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1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
ไมนอยกวา
3) ฝกประสบการณวิชาชีพ/ สหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวน
5541101 หลักการออกแบบ
5541102 ประวัติการออกแบบ
5541103 การยศาสตร
5541105 การวาดเสน
5541106 วัสดุผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2) กลุมวิชาชีพ
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หนวยกิต
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3(3-0-6)

ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา
88
วิชาชีพ (บังคับ)
48
5541201 การออกแบบทัศนศิลป
5541202 การออกแบบกราฟก
5541301 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
5541501 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
5541601 การเขียนแบบเทคนิค
5542107 เทคนิคการทําหุนจําลอง
5542203 การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน
5542302 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
5542303 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
5542402 การออกแบบเฟอรนิเจอร
5542502 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2
5542503 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3
5543204 การถายภาพเพื่อการออกแบบ
5543304 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
5543404 การออกแบบตกแตงภายใน 1
5544406 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1
วิชาชีพ (เลือก)
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้จํานวน
ไมนอยกวา 33
5541104 จิตวิทยาการออกแบบ
5542108 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
5542401 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
5542403 การออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา
5542701 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
5543205 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
5543206 การออกแบบเครื่องประดับ
5543405 การออกแบบตกแตงภายใน 2
5543504 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 4
5543702 การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5544305 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
5544407 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2
5544901 การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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5544902 โครงการพิเศษ
3(2-2-5)
หมายเหตุ ผูที่เลือกเรียนรายวิชา 5543802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตองเลือกเรียนรายวิชา 5544902 โครงการพิเศษ
3) ฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา
7
หนวยกิต
5543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(90)
5543802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5(450)
หรือ
5544803 เตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
5544804 สหกิจศึกษา
6(540)
หมายเหตุ กรณี ที่ป ระสงค จะเลือ กเรี ย นรายวิชา 5543802 การฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ต อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช า 5543801การเตรี ย มฝ ก
ประสบการณ วิ ชาชี พ
ออกแบบผลิ ตภั ณ ฑอุ ตสาหกรรม ส วนกรณี ที่จ ะเลื อกเรีย นรายวิ ช า
5544804 สหกิจศึกษา ตองเลือกเรียนรายวิชา 5544803 เตรียมสหกิจศึกษากอน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไมนอยกวา 6
หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับ
ราย วิชา ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
5541101
หลักการออกแบบ
Principle of Design

3(2-2-5)

หลักการออกแบบองค์ ป ระกอบของศิ ล ปะและทฤษฎี สี แนวทางพืนฐานในการ
สร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบ
การจัดองค์ ประกอบของศิลปะ การวิ เคราะห์ และให้ ค ํา อธิ บายเปรี ยบเที ยบเรื องความงามได้ มี
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในเชิงการออกแบบ
5541102
ประวัตกิ ารออกแบบ
History of Design

3(3-0-6)

ประวัติ ความเป็ นมาและวิ ว ฒั นาการของศิ ล ปะสากลของแต่ ล ะยุค การปฏิ ว ัติ
อุต สาหกรรมในยุโรปและอเมริ กา วิ ว ฒั นาการการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมในประเทศ
อุตสาหกรรมกลุ่มยุโรป อเมริ กา และเอเชีย รวมทังประเทศไทย ปรัชญา แนวคิ ด และผลงานนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสียงในอดีตและปั จจุบนั
5541103
การยศาสตร์
Ergonomics

3(2-2-5)

สัดส่วนและสรี ระร่ างกายมนุษย์ โครงสร้าง และหน้า ที การทํา งานของร่ า งกายมนุ ษย์
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทีมีความสัมพันธ์กบั งาน หรื อเครื องจักร อุปกรณ์ ต่ า งๆ การวัด ขนาด
สัด ส่ ว นร่ า งกายมนุ ษย์ การนํา ข้อมูล Anthropometry ไปใช้งาน การศึกษาสภาวะแวดล้อมและ
สิ งแวดล้อมในการทํา งาน และปรับ ปรุ ง สภาวะและสิ งแวดล้อมในการทํา งานให้ เ หมาะสมก บั
ผูป้ ฏิบตั ิงาน การประยุกต์ ใช้ Ergonomics ในงานออกแบบผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม ฝึ กปฏิ บัติ การ
เขี ยนสรี ระร่ า งกายมนุ ษย์ โครงสร้า งร่ า งกายในลักษณะต่ า งๆ และการนํา ไปประยุกต์ ใช้ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์

