออกแบบ และนําเสนอผลงานการออกแบบอุตสาหกรรม 

Project in Industrial Design including the following contents; problem 
identification; feasibility of the study; solution solving; limitation; data collection; data 
analysis for industrial design and presentation of the results. 
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2.2) วิชาเฉพาะดาน 
 2.2.1. วิชาเฉพาะดานบังคับ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
20221103 
 

การรางแบบ 
Sketch Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

การวาดเสนพ้ืนฐานดวยเทคนิคดินสอ หรืออุปกรณอ่ืนๆ ในลักษณะสองมิติ และสาม
มิติ การจัดองคประกอบทางศิลปะ แสงเงา พ้ืนผิวของวัตถุ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการนําเสนอการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

Basic of two and three-dimensional drawing techniques with pencils and 
other tools; art composition, light, shadow and texture arrangement as basics of 
industrial product design presentation. 

 
55421007 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑในประชาคมอาเซียน 
Product Development in ASEAN Community  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ศึกษา และวิเคราะหแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑในประชาคมอาเซียน ในการใชองค
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินของประเทศในอาเซียน มาประยุกตใชในการสรางแนวความคิด ในการ
ออกแบบผลงานผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 

Study and analyze product development in ASEAN community. The 
using of local knowledge of the ASEAN countries. The application of the local 
knowledge concept in designing products that can compete in global markets. 

 
55421008 
 

ทฤษฎีการออกแบบอุตสาหกรรม 
Theory of Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีการออกแบบอุตสาหกรรมของตะวันตกและตะวันออก อิทธิพลท่ีสงผลตอกัน
และความเชื่อมโยงกับพัฒนาการของโลกจากอดีตปจจุบันและแนวโนมในอนาคต การพัฒนาแนวคิด
การออกแบบจากทฤษฎีการออกแบบ 

Western and Eastern industrial design theories and their mutual 
influences; design theories in relation to the world development from the past, to the 
present, and future trends; theory-based development of design concepts. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

55421009 
 

เทคโนโลยีประยุกต 
Applied Technology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 
 

ศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต การเลือกใช
เทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงใหเหมาะสมกับทองถ่ิน ปจจัยท่ีสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ การเลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมพ้ืนบาน การนําพลังงานทดแทนมาใชใน
ทองถ่ิน ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

A study of applying technology; influence of technology on life; 
selecting appropriate technology for local improvement; factors associated with 
accepting effective technology; selecting appropriate technology for local Industrial 
enterprises; application of renewable energy to local areas, including applying 
technology for local development.  

 
55421010 
 

เขียนแบบเทคนิค  
Technical Drawing 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

การใชเครื่องมือ และอุปกรณ ท้ังเขียนดวยมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการเขียน
แบบ สองมิติ และสามมิติ 

The use of tools and equipment, including hand-written and computer 
program in technical drawing for two-dimensional and three-dimensional drawing. 

 
55421011 
 

เทคโนโลยีออกแบบสามมิติ  
3D Design Technology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการออกแบบอุตสาหกรรมในระบบ 3 มิติ ทฤษฏีหลักการ
และ เทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ 

Technology for three-dimensional design and drawing using computer 
programs. 

 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี                                                                                                        78 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55421012 
 

เทคโนโลยีการทําแบบจําลอง 
Model Making Technology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

กระบวนการและเทคโนโลยีการทําแบบจําลองเพ่ือใชพัฒนาและสื่อสารเก่ียวกับงาน
ออกแบบอุตสาหกรรม ศึกษาเทคโนโลยีตางๆท่ีใชในการทําแบบจําลอง การเลือกวัสดุและเทคนิคใน
การทําแบบจําลอง เพ่ือทําตนแบบของผลิตภัณฑ 

Prototyping product process and technology for industrial design 
product development and communication. Materials and techniques of model 
making.  

 
55421013 
 

ปฏิบัติการการทําแบบจําลอง   
Model Making Practice 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานการทําแบบจําลองเพ่ือใชพัฒนาและสื่อสารเก่ียวกับงานออกแบบ วัสดุและ
เทคนิคในการทําแบบจําลอง ประเภทของแบบจําลองเชน หุนจําลองเพ่ือศึกษารูปทรงหรือการทํางาน
เบื้องตน หุนจําลองเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑในรายละเอียด ตนแบบของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ 

Prototyping product concepts for design development and 
communication. Materials and techniques of model making. Types of model: mock-
ups, models and prototypes. Workshop safety. 

 
55421014 
 

การยศาสตรในการออกแบบอุตสาหกรรม   
Ergonomics in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ปจจัยเก่ียวกับมนุษยทางกายภาพตอความสามารถในการใชงานผลิตภัณฑ  รางกาย
มนุษย รายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ี การทํางานของรางกายมนุษยความสามารถของมนุษย
ท่ีสัมพันธกับการออกแบบอุตสาหกรรม 

Physical human factorsassociated with human effort in the use of 
products. Human proportion, structure, body functions and capabilities in relation to 
industrial design. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55421015 
 

ความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 
Innovative Creativity  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะและการปฏิบัติสิ่งประดิษฐ การฝกการคิดนอกกรอบ
สําหรับงานออกแบบ การออกแบบแผนผังแนวคิดและการสรางตนแบบความคิดเพ่ือการนําเสนอ  

Concept formulation and creative thinking: practices of thinking out of 
the box for basic design: mind mapping and model making for presentation of 
thought.  