5541105
การวาดเส้ น
Drawing

3(2-2-5)

การเขี ยนภาพลายเส้นภาพเหมื อนจริ ง จากสิ งที มีอยู่ในธรรมชาติ ที มนุ ษย์ส ร้า งขึ น
สถาปั ต ยกรรมต่ า งๆ ให้ ได้สัด ส่ ว น แสง และเงา และองค์ ประกอบของศิ ลปะที ถูกต้องมี ค วาม
เหมือนจริ ง เทคนิคการเขียนภาพ การใช้สี เทคนิคการใช้พู่ก ันชนิดต่างๆ
5541106

วัสดุผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
Industrial Product Materials

3(3-0-6)

คุ ณ สมบัติ แ ละกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ของวัส ดุ อุ ต สาหกรรมประเภทต่ า งๆ ดิ น ปู น
ปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ แก ้ว ไม้ กระดาษ ยาง โลหะ ผ้า พลาสติ ก และแนวทางในการเลือกใช้
ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)
5541201
การออกแบบทัศนศิลป์
Visual Design

3(2-2-5)

หลักการออกแบบทัศนศิลป์ สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ การฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบ
งาน 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ โดยใช้ห ลัก การออกแบบจัด องค์ ป ระกอบของศิ ล ปะ ความคิ ด ริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ ความสวยงาม เทคนิ ค การสร้า งสรรค์ ศิลปะ การประยุกต์ ใช้ในงานผลิต ภัณ ฑ์ทีไม่มี
ระบบกลไก
5541202
การออกแบบกราฟิ ก
Graphic Design

3(2-2-5)

หลักการออกแบบกราฟิ กพืนฐาน เทคนิ ค การจัด องค์ ป ระกอบงานกราฟิ กประเภท
ต่างๆ การจัดภาพ การก ําหนดสี การเลือกใช้ว สั ดุ การพิมพ์เบื องต้น การพิมพ์ซิลค์ สกรี น การ
พิ ม พ์ร ะบบต่ า งๆ ฝึ กปฏิ บัติ ก ารออกแบบสัญ ลัก ษณ์ การออกแบบตัว อัก ษร การออกแบบ
เครื องหมายการค้า การออกแบบลวดลาย การทํา Art Work การออกแบบปกหนังสื อ การจัด หน้า
หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และแผ่นพับ

5541301

การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 1
Industrial Product Design I

3(2-2-5)

รู ปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ลกั ษณะต่ า ง ๆ ของประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ ฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ ให้ มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที
เหมาะสม สามารถผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรม การก าํ หนดแนวคิ ด และวิ ธี ก ารออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึ กการออกแบบร่ า ง (Sketch Design)
ฝึ กฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจําก ัด และเสริ มสร้างความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
5541501

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Design by Computer I
ความรู ้พืนฐานเกียวกบั คอมพิว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ปต่ า งๆที ใช้ในงานออกแบบ
หลักการสร้า งภาพ 2 มิติ เบื องต้น ฝึ กปฏิ บัติ การใช้โปรแกรมสํา เร็ จ รู ปที ใช้ในการสร้า งภาพด้ว ย
คอมพิวเตอร์
5541601

การเขียนแบบเทคนิค
3(2-2-5)
Technical Drawing
ความหมาย ความสํา คัญ ประโยชน์การเขี ยนแบบ เครื องมือเครื องใช้ว สั ดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขี ยนแบบเบื องต้น ฝึ กปฏิ บัติ การเขี ยนแบบภาพฉาย ผลิต ภัณ ฑ์
แบบต่ า งๆ การเขี ย นแบบภาพตัด เต็ ม ส่ ว น การเขี ย นแบบภาพตัด ครึ งส่ ว น การเขี ย นแบบ
รายละเอียดชินงาน การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบแยกชินส่วน การเขี ยนแบบสังงาน ตาม
ระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล
5542107
เทคนิคการทําหุ่นจําลอง
Model Making Technique

3(2-2-5)

ชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุทีใช้สร้างหุ่ นจําลองชนิดต่างๆ ฝึ กปฏิ บัติ การสร้า ง
หุ่ นจําลองจากวัสดุต่างๆ และวิธีการตกแต่งรายละเอียด และผิวหน้า (Surface) ให้ดูเหมือนจริ ง

5542203
การออกแบบระบบกลไกพืนฐาน
Basic Mechanic Design

3(2-2-5)

การทํางานของระบบกลไกชนิ ด ต่ า งๆ ระบบเครื องผ่อนแรงระบบคานงัด คานดี ด
ระบบเฟื องต่ า งๆ ระบบกลไกอัต โนมัติ ระบบกลไกเกียวกบั ไฟฟ้ า และอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบระบบกลไกอย่า งง่ า ย เพือนํา ไปเป็ นส่ ว นประกอบในการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์
ชินใหม่
5542302

การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 2
Industrial Product Design II

3(2-2-5)

รู ปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติ กและผลิต ภัณ ฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์ใน
ลักษณะต่างๆ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบ การกาํ หนดแนวคิ ด และ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม ดั ง กล่ า ว โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล ประกอบการออกแบบ วิ ธี ก ารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามระบบ มาตรฐานสากลที สามารถผลิต ในระบบอุต สาหกรรม ฝึ กทักษะ
การออกแบบอย่างรวดเร็ว ในเวลาจําก ัด (Sketch Design) และเสริ มสร้างความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
5542303

การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 3
Industrial Product Design III

3(2-2-5)

รู ปแบบ และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แ ละผลิต ภัณ ฑ์โลหะใน
ลักษณะต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบโครงสร้างของผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม
ในรู ปแบบต่างๆ ขนาด สัดส่วน หน้าที และความสามารถในการทํางานของอวัยวะส่วนต่ า งๆ ของ
ร่ างกายมนุษย์ ให้สมั พันธ์ก ับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ นําวัสดุทีมีอยูใ่ นท้องถิน มาทํา การจักรสาน ถัก
ทอเข้าก ับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมที มีระบบกลไก
อย่างง่ายๆ เน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเป็ นหลักใหญ่ ใช้โครงสร้า ง
อิสระและสวยงาม

5542402
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
Furniture Design

3(2-2-5)

ประวัติและแนวคิด ในการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ในยุค สมัยต่ า งๆ หน้า ที และการใช้
งานของเฟอร์ นิเจอร์ ชนิ ด ต่ า งๆ เครื องมือ เครื องจักรเบื องต้น ที ใช้ในงานเฟอร์ นิเจอร์ ชิ นส่ ว น
ประกอบต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ วิ ธีการเข้า เดื อยชนิ ด ต่ า งๆ ตลอดจนวัสดุ ต่ า งๆ ที ใช้ในการทํา
เฟอร์ นิเจอร์ ฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบและการเขี ย นแบบ การย่อส่ ว น การแสดงแบบรายละเอีย ด
เทคนิคการทําส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ การทําหุ่ นจําลอง การทําต้นแบบ
5542502

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Design by Computer II

3(2-2-5)

หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสํา เร็ จ รู ปที ใช้ในการสร้า งภาพด้ว ยคอมพิว เตอร์ เทคนิ ค
การสร้ า งภาพสองมิ ติ ภาพลายเส้น ภาพประกอบเรื องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิ ก
ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
5542503

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
Design by Computer III

3(2-2-5)

หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสํา เร็ จ รู ปที ใช้ในการสร้า งภาพด้ว ยคอมพิว เตอร์ เทคนิ ค
การสร้ า งภาพเขี ย นแบบสองมิ ติ ใ นลัก ษณะต่ า งๆ เพื อการนํา เสนองานออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
5543204
การถ่ ายภาพเพือการออกแบบ
Photography for Design

3(2-2-5)

อุปกรณ์ เครื องมือต่ า งๆ ของการถ่า ยภาพนิ ง ปฏิ บัติ การถ่า ยภาพนิ ง ฝึ กปฏิ บัติ การ
ถ่า ยภาพขาว-ดํา สี และสไลด์ เพือให้ ได้คุ ณ ภาพพิเศษตามเนื อหาของการออกแบบ การสร้า ง
เนือหาในงานถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ การเลือกหามุมของภาพ การฝึ กความคิ ด สร้า งสรรค์
เทคนิคการจัดวางหุ่ น การจัดแสดง การจัดฉากพิเศษ การจัดแสง เทคนิคการถ่า ยภาพ เทคนิ ค การ
ใช้อุปกรณ์ประกอบการออกแบบ

5543304

การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 4
Industrial Product Design IV

3(2-2-5)

การวางแผนการออกแบบหรื อ การเตรี ย มงานขันแรก วิ ธี ก ารค้น คว้า วิ จ ัย การ
วิ เคราะห์ ข ้อมูลและปั จ จัยต่ า งๆ ที เกียวข้อง ประกอบการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ หลักการ ผลิต ใน
ระบบอุตสาหกรรม การประมาณราคา ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที
มีก ลไกซับ ซ้อ นปานกลาง สามารถผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรม การปฏิ บัติ ต ามขันตอนการ
ออกแบบระบบมาตรฐาน การทําแบบร่ า ง เขี ยนแบบ Working Drawing แบบย่อหรื อขยาย แบบ
แยกชินส่วนประกอบ ทัศนียภาพเหมือนจริ ง หุ่ นจําลอง และผลิต ภัณ ฑ์ต ้นฉบับ และเอกสารสรุ ป
ข้อมูลเพือการเสนองาน
5543404

การออกแบบตกแต่ งภายใน 1
Interior Design I

3(2-2-5)

หลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื องต้น การจัด วางผังบริ เวณกลุ่มสี
วัส ดุ แ ละครุ ภณ
ั ฑ์ การศึก ษารู ป แบบสถาปั ต ยกรรม สถาปั ต ยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และ
แนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล รู ปแบบในอดี ต การประยุกต์ แ นวคิ ด ในการออกแบบ
ของไทยและสากลสําหรับการออกแบบตกแต่งภายใน ฝึ กปฏิ บัติ การกาํ หนดแนวคิ ด การออกแบบ
เขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ และทําแบบจําลอง
5544406

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
Package Design I

3(2-2-5)

ประวัติความเป็ นมา หลักการออกแบบ หน้า ที และโครงสร้า งของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ด
ต่างๆ วัสดุหลักทีสามารถนํา มาใช้ทํา บรรจุ ภณ
ั ฑ์ การประยุกต์ กราฟิ กอย่า งง่ า ยๆ เข้า กบั ตัว บรรจุ
ภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์พืนฐาน ซอง กล่องพับ การออกแบบ
บรรจุภณั ฑ์ทีใช้ในชีวิตประจําวันทัวๆ ไป ทีใช้กระดาษแข็ งและกระดาษลูกฟูก โดยการวางแบบ
Pattern และกราฟิ ก การวิเคราะห์การนําวัสดุมาใช้ และฝึ กปฏิบตั ิการทําหุ่ นจําลองเท่าจริ ง

3) กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)
5541104
จิตวิทยาการออกแบบ
Design Psychology

3 (3-0-6)