 
55421016 
 

เทคนิคการนําเสนอผลงานออกแบบ 
Design Presentation Technique 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

การนําเสนองานออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ การใชสื่อประกอบอยางเหมาะสม และ
เทคนิคการนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ กระบวนการการนําเสนอผลงานในงานการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

Basic process of effective presentation. Application of multimedia and 
techniques in various styles of presentation; process of industrial design presentation. 

 
55429002 
 

การศึกษาการทํางานเกี่ยวกับการออกแบบ 
Design Working Study  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

การวิเคราะหและวางแผนการออกแบบและการผลิต ตั้งแตข้ันเริ่มตน ท่ีมาแนวคิด 
ทฤษฎีและกรอบแนวคิด กระบวนการหาขอมูล จนถึงข้ันตอนการทําผลงานสําเร็จ 

Analysis and planning in design and production from the initial stages of 
the theoretical concepts and frameworks, data gathering process, to the final product. 
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2.2.2. วิชาเฉพาะดานเลือก 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
20122402 
 

การสรางสรรคงานศิลปและหัตถกรรม 
Art and craft  Creativity 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

หลักการออกแบบเชิงศิลปะหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ความงาม คุณคา การ
ออกแบบ และการทํางานศิลปะหัตถกรรม การทดลองเก่ียวกับวัสดุและเทคนิคตางๆ 

Principles of art and handicraft industrial design. Aesthetics, values, 
design and processes of art and handicrafts product design. Exploration of materials 
and techniques. 

 
20222201 
 

การออกแบบพิมพสกรีน 
Screen Printing  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

หลักการของระบบการพิมพสรีน วัสดุและอุปกรณในการพิมพสกรีนและการเลือกใช
งานใหเหมาะสมกับชนิดของวัสดุใชพิมพ การทําแมพิมพสกรีน การพิมพสกรีน ลงบนวัสดุตางๆ เชน 
สติ๊กเกอร, กระดาษ, ผา ฯลฯ 

Screen printing principle; tools and materials and how to choose a 
suitable tools and materials for screen printing; half toning; screen printing on a variety 
of materials, for example; stickers, paper, fabric, etc. 

 
55421017 
 

การศึกษาอัตลักษณ 
Identity Study 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

วิเคราะหและออกแบบเอกลักษณในงานอุตสาหกรรม ศึกษาการออกแบบ รูปแบบ 
ความงาม สี พ้ืนผิวและโครงสราง วิเคราะหและสรางตราสินคาและผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณ 

Analysising and designing identity in industrial design focusing on how 
the design of products can communicate their brand values. Study of form, color, 
texture and proportions of brand identity and product design. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55421018 
 

การถายภาพเพ่ือการออกแบบ 
Photography for Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

เครื่องมือและอุปกรณการถายภาพ การจัดองคประกอบ การจัดแสง เทคนิคในการ
ถายภาพรูปแบบตางๆ การถายภาพเพ่ือการสรางสรรค 

Photography tools and equipment; composition, lighting, photographic 
techniques; creative photography.  

 
55422001 
 

บรรจุภัณฑในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Packaging  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบหีบหอและบรรจุภัณฑ เรขนิเทศบนบรรจุภัณฑ 
ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การจัดแสดงและผูใช เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ 

Theory and practice of packaging and containing design. Graphics design 
for packaging and containing. The relationship between product, package, display and 
user. Technology and production for packaging and containing design. 

 
55422002 
 

เทคโนโลยีการออกแบบตกแตง 
Decorative and Pattern Technology  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

การนําองคประกอบศิลปะและกราฟก มาสรางลวดลายตกแตง และเทคนิควิธีการ
ตกแตงลวดลายบนผลิตภัณฑ 

The use of art composition and graphic for decorative and pattern 
design techniques for products decoration.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55422003 
 

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของท่ีระลึก 
Souvenir Product for Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ศึกษา และ วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
รสนิยมและปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคสินคาของขวัญและผลิตภัณฑของท่ีระลึก ปฏิบัติการ
ออกแบบสินคาของขวัญและผลิตภัณฑของท่ีระลึก โดยเนนถึงงานสรางสรรค เอกลักษณความเปนไทย 
การออกแบบผลิตภัณฑสินคาตามแนวรวมสมัย สอดคลองกับแนวโนมความนิยมของกลุมผูบริโภค
เปาหมาย 

Study and analysis of Thai and foreign tourists’ behavior, taste and 
factors influencing gift and souvenir consuming; design practice in gift and souvenir 
product with emphasis on creative work and Thai identity; gift and souvenir product 
design based on contemporary trend and conforming to target consumers’ attraction. 