ประวัติ แ ละพัฒนาการของจิ ต วิ ท ยาการออกแบบ หน้า ที และบทบาทของนักจิ ต วิ ทยา
อุตสาหกรรม พืนฐานทีมาของพฤติกรรมบุคคล การวิ เคราะห์ กระบวนการทางพฤติ กรรม การจู ง
ใจให้คนทํางาน ความพึงพอใจในงาน การสร้างและพัฒนาที มงานออกแบบ การฝึ กอบรม ศึกษา
ภาวะเกียวเนื องก บั การทํา งาน ความเครี ย ดในการทํา งาน ความขัด แย้ง ในการทํา งาน ความ
ปลอดภัยในการทํางาน
5542108
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
Presentation Techniques

3(2-2-5)

เทคนิคการนําเสนองานด้ว ยวิ ธีการต่ า งๆ การเขี ยนทัศนี ยภาพ การเขี ยนภาพเหมือน
จริ ง การนําเสนอ Plate ผลงานด้ว ยรู ปภาพและตัว อักษร การจัด องค์ ประกอบของการนํา เสนอ
งาน ฝึ กปฏิบตั ิการสือความหมายด้วยภาพและภาษา เทคนิ ค วิ ธีการนํา เสนองาน การเขี ยนแนวคิ ด
ในการออกแบบ และเทคนิคการสือความหมายด้วยภาษาพูดอย่างมีศิลปะ
5542401

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์
Ceramics Product Design I

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญของเซรามิกส์ ประเภทของเซรามิกส์ ประวัติ โดยสังเขปของ
เซรามิ ก ส์ไ ทยและสากล กรรมวิ ธีก ารผลิ ต พื นฐาน การตกแต่ ง พืนฐานที ใช้ใ นงานเซรามิ ก ส์
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ กระบวนการขึ นรู ปด้ว ยมือ ฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบและ
ขึนรู ปเซรามิกส์

5542403
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ และการประมาณราคา
Furniture Design and Cost Estimating

3(2-2-5)

ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเฟอร์ นิเจอร์ ติ ด ตายภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ การอ่านแบบ วิธีการแยกรายการแบบและวัสดุ การ
คํานวณคิดราคาจากแบบ การคํานวณปริ มาตรของวัสดุ ทีปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิ ด
คํานวณราคาแรงงาน ราคาการออกแบบ การทํา สัญญาว่ า จ้า ง การคํา นวณราคาแบบประมาณ
และแบบละเอียด
5542701

กฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
Intellectual Properties Law

3(3-0-6)

ความหมายและประเภทของทรัพ ย์สิ นทางปั ญญา สิ ทธิ บัต ร เครื องหมายการค้า
สิทธิบตั รการออกแบบ ลิข สิ ทธิ จรรยาบรรณและหลักการปฏิ บัติ งานของนักออกแบบ การแจง
ข้อ มูล ลิข สิ ท ธิ การจดทะเบี ยนสิ ท ธิ บัต ร การประดิ ษ ฐ์ การจดทะเบี ยนอนุ สิท ธิ บัต ร การจด
ทะเบียนเครื องหมายการค้า
5543205

การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
Exhibition Design

3(2-2-5)

ทฤษฎีแ ละหลัก ปฏิ บัติ ในการวางแผนการออกแบบ และการจัด แสดงนิ ทรรศการ
แบบต่ า งๆ รวมทังการจัด ที แสดงสิ น ค้า และผลิต ภัณ ฑ์ Display และกิจ กรรมที เกียวเนื อง ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบ และจัดนิทรรศการเพือส่งเสริ มและเผยแพร่ ผลิต ภัณ ฑ์ ฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบ
ชุดสําเร็จรู ป
5543206
การออกแบบเครืองประดับ
Jewelry Design

3(2-2-5)

ประวัติ วิวฒั นาการ เทคนิ ค และกรรมวิ ธีการผลิต เครื องประดับจากวัสดุ ธรรมชาติ และ
วัสดุสงั เคราะห์ ศึกษาการออกแบบเครื องประดับในเชิงศิลปะให้ สัมพันธ์กบั เครื องแต่ งกายรู ปแบบ
ของเครื องประดับ ประเภทต่ า งๆ การใช้เ ครื องมื อ อุ ป กรณ์ กระบวนการขึ นรู ป และตกแต่ ง

เครื องประดับ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบทําเครื องประดับพืนฐาน เทคนิ ค การขึ นรู ปเครื องประดับที
ซับซ้อน วิธีการหล่อ การฝังหิ น และเทคนิคการนําวัสดุและวิธีการมาประยุกต์ ใช้ในการออกแบบ
เครื องประดับ
5543405
การออกแบบตกแต่ งภายใน 2
Interior Design II

3(2-2-5)

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริ เวณ กลุ่มสี วัสดุ แ ละ
ครุ ภ ัณ ฑ์ใ ห้ เ หมาะสมก บั ลัก ษณะสภาพแวดล้อ มภายในของอาคาร ประเภทที พัก อาศัย และ
สภาพแวดล้อมภายในของอาคารสาธารณะ ฝึ กปฏิ บัติ การออกแบบ เขี ยนแบบ เขี ย นรายงาน
ประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ และการทําแบบจําลอง
5543504

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4
Design by Computer IV

3(2-2-5)

หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทีใช้ในการสร้า งภาพด้ว ยคอมพิว เตอร์ เทคนิ ค
การสร้างภาพสามมิติ การเขี ยนทัศนี ยภาพผลิต ภัณ ฑ์ การเขี ยนทัศนี ยภาพภายในอาคาร มุมมอง
แบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบในการนําเสนอผลงานออกแบบ ฝึ กปฏิบตั ิการคอมพิว เตอร์ เพือช่ ว ยใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
5543702

การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
Management for Industrial Product Design

3(3-0-6)

ลัก ษณ ะ กระบว นกา รออกแ บบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สา ห กรรม ระบบกา รผลิ ต
กระบวนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การก ําหนดปั จจัยการผลิต การจัด และวางแผนงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ สิทธิบตั ร

5544305

การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 5
Industrial Product Design V

3(2-2-5)

ความเป็ นมา ความสํ า คัญ ของกลุ่ ม ชมรมและสมาคมนั ก ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
อุต สาหกรรม ที เป็ นสมาชิ กของ ICSID (The International Council of Societies of Industrial
Design) และสถาบันทีเกียวข้องกบั การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ จรรยาบรรณและหลักปฏิ บัติ ข องนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อมูลเกียวกบั ทรัพย์สินทางปั ญญา สิ ทธิ บัต ร ลิข สิ ทธิ ทักษะ
การออกแบบผลงานผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมใหม่ การออกแบบเขี ยนแบบสํา หรับการขอลิข สิ ทธิ
และสิทธิบตั ร
5544407
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
Package Design II

3(2-2-5)

หลัก การออกแบบ รู ป แบบของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที ใช้ บ รรจุ ข องเหลวศึ ก ษาการจั ด
องค์ ป ระกอบ ฉลาก ตราสัญ ลักษณ์ และลวดลายบนบรรจุ ภ ัณ ฑ์ กรรมวิ ธี การผลิต บรรจุ ภณ
ั ฑ์
พลาสติกและการพิมพ์ในระบบต่างๆ ทีใช้ก ับงานบรรจุภณั ฑ์ หลักการออกแบบและรู ปแบบบรรจุ
ภัณ ฑ์ที ใช้บ รรจุ ผลิต ผลทางอุ ต สาหกรรม เพื อการขนส่ งทังในและนอกประเทศ การประยุก ต์
กราฟิ กเข้าก ับงานทีการออกแบบ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ประเภทต่างๆ ทีทําจากพลาสติก
5544901
การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
Research for Industrial Design

3(3-0-6)

ห ลั ก ก า ร ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ส ถิ ติ ที ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม การเตรี ยมงาน การเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิ เคราะห์ ข ้อมูล และการ
นํา เสนอผลงานวิ จ ัย ปฏิ บั ติ ก ารค้น คว้า วิ จ ั ย ในหั ว ข้อ เรื องที ก าํ หนด สรุ ป เป็ นภาคเอกสาร
ปฏิบตั ิการจัดเตรี ยมโครงร่ างวิชา 5544902 โครงการพิเศษ