 
55423001 
 

การออกแบบเซรามิกส 
Ceramics Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคทักษะและการปฏิบัติงานเซรามิกสการสรางผลิตภัณฑใหม 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเซรามิกสใหดีข้ึนกวาเดิม ทฤษฏีและการคนควาขอมูลประกอบการออกแบบ 
วิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพ่ือใชงาน และผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม การนําเสนอผลงานการออกแบบ 

Concept formulation and creative thinking; practices of basic design for 
ceramic in industrial; mind mapping and model making for presentation of thought. 
Theories and research on ceramic design, data collection and analysis; ceramic  
marketing  strategies; and product presentation. 

 
55423002 
 

การประดิษฐเซรามิกส 
Ceramics Craft 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ศึกษาผลิตภัณฑท่ีทําจากวัตถุดิบเซรามิกส เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานตางๆ เชน 
เครื่องประดับ ของชํารวย และผลิตภัณฑอ่ืนๆ  

Study the use of ceramic material to implement to other products such 
as jewelry, gifts, etc.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55424001 
 

การออกแบบภูมิสถาปตย 
landscape Design  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ประเภทของภูมิสถาปตย การเลือกวัสดุสําหรับภูมิสถาปตย หลักการออกแบบ ข้ันตอน
การออกแบบ การประเมินราคา การบํารุงรักษา 

Type of landscape design, choosing plant species for gardening, 
principles of garden design, lawns, steps in designing gardens estimating the cost of 
gardens, procedures in management and renovation of gardens. 

 
55424002 
 

งานแสดงและนิทรรศการในงานอุตสาหกรรม 
Event and Exhibition for Industrial 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ประเภทและจุดประสงคของนิทรรศการและการจัดงานแสดง หลักการออกแบบ
นิทรรศการและการจัดงานแสดง การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานแสดงในขอบเขตของนัก
ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบนิทรรศการและจัดงานแสดงโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง 

Types and purposes of exhibition and event design. Principles of 
exhibition and event design. Exhibition and event design in a scope of industrial 
design. Human-centered exhibition and event design. 
   
55424003 
 

การออกแบบอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 
Furniture and Decorative Item in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ออกแบบเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑสําหรับการตกแตงบาน โดยศึกษารูปแบบในการ
ตกแตง การเลือกใชวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต เนนถึงหลักการยศาสตรและพฤติกรรมมนุษย การ
สรางสรรค การประยุกตวิถีชีวิต และเอกลักษณวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 

Furniture and decorative item design including the study of materials 
and processes; design practice that focusing on ergonomics and human behavior; the 
study also concerning styles, selection of materials and techniques with an emphasis 
on creative design, ways of life and local cultural medium. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55426001 
 

การออกแบบผลิตภัณฑตกแตงรางกาย 
Body Ornament Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงรางกาย ปจจัยดานพฤติกรรมมนุษย สังคม
และวัฒนธรรม ท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงรางกาย ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ
ตกแตงรางกาย โดยเนนวัสดุพ้ืนถ่ินชนิดตางๆ กระบวนการและวิธีการผลิต การสรางสรรคผลิตภัณฑ
ตกแตงรางกาย ท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล 

Study principles of body ornament design; human behavior, social, and 
cultural factors which influence the body ornament design; body ornament design 
practice focusing on the application of local materials, and the processes and 
production methods; creating suitable body ornament design with international 

 
55429003 
 

สัมมนางานออกแบบอุตสาหกรรม 
Seminar in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

สัมมนาสาระสาคัญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็น อภิปรายและการเสนอรายงาน นํามาประยุกตใชกับการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการ
ทําโครงงานวิจัย 

Special topics seminars in industrial design majors emphasizing on 
exchanging ideas, participating in discussion and report presentation; application of 
acquired knowledge in developing products and art research project. 

 
2.3  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
55428001 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบอุตสาหกรรม 

Pre-Practicum in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

1(90) 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกงานในดานออกแบบอุตสาหกรรม 
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความพรอม และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพดานการออกแบบ 

Provide activities to prepare students before the internship in the field 
of industrial design. Students' skill and character development associated to industrial 
design professional.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
55428002 ฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบอุตสาหกรรม 

Practicum in Industrial Design 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดาน
ออกแบบอุตสาหกรรม 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

5(450) 

นักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา 

Students take internship in enterprises or industries related to the field 
of study at a minimum of 12 weeks, with approval from the committee. 

 
55428003 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

6(560) 

การปฏิบัติวิชาชีพทางออกแบบอุตสาหกรรมในสํานักงานหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับ
การออกแบบอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ โดยใชระยะเวลาในการปฏิบัติตอเนื่องกันไมนอยกวา 16 
สัปดาห 

A minimum of 16 weeks of professional training in organizations or 
projects related to the field of industrial design. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
	หน่วยกิตรวม
	ไม่น้อยกว่า
	ไม่น้อยกว่า
	ไม่น้อยกว่า