5544902
โครงการพิเศษ
Special Project

3(2-2-5)

ปฏิบตั ิการจัดทําโครงการพิเศษ การเสนอหั ว ข้อโครงการ การดํา เนิ นการหาข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล แนวทางการแกป้ ั ญหา การทํา แบบร่ า ง จนถึงการออกแบบขันสุ ด ท้า ย และ
การทํา หุ่ นจํา ลองหรื อการทํา ผลิต ภัณ ฑ์ต ้นแบบ สรุ ปการดํา เนิ นงานทุ กขันตอนเป็ นภาคเอกสาร
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการ เน้นโครงการที สามารถผลิต ได้จ ริ งในระบบ
อุตสาหกรรม ทีเกิดแนวคิดใหม่สามารถแก ้ปั ญหาทีมีอยูเ่ ดิมได้ และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
4) วิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
5543801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
Preparation for Experience in Industrial Product Design

2(90)

เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ เพือศึกษางานใน
ด้า นต่ า งๆ ที เกียวข้อ งกบั การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม พัฒ นาให้ รู้ จ ัก คิ ด เป็ น ทํา เป็ น
แกป้ ั ญ หาเป็ น มีคุ ณ ลักษณะที เหมาะสมกบั วิ ชาชี พ ศึ กษาดู งานนอกสถานที และเพิ มพูนความรู ้
เกียวก ับการประกอบอาชีพ ปฏิบตั ิการทําพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษา
ตลอดหลักสูตร และจัดทําเป็ นรู ปเล่ม เพือเป็ นประโยชน์ต่ออาชีพ
5543802

การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Product Design

5(450)

การฝึ กงานภาคปฏิ บัติ ท างด้า นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม ในองค์ ก ร
หน่วยงานของภาครัฐ หรื อเอกชน ในโรงงานหรื อสถานประกอบการทังภายในและต่ า งประเทศ
เพือหาประสบการณ์ตามสาขาเฉพาะทาง

5544803

เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation

1(90)

หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบี ยบข้อบังคับที เกียวข้อง
ก บั ระบบสหกิจ ศึ ก ษา เทคนิ ค การสมัค รงานและการสอบสัม ภาษณ์ ความรู ้ พื นฐานในการ
ปฏิ บัติ ง านในสถานประกอบการ การปรั บ ตัว ในสัง คม การพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพ ภาษาอัง กฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื อสาร มนุ ษยสัมพันธ์ การทํา งานเป็ นที ม โครงสร้า งการทํา งานใน
องค์กร ความรู ้เบืองต้นเกียวก ับกฎหมายแรงงาน และระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพงานคุ ณ ภาพในสถาน
ปร ะก อ บก า ร กา ร เส ริ มทั ก ษะ แ ละ จ ริ ย ธร ร มใ น วิ ช า ชี พ เ ฉพ า ะด้ า นก า รอ อ กแ บ บ
ผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม แนวทางการจัด ทํา โครงการ การรายงานผลการปฏิ บัติ งาน การเขี ย น
รายงานโครงการ และการนําเสนอผลงานโครงการ
5544804

สหกิจ ศึกษา
Cooperative Education

6(540)

ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในองค์กรหรื อหน่วยงาน
หรื อสถานประกอบการธุรกิจทีเหมาะสม เพือให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ใน
อาชีพ โดยสาขาวิชาและสถานประกอบการร่ วมเสนอหัวข้อทีเกียวข้องหรื อตรงก ับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซึงมีผดู ้ ูแลโครงการทีสถานประกอบการจัดไว้ให้ ตลอดจนนําเสนอผล
การดําเนินโครงการต่อคณะกรรมการสอบผลการดําเนิ นกิจ กรรมสหกิจศึกษา ในการดําเนิน
กิจกรรมสหกิจศึกษา

